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Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment

Karriermenedzsment  

1. alkalom: Tantárgyi követelmények ismertetése, bevezetés a karriermenedzsment
témakörébe

2. alkalom: Változó karrierkép - Egyéni karriermenedzsment
A 2. témánk során áttekintjük a karrier definícióját, a különböző karriertípusokat, majd megismerkedhettek az egyéni karriermenedzsment
folyamatával, amelyre a félév struktúrája is épül. Manapság eléggé változatos életutakat futhatunk be, ezért említésre kerülnek híres
karrierváltók is, valamint megbeszéljük olyan ismert emberek életútját is, akik életpályája tanulságos lehet számunkra.

3. alkalom: Önismeret - Kompetenciakészlet fontossága, érzelmi intelligencia
Most munkavállalói szempontból gondold végig, hogy mire lesz szükséged a munkaerőpiacon, és ezek közül Te mivel rendelkezel. Támaszkodj
az eddig tanultakra, és értékeld magad abból a szempontból, hogy a számodra ideális munkahelyen, munkakörben milyen képességekre,
tudásra kell majd támaszkodnod.

KÖSZÖNTÉS A KARRIERMENEDZSMENT KURZUSON

A PREZENTÁCIÓDAT vagy JÁTÉK-leírásodat majd ide tudod feltölteni (minden csapattagnak fel kell töltenie!)

KÉRDÉSEK és PROBLÉMÁK FÓRUMA - Itt oszthatod meg, ha valamilyen technikai problémád, kérdésed van

PREZENTÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE - ADJ SZÖVEGES VISSZAJELZÉST A PREZENTÁLÓKNAK!

BEMUTATKOZÁS és CÉLKITŰZÉS a félévre (egyet válassz az alábbiak közül) (határidő: febr. 16.) (max. 5 bónuszpont)

Sillabusz

Áttekintés a szerezhető pontokról

Operatív tematika

Ajánlott irodalmak a prezentációkhoz

Felkészülés az órára (határidő: febr. 18.)

A siker jéghegye

Bónusz pontért: Sikeres (üzlet)emberek példája (max. 3 bónuszpont)

Karriertípusok

1. Bevezetés a karriermenedzsmentbe

2. Egyéni karriermenedzsment

Felkészülés az önismereti órára (határidő: febr. 25.)

Sikereim és erősségeim leltára - Mit értem el eddig? (max. 2 pont)

Érzelmi intelligencia (EQ) teszt (max. 2 pont)

Olvasd el óra előtt az alábbi prezentációt az érzelmi intelligenciáról és az énhatékonyságról!

Olvasd el, mit jelent a Johari-ablak és a Dunning-Kruger-hatás?

Óra utáni feladat: Önértékelés a karrierhez szükséges képességek alapján (határidő: márc. 1.) (max. 2 pont)
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4. alkalom: Munkaerő-piaci tendenciák - Karrierlehetőségek - Az ideális munkahely és
az ideális munkakör felkutatása

5. alkalom: Célkitűzés módszerei

6. alkalom: Karriertervezés és megvalósítás - Munkakeresési metódusok

7. alkalom: Hogyan írjunk jó önéletrajzot és motivációs levelet?

8. alkalom: A felvételi eljárás és a kiválasztás folyamata - Hogyan készüljünk az
állásinterjúra?

Előadás anyaga

További önismereti karriertesztek - Szorgalmi feladatként tölts ki néhány karriertesztet a dokumentumból

Szorgalmi feladat - Önbizalom teszt

BÓNUSZ pontért: Pszichológiai játék (határidő: márc. 1.) (max. 2 bónuszpont)

Órai csoport feladat - Mihez kezdjek a diplomámmal?

Óra utáni feladat: Ideális munkahely elképzelése, beazonosítása

Ideális munkakörhöz kérdések (Pintér könyvből)

Előadás anyaga

Felkészülés az órára - Célkitűzési szokásaim, módszereim - Célkitűzés előkészítő kérdések - Válaszolj az alábbi kérdéssorból
legalább 5 db szabadon választott kérdést, ami a célkitűzésed tudatosságát támogatja!

Óra után: az órán megbeszélt szempontok alapján fogalmazd meg minél pontosabban karriercéljaidat hosszú, közép- és rövidtávon
egyaránt! (határidő: márc. 15.)

Karriertipp - Ne állj meg a célok kitűzésénél! Alakíts ki hasznos szokásokat is, amelyek hozzásegítenek a céljaid eléréséhez!

Előadás anyaga - Célkitűzés

Karriertervezés és megvalósítás - Munkakeresési metódusok előadás

Órai csoportfeladat - Hogyan legyünk sikeresek

Óra utáni feladat: Saját karrierterv elkészítése

Felkészülés az órára (határidő: márc. 31.)

Keress önéletrajz (CV) mintákat az interneten és véleményezd!

Olvasd el az óra előtt az önéletrajzról szóló alábbi prezentációt!

Óra után: Töltsd fel az önéletrajzodat és motivációs leveledet PDF formátumban! (határidő: ápr. 7.)

Miután leadtad a CV-det - Adj szöveges értékelést a - véletlenszerűen kiosztott - csoporttársad önéletrajzáról. Mit kifogásolnál rajta
mint munkáltató, és mi tetszene Neked a CV-ben? (határidő: ápr. 12.)

Hogyan írjunk jó önéletrajzot? c. előadás teljes anyaga

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 7.)

Egyéni feladat: Keress álláshirdetést, amire szívesen jelentkeznél! Tölts fel egy-két álláshirdetést, vagy másold be ide szövegben!

Csoportmunka: Találj ki AC feladatot a többi csapat számára!

Adj visszajelzést csapattársaidnak az AC-ról és az interjú tapasztalatairól! (határidő: ápr. 12.)
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9. alkalom: A munkaszerződés - Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások munkába
álláshoz - Helytállás a munkahelyen: Önmenedzselés, énmárka, kapcsolatépítés,
kultúraközi interakciók

10. alkalom: Időmenedzsment

11. alkalom: Munkahelyi problémák felismerése és kezelése (stressz,
munkaalkoholizmus, kiégés, mobbing, konfliktusok)

12. alkalom: Szervezeti karriermenedzsment

KÉRÉS: A TEAMSBEN LÉTREHOZOTT 6-7 FŐS AC CSOPORTOK CSAPATTAGJAIVAL DOLGOZZATOK EGYÜTT!

Állásinterjú tippek (prezentáció)

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 14.)

Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások

Óra után: Infografika készítése a jó önmenedzselési gyakorlatról

Itt letölthető a kapcsolódó előadás

Hallgatói infografikák az önmenedzselés összefoglalásáról

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 21.)

Töltsd ki az alábbi kérdőívet, válaszolj mind a 10 kérdésre, és azonosítsd saját ismétlődő időmenedzsment problémáidat és
hatékony megoldásaidat!

Időmenedzselési segédanyag - Uhrin Anett technikái

Időmenedzsment előadás

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 28.)

1. Stressz önelemzés (egyéni feladat) - Töltsd ki otthon ezt a stressz teszteket, és ez alapján válaszold meg az alábbi három
kérdést darabonként 2-2 pontért!

Stressz önelemzés (egyéni feladat) - Válaszolj az alábbi három kérdésre! (határidő: ápr. 28.)

2. CSOPORTMUNKA: a munkahelyi problémákról (az órán prezentálni kell az eredményét!) Terjedelem: min. 2000 karakter vagy
300 szó (határidő: ápr. 28.)

Csoportbeosztás és témák

Óra után: válassz EGYET az alábbi feladatok közül (határidő: máj. 5.)

Előadás anyaga - Stresszmenedzsment, mindfulness

Felkészülés az órára (határidő: máj. 5.)

Nézz utána egy szervezet karrierfejlesztési gyakorlatának!

Ajánlott Karrier-ciklus a szervezetben

Szervezeti karriermenedzsment előadás anyaga

Karrier workshop anyaga (PTE KTK, 2019.10.16.)

Üzleti etikett
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 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
A felhasználói túra visszaállítása ezen az oldalon
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Töltse le a Moodle-t a mobiljára
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Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  Általános
/  A PREZENTÁCIÓDAT vagy JÁTÉK-leírásodat majd ide tudod feltölteni (minden csapattagnak fel kell töltenie!)

Karriermenedzsment

A PREZENTÁCIÓDAT vagy JÁTÉK-leírásodat majd ide tudod feltölteni
(minden csapattagnak fel kell töltenie!)
Kérjük, hogy a csapat minden tagja töltse fel a ppt-t, hogy pontozni tudjuk!

Mindenkinek azt az órát megelőző napon kell feltölteni, amikorra a beosztása szól.

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. May 5., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ KÖSZÖNTÉS A 
KARRIERMENEDZSMENT KURZUSON

Ugrás...
KÉRDÉSEK és PROBLÉMÁK FÓRUMA - Itt 
oszthatod meg, ha valamilyen technikai 

problémád, kérdésed van ►
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A nappali tanrendű alapképzési programok 
tantárgyainak egységes operatív sillabusza 

 
1. Képző intézmény: PTE - KTK 
2. Képzési forma: Nappali 
3. Szaknév: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 4. Szakkód*:  
5. Tárgynév: Karriermenedzsment és üzleti interakciók 6. Tárgykód*: 
7. Évfolyam: BA 4. és 6. félév 8. Félév: tavasz 
9. Tárgybesorolás:  
10. Kreditszám*: 6 
11. Óraszám: heti 4 óra (0+4 vagyis dupla gyakorlat) 
12. Tanterem*: 312/019 (2 csoport) 
013. Az oktatás időpontja*: 1. csoport: hétfő 9:30-12:30; 2. csoport: szerda 17:30-20:30 
14. Tárgyfelelős oktató: Dr. Balogh Gábor 
a. Telefonszám, mellék: 23275 b. E –mail cím: baloghg@ktk.pte.hu  
16. További oktató: 
Szabó-Bálint Brigitta 
a. Telefonszám, mellék: 23254 b. E –mail cím: balintb@ktk.pte.hu   
17. Egyéb segítő (iTutor, Ph.D –s): Uhrin Anett 
a. Telefonszám, mellék: b. E –mail cím: 
18. A tárgy képzési célja, főbb ismeretkörei, megszerezhető képességek  
(rövid annotáció): 
A képzés célja: munkaerő-piaci folyamatok, lehetőségek felvázolása, a sikeres karrierépítés 
elsajátítása, felkészítés a felvételi interjúra fiatal pályakezdőként, kreativitás és önismeret 
fejlesztése, tudatos jövő- és életpálya-tervezés, egyéni problémamegoldás elősegítése, 
szituációs állásinterjú, szimulációk. 
Főbb témakörök: önéletrajz-készítés, motivációs levél írása, karrier- és életpálya-tervezés, 
ideális munkakör és munkahely felkutatása, önismeret, célkitűzés módszertana, 
időmenedzsment, stresszmenedzsment, énmárka, munkakeresési metódusok, a felvételi eljárás 
és kiválasztás folyamata munkavállalói szempontból, a munkaszerződés, pályakezdőknek 
nyújtott támogatások munkába álláshoz, szervezeti karriermenedzsment. 
Megszerezhető képességek: önbizalom fejlődése, önreflexió, sikeres önéletrajz elkészítése, 
proaktivitás, logikus tervezés, versenyképesség a munkaerőpiacon, magabiztos fellépés, 
kreatív problémamegoldás, érzelmi intelligencia-fejlesztés, változásokra való nyitottság, 
céltudatosság, határozottság. 
19. A tárgy szakmai referencia szintje: 
Korábbi tanulmányok és gyakorlati tapasztalatok 
20. A tárgy tematikája témakörök szerint: 
1. Bevezetés a karriermenedzsment témakörébe 
2. Változó karrierkép. Egyéni karriermenedzsment 
3. Önismeret és kompetenciakészlet fontossága, érzelmi intelligencia, kreativitás 
4. Munkaerő-piaci tendenciák. Karrierlehetőségek. Az ideális munkahely és ideális 

munkakör felkutatása 
5. Célkitűzés módszerei 
6. Karriertervezés és megvalósítás. Munkakeresési metódusok 
7. Hogyan írjunk jó önéletrajzot és motivációs levelet? 
8. A felvételi eljárás és a kiválasztás folyamata. Hogyan készüljünk az állásinterjúra? 
9. A munkaszerződés. Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások munkába álláshoz. 

mailto:baloghg@ktk.pte.hu
mailto:balintb@ktk.pte.hu
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Helytállás a munkahelyen: önmenedzselés, énmárka, kapcsolatépítés, kultúraközi 
interakciók 

10. Időmenedzsment 
11. Munkahelyi problémák felismerése és kezelése (stressz, munkaalkoholizmus, kiégés, 

mobbing, konfliktusok) 
12. Szervezeti karriermenedzsment  
21. A tárgy teljesítésének követelményei: 

a.  Foglalkozásokon való részvétel (TVSZ szerint, max. 3 hiányzás) 
b. Minden órához kapcsolódik előzetes felkészülést és/vagy órai munkát és/vagy 

a foglalkozást követő aktivitás. Ennek részletezését lásd a mellékelt 
táblázatban. A hallgatók a Moodle felületén blended learning formájában 
készülnek a kontakt órákra, és munkáikat ide is töltik fel, az e-learning 
felületen kapják az értékelést és visszajelzést is, vagyis a kurzus során 
folyamatos munkát várunk el a hallgatóktól, amelyért a szemeszter végén 
megajánlott jegyet kapnak. Amennyiben elfogadják a megajánlott jegyet, nem 
kell vizsgázniuk. 

c.  Amennyiben a b. pont szerint kapott megajánlott jegyet nem fogadja el a 
hallgató, de jelenlétével teljesítette a vizsgázáshoz szükséges feltételeket, 
ebben az esetben 100 pontos írásbeli vizsgát tehet. Az évközi pontok nem 
vihetők át. 

d.  A felkészülésért (órai előtt) kapható pontok: 29 pont. 
e.  Kontakt órán megszerezhető pontok: 40 pont, melyből 20 pont a 

prezentáció/játék. 
f.  Az óra után feltöltendő pontok értéke: 41 pont. 
g.  A fentiekből összesen 100+10 pont érhető el, amelyből 10 pont bónusz, vagyis 

szabadon választható feladat. 
h.  A kontakt órákon a hallgatók csoportlétszám függvényében 2-4 fős 

csapatokban prezentációkat tartanak, ill. játékokat moderálnak. Összesen 12 db 
ilyen alkalomnak van helye az ütemezésben, így 6 db prezentációt és 6 db 
játékot kell menedzselniük a hallgatóknak. A mellékelt prezentációs listából és 
ajánlott irodalmakból szabadon választhatnak a hallgatók.  

i.  Prezentációk elvárásai: 
• Max. 20 pont érhető el. 
• Időkeret: min. 15 és max. 20 perc. 
• 2-4 fő/team (csoportméret alapján). 
• Fő értékelési szempont: tartalom + interakció. 
• A prezentációkat mindig az ütemezés szerinti prezentációs alkalmat 

megelőző napon éjfélig kell feltölteni a Moodle-ra. 
• Minden csapattagnak fel kell töltenie a prezentációt, hogy értékelni 

lehessen. 
• A lényeg, hogy megfelelő szakmai tartalmat, professzionális előadói 

stílusban adjanak elő a prezentálók oly módon, hogy mindenképpen 
bevonják a hallgatóságot. 

• Alakiság (2 pont): ppt feleljen meg az általános formai követelményeknek 
is (pl. diaszámozás, cím, nevek, dátum, források, megjelenés, stb.) 

• Tartalom (8 pont): mindenképp friss adatokon, irodalmakon alapuljon, 
ezeket hivatkozzák is meg a diasoron! Kerülje a kliséket, keresse a 
hallgatók számára hasznos, értékes, érdekes és élvezhető témákat! 
Nyújtson a karrier szempontjából új és hasznosítható információt a 
hallgatóság részére. Fogalmazzák meg saját véleményüket az 
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elmondottakról. Fontos: hozzanak saját példákat, vonatkoztassák az adott 
témát mindig saját tapasztalataikra! Meséljék el saját történetüket!  

• A prezentáció stílusa (5 pont): legyen energikus, dinamikus, keltse fel az 
érdeklődést. 

• Interaktivitás (5 pont): nagyon fontos, hogy vonja be a hallgatóságot 
játékokkal, feladatokkal, kérdésekkel! Érje el, hogy aktívan 
hozzászóljanak a hallgatótársak! Az interaktivitás nem merülhet ki abban, 
hogy a prezentáció végén néhány kérdést feltesznek a prezentálók, helyette 
folyamatosan fenn kell tartani a figyelmet és a hallgatóság aktivitását! 

j.  Játék elvárásai: 
• Nem prezentáció tartása a feladat! 
• Max. 20 pont érhető el. 
• Időkeret: min. 15 és max. 20 perc. 
• 2-4 fő/team (csoportméret alapján). 
• Értékelési szempont: hasznos és érdekes legyen a hallgatók számára, adjon 

új információt is a játékon túl. 
• A játék leírását (feladat, szituáció, kellékek, mintamegoldások) mindig az 

ütemezés szerinti prezentációs alkalmat megelőző napon éjfélig kell 
feltölteni a Moodle-ra. Minden csapattagnak fel kell töltenie a 
prezentációt, hogy értékelni lehessen. 

• Keretek (5 pont): tegyen célkitűzést az elején, keretezze a játékot rövid 
felvezetővel és a végén lezárással, konklúziókkal, értékeléssel. Helyezze 
kontextusba röviden, de a tartalmi részben a hallgatók bevonása, 
dolgoztatása a cél. 

• Feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége (5 pont): Keressen vagy 
találjon ki szituációkat, készítsen anyagokat a témájához kapcsolódóan. 
Használja a kreativitását! Hozzon valóságos feladatokat, példákat, amiket 
meg kell oldaniuk a többieknek! Például: készíthet Kahootot, hozhat 
munkaköri leírást interjú szimulációhoz is, szerepjátékot 
konfliktuskezeléshez, szimulációt, tanmesét munka-magánélet 
egyensúlyához, amit együtt dolgoznak fel, kitalálhat szituációkat és 
megkérheti a többieket, hogy játsszák el, kártyákkal, keresztrejtvényekkel, 
puzzle játékokkal, tesztekkel is bevonhatja őket, de fontos, hogy készítse 
elő, és a feldolgozást megfelelően moderálja! A feladatok valamilyen 
meghatározott készség fejlesztését vagy tudás bővítését célozzák! 

• Interakció (5 pont): A kitöltött teszteket, megoldott feladatokat vitassák 
meg, adjanak visszajelzést, értelmezzék, elemezzék, és vonják le a 
tanulságokat. Felvethet egy témához kapcsolódó kérdést is, amivel vitát 
generál (pl. pro-kontra módszerrel). Facilitálja és kontrollálja a folyamatot 
végig, alkalmazva vezetői kompetenciáit is! Az előadók 
munkamegosztással is élhetnek (pl. amíg egyikük moderál, addig a másik 
ír a táblára). 

• Megoldások és konklúziók (5 pont): kérdésekre és feladatokra dolgozzon ki 
mintamegoldásokat, példa válaszokat, hogy ezzel is tudja segíteni a 
feldolgozást. Nem csak a játék a lényeg, hanem a megoldások, új 
ismeretek gyakorlati átadása, magyarázatok és konklúziók is. 

22. A számonkérés módja: gyakorlati jegy 
100 pont félévközi munka megajánlott jegyért vagy 
100 pont írásbeli vizsga 
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Összességében min. 51 pont szükséges a tárgy abszolválásához. 
23. Az osztályzat kialakításának módja, %-os jegyhatárok (TVSZ szerint): 

0  –50%  elégtelen 
51 – 65%  elégséges 
66 – 75%  közepes 
76 – 85%  jó 
86 – 100%  jeles 

24. A tárgy kötelező irodalma: 
1. A Moodle-on elhelyezett elektronikus tananyagok, az előadások anyagai. 
2. További irodalmak: 
Koncz Katalin (2013): A sikeres szervezeti karrierfejlesztés feltételei. Munkaügyi szemle, 57. évf. 4. 

sz. 32-45. p. 
Olson, D. – Kaye, M. (2018): Siker – A teljesítmény pszichológiája. Hogyan legyünk eredményesek 

az élet minden területén? Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
Pintér Zsolt (2011): Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája. Pécs: Pécsi 

Tudományegyetem, 402 p. 
Szabó-Bálint Brigitta – Karoliny Mártonné (2019): A karriersiker titka, avagy a siker elérését 

befolyásoló tényezők. In: László Gyula – Németh Julianna – Sipos Norbert (2019): Vezető és 
menedzser: Emlékkötet Farkas Ferenc születésének 70. évfordulójára, Pécs, Magyarország: PTE 
KTK VSZI, 166-173. p. 

Szabó-Bálint Brigitta (2019): Ki a felelős? Felelősségi kérdések tisztázása a szervezeten belüli 
karrierfejlesztés kapcsán. MAGYAR TUDOMÁNY, 180. évf. 12. sz. pp. 1877-1888. 

25. Ajánlott irodalom: 
Allen, D. (2015): Hatékonyságnövelés stresszmentesen - GTD - Az időmenedzsment új módszertana. 

Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Berger Gábor (2019): Rúgd ki a főnököd! Indíts saját vállalkozást! Budapest: Berger Könyvelőiroda 

Kft.  
Bolles, R. (2013): Karrieriránytű. Álláskeresők és pályamódosítók kézikönyve. Budapest: HVG 

Kiadó Zrt.  
Burchard, B. (2020): Sikeres emberek kiemelkedő szokásai. Budapest: Édesvíz Kiadó  
Coombes, F. (2012): Önmotiváció. Budapest: Akadémiai Kiadó  
Duhigg, Ch. (2017): Okosabban, gyorsabban, jobban. Hogyan legyünk hatékonyabbak az üzleti és a 

magánéletben? Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Dweck, C. S. (2020): Szemléletváltás – A siker új pszichológiája – átdolgozott, bővített kiadás. 

Budapest: HVG Könyvek  
Ericsson, A. – Pool, R. (2018): Csúcsteljesítmény. A szakértelem és a kiválóság 

pszichológiája. Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Fenton, R. - Waltz, A. (2011): Hajts a NEMért! - az IGEN a végcél, a NEMen át visz az út. Budapest: 

Bagolyvár Könyvkiadó (kudarckerülés témaköréhez)  
Fisher, R. - Ury, W. - Patton, B. (1998): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó  
Frank, M. O. (1998): Hogyan érveljünk röviden és hatásosan - avagy a 30 másodperces üzenet 

technikája. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó  
Gallo, C. (2016): Storytelling. A történetmesélés ereje. Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Girard, J. (1995): Hogyan adjuk el önmagunkat? Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó  
Glei, J. (2016): Tartsuk kézben hétköznapjainkat! Napi rutin, fókusz és ötleteink 

megvalósítása. Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Goldstein, N. – Marin, S. – Cialdini, R. (2019): Igen! Hogyan legyél magabiztosabb, győzz meg 

másokat és szerezz barátokat? Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Görög László (2019): A siker alapelvei I. – Az önfejlesztésről. Budapest: Papírusz Book  
Grant, A. M. (2013): Adni és kapni - A siker rejtett dinamikája. Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Hill, N. (2019): A siker törvénye tizenhat leckében. Budapest: Success Development  
Karrass, Ch. L. (1999): A tárgyalási játszma. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó  
Kirschner, J. (1999): A manipuláció művészete. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó  
Kleon, A. (2014): Mutasd meg magad! 10 tanács, hogy felfigyeljenek a munkádra. Budapest: HVG 
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Kiadó Zrt.  
Koncz Katalin (2004): Karriermenedzsment. Budapest: Aula Kiadó, 516 p. 
Krznaric, R. (2014): Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát? Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Ludbrook, E. (2008): Hálózatépítő Mester. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó  
Murnighan, J. K. (2013): Ne dolgozzunk mások helyett. A túlmenedzselés csapdái. Budapest: HVG 

Kiadó Zrt.  
Pink, D. H. (2018): Mikor. A tökéletes időzítés tudományos titkai.  
Popovic, I. S. (2012): A tökéletes állásinterjú. Budapest: Akadémiai Kiadó  
Purkiss, J. – Royston-Lee, D. (2015): Énmárka. Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Schawbel, D. (2012): Én 2.0. Budapest: HVG Kiadó Zrt. (énmárka témaköréhez)  
Shawn, A. (2015): A boldogság mint versenyelőny. Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Sinek, S. (2019): Kezdj a miérttel! Az inspiráló vezetés titka. Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
Soltész Kálmán (2019): Adj esélyt magadnak – Networkereknek, influencereknek. Magánkiadás  
Spadaro, P. (2009): Az önbecsülés művészete. Budapest: Libri Kiadó  
Tracy, B. (1999): Maximális teljesítmény. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó  
Tracy, B. (2013): Önbizalom - Hogyan lehetsz ellenállhatatlan? Budapest: Bagolyvár Trade Kft.  
Vassilev, N. (2019): Karrier vagy sem? – A sikeres karrierkezdés 10 tényezője. Budapest: Szófia 

Kiadó  
Watsing Dóri (2019): Hogyan dolgozz velük együtt frusztráció nélkül (X generáció). Budapest: 

Kamuból Gyémánt Kft.  
Weinschenk, S. (2015): A meggyőzés tudománya. Hogyan érjük el, hogy mások azt tegyék, amit 

szeretnénk? Budapest: HVG Kiadó Zrt.  
a. Hallgatói elérhetőség: 
Neptun, Moodle, Tudásközpont 
26. Az oktatás különleges infrastrukturális (és egyéb) feltételei:  
 
27. Tapasztalati statisztikák: 
a. Egy főre eső UV –k száma: b. Jegyek átlaga: 
28. Utolsó frissítés dátuma: 2020. február 6. 
 
29. Tárgyfelelős aláírása: 

Dr. Balogh Gábor 
30. Programvezető aláírása: 
 
 

https://www.hvgkonyvek.hu/a-meggyozes-tudomanya


Témakör Óra előtti feladat Pont Órai feladat Pont Óra utáni feladat Pont

1.

Tantárgyi követelmények 

ismertetése, bevezetés a 

karriermenedzsment témakörébe

- -

Bemutatkozás és 

célkitűzés: videó vagy 

kis esszé készítése

5

2.
Változó karrierkép, Egyéni 

karriermenedzsment
Gyűjtsél példát sikeres (üzlet)emberről 3 - -

Sikereim és erősségeim leltára - Mit értem el 

eddig?
2 -

Önértékelés a 

karrierhez szükséges 

képességek alapján 

(határidő: márc. 1.)

2

EQ teszt 2 -
Bónusz - Pszichológiai 

játék
2

4.

Munkaerő-piaci tendenciák 

Karrierlehetőségek

Az ideális munkahely és az ideális 

munkakör felkutatása

-

Csoport feladat - Mihez 

kezdjek a 

diplomámmal?

5

Ideális munkahely 

elképzelése, 

beazonosítása 

2

5.
Célkitűzés módszerei

Karriersiker
Célkitűzés előkészítő kérdések megválaszolása 3

Karriercélok 

megfogalmazása
2

6.
Karriertervezés és megvalósítás

Munkakeresési metódusok
-

Hogyan legyünk 

sikeresek - workshop 
5

Saját karrierterv 

elkészítése
10

1) Az önéletrajzról szóló prezentáció elolvasása 

2) Önéletrajz (CV) minták keresése az 

interneten és véleményezése

2 -
CV + mot levél 

elkészítése
10

Szöveges értékelés a 

véletlenszerűen 

kiosztott hallgatói 

önéletrajzokról

2

1) Egyéni feladat: Álláshirdetés keresése, amire 

szívesen jelentkezne 2
Állásinterjú szimuláció

AC szimulációk
5

Pozitív visszajelzések 

adása egymásnak, és a 

fejlesztendő területek 

kijelölése

2

2) Csapatmunka: 5-6 fős csoportokban 2-3 db 

AC feladat kitalálása
2

9.

A munkaszerződés

Fiatal pályakezdőknek nyújtott 

támogatások munkába álláshoz

Helytállás a munkahelyen: 

Önmenedzselés, énmárka, 

Kapcsolatépítés, Kultúraközi 

interakciók

Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások 

keresése
2

Infografika készítése a 

jó önmenedzselési 

gyakorlatról 

2

10. Időmenedzsment Kérdőív kitöltése 3

11.

Munkahelyi problémák 

felismerése és kezelése (stressz, 

munkaalkoholizmus, kiégés, 

mobbing, konfliktusok)

Stressz teszt, majd stressz önelemzés 6
Csoportfeladat: 

munkahelyi problémák
5

Stressz kezelési 

feladatok megoldása 

(meditáció, 

megküzdési módok, 

2

12. Szervezeti karriermenedzsment
Nézzen utána egy szervezet karrierfejlesztési 

gyakorlatának
2

Prezentáció 20

Összesen 29 40 41

Összesen 110

Szerezhető pontok

8.

A felvételi eljárás és a kiválasztás 

folyamata

Hogyan készüljünk az 

állásinterjúra?

Önismeret és kompetenciakészlet 

fontossága

Érzelmi intelligencia

Kreativitás

3.

7.
Hogyan írjunk jó önéletrajzot és 

motivációs levelet?
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Karriermenedzsment és üzleti interakciók (nappali BA) 

Operatív tematika 2019/2020 tavaszi félév 
 

Ssz. Előadás 
időpontja Előadás témája Elő-

adó Óra előtti feladat Gyakorlat témája Óra utáni feladat 

1. február 
12. 

Tantárgyi 
követelmények 
ismertetése, bevezetés a 
karriermenedzsment 
témakörébe 

BG - Bemutatkozás 

Bemutatkozás és 
célkitűzés: videó vagy kis 
esszé készítése  
- Bónusz 5 p 

2. február 
19. 

Változó karrierkép 
Egyéni 
karriermenedzsment 

SZBB 
Sikeres (üzlet)emberek 
példája  
- Bónusz 3 p 

Híres karrierváltók 
Sikeres (üzlet)emberek 
Otthoni feladatmegoldás 
megbeszélése, tanulságok 
levonása a híres emberek 
példájából. 
Hallgatói prezentáció (1 db) – 
Sikeres emberek 

- 

3. február 
26. 

Önismeret és 
kompetenciakészlet 
fontossága 
Érzelmi intelligencia 
Kreativitás 

BG 

1) EQ teszt kitöltése  
2) Sikereim és erősségeim 
leltára - Mit értem el 
eddig? 
3) Olvassák el óra előtt az 
előre feltöltött ppt-ből, 
hogy mit jelent az 
énhatékonyság. 

EQ teszt 
Kreativitásfejlesztés 
Kreativitásfejlesztő játékok 
(átbeszélni: mihez kell EQ és 
kreativitás a mindennapi munka 
során?) 

1) Önértékelés a 
karrierhez szükséges 
képességek alapján 
2) Pszichológiai játék – 
Bónusz 2p 

4. március 4. Munkaerő-piaci 
tendenciák  BG - Mihez kezdjek a diplomámmal? 

– workshop 
Ideális munkahely 
elképzelése, beazonosítása 
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Karrierlehetőségek 
Az ideális munkahely és 
az ideális munkakör 
felkutatása 

Hallgatói prezentáció - játék (2 
db) 
- Mit jelent a vállalkozói lét? 
- Nekik való, leendő 

munkakörökkel 
kapcsolatban 
(A cél, hogy a játék által 
információkhoz jussanak a 
lehetséges munkakörökről) 

5. március 
11. 

Célkitűzés módszerei 
Karriersiker BG Célkitűzés előkészítő 

kérdések megválaszolása 

Karriertipp – Így határozd 
meg a bérigényed! 
Hallgatói prezentáció - játék (2 
db) – Lista alapján 

Karriercélok 
megfogalmazása 

6. március 
18. 

Karriertervezés és 
megvalósítás 
Munkakeresési 
metódusok 

SZBB - 
Karriertervezési gyakorlatok 
Hogyan legyünk sikeresek - 
workshop  

Saját karrierterv 
elkészítése 

7. március 
25. 

Hogyan írjunk jó 
önéletrajzot és 
motivációs levelet? 

BG 

1) Az önéletrajzról szóló 
prezentáció elolvasása  
2) Önéletrajz (CV) minták 
keresése az interneten és 
véleményezése 
 

LinkedIn profil – workshop 
Hallgatói prezentáció - játék (2 
db) 

1) CV + mot levél 
elkészítése  
2) Szöveges értékelés a 
véletlenszerűen kiosztott 
hallgatói önéletrajzokról 
 

8. április 1. 

A felvételi eljárás és a 
kiválasztás folyamata 
Hogyan készüljünk az 
állásinterjúra? 

BG 

1) Egyéni feladat: 
Álláshirdetés keresése, 
amire szívesen 
jelentkezne 

2) Csapatmunka: 5-6 fős 
csoportokban 2-3 db 
AC feladat kitalálása 

Állásinterjú szimuláció 
AC szimulációk  
(a kitöltött pontozó-értékelő 
lapok közzététele online) 

Pozitív visszajelzések 
adása egymásnak, és a 
fejlesztendő területek 
kijelölése 

9. április 8. A munkaszerződés 
Fiatal pályakezdőknek BG Fiatal pályakezdőknek 

nyújtott támogatások 
Hallgatói prezentáció - játék (2 
db) 

Infografika készítése a jó 
önmenedzselési 
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nyújtott támogatások 
munkába álláshoz 
Helytállás a 
munkahelyen: 
Önmenedzselés, 
énmárka, 
Kapcsolatépítés, 
Kultúraközi interakciók 

keresése - Külföldi 
munkavállalásról 

- Kapcsolatépítésről 

gyakorlatról 

 április 15. Tavaszi szünet   Tavaszi szünet  

10. április 22. Időmenedzsment BG Kérdőív kitöltése Hallgatói prezentáció/játék (1 
db) - 

11. április 29. 

Munkahelyi problémák 
felismerése és kezelése 
(stressz, 
munkaalkoholizmus, 
kiégés, mobbing, 
konfliktusok) 

BG Stressz teszt kitöltése, 
majd stressz önelemzés 

Etikett, protokoll 
Csoportfeladat: munkahelyi 
problémák 

Stressz kezelési feladatok 
megoldása (meditáció, 
megküzdési módok, 
hálanapló) 

12. május 6. Szervezeti 
karriermenedzsment SZBB 

Egy szimpatikus szervezet 
karrierfejlesztési 
gyakorlatának elemzése 

Inspiráció  
Hallgatói játékok (2 db) 
- Tárgyalási stratégiákról / 

Tárgyalási szimuláció 
- Konfliktus kezeléssel 

kapcsolatban 

- 

 

Prezentációk/játék: 3/4 fős csoportok, 15-20 perces előadások/játékok 

 



2020 tavaszi félév  Gyakorlat 

Oldal: 1 / 2 
 

Karriermenedzsment és üzleti interakciók prezentációs témák és ajánlott 
irodalmak 

 
1. Popovic, I. S. (2012): A tökéletes állásinterjú. Budapest: Akadémiai Kiadó 
2. Kleon, A. (2014): Mutasd meg magad! 10 tanács, hogy felfigyeljenek a munkádra. 

Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
3. Krznaric, R. (2014): Hogyan találjuk meg a nekünk való munkát? Budapest: HVG Kiadó 

Zrt. 
4. Bolles, R. (2013): Karrieriránytű. Álláskeresők és pályamódosítók kézikönyve. Budapest: 

HVG Kiadó Zrt. 
5. Murnighan, J. K. (2013): Ne dolgozzunk mások helyett. A túlmenedzselés csapdái. 

Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
6. Goldstein, N. – Marin, S. – Cialdini, R. (2019): Igen! Hogyan legyél magabiztosabb, győzz 

meg másokat és szerezz barátokat? Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
7. Sinek, S. (2019): Kezdj a miérttel! Az inspiráló vezetés titka. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
8. Pink, D. H. (2018): Mikor. A tökéletes időzítés tudományos titkai. 
9. Olson, D. – Kaye, M. (2018): Siker – A teljesítmény pszichológiája. Hogyan legyünk 

eredményesek az élet minden területén? Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
10. Burchard, B. (2020): Sikeres emberek kiemelkedő szokásai. Budapest: Édesvíz Kiadó 
11. Hill, N. (2019): A siker törvénye tizenhat leckében. Budapest: Success Development 
12. Watsing Dóri (2019): Hogyan dolgozz velük együtt frusztráció nélkül (X generáció). 

Budapest: Kamuból Gyémánt Kft. 
13. Berger Gábor (2019): Rúgd ki a főnököd! Indíts saját vállalkozást! Budapest: Berger 

Könyvelőiroda Kft. 
14. Soltész Kálmán (2019): Adj esélyt magadnak – Networkereknek, influencereknek. 

Magánkiadás 
15. Görög László (2019): A siker alapelvei I. – Az önfejlesztésről. Budapest: Papírusz Book 
16. Vassilev, N. (2019): Karrier vagy sem? – A sikeres karrierkezdés 10 tényezője. Budapest: 

Szófia Kiadó 
17. Ericsson, A. – Pool, R. (2018): Csúcsteljesítmény. A szakértelem és a kiválóság 

pszichológiája. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
18. Duhigg, Ch. (2017): Okosabban, gyorsabban, jobban. Hogyan legyünk hatékonyabbak az 

üzleti és a magánéletben? Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
19. Glei, J. (2016): Tartsuk kézben hétköznapjainkat! Napi rutin, fókusz és ötleteink 

megvalósítása. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
20. Gallo, C. (2016): Storytelling. A történetmesélés ereje. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
21. Purkiss, J. – Royston-Lee, D. (2015): Énmárka. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
22. Shawn, A. (2015): A boldogság mint versenyelőny. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
23. Dweck, C. S. (2020): Szemléletváltás – A siker új pszichológiája – átdolgozott, bővített 

kiadás. Budapest: HVG Könyvek 
24. Tracy, B. (2013): Önbizalom - Hogyan lehetsz ellenállhatatlan? Budapest: Bagolyvár 

Trade Kft. 
25. Schawbel, D. (2012): Én 2.0. Budapest: HVG Kiadó Zrt. (énmárka témaköréhez) 
26. Fenton, R. - Waltz, A. (2011): Hajts a NEMért! - az IGEN a végcél, a NEMen át visz az út. 

Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó (kudarckerülés témaköréhez) 
27. Ludbrook, E. (2008): Hálózatépítő Mester. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó 
28. Allen, D. (2015): Hatékonyságnövelés stresszmentesen - GTD - Az időmenedzsment új 

módszertana. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
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29. Grant, A. M. (2013): Adni és kapni - A siker rejtett dinamikája. Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
30. Coombes, F. (2012): Önmotiváció. Budapest: Akadémiai Kiadó 
31. Spadaro, P. (2009): Az önbecsülés művészete. Budapest: Libri Kiadó 
32. Tracy, B. (1999): Maximális teljesítmény. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó 
33. Weinschenk, S. (2015): A meggyőzés tudománya. Hogyan érjük el, hogy mások azt 

tegyék, amit szeretnénk? Budapest: HVG Kiadó Zrt. 
34. Girard, J. (1995): Hogyan adjuk el önmagunkat? Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó 
35. Kirschner, J. (1999): A manipuláció művészete. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó 
36. Frank, M. O. (1998): Hogyan érveljünk röviden és hatásosan - avagy a 30 másodperces 

üzenet technikája. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó 
37. Fisher, R. - Ury, W. - Patton, B. (1998): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár 

Könyvkiadó 
38. Karrass, Ch. L. (1999): A tárgyalási játszma. Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó 

 
További választható témák egyéni irodalomkutatással: 

 
39. Hogyan alakíthatsz ki passzív jövedelmet? 
40. „Kapunyitási pánik!” – Hogyan kezdjem a karrierem? Mi érdekel? Merre tovább a 

diplomaszerzés után? Mi aggaszt, és hogyan legyek úrrá a félelmemen végzős 
hallgatóként? (Ajánlott irodalom: Vassilev, N. (2019): Karrier vagy sem? – A sikeres 
karrierkezdés 10 tényezője. Budapest: Szófia Kiadó) 

41. A Te sztorid, a Te sikered! Story telling és personal branding (Ajánlott irodalom: Gallo, C. 
(2016): Storytelling. A történetmesélés ereje. Budapest: HVG Kiadó Zrt.) 

42. Veszélyes személyiségek a munkahelyen – Felismerés és kezelési stratégiák (Ajánlott 
irodalom: Houel, A. – Godefroy, Ch. (1995): Hogyan bánjunk nehéz emberekkel? 
Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó) 

43. Aktuális jogi kérdések a munkavállalással kapcsolatban (magyar és nemzetközi esetek). 
44. Nemek közti egyenlőtlenség bemutatása a munkaerőpiacon (Ajánlott irodalom: 

Sandberg, Sh. (2013): Dobd be magad! - Nők több szerepben. Budapest: HVG Kiadó Zrt.) 
45. Hogyan tartsuk meg az állásunkat recesszió idején? 
46. Karrierpályák, pályamódosítások, karrierváltások és egyéni életutak bemutatása az üzleti 

életben (sikertörténetek és bukások az ismert üzletemberek között). 
47. Karrierlift – A kapcsolatok és hálózatok lehetőségei. Tudatos kapcsolatépítési módszerek 

(Ajánlott irodalom: Ries, A. – Trout, J. (1998): Karrierlift – Kapcsolathasznosítási kalauz. 
Budapest: Bagolyvár Könyvkiadó) 

48. Munkavállalás külföldön (lehetőségek, veszélyek, szempontok, az Európai Unióban és a 
világban). 

https://www.hvgkonyvek.hu/a-meggyozes-tudomanya
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Bónusz pontért: Sikeres (üzlet)emberek példája (max. 3 bónuszpont)
Gyűjtsél példát sikeres (üzlet)emberről, akiknek az élete inspiráló, karriermenedzselése jó tanulságként szolgálhat számodra. Írj egy rövid
összefoglalót az adott személyről, és utána tüntesd fel a felhasznált forrásaidat! 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Piszkozatok 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. February 18., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ A siker jéghegye Ugrás... Karriertípusok ►
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1. Tradicionális (szervezeti) karrier 

A tradicionális karriert, amelyet szervezeti karrierként is azonosítanak, kezdetben a vezetői 

beosztásba kerülést jelentette, a ranglétrán való feljebb jutással azonosították.  

A tradicionális vagy hagyományos karrier a következő jellegzetességeket hordozta tehát 

magában: 

- Egy-két szervezeten belül valósult meg, lineáris karrier állomásokkal. (Levinson, 1978; 

Super, 1957) 

- A sikert az előléptetésben és a fizetésemelésben lehetett mérni. (Hall, 1996)  

- A munkáltató volt felelős a karrier menedzseléséért. (Baruch, 2004) 

 

A hagyományos karrier fogalmának kialakulásához fontos figyelembe venni a környezeti 

tényezőket, amelyek az idők soron folyamatosan befolyásolták a karrier koncepciójának 

alakulását. Akkoriban többnyire magas, több hierarchia szinttel rendelkező szervezetek 

működtek, ahol volt bőven lehetőségük felfelé haladni az egyéneknek. A munkavállalók 

valóban jellemzően egy, esetleg két szervezetnél dolgoztak életük során.  

 

1. táblázat: Hagyományos karrier 

   Hagyományos karrier 

Munkaviszony  A munkahely biztonsága hűségért cserébe 

Határok  Egy vagy két vállalat 

Készségek  Cég specifikus 

Mivel mérik a sikert?  Fizetés, előléptetés, státusz 

Ki a felelős a karriermenedzsmentért?  Szervezet 

Képzés-fejlesztés  Formális programokkal 

Mérföldkövek  Korfüggő 
Forrás: Saját szerkesztés Sullivan (1999, 458. oldal) alapján  

 

  



2. Határváltó karrier 

DeFillippi – Arthur (1996) fogalmazták meg az elsők között ezt a karrier fogalmat. A határváltó 

karrier alatt olyan munkalehetőségek sorozatát értjük, amelyek túlmutatnak egyetlen szervezet 

határain (DeFillippi - Arthur 1996), azaz több munkáltatónál valósítható meg karrier, nem 

egyetlen vállalathoz kötött. Ez az új megközelítés a karrier általános definíciójának 

kibővítéséhez vezetett, amely már több tartalmat párosított annak jelentéséhez. Az újabb 

meghatározások már nem teszik függővé a karriert a vezetői kinevezéstől, valamilyen 

beosztástól, vagy hivatástól, hanem az egyén megszerzett tapasztalatira, élményeire építkezik. 

Továbbá nem minősíti a tartalmát, hogy mikor sikeres vagy sikertelen, illetve nem köti 

feltételhez a karrier teljesülését. A következő táblázat (2. táblázat) több ponton is összehasonlítja 

a hagyományos és a határtalan karriert, kiemelve a két fogalom közti fontos különbségeket. 

 

2. táblázat: Hagyományos kontra határtalan karrier 

   Hagyományos karrier Határtalan karrier 

Munkaviszony  A munkahely biztonsága 
hűségért cserébe 

Alkalmazás a teljesítményért és a 
rugalmasságért cserébe 

Határok  Egy vagy két vállalat Több vállalat 

Készségek  Cég specifikus „Átvihető” 

Mivel mérik a sikert?  Fizetés, előléptetés, státusz Értelmes, változatos munka 

Ki a felelős a 
karriermenedzsmentért?  Szervezet Egyén 

Képzés-fejlesztés  Formális programokkal Munka közben 

Mérföldkövek  Korfüggő Tanulás (fejlődés) függő 
Forrás: Saját szerkesztés Sullivan (1999, 458. oldal) alapján  

 

Látható, hogy itt már az egyén lesz a felelős karrierjének fejlesztéséért, és nem a szervezet, mint 

korábban. Több vállalatnál fog dolgozni élete során, ezért olyan készségekre, kompetenciákra 

van szüksége, amelyek könnyen „átvihetők” másik szervezetbe. Ezért a munka közben 

megvalósuló, on-the-job képzésekre lesz szükség.  A siker mércéje már nem feltétlenül a 

fizetés, hanem a munka tartalma lesz a fontos, azaz mennyiben végez a munkavállaló értelmes, 

élvezetes munkát. Az előrehaladás feltétele nem az életkor, hanem a tanulástól, a fejlődéstől 

függ.  



3. Formaváltó karrier 

A határtalan karrierrel szinte egy időben jelent meg a formaváltó (Koncz, 2002) vagy változatos 

(protean) karrier fogalma (Arthur 1994; Sullivan 1999; Dessler - Cole 2008), amely az életpálya 

változatosságára fókuszál (Hall 1976; Arthur 1994; Sullivan 1999; Dessler – Cole 2008). Bár 

Hall már 1976-ban beazonosította ezt a karrierfajtát, csak az 1990-es években vált népszerűvé, 

illetve elfogadottá. Ezt a típust önállóan irányítottként és értékvezéreltként jellemzik, amely 

Arnold (2011) olvasatában azt jelenti, hogy az egyén felelős karrierjéért, és képes is azt 

irányítani a számára fontos értékek mentén. Az egyén szükség szerint formálja életpályáját az 

adott helyzethez úgy, mint – ahogy Baruch (2014) megjegyzi – a névadó, Proteus görög isten 

is képes volt alakot változtatni akaratának megfelelően. 

 

A leírtak alapján látható, hogy a határváltó és a formaváltó karrierfogalmak az egyéntől 

követelik meg az aktív szerepvállalást karrierje fejlesztése kapcsán. 

 

  



4. Új szervezeti karrier 

Clarke 2013-as cikkében megmagyarázza, hogy pontosan mi is vezetett ahhoz, hogy 

feltámasszák a hagyományos szervezeti karrier fogalmát, és új köntösben tovább éltessék. Az 

alábbi táblázat (3. táblázat) megmutatja, hogy a régi szervezeti karrier miként módosult, és 

miben különbözik a határtalan karriertől, így szolgálva indokot arra, hogy igenis van 

létjogosultsága. Az összehasonlító táblázat alapján látható, hogy az új szervezeti karrier egy 

köztes típus a tradicionális és a határtalan karrier között. Clarke (2013) leírja cikkében, hogy 

habár elterjedt vélemény, hogy az emberek manapság gyakran váltanak munkahelyet, a 

statisztikák még sem igazolják ezt a tényt egyértelműen. Nem feltétlenül csökkentek, sőt 

stabilak maradtak azok a mutatók, amelyek az egy munkáltatónál eltöltött időt jelzik. Saját 

felmérései is azt támasztják alá, hogy ha történtek is váltások a megkérdezett interjú alanyainál, 

akkor is mindenki arra törekedett, hogy lehetőleg tovább tudjon egy helyben maradni, és az 

adott munkáltatónál fejleszteni tudja karrierjét. (Clarke, 2013) 

3. táblázat: Az új szervezeti karrier összehasonlítva a bürokratikus szervezeti 
és a határtalan karrierrel 

 Bürokratikus 
szervezeti karrier Új szervezeti karrier Határtalan karrier 

Foglalkoztatással 
szembeni elvárás 

Foglalkoztatás 
biztonsága  

Foglalkoztatás 
folytonossága Foglalkoztathatóság 

Foglalkoztatás 
jellege Stabilitás Rugalmasság és  

alkalmazkodás Mobilitás 

Szervezetbeni 
státuszok 

Hosszú távú 
foglalkoztatás egy 
szerepben 

Középtávú 
foglalkoztatás 
különböző szerepekben 

Rugalmas foglalkoztatás 
különböző 
szervezetekben 

A hűség tárgya Hűség a szervezet iránt Hűség a szervezet és 
külső csoportok iránt Hűség a saját karrierhez 

Ki a felelős a 
karrierért? 

Szervezet által 
menedzselt karrier 

Közösen menedzselt 
karrier 

Egyénileg menedzselt 
karrier 

Kinek az igényei 
fontosak? 

Fejlesztés a szervezet 
igényeinek megfelelően 

Fejlesztés a szervezet 
és az egyén igényeinek 
megfelelően 

Fejlesztés elsősorban az 
egyén igényeinek 
megfelelően 

Karrier fókusza Karrier fókusz 
szervezeten belüli 

Karrier fókusz 
szervezeten belüli és 
kívüli 

Karrier fókusz az 
egyénben? 

Haladás jellege Lineáris haladás Spirális haladás Átmeneti haladás 
Munkaszerződés 
alapja 

Kapcsolaton alapuló 
munkaszerződés 

Kapcsolaton alapuló 
munkaszerződés 

Tranzakción alapuló 
munkaszerződés 

A siker mérése A siker objektív mérése A siker objektív és 
szubjektív mérése A siker szubjektív mérése 

Forrás: Saját szerkesztés Baruch (2004) és Clarke (2013) alapján 
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Az óra menete

• Történeti visszatekintés

• Karrier fogalmi tisztázása

• Változó karrierkép



3

Bevezetés a karriermenedzsment 
témakörébe

• Karrier – karriertervezés 
– karriermenedzsment

• Egyéni karriermenedzsment 
– Szervezeti karriermenedzsment

A félév során ez lesz a 
fókuszban
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Karrier

• Kinek mit jelent a karrier fogalma?

• Ki milyen értelmet társít hozzá?

• Negatívan vagy pozitívan értelmezhető?
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Egy kis történeti bevezető
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Szervezetek és munkavállalók

• Régen • Manapság



Az elmúlt évtizedekben 
bekövetkezett változások

• Gazdasági fejlődés & piaci verseny erősödése 

megnövekedett a vállalatok száma (Eurostat, 2016)

• Emelkedett a szellemi munkakörben dolgozók aránya

– Felértékelődött a humán tőke szerepe

– Az értelmiségi munkavállaló számára nagyobb lehetőség van 
a munkahelyváltásra 

– Gyakoribb munkahelyváltások (Bureau of Labor Statistics, 2015)

• Megváltoztak a munkával kapcsolatos értékek és attitűdök:

– a fiatal munkavállalók elkötelezettsége a munka 
hagyományos értékei iránt egyre gyengül
(állandó munkahely és a hosszú távú megélhetést nyújtó 
karrier)

7

Batizi (2017) alapján



• A munkavállalók már nem csupán a szervezeten 
belüli előrelépési lehetőségek miatt dolgoznak 
egy munkaadónál, 

• hanem saját ambícióik kielégítése miatt is, 

• így a karrierút sikeressége a belső örömök 
beteljesülésén is múlik, és 

• kevésbé a külső értékelésen.

8

Batizi (2017) alapján
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Karrier fogalma
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A karrier jelentése

• Életpálya

• Régen: Gyors előrelépés

• Ma: 
„A karrier mindazoknak a 
munkatapasztalatoknak a teljes sora, amelyet az 
egyén felhalmoz életpályája alatt, és ezeknek a az 
eseményeknek a szubjektív interpretálása egyéni 
aspirációk, szükségletek, érzések formájában.”
(Greenhaus 2000 idézi: Koncz 2004, 104.)
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A karrier fogalmának változása

• Az egyén egész életén át-
ívelő munkával kapcsolatos 
tapasztalatainak sora,

• amelyhez érzések, attitűdök 
társulnak

(Greenhaus et al 2009; Hall 2002)

• Vezetői ranglétrán való 
felfeléhaladás

Változott a pszichológiai szerződés

Tradicionális karrier 
(Super 1957; Levinson 1978)

Határtalan karrier –
változatos karrier (protean) –
Új (szervezeti) karrier 
(Sullivan 1999, Clark 2013)
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Hagyományos vs. határtalan karrier

Hagyományos karrier Határtalan karrier

Munkaviszony A munkahely biztonság 
a hűségért cserébe

Foglalkoztatás a 
teljesítményért és a 
rugalmasságért 
cserébe

Határok Egy vagy két vállalat Több vállalat
Készségek Cég specifikus „Átvihető”
Mivel mérik a sikert? Fizetés, előléptetés, 

státusz
Értelmes munka

Ki a felelős a 
karriermenedzsmentért?

Szervezet Egyén

Képzés-fejlesztés Formális programokkal On-the-job

Mérföldkövek Kor függő Tanulás (fejlődés) 
függő

Saját szerkesztés Sullivan (1999, 458. oldal) alapján
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Bürokratikus 
szervezeti karrier

Új szervezeti 
karrier

Határtalan karrier

Foglalkoztatás biztonsága Foglalkoztatás folytonossága Foglalkoztathatóság

Stabilitás Rugalmasság és
alkalmazkodás

Mobilitás

Hosszú távú foglalkoztatás egy
szerepben

Középtávú foglalkoztatás
különböző szerepekben

Rugalmas foglalkoztatás
különböző szervezetekben

Hűség a szervezet iránt Hűség a szervezet és külső
csoportok iránt

Hűség a saját karrierhez

Szervezet által menedzselt
karrier

Közösen menedzselt karrier Egyénileg menedzselt karrier

Fejlesztés a szervezet
igényeinek megfelelően

Fejlesztés a szervezet és az
egyén igényeinek
megfelelően

Fejlesztés elsősorban az egyén
igényeinek megfelelően

Karrier fókusz szervezeten
belüli

Karrier fókusz szervezeten
belüli és kívüli

Karrier fókusz az egyénben?

Lineáris haladás Spirális haladás Átmeneti haladás

A siker objektív mérése A siker objektív és szubjektív
mérése

A siker szubjektív mérése

Saját szerkesztés Baruch (2004) és Clarke (2013) alapján
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Változó karrierkép 

Friss trendek:
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html
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Változatos karrierutak

• Tervezett – nem tervezett

• Különböző irányú mozgások

• Vezetői és szakértői

„A 21. századi karrier ugyanúgy felfelé ívelő 
előrelépésekkel és fejlődésekkel tarkított, 
mint egy hagyományos karrierút…”
de a főbb jellemzői:
„Tapasztalatok által való fejlődés, új 
kompetenciák elsajátítása, kihívásokkal és 
dinamizmussal teli előrelépések”
Kránitz Éva 
https://vezetofejlesztes.hu/karrierut-uj-iranyai/

Specialista Generalista Vállalkozói

Pozíciók/munkakörök

https://vezetofejlesztes.hu/karrierut-uj-iranyai/
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Karrierváltások

• Határátlépő karrierváltó lépések Bokorék szerint:
Határváltás neve

Munkaerő-piaci státusz

megváltozása

Szektorváltás

Szakmai terület váltása

Munka és magánélet

arányainak átrendezése

Munka és magánélet

szerepek újradefiniálása

Karrierszünet tartása

Forrás: Bokor et al. 2009, 14.

Meghatározás

Pl: alkalmazott, egyéni vállalkozó/szabadúszó, üzleti 
vállalkozás tulajdonosa, választott tisztség, kivonulás a 
munkaerőpiacról

Mozgás az üzleti, a közigazgatási, közszolgálati és civil szféra 
között

Új, a korábbitól lényegesen eltérő szakmai tudást, know-
how-t igénylő tevékenységi területre lépés

Lényegesen átalakul a munkára, illetve a magánéleti

szerepekre fordított idő, figyelem mennyisége

Jelentősen megváltozik a munka vagy magánéleti szerep

Felfogása

A főállású munkavégzés tartós, szándékos szüneteltetése, 
különböző célokkal
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Példák

HR-esből 
tetováló 
művész

Közgazdászból 
 Állatorvos

Diplomatából 


Sztárszakács
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Hogyan találjuk meg álmaink állását, 
a nekünk való karrier utat

Brian Tracy:

How to Find Your Dream Job and 
Select The Right Career Path

https://www.youtube.com/watch?v=5jNUqw2hgR0
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Egyéni karriermenedzsment 

fogalma

• Az egyéni karriermenedzsment folyamatában az 

egyének irányítják, befolyásolják, 

szervezik karrierjüket teljes szakmai 

életpályájuk folyamán és egy adott 

szervezetben.

• Az egyének célja:

– Világos perspektívát lássanak maguk előtt a 

szervezetben való érvényesülésre

• Előrelépésre

• Fejlődésre
2



Egyéni karriermenedzsment

3

Célkijelölés

Tervezés

Végrehajtás

Értékelés

Önismeret, helyzetfelmérés
SMART kritériumok

Milyen pozíció, milyen területen, milyen 
szférában, mekkora szervezetnél?

A meghatározott lépések megtétele

Sikeres, sikertelen és stagnáló 
szakaszok

Egyén függő a sikeresség!

(Koncz 2004, 2013)



Az egyéni karriermenedzsment 

folyamata

Forrás: Greenhaus, 1987, 468. p.

Karrierfeltárás

Karrierértékelés

Haladás a cél felé

Én- és
környezet-tudatosság

Visszajelzés:
működik/nem

működik

A stratégia
kivitelezése

Célok kitűzése

A stratégia
kidolgozása

4
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Management



Az egyének karrieraspirációja 

• Az egyének karrieraspirációja függ:

– iskolázottságuktól, 

– koruktól, 

– nemüktől, 

– családi állapotuktól és

– személyiségüktől.

6



Karrierorientáció

• Fölfelé orientálódás:
ebben az esetben a személyek életcélja az, hogy mindig 
előléptessék, több felelősséget kapjon a rangban mindig nagyobb 
pozícióba kerüljön.

• Biztonság felé való orientálódás:
a dolgozók elégedettek azzal a szinttel, ahol elhelyezkednek a 
hierarchiában, céljuk ennek megtartása. A szakmai rizikót 
próbálják csökkenteni.

• Kreativitás irányában történő orientálódás:
a dolgozók a karrier során valami újat akarnak csinálni.

• Képesség és hasznosság felé irányuló orientálódás:
különösen a vezetők körében gyakori, akik saját képességüket 
próbálják hasznosítani továbbfejlődés során.

• Függetlenség felé való orientálódás:
ezek az emberek karrierjük során maximális szabadságot és 
mindenfajta szabályozás elkerülését próbálják elérni. 7



Holland (1973) foglalkozási 

személyiségtipológiája

RIASEC - hatféle foglalkozási személyiségtípus

• R: Gyakorlati-technikai (Realistic)

• I: Intellektuális-kutató 

(Investigative)

• A: Művészi-nyelvi (Artistic)

• S: Szociális (Social), 

• E: Szervezői, vállalkozói 

(Enterprising), 

• C: Konvencionális, 

hagyománykövető (Conventional)

8



Schein karrierhorgonyai

• Specializáció, műszaki-funkcionális kompetenciák

• Menedzseri készségek

• Autonómia, függetlenség

• Szervezeti stabilitás

• Földrajzi biztonság

• Szolgálat, elkötelezettség valamilyen ügy mellett

• Életstílus integráció

• Vállalkozói szellem, kreativitás

• Állandó kihívás

• Szolgálat, elkötelezettség valamilyen ügy mellett
9



Életpályaszakaszok, karrier-

periódusok

1. Felkészülés a munkára (0-25. év)
Ebben a szakaszban szerzi meg az egyén a szükséges képzettséget 

és ismereteket, melyekre majd a munkaerőpiacon szüksége lesz. 

Ekkor tájékozódik a foglalkozásokról, és készül fel a 

pályaválasztásra.

2. A szervezeti belépést megelőző szakasz (18-25. 

év)
Az egyén felkészül a munkahelyválasztásra, 

információt szerez a lehetséges munkaadókról, 

majd a számára legmegfelelőbbet kiválasztja.

10



Életpályaszakaszok, karrier-

periódusok

3. A kezdeti karrier (25-40. év)
Az egyén beilleszkedik a választott szervezetbe, 
elsajátítja a normákat, szabályokat, megtanulja 
feladatait. Igyekszik szakértelmét fejleszteni és 
a kitűzött céljait követni.

4. A középkarrier (40-55. év)
Az eddigi életpálya áttekintése történik 
ebben a szakaszban. 
Az egyén értékeli céljait, megerősíti, 
vagy megváltoztatja azokat. 
Ezenkívül fenntartja hatékonyságát 
a munkavégzésben.

11



Életpályaszakaszok, karrier-

periódusok

5. A kései karrier (55. évtől a nyugdíjig)
Továbbra is a hatékonyság megőrzése folyik, és megkezdődik a 

felkészülés a nyugdíjazásra.

12



10 módja hogy megtaláld a 

karrier utadat

10. Gondold át, mi érdekel, izgat, energizál Téged!

9. Azonban tartsd észben, hogy miben vagy jó ezek közül!

8. Teszteld Magad!

7. Próbálj ki egy gyakornoki programot/pozíciót!

6. Találj egy mentort!

5. Fedezz fel szokatlan karrier utakat!

4. Kérdezz másokat!

3. Használd a G+P+V Formulát (Gifts + Passions + Values)

2. Készíts karriertervet!

1. Tekints a karrieredre, mint mérföldkövek sorozatára, ne 

mint egy lineáris útra!

13http://lifehacker.com/top-10-ways-to-find-your-career-path-1628537579

http://lifehacker.com/top-10-ways-to-find-your-career-path-1628537579
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• Hallgatói prezentáció-játék (2 db) – Sikeres 

emberek

• Híres karrierváltók - Sikeres (üzlet)emberek

• Otthoni feladatmegoldás megbeszélése, 

tanulságok levonása a híres emberek példájából.

16



Köszönöm a figyelmet!
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 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  3. alkalom: Önismeret - Kompetenciakészlet fontossága, érzelmi intelligencia
/  Felkészülés az önismereti órára (határidő: febr. 25.)

Karriermenedzsment

Felkészülés az önismereti órára (határidő: febr. 25.)

Oldd meg az alábbi feladatokat! 

◄ 2. Egyéni karriermenedzsment Ugrás...
Sikereim és erősségeim leltára - Mit 

értem el eddig? (max. 2 pont) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/resource/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-3
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=416
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=802&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=103&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  3. alkalom: Önismeret - Kompetenciakészlet fontossága, érzelmi intelligencia
/  Sikereim és erősségeim leltára - Mit értem el eddig? (max. 2 pont)

Karriermenedzsment

 Erősségteszt.pdf 2020. February 7., 12:25

Sikereim és erősségeim leltára - Mit értem el eddig? (max. 2 pont)

Gyűjtsd össze eddigi emlékezetes sikereidet, amelyekre joggal lehetsz ma is büszke! (Lehetnek ezek apróságok is, a lényeg, hogy benned jó
emlékeket hozzon fel.) Miért tartod ezeket fontosnak? Mit tudsz belőle hasznosítani a jövőbeli állásodban? Keresd az átemelhető készségeket
benne! Segítségképpen töltsd ki az erősségtesztet is, és ez alapján sorold fel, melyek a főbb erényeid? Terjedelem: min. 150 szó vagy 1000 karakter.
Sorold fel:

•        a legnagyobb sikereidet gyerekként

•        a legnagyobb sikereidet az iskolában

•        a legnagyobb szakmai sikereidet, eredményeidet (akár az egyetemen, munkában)

•        tulajdonságaidat, amelyeknek a sikeredet köszönheted

•        hasznos, jó tulajdonságaidat, erősségeidet, egyediségedet

•        területeket, ahol hasznosítani tudod ezeket az előnyöket!

Az erősségteszt forrása: 
Szondy Máté (2017): Mik az erősségei, erényei? In: HVG Extra (2017): Pszichológia Teszt Különszám- 26 önismereti teszt. Mik az erősségeim?
Budapest: HVG Könyvkiadó, 105-112. p. 

 

Külön csoportok: Összes résztvevő

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. February 25., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Felkészülés az önismereti órára 
(határidő: febr. 25.)

Ugrás...
Érzelmi intelligencia (EQ) teszt (max. 2 

pont) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
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https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-3
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=103
https://moodletest.pte.hu/pluginfile.php/239/mod_assign/introattachment/0/Er%C5%91ss%C3%A9gteszt.pdf?forcedownload=1
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g g
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  3. alkalom: Önismeret - Kompetenciakészlet fontossága, érzelmi intelligencia
/  Érzelmi intelligencia (EQ) teszt (max. 2 pont)

Karriermenedzsment

 EQ teszt megoldása.docx 2020. February 26., 11:31
 EQ teszt.docx 2020. February 2., 19:48

Érzelmi intelligencia (EQ) teszt (max. 2 pont)
Töltsd le az alábbi EQ tesztet, és válassz A és B válaszlehetőség közül mind a 40 kérdésre vonatkozóan. Jelöld vastagítással vagy aláhúzással a
válaszaidat, és töltsd fel újra ide a megoldott tesztet.  Kitöltési idő: max. 30 perc.

Utána nézd meg a megoldókulcsot, és írd meg (ide a szöveges részbe), hogy hány pontot kaptál, mit gondolsz az érzelmi intelligenciádról? Miben
kell fejlődnöd?

 
 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. February 25., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Sikereim és erősségeim leltára - Mit 
értem el eddig? (max. 2 pont)

Ugrás...
Olvasd el óra előtt az alábbi prezentációt 

az érzelmi intelligenciáról és az 
énhatékonyságról! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
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Karriermenedzsment
Érzelmi intelligencia (EQ)

Dr. Balogh Gábor



Érzelmi intelligencia

2

Érzelmi stílus:
Érzelmi 

válaszaink 
különböznek, 

egyediek 
mindenkinél



Érzelmi intelligencia

• Érzelmek észlelésének képessége: képes detektálni és
értelmezni saját és mások érzéseit.

• Érzelmek használatának képessége: képes az érzéseit a
gondolkodás és a problémamegoldás szolgálatába állítani.

• Érzelmek megértésének képessége: felfogja az érzelmek
közötti összetett kapcsolatokat, érti például, hogy a gyász és a harag
hogyan kapcsolódik egymáshoz, vagy hogy két ember miért ad eltérő
érzelmi reakciót ugyanarra az eseményre.

• Érzelmek kezelésének képessége: képes uralni a saját
érzéseit és befolyásolni másokéit.

3



Töltsék ki az érzelmi intelligencia tesztet!

4



Köszönöm a figyelmet!

5



Énhatékonyság

Dr. Balogh Gábor



Önismeret  Énhatékonyság!!!
• „Ha valamit szeretnénk megvalósítani életünkben, minimálisan két

dologra van szükség. Az első, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a
célunk és, hogy mit kell tennünk ennek elérése érdekében. A másik,
hogy tudjunk hinni abban, hogy képesek leszünk elérni azt. Az
emberek azon képességébe vetetett hitét, hogy képes célokat kitűzni,
és megvalósítani, mivel rendelkezik a megvalósításhoz szükséges
viselkedésformáknak, énhatékonyság érzésnek nevezzük.

• Az énhatékonyság érzés az ember önszabályozásában fontos
szerepet tölt be: az a hitünk, hogy képesek vagyunk cselekvéseinkkel,
tetteinkkel elérni a kitűzött célt, befolyásolja a döntéseinket,
erőfeszítéseinket, törekvéseinket az élet számos területén.

• A magas énhatékonysággal jellemezhető személyekben az a
meggyőződés él, hogy saját életkörülményeik alakítói, nem pedig a
körülmények „áldozatai”.

• Az énhatékonyság kialakulásában fontos szerepet töltenek be a korábbi
siker- és kudarcélmények, a mások által nyújtott modellhatások, a
meggyőződés, és a bátorítás.” (Bandura, 1994, 71. p.)

7



Magas énhatékonysággal jellemezhető emberek 
sajátosságai

• Képesek belemélyülni egy feladatba, tevékenységbe, valódi
érdeklődést mutatnak azok iránt

• Kihívást jelentő célokat képesek maguk elé tűzni
• Képesek elköteleződni az általuk kitűzött célok mellett
• Ha nehéz feladattal, problémahelyzettel találkoznak, hajlamosak azt

kihívásnak, megoldandó problémának értékelni
• Ha kudarcot vallanak a feladat megoldásában, akkor úgy értékelik,

hogy vagy nem rendelkeztek a probléma megoldásához szükséges
készségekkel, vagy nem tettek elég erőfeszítést, emiatt úgy értékelik a
helyzetet, hogy lehet rajta változtatni, és erre törekszenek is.

• Önbizalmuk magasabb, nagyobb teljesítményre képesek, kevésbé
hajlamosak a stresszre és a depresszióra

8
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https://www.mindenamionismeret.hu/johari-ablak-egy-onismereti-modell/#toggle-id-1-closed

https://www.mindenamionismeret.hu/johari-ablak-egy-onismereti-modell/


A Dunning–Kruger-hatás az a jelenség, amikor minél kevesebbet tud
valaki egy adott dologról, annál inkább hajlamos túlbecsülni a saját
tudását.

Kruger és Dunning szerint a legkülönfélébb területeken, az olvasott
szöveg megértésétől a gépjárművek használatán át
a sakkozásig és teniszezésig, az amatőrök magabiztosabbak a
szakértőknél.

Kutatásuk eredményei szerint az amatőrök:
1. hajlamosak túlbecsülni a saját képzettségüket,
2. nem képesek felismerni, ha más ért hozzá,
3. nem képesek felismerni, hogy ők maguk mennyire nem értenek

hozzá,
4. ha fejlesztenek a saját szakértelmükön, képessé válnak annak

felismerésére, hogy korábban nem értettek hozzá.

Dunning – Kruger-hatás



 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  3. alkalom: Önismeret - Kompetenciakészlet fontossága, érzelmi intelligencia
/  Óra utáni feladat: Önértékelés a karrierhez szükséges képességek alapján (határidő: márc. 1.) (max. 2 pont)

Karriermenedzsment

 Elvárt képességek.pptx 2020. February 6., 17:50

Óra utáni feladat: Önértékelés a karrierhez szükséges képességek
alapján (határidő: márc. 1.) (max. 2 pont)
Videóban vagy szövegesen válaszolj az alábbi kérdésekre:

Milyen kompetenciák szükségesek ahhoz a munkához, amivel foglalkozni szeretnél a jövőben? 
Értékeld saját képességeidet, hogy a felsorolt elvárások közül mivel rendelkezel, és mit kell fejlesztened? 

TIPP: Milyen képességek jöhetnek szóba? Segítségképpen használhatod az alábbi prezentációt!

 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Piszkozatok 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. March 1., Sunday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Olvasd el, mit jelent a Johari-ablak és a 
Dunning-Kruger-hatás?

Ugrás... Előadás anyaga ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
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https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
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Karriermenedzsment és üzleti interakciók BA

Dr. Balogh Gábor
egy. adjunktus

2020. február 26.

Kreativitás és a hat gondolkodó kalap
„Egy zseniális módszer az asztalborogatós hétfői 

értekezletek helyett ...”



Tartalom – kulcsfogalmak 

Karriermenedzsment (BA, nappali)2

 Kreativitás
 Konvergens – divergens gondolkodás
 Laterális gondolkodás
 Kreativitás rendszermodellje
 6 gondolkodó kalap (de Bono)

 Feladatmegoldás
 Gyakorlatok, játékok 



Kreativitás

Karriermenedzsment (BA, nappali)3

Kreativitás: latin (creo): alkotni, teremteni, 
létrehozni valamit, ami korábban nem létezett

- ‘50-es évek: Pszichológiában: Guilford:
Konvergens vs. divergens 

- ‘70-es évek: Edward De Bono –
laterális gondolkodás – tanulható!



Kreativitás értelmezése

Karriermenedzsment (BA, nappali)4

 Rogers (2004) szerint új termék
 Greeve (2009) szerint
 a kreativitás a megszokott kereteken kívüli 

gondolkodásmódot jelenti – out of the box –,
 ami új ötletekhez és új problémamegoldási

módszerekhez vezet. 



A kreativitást gátló tényezők

Karriermenedzsment (BA, nappali)5

Feltételezések készítése

Szabályok követése

Feltételezések ellenőrzése

Szabályok megszegése

Túlzott logikusság

Hibától való félelem

Képzelet és intuíció 
használata

Nagyobb kockázatvállalás



Kreativitást segítő eszközök

- Brainstorming

- Mindmapping

- Laterális 
gondolkodás

- 6 gondolkodó kalap
6

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Vertikális – Laterális gondolkodás

Vertikális gondolkodás:
Kiválaszt

Azt keresi, ami a helyes
A dolgok sorban következnek

Relevánsra összpontosít
Legvalószínűbb irányban halad

logikus
Megoldás a rendszeren kívül

Megpróbálja legyőzni a 
problémát

Liftes példa

Laterális gondolkodás
Változtat
Azt keresi, mi az, ami más
Szándékosan az egyikről a másikra ugrik
Nincs ellenére a véletlenszerűség
A legkevésbé valószínű irányt keresi
 laterális
Megoldás a rendszeren belül (skatulyák)
Megpróbálja kikerülni a problémát
Szerelőszalag

7

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Példa (hangolás) a vertikális gondolkodásra:
IQ teszt - Melyik háromszög illik a sorba?

Karriermenedzsment (BA, nappali)8



IQ - Milyen szó hiányzik a sorból?
SZÁMÍTÓGÉP - ALMA - MONITOR - SZILVA - EGÉR - ? - BILLENTYŰZET - BANÁN

Karriermenedzsment (BA, nappali)9

 Rózsa
 Bölcső
 Egres
 Nyakkendő



Melyik szám következik?
10, 11, 9, 12, 8, ?

Karriermenedzsment (BA, nappali)10

 14
 7
 13
 6



Melyik szám hiányzik?

Karriermenedzsment (BA, nappali)11

 2
 7
 5
 3



Hogyan folytatná a sort?
ALMA - AMLAT - KÖRTE - ?????

Karriermenedzsment (BA, nappali)12

 ETRÖKT
 RÖKTET
 KERÖKT
 HEGÖLT



Milyen ábra kerüljön a kérdőjel 
helyére?

Karriermenedzsment (BA, nappali)13



Konvergens és divergens gondolkodás
Szempontok Konvergens gondolkodás Divergens gondolkodás

A probléma jellege Jól körülírt probléma Rosszul strukturált probléma, nehéz 

megfogalmazni

Stratégia Legyőzni a problémát Megkerülni a problémát

Megoldások száma Egy megoldás létezik, nincs más alternatíva Több megoldás létezik, ill. nem biztos, 

hogy létezik jó megoldás

Nézőpontok száma Egyirányú Többirányú

Megoldás keresése Az eredményen van a hangsúly A megoldás folyamatán van a hangsúly

Módszere Logika Újszerű értelmezés, elszigetelt 

tapasztalatok összekapcsolása

Iránya Vertikális (lineáris) Laterális (oldalirányú)

Jelleg Szabálykövető, konform, problémamegoldó, 

társadalmi elvárásoknak megfelelő

Újszerűség, teremtő jellegű, nonkonform, 

„másképpen gondolkodó”, kreatív

Aktív agyfélteke Bal agyfélteke a domináns Jobb agyfélteke a domináns

Embertípus Reproduktív (magas színvonalú megoldások, de 

újat nem terem)

Produktív
14Karriermenedzsment (BA, nappali)



Rendszermodell – Csíkszentmihályi (2009)

Karriermenedzsment (BA, nappali)15

 Mi kreatív? Hol számít kreatívnak egy ötlet?
 Fontos a tálalás.
 3 része:
 Tartomány (szimbolikus rendszer), pl. matematika, zene.
 Szakértői kör (kapuőrök), pl. szakértők, tanárok, kritikusok.
 Egyén szintje: új ötlet

Kreativitás: megváltoztatja a tartományt a szakértői 
körök nyílt vagy hallgatólagos beleegyezésével.



Egy példa – Posztumusz hírnév

Karriermenedzsment (BA, nappali)16

 Vincent Van Gogh
 Napraforgók
 1888



Gyakorlatok: „Szokatlan használat” teszt:

Értékelési szempontok:
 Fluencia (folyékonyság, könnyedség): megadott idő alatt 

hány válasz születik
 Flexibilitás (hajlékonyság, rugalmasság): a válaszok hány 

kategóriába sorolhatók   
 Originalitás (eredetiség): a válaszok mennyire egyediek, 

ritkák

17Karriermenedzsment (BA, nappali)



1. gyakorlat: Szokatlan használat teszt
 Írjon fel minél több ötletet, hogy a következő tárgyakat mire lehetne

felhasználni (fluencia, flexibilitás, originalitás)
 Használja kreativitását
 Rendelkezésre álló idő: 1-1 perc
1. szó: gemkapocs
2. szó: szék

18Karriermenedzsment (BA, nappali)



2. gyakorlat: Torrance-teszt: fejezze be a hiányos ábrákat!

Karriermenedzsment (BA, nappali)19



Egy lehetséges megoldás…

Karriermenedzsment (BA, nappali)20



3. gyakorlat: Beugratós feladványok

Karriermenedzsment (BA, nappali)21

 Ha Mr Smithnek hét lánya van, és mindegyik lánynak van egy 
fiútestvére, hány férfi van a családban?

 Megoldás: az apával együtt mindössze két férfi van, hiszen 
minden lánynak ugyanaz a fiútestvére.



2. gyakorlat

 Rakja ki tökéletes illeszkedéssel a T betűt!

Karriermenedzsment (BA, nappali)22



Megoldás és konklúzió

Karriermenedzsment (BA, nappali)23



Még egy játék...

Karriermenedzsment (BA, nappali)24

Kösse össze négy összefüggő vonallal mind a Kösse össze négy összefüggő vonallal mind a 
9 pontot, anélkül, hogy felemelné a tollát!9 pontot, anélkül, hogy felemelné a tollát!



Megoldás

Karriermenedzsment (BA, nappali)25



Konklúzió

Karriermenedzsment (BA, nappali)26

 Paradigmák és a kreativitás viszonya (out of the box)
 Paradigma: egyéni szűrők és egyéni térképek



A 6 gondolkodó kalap módszer célja

Karriermenedzsment (BA, nappali)27

 Egyszerűsítse a gondolkodást: túl komplex, ha mindenre
egyszerre oda kell figyelni (érzelmek, információk,
kreativitás, remény) egyszerre csak egy dologgal

 Lehetővé teszi a váltást a gondolkodásban
Pl. valakin ne csak fekete kalap legyen  felszólítás: „vedd fel a
sárga kalapod” szerepjátékká alakítható

 Közös nyelv, szimbólumok
 Rutinszerű használat elérése
 Strukturált folyamat
 Ego eltávolítása



A módszer a mindennapokban

28

 Családi beszélgetések
 Oktatásban
 Üzleti életben
 Vállalatok, ahol használják: NASA, IBM, DuPont, Shell, BP, 

Statoil, Federal Express
 Nagy cég: projekt megbeszélése korábbi 30 napról két napra 

rövidült
 Tárgyalások: kanadai cég (MDS) 20 millió dollárt spórolt
 Siemens termékfejlesztés: az idő a felére csökkent

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Mi a párhuzamos gondolkodás?

Karriermenedzsment (BA, nappali)29



Párhuzamos gondolkodás mint alternatíva

30

 A régi módszer: érvelés, vita

 Problémája: saját álláspont védelmezése
 Igyekszik bebizonyítani, hogy a másik álláspontja téves
 Agresszív motiváció jellemzi
 Más eszköz kell:

 Párhuzamos gondolkodásPárhuzamos gondolkodás

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Párhuzamos gondolkodás – együttműködő 
témafeltárás

31

 Négy ember áll egy négyzet alakú épület körül

 Mindenki leírja a saját szempontjából, amit lát.
 Átsétálnak a következő oldalra.
 A végén teljesen feltárják az épületet.
 Mindenki párhuzamosan  ugyanabba az irányba néz.

Karriermenedzsment (BA, nappali)



32

6 kalap, 6 személet, 6 gondolkodás6 kalap, 6 személet, 6 gondolkodás

Forrás: Edward DeBono(2007): A hat gondolkodó kalap. A párhuzamos gondolkodás szakaszai. Manager Könyvkiadó. Budapest

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Milyen alapvető szabályai vannak a 
kalapok viselésének?

Karriermenedzsment (BA, nappali)33



A kalapok…

34

 Alapvető szabály: mindenkin ugyanolyan színű kalap legyen
 A kalap szerepeket jelöl
 A színes kalapok sorrendje változhat
 A sorrend a céltól függ
 Az együtt gondolkodás célja lehet:
 Témafeltárás
 Problémamegoldás
 Kreatív gondolkodás
 Konfliktusmegoldás
 Iránymeghatározás

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Kék kalap

35

 Kék ég
 Átfogó gondolkodás
 Összehangolja a folyamatot

 Két fő funkció
 Cél meghatározása (mire koncentráljunk)
 Sorrend meghatározása

 Konklúzió, kudarc okai, következő lépés

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Fehér kalap

36

 Adatok
 Tények
 Információk tisztázása

 Mit tudunk?
 Mit kell tudnunk?
 Milyen információ hiányzik?
 Milyen kérdéseket kell feltennünk?
 Hogyan juthatunk a szükséges információhoz?

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Piros kalap

37

 Érzelmek, intuíció

 Köznapi gondolkodás: érzelmeink ne játszanak szerepet 
döntéseinkben
 ha nem nyerhet kifejezést az érzelem, az egész 

gondolkodást befolyásolja
 logikának álcázva jelenik meg

Szabály: kifejezzük, de nem kell indokolni (nem 
ismerjük az okokat)

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Fekete kalap

38

 Kritikus gondolkodás
 Körültekintés
 Óvatosság
 Kockázatbecslés
 Megfelelő ez?
 Nem rossz
 A betegségekkel foglalkozó orvos sem rossz
 Zátonyokra figyelmeztető tengerész sem rossz

 Logikai hibák, téves információk, gyengeségek, 
hátulütők, problémák

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Sárga kalap

39

 Előnyök
 Miért jó?

 Hétköznapokban: alig törődünk a gondolkodás pozitív 
aspektusával

 A hibákat előszeretettel keressük, de a pozitív 
értékeket nem kutatjuk ilyen céltudatosan

 Igyekezzünk értékeket találni!
Karriermenedzsment (BA, nappali)



Zöld kalap

40

 Kreativitás!
 Teremtő erő
 Ötletek, alternatívák, lehetőségek, tervek
 Mik az alternatívák?
 Új ötletek: lehetnek nagyon logikusak, valószínűek, 

fantázia világába tartozók

Karriermenedzsment (BA, nappali)



Összefoglalás – Mind map

Karriermenedzsment (BA, nappali)41



Felhasznált irodalom
De Bono, E.: A hat gondolkodó kalap. Budapest: 

Manager Könyvkiadó Kft., 2007. 226 p.
De Bono, E.: A kreatív elme. Budapest: HVG Kiadó 

Zrt., 2009. 7-21. p.
De Bono, E.: A csodálatos elme. Budapest : HVG, 

2006. 257 p.

Karriermenedzsment (BA, nappali)42
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1. fejezet

ltl[íÜ olvasol
szívesen?
Akovetkezpontokkonyvekésfoly iratoktémáitírják

Ie. Aza feladatod, hogy eldtintsd, mennyire érdekelne az adottténra olva-

sása. Használd a kovetkez ská|át érdekl dési szinted jelzésére nrinden

témánál'

7 : rendkíviil érdekel
6: érdekel
5 : valamennyire érdekel
4: érdekel is meg nem is

3 = nem nagyon érdekel
2: nem érdekel
l : egyáltalán nem érdekel
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1. M vészet

2. Festészet

3' Lakberendezés

- 
4'Régiségek

5. Mesterségek

-- 
6.Ácsmesterség 

-
-t,.,/. tpttKezes

8. Autok

9' Mijszakitudományok

--'10. Építészet

--- 1 1. Vegyészet 
-12. Elektronika

13. Matematika

14. Számít gépek

15. Fizika
'16. Szentírások

17. Valiás

18' Nevelés

-. 
19. Család/gyerek

20. lrodalom

-21' 
Természet

- 
22' Vadászat/halászat

- 
23. Kirándulás

-24. 
Tengeriél világ

--- 25'Természetvédelem

_ 26. Krimi

_27.Horror
_.28. Misztika

_ 29. Sci-fi

_ 30. Fantasy

31. Audio-Íelszerelés

32.Zene

33. Vígjáték

34. Filrir

35. Humor

36, Fitness/testedzés

37. Sportok

38. Egészség

39. Diéta

40' Utazás

41. Foldrajz.

42. Torténelem

43. Térképek

44' Életrajzok

45. Western

46, Pszichologia

47. Filoz Íia

48. Szociologia

49. Biol gia

50. Okkultizmus

r9
tVI lT oI'VA SoL szÍvpspt't'l

A felsorolás otven tétele tíz érdekl dési kone van osztva' Itt kovetkez-

".k;;;;á.k] 
dési korok és ahozzájuk tartoz téte1ek' Add ossze avát\a-

sza|dat,hogymegkapdpontjaidszámitmindenérdekl 
désikorben!

Tételek

1-5

6-10
11-15
r6-24
2l-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50

Érdekl dési kor

MtÍvészetek és mesterségek (RI1)

Miíszaki tudományok (RI2)

Természettudomány/matematika (RI3)

Vallás/szentírások (RI4)

Természet/kirándulás (RI5)

Fikci (zu6)
Sz takozás (RI7)
Testedzés/sport (RI8)

Foldraj z/torténelem (RI9)
Pszichol gialfr\oz fia (RII0)

I\[oBMÁK

RI I RI2
MF MF

2526 28 l8
2224 2516
t9 2l 22 13

16 l8 19 l0
l3r 168

RI6 RI7
MF MF
31 29 313l
2826 2928
24 23 2',7 25

2020 2522
t't 17 2319

RI8 RI9
MF MF
30 33 2225
28 30 1922
2526 16 18

z22Z 13 14

2019 l0ll

Száza|ék

RI IO

MF
28 30 85

26 2'.7 70
2323 50
20 19 30
l816 15

Pontok

RI3 RI4 RIs
MF MF MF
2623 2630 3029
nza n2'7 2',726

2017 2023 2422
l'7 t4 l'l 19 2l 18

14ll 1416 1815

ffiil p"'*ám er s érdekl d sÍ jeirez' Ha például 70 százalékot

kaptál az RIl $en,azazt jelenti, hogy aiember$ 7.0 száza|ékátkevésbé

éráeklik a mtívészetek és a mesterségek, nrint téged'
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i

i.r
1r.

i,

nl'

Í

i
i

pedig enyhe ellenérzést tápláltak a

tudományos kutat i foglalkozás
iránt.

Azok, akiknek az érdekl dése a
testedz sre és a sportokra osszpon-
tosult, szirrtén a sz rakoztat ipar-
lroz vonz dtak leginkább' Azonban
a természetvédelmi igazgat t és a
park ri foglalkozás se sokkal nra-

radt le emogott. Enylre meglepetést
okozott, hogy ezeket az embereket
nem rdekelte a torvényvégrehajtás
teri'ilete' Talán én vagyok az egyet-
lerr, akiben ez a sztereotípia él, de
én azt gondoltam volna, hogy azok
az emberek, akiket a testi er nléti'ik
érdekel, az tránt is érdekl dnek,
hogy flzikai adottságaikat afia
lrasználják, lrogy segítsenek fenn_
tartani a társadalom rendjét.

A kilencedik csoportban, a t rt -

ne l em/foldr ajzb an el ért magas pon-
tok szintén a sz takoztat ipar iránt
tanirsított érdekl déssel álltak kap-
csolatban. Nem sokkal emogott áll-
tak az olyan foglalkcrzások, mint a
reklámgrafikus, szooiális munkás
és orvos' Az ebben a csoportban
magas pontszámot el rtek szintén
ektrektikus k pet mutatnak, szinte
mindegyik fo glalkoziis iránt mutat-
nak valamennyi érdekl dést.

A tizedik csoport., a pszichol -

gialfrloz fta eredményei voltak ta_

ián a legmegj sol1rat bbak. Akik

magas pontot értek el itt, er s ér-

dekl d st mutattak az orvosi, pszi-
clrol gusi és szociális munkási fog-
lalkozások iránt. Erdekes m don
azok az emberek, akik szeretnek
ezzel a tertilettel kapcsolatban o1-

vasni, viszonylag er s érdekl dést
mutattak a legtobb foglalkozás
iránt. Csak a torvényvégrehajtás s
a miíszaki teriiletek képeztek kivé-
telt.

Ha egyik csopor1ban sem értél el
magas pontszámot, ne ess kéts g-

be. Hosszir távon ez lehet, hogy
el nynek fog bizonyulni. Úgy talál-
ták, hogy azok a f iskolai hallga-
t k' akiknek nincs határozott elk p-
zelésrik a foglalkozásukr l az o|yan
tesztekben, mint a Strong, tiz év
mirlva sokkal elégedettebbek a
hivatásukkal, mint azok a diákok,
akiknek világos pályaválas ztási d'-
képzeléseik vannak' Azok a lrallga-
t k, akik nem tudják, mi érdekli
ket, sokkal szívesebben kísérle-

temek, sokkal szívesebben kipr'o-
bálnak kiil ntéle munkákat. Az,
hogypr bálkoznak, és esélythagy-
nak a tévedésnek, értékes dolognak
tiínik a megfelel hivatás utáni ku-
tatásban. A torténet tanulsága nyil-
vánval : Ne felj tobbféle munkát is
kipr bálni, és ne félj vá|toztatni,ha
nem vagy elégedett az eredeti vá-
lasztásoddal.

&. fejezet

fil[ennyíre vagy
határozo t a
híva ásoddar
kaBcsolatban?
Atovábbiakbanegyfelsoroláskovetkezik,amelyahi-

vatásodr l Ós a tanulrnányaidr l 'iarc 
awtasokat tartalmaz' olvasd el

min de gy ik ál lí tást. Ha e gyetér tesz, v agy nagyo bbr s zt e gy etértesz az á||i-

tással,Iegyél egy T-t azíes helyre. Ha nem értesz egyet, vagy nagyobb-

részt nem értesz egyet azá|Iitással, tegyél egy F-et az tires helyre'
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1. Már eldÖntottem, hogyan tudom biztosítani a pénzugyi alapot
tanu l,mányaim szá,mára.

2. Még nem dontÖttem el, mikor akarom elkezdeni az onáll életem.

3. Még nem dontottem el, hogy Íels oktatási intézménybe vagy
valamilyen szaklskolába akarok járni, hogy Íelkésztjljek
a hivatásomra.

4. Még nem dontottern el, hová megyek dolEozni.

5. Nem tudom, rnikor Íogok megházasodn,i.

6. Még nem dorrt tt ,Iil 9l, vál,lalo,k_e'katonai szolgálatot.

7. lt/ég nem dontottern el, mikor Íogo'k teljes id ben dolgozni.

8. Még nem dontottem,e]l, hová szeretrlék me'nni dolgozni.

9. Még nem dontÓttem el, mire specializál dom'

10.Nem vagyok benne biztos, hogy kellene-e dolgoznom,
és rne,llette is:kolába is járnom.

11' Még nem dontottern el, hogy teljes id be,n dolgozzak-e vagy
tanu,ljak tovább

-12.,Még 

nem dorrtotte,rn el, ,rn'i az az adott tTlunká, amit válasszak'

- 

13. Még nem vagyok belnne ,biztos, hogy emberekkel, vaEV inkább
dollgokkal sze:retnék foglalkozni.

- 

14' EldÖntotte'm, mit Íogok kezdeni az életem:m,el, és ez a
dontésem a jov évben se,rn fo,g ,megváltoz,n:i.

- 

'15' Gya,korlatilag még nern d ntottem a jov ml l.

- 

16' A legtÖbb íontos d ntést meghoztarrr a jov mmel kapcsolatban.

- 

17' Még nem d ntotte,rn el, m,i|yen Íakultatív tárgyakat választok
jov re.

*- 18' A hivatásornmal kapcsol|atos terveimet pi,llanatnl,lag a
,,bizonytalan'' sz val je,ll.e,mezhetném.

_- 19' A hivatásorn,rnal kapcsolatos terueirnet pillanatnyilag a

'nagyo 
n bizo,nytalan'' sz val i el,lernezlhetné m.

- 

20. EldontÖttern, m'i az az.általános ter:ulet, ahol él.etern hátr:aiév
't észében do,lgozni szeretnék'

MENNYIRE VnGy Ha'rÁnoZoTT a Htv,lrÁsonDAL KAPCsoI-AI-BAN? 25

PonTTozÁs

Add ossze válaszaídat, hogy megkapd pontjaid számát.

1. T
2.F
3.F
4.F
5.F
6.F
7,F
8.F
9.F

10. F

ll.F
12. F
13. F
L4,T
15" F
l.T
17. F
18. F
19. F
20,7

NoBMÁK

Pont
15

13

1l
9
7

Százalék
85
7CI

50
30
15

IvÍinél magasabb a pontszámod, annál határozottabbak a hivatásoddal
kapcsolatos terveid. Ha például 70 százalékot értél el, az azt jelenti, hogy
aftata|, feln ttek 70 százaléka nem hozottannyi d<intést a hivatásával kap_
csolatban, mint te.
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B. fejezet

Sf;sff&ffi
prob&loÖ
ffneg atální a
hírraÜásodat?
Az alábbiakban ktilonboz tevékenységekr l sz l állí-

tások felsorolása kcivetkezik. olvasd el mindegyik állítást! Harésztvettél
abban a tevékenységben, írj T-t az rires helyre. Ha nem végeztélolyan te-

vékenys get, irj az tires helyre F-et.

I-IoGYAN pnÓsÁ t'oo vecr'n t-Ár.N t a H I va tÁ soo.q rt

- 
1. Részt vettem munkahelyí felvételi elbeszélgetésen.

-2' 
Flészt vettem olyan tanÍolyamon, ami segített, hogy
megtanuljam, milyen munkák vannak a világon'

- 
3. Voltam ,,nyílt napon'', amikor a munkások vagy alkalmazottak

a munkájukrol beszélnek.

-4' 
Sok id t toltottem azzal,hogy átgondoljam, milyen lépések
szÜkségesek hozzá, hogy elérjem pályaválasztási céljaimat.

- 
5. Sok idcÍt toltottem azzal, hogy megprobáljak rájonni, mit akarok

egy munkát l.

- 
6' olvastam r la, és/vagy tanulmányoztam azokat a m dokat,

ahogy az emberek Íejl dnek abban a Íoglalkozásban, amit én is
fontol ra vettem.

-7. 
olvastam valamit arr l, hogy mennyibe kerul képzetté válni
azon a terÜleten, ami érdekel.

- 
B. Utánanéztem, milyen tanulmányok szÜkségesek ahhoz

a Íoglalkozáshoz, ami érdekel'

- 
9' Megvizsgáltam az elmrjlt iskolai kurzusokon nyrljtott teljesítményemet,

szakkori tevékenységemet, hogy lássam, milyenek a képességeim.

- 
10. Sok dolgot tettem, amik segítettek, hogy elkészítsem tanulmányi és

pályaválasztási terveimet'

- 
1 1 . Beszéltem egy pályaválasztási tanácsad 5',,al az érdeklcjdési kÖrom

és a Íoglalkozások kozotti kapcsolatrol'

- 
12. Beszéltem egy pályaválasztási tanácsad val azokr l a

foglalkozásokr l, amik megÍelelnek a képességeímnek.
1 3. Kitoltottem egy pályaalkalmassági tesztet.

.- 14. Beszélgettem a barátaimmal és az ismer seimmel, hogy
megnézzem, k is rjgy gondolják-e, hogy rendelkezem azokkal
a képességekkel, amikr l én azt hiszem, hogy igen.

- 

'|5. MegÍigyeltem annak a Íoglalkozásnak a képvisel it, amit majd elkezdek.

- 

'l6. olvastam kiadványokat a kulÖnbÖz iparágak munkáirol, hogy
inÍormáci t kapjak a foglalkozásokr l.

- 
17. Forgattam a ktjlonboz foglalkozásokr l szolo kézikonyveket, hogy

informáci t kapjak r luk.

- 
18' Átgondoltam, hogy miéft akarok elkezdeni egy bizonyos foglalkozást.

- 

'19. Megtaláltam a modját, hogyan Íogom kiÍizetni annak a koltségeit,
hoov ÍelkészÜliek eov Í c:olalkoz ásr a

3l
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po3ÜTozJá.s

Add ossze válaszaidat, hogy megkapd a pontszámodat!

1.7
2.7
3.7
4,7
5.7
6.7
7."r
8.7
9.7

10. T

11. T
T2, T
13. T
14,T
15. T
16. T
T7.T
18. T
19. T
20.7

$roarutÁI{

Pont
T4

Í2
10

8

6

Szá.zalék
85

70
50
30
15

A magas pontszárn azt jelenti,hogy tobbet tettél apályavá|asztásod ér-

<lekében, mint mások hasonl lrelyzetben. Ha példáu| 85 szávalékot értél
e|, ez azt jelenti, hogy az emberek 85 száza\éka kevesebb pá|yaválasztási
tevékenysé get v égzett' mint te'

HocYAN pnÓsÁ Loo H,tpcra lÁt-xt a gtv,qlÁsoonr? 33

A lilo$. A!ÜpB tsÁLoD
rtETI.$]r NT
A }Ínr.á:fÁsoD ? TEsz B L

A ,,Hogyan pr bálod megtalálni
a hivatásod?" teszt folytatja azt a
térnát, arnit.,az el z r szben ,bemu-

tattarno nevezetesen, hogy pé y av á-

lasáasi dontésiink legiobb n:rr5rdja,

ha tevékeny, rámen s rnagatartást

tanisíttrnk, 'annyit tudjunk meg a
lehetoség.ekr 'l' ]amenÍryit csak le=

het. f{a 5,a s;ztnalék f,ol{'tti pontot
rtél ei ebberl ,a tesztben, akkor

f,olytasd, ahogy eddig csináltad' és

er.'' feszíteseid meg fogiák hozn'i a
gy,tirn lcsíiket. Ha rrlég nem ddn-
tottél egy adott hivatás mellett, j k
az esélyeid hogy nemsokára drin-
terri fudsz, és viszonylag harnar.

KétszavÍiln lenne azokhoz, akik
keveseb'b, mint 5 0 százalékot, értek
eN: kazdjetek kutatrri! Úgy t nik,
sokan, akik nern tudjak, milyen
f'oglalkozás érdekelné ket, azt
vá'rjá( hogy a vála:sz viliárnszerií
felismerésként fog beléjtik hasíta-
ni" Talán n hány emberrel így ttir-
téník, de sgkkal val színÍíbb, hogy
a,lálaszol<at er feszítéseid ered-
rnényeként fogod megkapni" Úgy-
hogy nem sziikséges,elvonulni a si-
v atagba ihtretért. Ez a kér dé sSor sok

tletet ad, hol tudod elkezdeni. Lá.
togass nreg rninden nyílt napot,

rned pályaválasztÍtsi tanácsad já-

val, menj el a k<inyvtárba, és olvass
pályaválasztási kézikonyveket.
Hasznáij ki rnfurderr lehet séget,

hogy annyit tudj meg, amennyit
csak lehet, annyi ktilonfele foglal-
kozÍta l, anrennyir | csak lehet'

Et ,bb-ut bb hallani fogsz valarnit,
ami választ ad kérdéseidre.

Azt hiszern, az egyik hiba, amit
sok kozep,iskolás elk vet, 'az a fel-
tétexezé.s, hogy az iskola péiyavá-
lasztási tanácsadrija azért van otÍ,

hogy azoknak a diákoknak segít-
sen, akik aztÍetveztk, hogy nern ta-

nulnak tovább. Ez egy s:zertten nem
i$az. A Béily avÍiasetasi tanácsad k
azért vaartak, hogy rnindenkinek
segítsonek a hexy,es irány megtalá-
lásábarL Úgyhogy még ha biztos is
vagy benne, hogy folytami akarod
a tanulmárryudat, fel kellene ke-
resned a péttywáIas.zlásí tanács-
ad t, ha nern vagy benne biztos,
rnilyen szakteriilet felé fordulj. A
páIyaváiasztási tanárcsad annak
szentelte az életét, hogy porrtosan

olyan embereknek segítsen, mint
arnilyen te is vagy, és nagyon sok
infonnáci t me gtudhat sz t le.

Úgy hiszemo a leghasznosabb
dolog a szílkséges inforrnáci meg-
szenéséItez" ho gy besz élsz azokkal
az emberckkel, akik a váIasztott
foglalkozasokat uzik. A szilleid,
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fesszorok mindannyian tudnak se-
gíteni, hogy kapcsolatba kenilj
szinte bármilyen foglaIkozásu em-
berekkel. Ha egyszer kapsz egy ne-
Vet, ne habozz felhÍvni, hogy talál_
koz t kérj t le beszélgetésre. Igen,
nélrányan nenret fognak neked
mondani, de a legtobbiiknek híze-
legni fog, hogy lehet ségtik van
megosztani veled tapas ztalataikat.
Ezek a látogatások tapinthat vá te-
szik és mélységet adnak azoknak
az informáci knak, amelyeket a
konyvekben találsz.

Az utols tanácsom az, hogy ol-
vasd olyan emberek oné|etajzát
vagy életrajzé , aki'k olyan tenile-
ten dolgoztak, ami téged is érdekel'
olvass minél tÓbb szakmai kony-
vet! Mindig csodáltam a t zsdése-
ket és befektetési tanácsad kat, és
irgy gondoltam, j l menne nekem
egy ilyen munka. De miután elol-
vastam Peter Lynch Beat the Street
címií konyvét, megvált ozott, a v éle-
ményem. olvastam, hogyan indult
munkába minden reggel hatkor, és

hogyan toltott ritka szabadnapjain
nyolc irát atelefon mellett, í gy már
nem lettem volna szívesen a helyé-
ben. Munkanapjainak nagy részét.
azzal toltotte, hogy elletorizte a
ki'ilonboz vállalatok százainak
pénztigyi jelentéseit. Megpr bál-
tam elolvasni néhány vállalat éves
jelentését, ahol volt egy kis része-
sedésem, és sohasemjutottam el az
utols oldalig. Amilyen izgat nak
tiinik a befektetések világa távol-
r l, a val ság számomra sz ba sem
johet.

Ha, ahogy az én esetemben is,
egy konyv elolvasása azt az egyet-
len célt szolgá)ja, hogy kizárjon
egy lehetséges foglalkozást, már
érdemes volt elolvasrii. Ne felejtsd
el, hogy anríg fenntartod a foglal-
kozásokr l val tudnival k tevé-
keny megkozelítését, végtil meg
fogod találni azt, amelyik megÍblel
az érdekl désednek s a képessé-
geidnek. És minél aktívabb va1y az
informáci k utáni kutatásban, an-
nál hamarabb fog ez megt rténni'

4. fejezet

ilfrítyerr fontos
oszáÍnodra a

hívatásod?
A kovetkez állítások an l sz lnak, hogy milyen fon_

tossággal bír számodra ahivatás. Ha egyetér1eszazállítással, tegyél T-taz
tires helyre. FIa nem értesz egyet az á|litással, írj F-et.
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Hogy si,keres legyek a rrrunkárrrban, sokkal Ío,ntosab'b rni'nt az, hogy
megtalál jam a megíeleí házastá:sat'

Hogy si'keres legy,ek a rn,un:ká,mban, so,kkalíontosabb, mint az, ho'gy

sok pénzem legyen.

Hogy j bar:áti kapcso.lata:lm leg}retleko sokkal Íon'tosabb, milnt az,
hogy silkeres,leEyek a,mun,ká,m'ban'

Hogy si,keres ltegye:k a'rn,unkárnban, kevés'bé Íontos,'rni,nt az, h,ogy

élé,n,k társadalrni életet éJjek.

Hooy,lggyen id, rn a sztiJejrnre és a barálajmra, Sokka| Íontosa,bb, 'mlnt

az, hogy munkával toltrsem azid l.
Hogy vezet szerepet toltsek:be a k<jzosség'ben, sokkal Íontosab'b,
rni,nt az', :irogy sike,res legyek a,munkárnbarl.

A társadalmi és gazdaság:i egyenl tlenségek helyr,eh,ozásán val ,mun-

kál kodás u gyanolyan fontosn :mint a hjvatásomban val el r,ehaladás.

A szabad ido saját,érdekl dési koro;rn,re sokkal Íontosabb, miint az,
hogy el rejussak a hivatásornban.

A kozosségnek és a társadal,m:i szervezetnek szentelt idr5 ugyanolyan
fontos, mint a rnunka.

10. A hobbimrnalt iltottid ugyanolyan fon os, mi,nt am,ikor do,lgoz'om.
'1 1'.'N,e,m:szeretnérn, ha olyan fll,UlÍliká;rT],lenne, ami azt kívánja t le]rn,

,hogy a s'zabad id mben isko,tába táqak'
12. lrlem 57e1B{p{,k olyan mu:nkáI', ami azza|jár, hogy tltazgatno:m'kelJ az

országban.

13. Hogy legyen id rn olvasn,i,, go;ndolkozni és Íontoskérdésekr l
:beszélgetni, ,ugyanolyan Íontos', mirrt a hivatásomba'n val el rej,utás.

:l4. Nem szeretnék olyan munkát, anl,i,rnegakadályozza, hogyazt
teEye,m, arnit,l"le,lyesnok gondolok.

15' lnlkább olyan mulnkát szeretnék, amisok szabadid' t enged,,mint
olyat, arni :lehet' vé teszi, hogy saját rnagaril do:ntsek'

í6. Vannak.do|gok, ami,ket sokkaljob'ban élvezek, rnint a munkát'
'17. ln,kább plhenéssel t<!]ltom az id t, nlint rnunkáva:l'

18. Áldozatokat fryok hozni azéd' hogy el rejuthassak a karriere,m,ben.

í 9. Egy o;lyan :munka, ami sok fizetéssel jár, sokka| Íontosabb számo,m-
,ra, rni'nt egy olyan, arni le:het vé teszi, hogy segítse:k másoko:n.

20. E:lkoltÖzné,k az ország egy rrrásilk rész re a hivatásom sikere
érdekében.

1.

2.

Á+.

5.

o.

7.

8.

9.

MILYEN FoNToS SZÁMoDRA n ulvlrÁsoot 3'7

PoutrozáJs

Add cissze váIaszaid,at, hogy megkapd pontszámodat.

1.7
2,7
3.F
4.F
5.F
6.F
7,F
8'. F
9.F

10. F

11. F
12.F
13. F
14,F
15. F
16. F
17. F
18. T
19. T
20.7

Normák

Pontok Százalék

85'-
7A

50
30
15

A magas pontszánr azt jelenti, hogy a sikeres karrier f to' szárnodra.
Ha például 50,százalékot érté,l el, az ail. jelenti, hogy az ern'berek 5a,szána-
léka kevésbé tartja fontosnak, hogv sikeres karrierje legyen, mint te.

14

13

1I
9

8
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tem, arnit az embernek el koll vé-
geznie, hogy legyenpénze. Val já-
ban továbbtanutrásonr. legffibb mo-
tiváci ja azvotrt, hogy néhárry évig
még ne kellj,gn dolgoznorn. De az
egyetemi tanarként elt, ltott els év
Íg'IénéI r,negakadtam. Meg voltarn
lepve, rnermyire' éIvezema tanítást,
és hogy milyen fbntos szÍnnamra,
hogy j tanár legyele' Az is nregle_
pett' hogy rákra eÍfeledkeztarn
magamr [, amíg egy-egy kutatási
projekten dolgoztam; Tíz_tízenot
évig alig vártarr,r a rr1laralások vé-
g t, hogy visszamohessek dolgoz-
ni. Most rnár nonr szeretek lemotr_
dani a szabadid mr l a rnurlkám

kedvéért' Még rnindig fellelkesít
egy érdekes proj,ekt, de iigy erzewi,
r,nár nern vagyok képes arra, hogy
éjszakákon át dolgozzak,

Nekerr,r rigy t,íínik, legfontosabb
megtatrálni a helyes arányt, és ez az
arány más a ktilonfble emberek
szirnára,' Számo,rnra rna rnás az
trfuY,mint tizorr<it évve] ezeI tt, és
mindig más volt, mint Joe-é és

Sharoné. Arni igazán fonÍos, hogy
taLáljt az életnek néhány olyan teril-
letét, amit lenyiígo2$nek tartasz.
Akik alacsony pontszámot értok el
ebben a tesztben, agg dniuk kell,
mert semmit sern találnak az éIet-
ben, anri Íblpezsdítené ket.

;:,,

tl

ii',

l.,'

1,.

lil

{ii

lii'
fli
ut;

$jt,

ff*-
Hr,

i{i
il!,
l1t;

lil

iil'

fi

S. fejeze

MíI5ren
aggodalmaÍd
vannalt a
hÍva ásoddal
kapcsolatban?
A k<ivetkez állítások arr l sz lnak, rnilyen aggodalma-

ik vannak az ernbereknek a hivatásukkal kapcsolatban. Olvasd el mind-
egyik áIlítást. Ha egyetértesz vele, írj oda T-L Ha nem értesz vele egyet,
tegyé'l oda F-et'
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Ttilsok minden érdekel most ahhoz, hogy egyetlen munkát válasszak.
Nem tudom, mit kelltennem ahhoz, hogy munkát kapjak'

Annyiféle mtlnka van, hogy ossze vagyok zavarodva.
Nem tudom osszehangolni az érdekeimet és az ér{ékeimet egy adott
munkávai.

l
-r

1.

2.

4.

- 

5. Nem vagyok biztos abban, hogy sikeres tudnék lenni a mai világban.

- 

6' Nem vagyok biztos abban, hogy olyan sok évet akarok tolteni még
iskolában a kÖzépiskola után'

-7. 

Nem tudom, milyen kurzusokat vegyek Íel, amelyek ahhoz a
munkához kellenek, ami érdekel'
Nem vagyok biztos abban, hogy anyagilag megengedhetem magam-
nak, hogy megkapjam aztaképzést, amit a hivatásom megkíván'
Nem sokat tudok arr l; hogy mik a kovetelmények, hogy megkapjam
azt a munkát, amin gondolkodom.

- 

10. Agg dom amiatt, hogy szÜkség lesz-e a hivatásomra a jov ben.

- 

11' Tobbet kellene tudnom arrol, milyen kovetelményeket támaszt az
a munka, amelyen gondolkodom.

_ 12. Nem vagyok benne biztos, hogy meg tudom-e szerezni az ahhoz
a hivatáshoz szukséges képzettséget, ami érdekel.

_- 13' Nem vagyok benne biztos, hogy szeretni Íogom-e a munkámat.

- 

1 4' Az a problémám, hogy miután tanulmányoztam, milyen munkákat
választhatok, nem tudom, mia kovetkez lépés.

- 

15. Nem vagyok benne biztos, hogy j irányba haladok'

-- 
'16. Nem tudom, mit tegyek a leend hivatásomért'

-17.Nem 

tudom, mire vagyok képes'

_- '18' Nem tudom, milyen tárgyakat vegyek Íel az iskolában.

.- 19. Nem tudom, mi menne nekem j l.

- 

20' Nincs elég inÍormáci m arr l, hogy mennyi pénzt lehet keresni azzal
a munkával, ami tetszik.

8.

v.

MIt.YEN 
^GGoDAt.MAID 

VANNAK,c HtVAt'ÁsooDAl.. KAPcSoI-ATBAN? 4t -)

PonTTozÁs

Add ossze válaszaidat' hogy megkapd pontszámodat.

l. T
2.7
3.7
4,7
5.7
6.7
"7 ,7
8.7
9.7

10. T

11. T
T2,T
13. T
14. T
15. T
16. T
17 ,7
18. T
19. T
20.7

nToBMÁK

Pontszám

t7
l5
t2
9
7

Százalék

85

70
50
30
15

A magas pontszám azt je\entí,hogy er sen agg dsz ahivatásod nriatt.
Ha például 70 százaléknak megfelel pontszámot kaptál, az aztjelenti,
hogy a fiatal feln ttek 70 százaléka kevésbé agg dik a pályája miatt'
mint te.



6. fejezet

a{ffií jeten
osffiáffio r&

ér éke esy
hírratásban?
A kovetkez állítások nrindegyike két munkát ír le. ol-

vasd el a két munka leírását, és dontsd el, melyik tetszik jobban! Ha nem
vagy benne egészen biztos, melyik munkát választanád. írj C-t.

MI JL'LENT szÁtrlonRa ÉnlÉrcnr Ecy HtVarÁsnnNz

1. (A) Az A munka esetében az emberek tisztelnek, Íelnéznek rád, és
meghallgatják a véleményed, de nincs meg a szabadságod,
hogy saját magad donthess.

(B) A B munka lehet vé tenné, hogy a t érdekl désíterÜleteden

dolgozz, de rijra és ujra ugyanazt a dolgot kellene csinálnod.
Nem vagyok benne teljesen biztos.

Az A munka sok kÜlonféle tevékenységet és problémát

tartalmaz, sok változatosságot ad, és j emberekkel
találkozhatsz, de nem dolgozhatsz a fcj érdekl dési teruleteden.
A B munka lehet vé tenné, hogy a f érdekl dési teruleteden-

dolgozz, de rijra és ujra ugyanazt a dolgot kellene csinálnod.
Nem vagyok benne teljesen biztos.

Az A munka esetében meghozhatnád a saját dontéseidet,
de mások segítése nem lenne a munkád t része.
A B munka esetében mások segítése lenne a munkád Í része,

de nem hozhatnád meg a saját dontéseidet'
(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

a. $) Az A munka esetében az emberek tisztelnek, Íelnéznek rád,
és meghallgatják a véleményed, de lehet, hogy nem
tarthatod meg a munkádat'

(B) A B munka esetében nem kellene att lfélned' hogy
elveszíted a munkádat, de az emberek nem néznének fel rád,

és nem hallgatnák meg a véleményedet.
Nem vagyok benne teljesen biztos.

Az A munka lehet vé fogja tenni, hogy meghozd a saját
dontéseidet, de nem ny jt számodra nagy biztonságot.
Agg dnál, hogy elveszítedaz állásodat.
A B munka nagyon biztos állás, de nem hozhatnád meg a saját
dontéseidet.

(C) Nem vagyok benne teljesen biztos, melyik munkát választanám.

- 
6. (A) Az A munka esetében mások segítése lenne munkádÍ része,

de hossztj munkaid d lenne és rovid szabadságod, és nem te
oszthatnád be az id det.

(B) A B munka esetében kevés a munka- és sok a szabadídcjd, de a
munkádban másoknak nem sok segítséget tudsz ny jtani

(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

7. (A\ Az A mtrnke hiztnneánntÍnn nrlriitani áo a m,tnV A nn^ Ínn

)1

(c)
2.(A)

(B)

(c)

- 
3. (A)

(c)

_ s. (A)

(B)

(B)
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(B) A B m,u,n,ka egybe Íog esni a f é,rdekl dési teru'leteddel' de nem

Íog nagy:biz,tonságot ny,rÍjtani' Nem számíthatsz :rá, hogy évekig
megtar1hatod a munkádat.

(C) Nem vagyok benne te:ljesen biztos' ,hogy meJylik,munkát

választanárn.

8' (A) Az A munka,lehet vé Íogja tenni, hogy rneghozd a saiát
dontéseidet, d'e ne m dolgozhatnál a f é,rdokl dés i te r'Ül eted e'n'

{B) A .B,rnunka:le:het Vé íoEja tenni, l'logY a Í érdeklcjdési
te'ru|etede,n d,olgozz' de nem ,hozhatod lneg a saját d rntéseidet.

(C) Nem vagyok,benne teljeserr lbjáos.

9' (A) Az A rnufika esetébeln rnások,seg,ítése lg'nÍre,á munkád Í
része,,de nem vezethetnél rnásoka't, nern mondthatnád rneg
,ne]ki,k" hogy nrit tegyeneko ,és ,nern,vá]la,[l"latnál Íele| sséget a
mun,kiíju,kétt'

(B) A:B rnunka esetében vezethetné,l rnásokat, 'me,grrrond]hatnád
nekik, ,h(),9V m]it tegyenek, és Íelel sséget vál'talhatnál a
mu,nkáju,kélt, de mások segítése,nern l ,n'n,e mun:kád Í' rés.z,e.

(C) Nem \ragyo,k $s,n,ne teljesen biztos.

10'{A) Az A rrlunka esetében 'szábadon rneg]hozhatnád a saját
don'téseidet, d,e,h'osszlj m'u]n.kaid d le'n'n'e, rovíd
szabadságod, és ,n,ern te oszthatnád,be azid det.

(B) A Blnunka esetébe:n rovid rnunkad d len'n,e, hossztj
szabadságod, és te osethatnád be az id det, d ll ÍTl h'ozhat,nád

rneE a saját dtintéseidet'
(C) Nern vagyok:benn,e teljesen biztos.

11'(A) Az A munka esetélben rneghozhatnád a saját dontéseidet' de
nem vezetlretnél rnásokat" nem mondh,atnád lneg nekik, lhogy

m,it iog5renek', és nem vállalhatrrál Íelel sséget a munkáj:u:kért.
(B) A B munka esetében vezethetnél másokal, rnegrnond,hatnád

ne,kilk, mit tegye:rlek, és Íelel sséget vállalhatnál a munk{iukér't,
de ,n,ern hozhatnád meg szabadon a saját dontése'idet.

(O) Nem vagyok b,e,n,ne teljese,n biztos.

12.(A) Az A ,m,unk 'bizto:nságot 
Íog rry jtani, d,e a munkád mo.noton lesz,

jra és,r,jra ugyanazt a dolgot kel,l csinálnod.
(B) A B rn,u,n,ka változatosságot Íog,ny jtani - kulcinféle

tevélke nységeket és :prob,lémákat, so,k-sok ki hí'víst' és tjj
embe,rekke| is talál,kozhatsz * de nem Í,og biztonságot ny jtani,

I
ili"r

ill

il
ll

MI JELENT szÁuooRe Énr'Ércp,r p<jy HlVerÁsn,,rNt

- 

'|3.(A) Az A munka esetében meghozhatnád a saját dÖntéseidet' de ujra
és jra ugyanazl a dolgot kellene csinálnod.

(B) A B munka esetében sokÍéle tevékenységet végeznél_ rij
problémák, helyek és emberek _, de nem hozhatnád meg a saját
dontéseidet'

(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

-'1 

a'(A) Az A munkávaltobbet kereshetnél, mint ami elég a meg-
élhetéshez, de mások segítése nem lenne munkád t része.

(B) A B munka esetében mások segítése lenne munkád t része,
de a bevételedb l nem maradna plusz pénz.

(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

- 
15.(A) Az A munka esetében másokat vezetnél, megmondanád nekik,

mit tegyenek, és Íelel sséget vállalnál a munkájukért, de nem
lenne t l sok id d a munkádon kívÜl.

(B) A B munka esetében sok id<jd |enne a munkán kívul, de nem
vezethetnél másokat'

(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

- 
16'(A)Az A munka esetében nem kellene att lÍélned, hogy elveszíted

az állásodat, de sok évig kellene tanulnod, miel tt munkába
állhatnál.

(B) A B munka esetében rogton elkezdhetnél dolgozni, de nem
számíthatnál rá, hogy évekíg megtarthatod az állásodat.

(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

- 
17.(A) Az A munka biztonságot Íog nyrljtani, de nem lenne sok

szabadid d.
(B) A B munka sok szabadid t nyrjjtana, de az állásod nem lenne

biztos.
(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

- 
1B.(A) Az A munka nagy jovedelmet Íog biztosítani, de sok id t kell majd

eltoltened azzal, hogy még tanulj, sok er Íeszítést kelltenned
érte és sok pénzt áldoznod rá.

(B) A B munka lehet vé Íogja tenni, hogy rogton a kozépiskola után
munkába állj, kevés tanulás vagy képzés után, de nem lesz
nagy jovedelmed.

(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

- 
19'(A) Az A munka esetében az emberek tisztelnének, Íelnéznének rád,

és meghallgatnák a véleményed, de nem vezethetnél másokat,

49
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(B) A B munka esetében vezethetnél másokat, megmondhatnád

nekik, mit tegyenek, és Íelel sséget vállalhatnál a munkájukért,

de az emberek riem néznének Íel rád, nem hallgatnák meg a

véleményedet, és nem kérnének t led segítséget.
(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

20' (A) Az A munka esetében az emberek tisztelnének, Íelnéznének rád'

és meghallgatnák a véleményed, de mások segítése nem

lennef része a munkádnak.
(B) A B munka esetében mások segítése munkád l része lenne,

de az emberek nem néznének fel rád, és nem hallgatnák meg a

véleményed
(C) Nem vagyok benne teljesen biztos.

MI JI]LEN'r szÁvoone ÉnrÉrpr gcy Htv,,\r'ÁSnnN?

PonT,rozá,s

E tesa pontozásatiz étték alapjmtorténik, és ez apontozás sokkal cissze_

tettebb, mint akonyv tobbi bsajének rtékelése. Mindegyik A és B altematí-

va plusz 1 pontot jelent az egyik skálan, és mínusz 1 pontot a másik skálán.

Hogy mindegyik skálan megkapd apontjaidat, dtintsd el, j váhagyod-e a fel_

sorolt altem ativékat, és adjhozzávagy vegyél el egy pontot, ahogy jelezttjk.

<l

Presztízs
lA +l
4A +l
4B -l

l9A +l
r98 -l

204 +l
20B -l

Ftiggetlenség
lA -l

3A +l
38 -l
5A +l
5B -l
8A +l
88 -l

I0A +l'
l0B -r
llA +l
llB-l
l3A +l
l38 -r

Mások segítése
3A -l
38 +l
6A +l
68 -l
9A +l
98 -l

l4A -l
l48 +l
20A -l
20ts +l

Biztonság
4A -1

48 +l
5A -l
58 +l
7A +l
7B -l

12A +l
l28 -l
l A+l
lB-l
l7A +l
l78 -l

Változatosság
lB -t

2A +1

28 -l
7A-l

l2A -1

l28 +l
l3A -1

138 +l

Hatalom
9A -l
98 +l
llA-l
llB +l
l5A +l
l58 -r
r9A -l
l9B +l

Érdekl dési kiir
lB +l
2A -l
28 +l
78 +l
8A -l
8B +l

Szabadid
A-l

68 +l
l0A -l
l0B +l
r5A -l
l58 +l
174 -r
l78 +l

Korai kezdés
16A -l
168 +1

18A -1

Jtivedelem
14A +l
148 -1

18A +1
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A magas pontszám azt je|zi,hogy az az érték nagyobb jelent sséggel
bír a számodra' Hapéldárrl 85 száza|éknakmegfelel pontszámot kaptál a
presztízsre, ez azt je|enti, hogy az emberek 85 száza|éka kisebb hangsirlyt
fektet a presztízsre, mint te.

Ezeka sz val di értelmében nem normák. Dr. Westbrook normái até-
telek számára vonatkoznak, amit avizsgálati alanyok A vagy B alternatí-
vaként válasáottak. Normatív mintájának az átlaga 14 volt. Ez a pont*
számarra vonatkozik, hogy avizsgálati alanyokban mennyire fejl dott ki
a hivatásbeli érté]<ek hánti érzék Az alacsony pontszánr olyan emberre
utal, aki nem dont tte el, milyen értékek fontosak számáta,Ezeketa 

''nor-matív pontokat'' én fejlesztettem ki, hogy lehet vé tegyem számodra,
hogy megtudj valamit hivatásbeli értékeid viszonylagos er sségér l.

MÍ JEI-ENI- SzÁH,toonn Énr'Éxgr ecy gtvn'rÁsgeN? 53

A 
''MÍjelent 

számodra
értéket e5l5r hivaüásban? l'
tesztr l

Már tobb, mint fél évszázada
megértettíik, hogy az enrbernek
milyen fontos ismernie az érték-
rendjét ahhoz, hogy megfelel hi-
vatást választhasson. Egy isrnert
teszt, amit most adnak ki harmadjá-
td, az Allport-Vernon-Lindzey
Study of Values, 1930-b l val , és
azért készult, hogy segítsen a fiata-
loknak megfelel hivatást vá|aszta-
ni. Számtalan hasonl tesztet adtak
ki az évek során, hogy a pályavá-
lasztási tanácsad knak eszkoztil
szol gálj anak k l iens e ik s egíté s éb en.
Dr. Westbrook teszde kitiín képet
nyu1t azokr I az értékekr l, amik
fontosak neked. Ha megfelel hi-
vatást szeretnél találni, azt tmácso-
lom, alaposan tanulmányozd a
teszt eredményeit.

Mindegyik munkának megvan-
nak az el nyei éshátrányai. Az én
tanfui állásom péIdiíul nagy fokri
fiiggetlenséget és változatosságot
ny jt. Az egyetem elvárja t lem,
hogy eleget tegyek szellemi érdek-
l désemnek, és nem kiil nosebben
tor dnek azzaL, mi ez az érdek\ -
dés, amíg van valamilyen tudomá-
nyos vagy oktatási eredménye.
Van státusom is (amely magasfokri

lehet vé teszi, hogy segítsek má-
soknak. Másrészr l viszont' rnie-
I tt elkezdhettem volna dolgozni,
h sz évet kellett az iskolapadban
toltenem, és sohasem fogok annyit
keresni, mint azok a kollégáinr,
akiknek magánpraxisuk vagy vál-
lalkozásuk van. Igen, jobban sze-
retném' ha a munkámnak csak el -

nyei lenn nek, mégsem tudok más
foglalkozásra gondolni, amely job-
ban megfelelne az értékrendenr-
nek. A legt bb munkának megvan-
nak a maga hátrányai. Például van
néhány régebbi tanítványom, aki
tigyn knek ment, és bevételrik egy
éven beltil háromszor annyi lett,
mklt, az enyém. A pénztik t bb,
mint elég, hogy kimerít en élvez-
zék b séges szabadságukat, rnás-
résn l viszont fudják' hogy mun-
kájuk csak addig tart, amíg teljesí-
tik a kv tájukat.

Miután dontott l, hogy mely ér_

tékek a legfontosabbak számodra,
elkezdheted megvizsgálni, vajon
azok a foglalkozások, amikre gon-
doltál, rendelkeznek-e ezekkel az
értékekkel' Ennek a legjobb m dja
ismét csak az, hogy olyan embe-
rekkel beszélsz, akik azt a foglal_
kozást iízik. Fontos, hogy ne csak
egy emberrel besz lj, így reálisabb
értékelést kapsz arr l a teriiletr l'
Például nem régen két számít gé-



10. fejezet

IU[ennyíre vagy
ccszívos?

A kovetkez állítások az ernber munkájával és tevé-
kenységével kapcsolatos érzéseit és gondolatait ttikrrizik . Azalábbiirtmu-
tat segítségével jelezd, hogy az adott állítás milyen mértékben illik rádl

1 : Egyáltalán nem értek egyet
2 : Nem értek egyet
3 : Nincs véleményem
4: Egyetértek
5 : Teljesen egyetértek

MENNYIRIi vacy szÍvÓsz

- 

1. E:lcjre tervezek, hogy megpr báljam elkerulni a jovcíbeli problémákat.

-2. 

ld m nagy részét olyan dolgokkaltÖltÖm, amelyeknek semmi
értelmÜk sincs.
Szeretem az olyan beosztást, ami Íokozatos változást tesz lehetové.
Amikor keményen pr bálkozom' a dolgok j ra Íordulnak'
Nem éri meg szorgalmasan dolgozni, mert ezzel gyis csak a Íels
vezetés jár j l'

6' Ha t l változatos a munkám, az szétsz tttá tesz.
7 ' Amikor' problémáirn vannak, megpr bálok nem gondolni rájuk.

8. Alig várom, hogy hétf n jra dolgozni mehessek.
9. Kevés tÜrelmem van az elvont te riákhoz.
10. Az er' Íeszítéseim változást hozhatnak a munkámmal kapcsolatban'
1 1. Szorgalmasan dolgozom, hogy elérjem a céljaimat.
12. Azl hiszem, hogy,,a pr báld ki és igazold'' a legjobb megkozelítés.
13' Tudok tigy kommunikálni, hogy az emberek meghallgassanak'
'l4. A legalacsonyabb szintrlialkalmazottakat a Íels vezetés egyszert-Íen

csak használja.
15' Azokat a torvényeket, amelyek veszélyeztetik az ember munkáját,

nem kell betartani.
16. J l érI'ekhozzá, hogy megváltoztassarn az emberek véleményét.
17. Az ábrandjaim sokkal izgalrnasabbak, mint a valoság, amelyben élek.
1B. Szeretek Írissen ébredni, hogy elébe nézzek a nap kihívásainak'
19. Sohasern csiná]tam olyan hibát' amit nem tudtam kijavítani.
20. Világosan tudom, hogy mia Íontos számomra.
21' Szeretem az olyan hely.zeteket, amikor nem tudom, mi fog torténni.
22' Tudom, mikor van sztjkségem segítségre egy nehéz feladatnál.
23. A hétkoznapi munka mindig unalmas.
24. A társadalomnak kotelessége támogatniazokat az embereket, akik

megtesznek minden t [ik telhet t.

25. Kevés dolgot tehetek, ha valaki meg akar bántani.
26. Azl hiszem, ha gy dolgozom, hogy megteszek minden tcilem

telhet t, az kifizet dik.
27 ' Úg:v gondolom, hogy izgalmasak azok az alkalmak, amikor valami

jat tudhatok meg magamr l.

28' Legtobbszor, ha valaki mérges rám, valahogy tehetetlen vagyok,
hogy megakadályozzam.

29. Legtobb napom unalmasnak és tjresnek t nik.

30' Élvezem, amikor valami megszakítja a mindennapi rutinomat.

77
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Po$TTozÁs

A ,,Mennyire vagy szív s?'' kérd ív három skálát tartalmaz.Lenttalál'
hat k azok atétolek, amelyek mindegyik skálán megjelennek. Hogy meg-
kapd pontszánraiclat, add ossze vétlaszaidat A csillaggal jelolt tételek for-
dított pontszám'Ú'ak.

Kontroll-skáIa: I, 4,7*, 10, l3, 16, |9,22,25*,28*
Elkotelezettségi skála: 2*, 5*o8, 1 1, 14*, I7*,20,23*,26,29*

Kihívási skáIa: 3, 6*, 9*, t2*, 15x, 18,2I,24*, 27, 30

sÍoRMitK

Pontszám
Kontroll Elk<itelezettség

39 38
35 34
31 30
27 26
23 22

Száza|ék
Kihívás

4l
5t
33
29
25

85
'10

50
30
l5

A magas pontszám az adott megértés magas szintjét jelzi' Ha például a
kontrollra 70 százaléknak megfelel pontszámot kaptál, ez aztjelenti,
bogy az ernberek 70 százaléka kevésbé kontrolláltnak hiszi magát, mint
te,

MI1NNYIRE vacy szÍvÓsr l9

A 
''Mennyire 

vaglJr szív s?''
kérd írrr t

Van két munkatarsam, akik na-
gyon ktilonboz m don viszonyul-
nak a munkájukhoz. Egyiktik, akit
Jimnek fogok nevezni, alig tudja
kivárni az szi szemeszter kezde-
tét. Szereti, anrikor az egy etem zsit-
folásig telt diríkokkal, és még job-
ban szereti, amikor a diákok a szo-
bája ajtaja el tt sorakoznak, aztrc-
mélve, jut rájuk az idejéb(Sl. Jim
biiszke a kreativitására, és mindig
három vagy négy kutatási projek-
ten dolgozik egyszerre. Nagyrator
programj ait segítend általában né-
hány als bb és fels bb éves diak is
dolgozik vele' Jim ritkán hagyja el
este nyolc el tt a hivatalát, és bár a
családj a ragaszkodik hozzá, hogy a
fi rinnepekkor vegyen ki szabadsá-
got, számíth atsztá,hogy a karácso-
nyi és a tavaszi szi'inet legnagyobb
részében az ir asztala mogott talá-
lod. A májusi diplomaoszt iinnep-
ségen mindig egy kicsit szomorri,
mert tudja, hogy az egyetem né-
hány h napig viszonylag kilralt
lesz, és hogy el kell telnie egy kis
id nek, amíg rijraindíthatja kutatá-
sait.

A másik oldalr l viszont John
szereti a májusi diplomaoszt t,
mert ez azt je|enti, hogy végre pi-

zik, mint Jim, de sokatpanaszkodik
miatta. Mindenkinek elmondja,
hogy az egyetem teljesíthetetlen
kovetelményeket támaszt a kar
felé, és hogy egyszeriíen nem tud
annyi diákot tanítani és ezzel
egyid ben produktív kutat is len-
ni. John rendszeresen panaszkodik
fejfájásr l is, és egy átlagos tanév
során féltucat rát elmulaszt ,,bél-
problérnák'' miatt. John rendszere-
sen bejelenti, hány év van lrátra
még nyugdíjba vonulásáig.

Ahogy Jim és John példája élén-
ken illusztrálja, a stressz a mi
szemlélettinktjn m lik. Jim szeret
elfoglalt lenni. A nyári sztinet lassu
temp ja nyugtalanná és enyhén de-
presszi ssá teszi. John viszont tob-
z dik a tulságosan is rtivid nyári
sztinetben, s minden oszt irgy
kezd el, hogy kíváncsi, hogyan fog
még egy évet tirlélni. John kijelen-
tései ellenére nem a szoros id be_

osztás okoz neki stresszt, hanem
az, ahogy mindennapi tevékenysé-
geit szemléli, ami a fejfajásáért és
g),'omorprobl émáiért is felel s'

Kozel hirsz évvel ezel tt dr.
Suzanne Kobasa egy ambici zus
kutatást v ezetett, hogy megkísérel-
je megtudni, hogyan birk znak
meg a vezet k a stresszel munká-
juk során' Amikor az ATandT vá_
laszként az igazságigyi minisztéri-



ze\.-e a sikeres
rész teszdei:

II. fejezet:
I 2. fejezet:
13. fejezet:
14. Jbjezet:
15. fejezet:
16. fejezet:

lII. rész

A fejl dés uÜja
E' rész tesztjeinek kitoltése után megtudod, rendelke-

karcte:rhez sztikséges szem lyiség;egyekkel. Ezek a III.

Félelem a sikert l

Telj esítményorientáltság
Halogatas
Kreativitás
A számít g éphez v al hozzááIlás
Vezetési stílus



L1. fejezet

séIelem a
sÍker I
Ebbenakérd ívbenszámosállítástfogsztalálni,amía

szem lyes hozzát |ástméri. Nincsenek j Vagy rossz válaszok. Válaszolj

minden állításra az a\thbi skála segítségével.

7 : Határozottan egyetéfiek
6 : Nem értek egyet
5 : Nem nagyon értek egyet
4: Nincs vélernényenr
3 : Valamennyire egyetértek
2:Egyetértek
| : lFratfu ozottan e gyetértek

r'Ét- pLBtr,,t e strcpRtoL

'l. Elvárom másokt l, hogy teljes mértékben értékeljék a képességeimet.

2. Gyakran tobbe kerul a siker, mint amennyit ér'

3. Minden gy ztes mellett van néhány visszautasított és boldogtalan

vesztes.

sz egyetlen mod, ahogy bizonyíthatom, hogy értékes vagyok,

ha nyerek a sportban, vagy jol végzek el egy Íeladatot.

Élvezem, ha elmondhatom a barátaimnak, hogy valamit

ktJlonlegesen j l csináltam.

- 
6. A részvétel a fontos, nem a gy zelem.

-7. 
Rájottem, lehet, hogy sok barátomat el fogom veszíteni, ha mindig
jobb akarok lenni másoknál.

- 
B' Ha versenyzem, megprobálok nyerni, és nem számít, hogy mit.

9. Aki a cs cson Van' csak azzal szembesul, hogy álland an kÜzdenie

kell azért, hogy ott maradhasson'

- 

10. Csak akkor vagyok boldog, ha jobb vagyok másoknál.

- 
1 1. Úgy gondolom, a siker trll nagy hangsrÍlyt kap a kultrjránkban.

- 

1 2. A J teljesítmény érdekében az embernek le kell mondania az élel
oromeir l.

- 

13' A siker ára a megnovekedett Íelel sség.

- 

14. A teljesítmény tiszteletet parancsol.

- 
1 5' Zavarbajovok, amikor megdicsérik a munkámat.

- 
16'A sikeres embert mások gyakran megkozelíthetetlennek és

sznobnak tartják.

- 
17. Amikor a csucson vagy, mindenki Íelnéz rád'

- 
1B. Az emberek viselkedése elromlik, mikor sikeresek lesznek'

' 19. Amikor másokkal Versenyzem, néha gy érzem,jobb, ha veszítek,
mintha gy z k.

- 
2o. Ha egyszer a cs cson vagy, mindenki a haverod, és nincsenek

tobbé barátaid.

-|1' 
Ha a legjobb vagy, minden ajt nyitva áll el tted'

-22.Mégha 

j l is végeztem el egy Íeladatot, néha gy érzem, jobb,

ha veszítek, mintha gy zak.

85

4.

5.

7 =FovÁltnlÁn nem érfek erlvet 6 = Nem érfek eovéf 5 = Nem náovon értek egvet
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23' Ugy gondolom, hogy a sikeres emberek gyakran szomor ak és
magányosak.

24. Egy sikeres Verseny jutalma nagyobb, ha egyuttm kodésbcjl
szuletett.

-25.Amikor 

a csujcson vagyok, nyugtalanít a felel sség.

--- 26,Rendkívul Íontos számomra' hogy minden dolgot j l végezzek,
amibe beleÍogok.

27. Ugy gondolom, sokkal sikeresebb leszek, mint a legtobb ember,
akit ismerek.

7 =F,tyváltalán nem érfek egvet Á = Npm érlel< etyltcf 5: Npm íáfi\/A LttoV esltat

FÉI'EI'EM A SlKERl'ol.

PoNrozÁs

A ,,F lelem a sikert l,, skála ponto zása e| tt fordítsd meg a kovetkez áI|í-

tásokra adottvá|aszaidat: I,4,5,8, 10, 14, l7,2l,24,26 és27. Hamegtet-

ted, egyszeriien csak add ossze aváIaszaidat, hogy megkapd apontszáma-

id osszességét.

NoBM/íJI

Férfiak Százalék
122 85
r 15 70
107 50
99 30
92 15

87

NK
t26
il9
111

r03
96
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mog a sikert, felnek, hogy mások
fel fogjak fedezni, hogy val jában
egyáItalán nem hozzáért k és nem
kompetensek, és hogy végtil szem-
besrilnitil< ke\l azzaI a megalázta-
tással, hogy csal kként leplezik le
ket. A végereclmény az, hogy el-

hatétrozzf <, soha tobbé nem kove-
tik ei azt a hibát, hogy sikenikkel
magukra vonják' a figyelmet.

Az egyik biztat dolog a sikert l
val felelemmel kapcsolatban az,
hogy id vel csokkenhet,ha az em-
ber nem adja meg magátneki' Em-
lékszenr, egyszer rendkívtil zavab
ba jottem, amikor a tanárom beje_
lentette, lrogy a statisztikavizsgán
én értem eI a legmagasabb pontszá-
mot' Nem határoztam el tudatosan
alckoro hogy a továbbiakban elkeni-
lom az ehhez hasonl ,,megalázta-
tást'', de aztán sosem én kaptam a
legmagasabb pontszámot az
ezutáni vizsgákon. Bár csak utrilag
vagyok ilyen b<!lcs, aztkellmonda-
nom' lrogy fudományos karrierem
sokkal sikeresebb lett volna, ha
nem Szenvedek a sikert l val féle-
lemt l.

A bosszirságaim ellenére foly-
tattam az iskolát, és megpr báltam
olyan dolgokat tenni, amik a sikert
jelentik a szaktertiletemen. Alapve-
t váItozás volt, de csak mostanra
értem eI azt a pontot, hogy biztos
vagyok benne. éIvezni tuclnám a

hahozzájárulnál, hogy ez a konyv
bestseller-Iistára kertiljon, mert
annyi mindent kaptál a tesztekt l.

Ha magas pontszámot ért l el
ezen a skálán, felgyorsíthatod fé-
lelmeid csokkentésének folyama_
tát, ugy, hogy k<izvetleniil szembe-
siilsz lriedelmeiddel. Ehhez nézd
meg még egyszer ateszt állításait.
A 3. állítás például azt mo,ndja,ha
gy zol, akkor bizonyára lesznek
olyanok, akik veszítenek. Nos, ez
egyszeriíen nem igaz. Ha a kony-
vem felkerÍil a bestseller-listára, ez
nem jelenti azt, hogy megakadá-
lyozok másokat abban, hogy j
k nyvet írjanak' Ha a legnragasabb
pontszámot kapod a zár vizsgán,
ez nem jelenti azt, hogy megakadá-
Iyozod a tobbi diákot abban, lrogy
ugyanezt tegyék' Ha rendkívtil
hozzáért orvos vagy i.igyvéd le-
szel, nem akadályozol meg máso-
kat, hogy ugyanezt tegyék.

Az élet végtelen leckével szol-
gál nekrink, amik segítenek, hogy
elfogadjuk azt az elképzelést, hogy
a siker onimteli lehet, de siettethe-
ted a folyamatot, ha feladod a siker
kcjvetkezm nyeivel kapcsolatos
negatív hiedelmeidet. Pr báld
meg' Ne fordulj el t le, és garantá-
lom, hogy néhány éven beliil é\vez-
ni Íbgod azazutánitorekvést, hogy
a legjobb legyél, ami lehetsz'

13. fejezet

A k vetkez pontokban
z alternatívék a mondatok
melyik alternatíva illik rád
legjobban illik rád'

Te[iesíÜmény-
oríen áttság

megkezdett morrdatok találhat k és ktilonbo-
befejezésére. A te feladatot, hogy kiválaszd,
legjobban. Tegyél X jelet ahhoz, amelyik a
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1. A munka valami olyan,

- 
amit inkább nem csinálnék'

- 
amit nem nagyon szeretek csinálni.

- 
amit inkább csak hébe-h ba csinálnék.

-_ 
amit szeretek csinálni.

-- 
amit nagyon szeretek csinálni,

2. Az iskolában rigy gondolták,

nagyon szorgalmas vagyok.

*- szorgalmas vagyok.

-_ 
nem mindig vagyok olyan szorgalmas.

- 
elég nemtor dom vagyok.

nagyon nemtorcjdom vagyok.

3' A tobbiek irgy gondolják,

- 
nagyon keményen dolgozom'
keményen dolgozom'

-- elég keményen dolgozom.

- 
nem dolgozom nagyon keményen.

- 
nem dolgozorn keményen.

4. Sokáig késztilni egy fontos feladatra

- 
val jában értelmetlen.

- 
gyakran inkább meggondolatlanság'

_ gyakran hasznos lehet.

- 
realitásérzékr l tan skodik'

- 
szÜkséges a sikerhez.

5. Amikor dolgozom, a kovetelmények,

_ nagyon magasak.

_ magasak.

- 
elég magasak.

** nem olyan magasak.

--:'-._:...u:n

amiket magam elé állítok,

rllt..l gsirltÉNyont EN't'Álr'sÁc

6' Amikor atanát leadta atananyagot az iskolában,

- 
általában megpr báltam megtenni minden t lem telhet t, és kedvez

benyomást kelteni.

. általában nagyon figyeltem arra, amit mond'

_ a gondolataim sokszor elkalandoztak.

- 

inkább olyan dolgok érdekeltek, amiknek semmi koze nem volt az
iskolához.

7. nltalában

- 

sokkal tobbet végzek el, mint amennyit elhatározok.

- 
kicsit tobbet végzek el, mint amennyit elhatározok'

- 
egy kicsit kevesebbet végzek el, mint amennyit elhatározok.

- 
sokkal kevesebbet végzek el, mint amennyit elhatározok'

8. Ha nem értem el a célomat, és nem j l végeztem el egy feladatot,

- 
továbbra is megteszek minden t lem telhet t' hogy elérjem a célt.

- 

ráveszem magam' hogy mégegyszer megprobáljam elérni a célt'

- 

nehéz, hogy ne veszítsem el a lelkesedésemet.

_ hajlamos vagyok feladni.

- 

általában Íeladom.

9. A kozépiskolábarr azt gondoltam, hogy a kitartás

- 
egyáltalán nem Íontos.

- 
nem olyan íontos'

- 

Íontos.

- 

nagyon Íontos.

l0, Elkezde ni aházífeladatot

- 

nagyon nagy er feszítésbe kerÜlt.

- 

nagy er feszítésbe kerÜlt.

- 

elég nagy er Íeszítésbe kerult'

- 

nem kerult nagy er Íeszítésbe.

- 

nagyon kis er feszítésbe kerult.

93
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] l. Amikor kozépiskolás voltam, a kovetelmények, amiket magam elé

állítottam tanulmányaimmal kapcsolatban

-- 
nagyon magasak voltak.

- 
átlagosak voltak.

_ alacsonya[< voltak.

_ nagyon alacsonyak voltak.

12, Ha elhívturk tévét nézni vagy rádi t hallgatni, mik<jzben csináltam a

házi feladatomat, akkor utána

mindig egyenesen visszamentem dolgozni.

- 

csak egy kis szunetet tadottam, azután visszamentem dolgozni.

- 

mindig vártam egy kicsit, miel tt Újrakezdtem.

- 

nehéz volt, Újra nekilátni.

l3. Nagy felel sséggel jar munkát

- 
nagyon szeretek végezni.

- 

csak akkor végeznék, ha jol megfizetnék'

- 

tjgy gondolom, nem lennék képes végezni.

végezni egyáltalán nem vonzo a számomra'

t4. Egy olyalr életet, amelyben az embernek egyálrtaláttnem kellene
dolgoznia,

ideálisnak találnék.

- 

nagyon kellemesnek találnék.

- 

kellemetlennek találnék'

- 

nagyon kellemetlennek találnék.

15. Amikorkozépiskolás voltam, azt gondoltam, hogy magas társadalmi
pozíci t el rni

nem Íontos'

nem nagyon Íontos.

nem olyan Íontos'

elég Íontos.

rEuE'sÍrvÉNyont purÁ lrsÁc

l6. Amikor valami neltezet csinálok

- 
nagyon gyorsan Íeladom.

- 

gyorsan Íeladom.

' elég gyorsan Íeladom.

- 
nem adom Íelt l hamar.

- 

á|talában végig kitaftok.

t7. lltalában

- 
nagyon er sen jov orientált vagyok.

- 

er sen jov orientált vagyok'

- 

nem vagyok olyan er sen jÖv orientált'

- 
egyáltalán nem vagyok jovcÍorientált'

l8. Iskolásként, ha egy osztálytársam nagyon szorgalmasan tanult

- 
nagyon helyesnek találtam'

- 
helyesnek találtam.

- 
ugyanolyan helyesnek találtam, mint azt, ha valaki nem tanult
szorgalmasan.

- 
nem találtam helyesnek'

- 
egyáltalán nem ta|áltam helyesnek.

19 . Iskolásként azokat az embereket, akik nagyon magas poziciot értek
el az életben

- 

igen nagyon csodáltam.

- 
nagyon csodáltam.

- 
egy kicsit csodáltam.

- 
egyáltalán nem csodáltam'

20. Az é|et plusz tlr meire

- 
általában nincs id m'

_ gyakran nincs id m.

néha t l kevés id m van.
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21. A|talában

-- nagyon elÍoglalt vagyok'

.- elÍoglalt vagyok.

.- nem vagyok elÍoglalt.

--_ egyáltalán nem vagyok elÍoglalt.

22' Kifáradás nélkiil tudok dolgozni valamin

- 
nagyon sokáig'

-_- sokáig.

-nemt 

lsokáig.

csak egy rovid ideig.

_ csak nagyon rovid ideig.

23. Kozépiskolában a tanáraimmal val j kapcsolatot
nagyra ét keltem.

- 
értékeltem.

-- nem tartottam annyira Íontosnak.

.- elt lzott Íontosságtinak gondoltam'

-- egyáltalán nem tartottam fontosnak'

24, A gyerekek azért oroklik sztileikt l a családi vállalkozás
mert

- 

novelni akarják és ki akarják terjeszteni a vállalkozást.

- 

szerencsések, hogy a szuleik vezet k.

alkalmazni tudják a gyakorlatban ujfajta szemléletuket'

- 

a pénzkeresésnek ez a legkonnyebb modja.

25' Amikor kozépiskolás voltam

- 
rendkívÜl ambici zus voltam'

_ nagyon ambici zus voltam.

_ nem voltam annyira ambici zus.

_ egy kicsit ambici zus voltam.

- 
egyáltalán nem voltam ambici zus'

vezetését'
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26. Aszewezés Valami olyan, amit

_ nagyon szeretek.

_ szeretek.

_ nem nagyon szeretek.

- 
egyáltalán nem szeretek.

27. Amikor elkezdek valamit,

- 
soha nem viszem sikeresen végig.

ritkán viszem sikeresen végig'

- 
néha sikeresen végigviszem.

- 
általában sikeresen végigviszem.

- 
mindig sikeresen végigviszem'

28. Én

_ nagyon gyakran unatkozom.

_ gyakran unatkozom.

- 

idcÍnként unatkozom.

_ szinte soha nem unatkozom.

_ soha nem unatkozom.

29. A vásárlás olyan valami, amit

_ nagyon szeretek.

_ szeretek.

_ nern szeretek.

_ gy lolok.
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po$TozÁs

A teszt formáturrra egy kicsit bonyolulttá teszi apontozást. Mindegyik
ál]ításnál egyt l hat pontot érhetnek az a\tematívák. Hogy kiszámolhasd,
hány pontot érnek a válaszaid, fokonként kell számolnod az alternatívá-
kat. Egyes állításoknál, mint az els nél, a számolás az els alternatívával
kezd dik. Így például az ,,irlkább nem csinálnék'' egy pontot ér, a ,'nem
nagyon szeretek csinálni'' két pontot, és a ,,nagyon szeretek csinálni''
eszerint ot pontot. Más állításoknál, mint például a másodiknáI, a fokon-
kénti számo lás az utols a\ternativ ával kezd dik . Így unrásodik állításnál
az utols alternatíva, a 

''nagyon 
nemtor dom vagyok'', egy pontot é,r, az

,,elég nemtor dom vagyok'' kétpontot, és a,,nagyon szorgalmas'' eszerint
ot pontot. A kovetkez táblázat megmutada, hogy az altematívák fokoza-
tos számolását az els nél vagy az utols nál kell kezdened' Miután megha-
tár oztad minden alternatíva számát, t! s szegezd a vál asztás aidat.

1. Els
2. Utols
3. Utols
4. Els
5. Utols
6. Utols
7. Utols
8. Utols
9. Els

10, Els
11. Utols
12. Utols
13. Utols
14. Els
15. Els

16. Els
17. Utols
18. Utols
19. Utols
20. Utols
21. Utols
22. Utols
23. Utols
24. Utols
25. Utols
26. Utols
27.Els
28. Els
29. Utols

r'EuBsirntÉNyon t ENrÁ lrsÁc 99

NoBllnÁI{

Pontszám
rt2
106
100

94
88

Százalék
85
70
50
30
l5

(Szeretnénr megk sz<inni Lek Wanichtanomnek a normák kidolgozá-
sában nyujtott segítségét. )
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Herman tesztjéhez, és néhányszor
elolvasod a maximális pontot ér
válaszokat. Természetesen nem tu-
dod megváltoztatrri a mriltat, de ez
a lépés ismer ssé fogja tenni szá-
modra' hogy egy er sen teljesír
ménynrotivált személy hogyan lát-
ja a világot.

Másodszor, ssze kell kapcsol-
nod a hozzááI|ásod megváltoztatá-
sát a magatartásod megváltoztatá-
sával' Például a 3. állítás az,hogy
er feszítést teszel azétt, hogy má-
sok olyannak lássanak, mint aki ke-
ményen dolgozil... A másik példa,
hogy felhasználhatod a 17. állítást,
hogy tervet készíts a j v dre. Az-
zal kezdheted, hogy leírod, mos_
tant l számítva <jt év mrilva hol
szeretnél lenni, és gondolkozz
visszafelé att lr a pontt l kezdve a
jelenig. E]határozhatod, hogy ah-
lroz rneg kell szerezned a diplomá-
dat, vagy két éven belril be kell fe-
jezned egy szakosít képzést.

Harmadszor, meg kell tanulnod

'ij teljesítményorientáltságodat az
énképed fejl déseként elfogadni'
McClelland színte tjnbecsrilésre
biztatta a tréningjén részt vev ket.
Hangsrilyozand , hogy nem min-
denkinek tetszik az otlet,hogy telje-
sítménymotivált legyen, McClelland
el szokta mesélni egyik részbvev jé-
nek a torténetét' aki a program e
nozz-anatáná| eliratároaa. nem

get ért a program' ez a férft lemon-
dott vezet i pozíci jar l, farmer lett,

és tyukokat kezdett tartani. De a leg-
ttibb emberképes meglátni a teljesít-
ménymotiváltság novelésének el -

nyeit, és nregkedvelik személyisé-
giiknek ezt az itj oldalát.

Végi'il írj egy esszét, ami leírja a
k<ivetkez két évre sz l terveidet.
Realisztikusan írd le a jov det, és

olyan célokat tuzz ki, amelyeket
k<izepesen nehéz elémi.

McClelland programj arrak hátra-
lév elemeit azért dolgozták ki,
hogy ntlve|jék az esélyeit, hogy a
r sztvev k tényleg megváltoznak,
és hogy el segíts k j identitásuk
elfogadását olyan személyekként,
akik er sen érzik arrnak sztikséges-
ségét, hogy teljesítménymotiváltak
legyenek. Te egyedril is megteheted
ezt. Rendszeresen nézd át céljaidat,
és figyeld, merrnyit fejl dtél, hogy
elérd ket. Ha saikséges, vizsgáld
feltil a céljaidat, ahogy haladsz el -

re. És ne felejtsd el emlékeztetni rá
nragad, milyen el nyrikkel jfu, ha
ilyen ernbené válsz. Igen, az egyik
eleme ezeknek az el ny knek anya-
gi, az er sen teljesítménymotivált
emberek sokkal sikeresebbek, mint
azalacsony pontszámriak. De a leg-
fontosabb j tétemény azlesz,hogy
elégedett lehetsz magaddal, és btisz-
ke lehetsz rá, hogy megtettél min_
den t led telhet t.

18. fejezet

Italo$a ás
A kovetkez állítások az emberek ktilonbozcj helyze_

tekre adott reakci it írják le. Válaszolj mindegyik állításra a kovetkez 4
pontos skála segítségével.

4 : Ez kétségtelentil én vagyok.
3 : Hajlamos vagyok rá.
2 : Nem vagyok rá hajlamos.
1: Ez kétségtelentil nem én vagyok.
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1' SzukségtelenÜl halogatom a munkák beÍejezését, még akkor is'

ha fontosak.

2. Halogatom, hogy beleÍogjak olyan dolgokba, amiket nem szeretek

csinálni.

Ha határid re dolgozom, az utolso pillanatig Várok'

Halogatom a nehéz dontések meghozatalát.

Halogatom, hogy tij tevékenységekbe Íogjak'

ld ben érkezem a találkoz kra'

Hrjzom-hala$ztom, hogy javítsak munkavégzési szokásaimon'

Rogton nekilátok a munkának, még akkor is, ha az élet kellemetlen

Íeladatair lVan sz ⸀

_- 9. Mindig sikerul kiÍogást találnom, miért nem csinálok meg valamit.

-- 
1o. ElkerÜlom, hogy olyan dolgokat csináljak, amikr l azt gondolom,

rosszul mennének.

_- 11. Még az unalmas Íeladatokra is elég id t fordítok, például a tanulásra'

- 
12' Amikor belefáradok egy kellemetlen munkába, abbahagyom'

13' Úgy gondolom, látást l Vakulásig kell dolgoznom'

14. Amikor valami nem éri meg a Íáradságot, abbahagyom'

15' Úgy gondolom, azok a dolgok, amiket nem szeretek csinálni,

nem léteznek.

- 
16. Azokat, akik arra kényszerítenek, hogy tisztességtelen és nehéz

dolgokat csináljak, gyalázatos alakoknak tartom'

-17. 

Ha megéri, még a tanulást is tudom élvezni.

- 
18' Gy gyíthatatlan id pazarl vagyok.

- 
1g. Úgy érzem, teljes mértékben jogom van hozzá, hogy mások

tisztességesen bánjanak velem.

-2a.Azt 

gondolom, másoknak nincs logahozzá, hogy határid ket

szabjanak nekem.

- 
21. A tanulás teljesen nyomorulttá tesz.

- 
22. Pocsékolom az id m, de rjgy t nik, egyáltalán nem én tehetek r la'

.).

4.

5.

6.

7.

B.

HALoGATÁs

23. Ha valami tÚl nehéz, hogy megbirk zzak vele, gy gondolom, el kell

halasztanom.

24.Megígéremmagamnak,hogymegcsinálokvalamit,deaztáncsak
halogatom.

25' Bármikor is készítek akci tervet, kovetem'

26. Bárcsak találnék valami konny m dot, hogy noszogassam magam'

27. Amikor problémám Van egy feladattal, az általában az én hibám.

28. Mégha utálom is magam amiatt, hogy nem kezdek nekivalaminek,

ett l sem Íogok hozzáÍogni.

29. Mindig határid el tt fejezem be a Íontos munkákat'

30. Amikor elkészultem a munkámmal, leellen rzom'

31. Egérutat Vagy rovidebb utat keresek, hogy elvégezhessem a nehéz

Íeladatokat.

32' Általában megakadok, bár tudom, milyen Íontos, hogy elkezdjem'

33. Sosem találkoztam olyan munkával, amit nem tudtam elvégezni.

34. Félrerakni valamit másnapig nem az én modszerem'

35' Úgy érzem, kiégek a munkát l.

r05
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po$Toz/6.s

Miel tt osszeadod apondaidat, meg kell fordítanod (pl. 4: L,3:2,2:3,
i :4) akovetkez állításokat: 6,8, l1, l3, 17,25,29,30,33,34.

NoRM.Á,If

Pontszám
106

97
88

79
70

Százalék
85
70
50
30
15

A magasabb pontszárnok nagyobb szintíi halogatást jeleznek. Ha pél-
dául 70 százalékos pontszámot kaptál, ez azt jelenti, lrogy az emberek70
százaléka kevésbé hajlamos a halogatásra, mint te'

HALOGATAS

Ahalogatási mutat r l gyríjtotte az anyagot arcgényéhez,
egyetlen sort sem írt. Az egyre rit-
kább alkalmakkor, amikor a leg-
jobb szándékkal lerilt az íroaszta|á-
hoz, mindig eszébe jutott egy utol-
s feladat, amit el kell végeznie,
miel tt tiszta fejjel írni kezdene.

A második tényez , hogy nem

vagyunk képesek elhalasztani a

kellemes dolgokat. Elaine-t például
két év után kirugtákazegyetemr l,

s egy softwarefejleszt cégnél
nyert egy j áIlást' alrol a számít -
gépprogramok hibáit javította ki.
Hamarosan unalmasnak kezdte
találni a munkáját, és egyre Íiuszt-
ráltabb lett, mert tudta, tobb tehet-
sége van aprogramozáshoz, mint a

legt bb softwaremérn knek, akik-
kel egytitt dolgozik. Rá kellett éb_

rednie, meg kell sze,reznie a diplo-
máját, hogy esélye legyen az el |é-

pésre. De nem tudta rávenni magát
a sztikséges áIdozatra, hogy pénzt
tegyen félre atandíjra, és azzal aki-
látással sem tudott szembenézni,
lrogy minden héten le kell monda-
nia néhány estéjér l. Négy évvel
kés bb még mindig azt mondta
magának: ,,a jov felév lesz az aI-
kalmas pillanat, hogy visszamen-
jek az iskolába''.

A harmadik tényez , amit
Tuckman azonosított, hogy aZ em-
ber ktils forrásokat h|báztat ,,ki-
^ ^ ^ L ^1---^+Llr)' 11-.^^ ^11-^l* ^--++

107

A halogatás t bb egyszení
id tolvajnál, srilyos akadályoz ja a

sikeres karriernek. A sikeres embe-
rek cselekszenek, belevágnak a

dolgokba' és megt rténtté teszik.
Persze a halogat k a legjobb szán-
dékkal akarják másnap megcsinál-
ni, de miel tt észrevennék, kifut-
nak a másnapokb l is. A jo hír az,
hogy míg a halogatás nagyon rom-
bol szokás, csokkenteni lehet, ha

az ember j l eltervezi a változta-
tást. Ha 50 százalék feletti pontszá-
mot kaptál , ezt a részt nagyon fi-
gyelmesen olvasd.

A Florida State University pszi-
chol gusa, Bruce Tuckman arra a
feltevésre alapozta a skáLáját, ho gy
a halogatás három tényez kombi-
náoi jáb l ered. Az e|s , hogy az
ember nem bízik a képességében,
hogy el tud végezni valamilyen fel_

adatot. Számos embert láttam pszi-
choterápiás kezelésen az évek so-
rán, akik azért kértek segítséget,
mert irgy tiínt, nem tudják megten-
ni azokat a lépéseket, amikr l tud-
ták, hogy sztikségesek a sikeres
karrierhez.

Példaként álljon itt Sam esete,
aki egyetemi angoltanár, és telje-
serL az írásnak akarta szentelni az
életét. Tudta, hog y v anhozzá tehet-



14. fejezet

JKrea ívÍ ás
C)lvasd el figyelmesen akovetkez kérdéseket! Ha igen a

váiaszod a kérdésre, jelezd 1-es számt:.eJ. Ha nem a válaszod, jelezd 0-val'

xRpe'rtvt'rÁs

1. Egyeilen gyerek vagy?
2. Egyénileg szeretsz tevékenykedni vagy csapatban?
3. Úzol csapatjátékokat, példáu l Íocit, kosárlabdát vagy kézilabdál?
4. Szeretsz horgászn i, vitorlázni vagy gyalog l,jrázni?
5. Kreatívnak gondolod magad?
6. Els gyerek vagy?
7. Eredetivagy?

8. SokÍéle társadalmi tevékenységet Íolytatsz?
9. Az elscj egyetemi éved el tt tudtad, hogy mi akarsz lenni?

10. Azt mondanád, hogy a legjobban szavakkal tudod kiÍejezni magad?

- 
11. Hajlamos Vagy a vizuális gondolkodásra?

- 
12. Jobban szeretsz egyszer problémákat megoldani?

_ 13. Sokat olvasol?

* 14. lskolai élményeíd kihívást jelentettek számodra?

- 
15. Ügyesen használsz eszkozoket?

- 
16. lskolai teljesítményeid általában jobb voltak az áliagnál?

- 
17'Gondoltál rá valaha, hogy a torvényvégrehajtást válaszd

életpályádként?

- 
1B. Szrjleid er sen befolyásolták a pályaválasztásodat?

- 

'|9. Érdekel az adminisztratív munka?

- 
20' Gyakran jársz moziba?

- 
21. Gondoltál már komolyan arra, hogy politikai hivatalért jeloltesd

magad?

ill
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ponÜTozÁs

Néhány kérdés pontozása fordított' Ezek esetében ha 1-sel válaszoltál,
változtasd }-ra a válaszodat. Ha O-val válaszo\tá|, változtasd L-re avála-
szodat. A fordított pontozásir k rdések az I,3,6,7 ,8,9, 10, 13, 74,17 ,18,
19,20 és 21' Miután megtetted, add ijssze a számokat, lrogy nregkapd az
osszpontszámodat"

nronn!ÁK

Pont
l5
t2
9

6
3

Százalék
85
70
50
30
15

A magasabb pontok nagyobb kreativitást jelentenek. Ha például a szá-
zalékos pontszámod 85 volt, ez azt jeIenti, lrogy az emberek 85 százaléka
kevésbé kreatív, rrlint te.

KREATIVITAS il3

A kre ativit ási kérd írrr l
A kreativitás olyan tulajdonság-

nak tÍínik, amivel mindig j , ha ren-
delkeziink. Azonban - ahogy dr.
Bruce Bergum (Texas A and M) rá-
mutat, ez nem sztikségszerííen van
így. Igen, varr sok foglalkozás, ahol
a kreativitás alapvet . Tudomá-
nyos kutat knak, akik rij gy gysze-
részeti sszetev k után kutatnak,
reklámÍigynokségek vezet inek,
akik egy rij kampány megszewezé-
séért felel sek, s t kisvállalkoz k-
nak, akik helyet keresnek maguk-
nak a piacon valami egyedriláll
dologgal. Másrészr l viszont a na-
gyon kreatív emberek sok más
munkát nem tudnak j l v égezni. Az
adminisztrátorok és az ingatlan-ér-
tékbecsl k feltehet leg sokkal si-
keresebbek lesznek, ha magas szin-
tií a kitartásuk és az a képességiik,
hogy elmerÍiljenek a részletekben.
A konyvel k is nagy bajba kertil-
hetrrek, ha tul kreatívak.

A kreativitási kérd ív kidolgo_
zásakor dr. Bergum nagy feladatot
állított maga elé. olyan tesztet
akart, ami nem csak a feltalál k/te-
remt k és az adminisztrátorok ko-
zotttesz ktil nbséget, hanem a fel-
talál k/teremt k és tudományos
kutat k ktizott is' Az ut bbi rendkí-
viil nehéz, mert minden tud sban

céljuk, hogy ahhoz a tudásttoz já-
ruljanak hozzá, ami ilj termé-
kekhez vezet,vagy preciz elemzést
végeznek, ami az j elképzeléseket
életképes term kekké teszi. Mind-
két típus nagyon intelligens és mii-
velt, és egyetemi képzéstik része-
ként legalább egyszer hozzá kellett
járulniuk az eredeti tudományos tu-
dáshoz. Azok az adatok, amiket dr.

Bergum gy jtott' j l illusztrálják
eztaproblémát. Például a 16' kér-
dés esetében a kutat fdta]'ál klte-
remt k és a tudományos kutat k
l00 száza\éka is azt válaszo|ta,
hogy iskolai teljesítménytik az át-
lag felett volt. Az adminisztráto-
roknak csak egy kicsit tobb mint a
fele jelezte, hogy ez igaz rájvk
(meger sítve egy sztereotípiát, ami
az egyetemi karunkon él az admi-
nisztrátofokkal kapcsolatban). A
tud sok egyik csoportja sem jelez-
te, hogy valaha is fontol ra vette
volna, hogy a torvényvégrehajtást
v álassza életpé y ájául ( 1 7. kérdés).
Érdekes m don az adminisztráto-
rok ftle gondolkodott ilyen hivatá-
son (meger sítve egy másik sztefe-
otípiát az egyetemi adminisztráto-
rokkal kapcsolatban). Végs példa-
ként a fud sok mindkét csoportja
igent mondott az 5. kérd sre, jelez-
ve, hogy kreatív embernek gondol-
ják magukat. Felesleges mondani,



16. fejeze

& nr ffie rÉs$ s íhns
A kovetkez(j ál|ítások ktilclnboz m dokat írnak le,

ahogy a vezet k kezelik azokat, akik nekik dolgoznak. Az alábbí fokoza-
tok segíts gével jelezd, hogy ezek az á|litások mennyíre illenek a te koll -

gáiddal val kapcsolatodra' Ha nincs fon<ikként tapaszta|atod, k pzeld el,
lrogyan reagálrnál i lyen h elyzetekben.

1 : Nagyon más, mint én
2: Egy kissé rnás, mint én
3 : Nenr is olyan, és nem is más, mint én
4 = Egy kiss olyan, mint én
5 = Nagyon olyan, mint én

l vn'zpr'Ést sr'Ílus

1. Nagy Íigyelmet Íordítok rá, mit mondanak a beosztottaim, amikor

beszélÜnk'

2. Minden t lem telhet t megteszek, hogy érthet legyek, amikor a

beosztottaímmal kommun ikálok.

3. A beosztottaim bízhatnak bennem.

4' Tor dom a beosztottaim jolétével.

5. Keményen pr bálkozom, hogy elkeruljem munkámban a kudarcot.

6. Fontos, hogy lehet vé tegyem a beosztottaim számára, hogy

értelmesnek találják a munkájukat.

7. Képes vagyok rá, hogy meglássam egy helyzet kulcskérdéseit'

8' Arr l ismernek, hogy szokatlan m dokat használok, hogy

hatékonyan érvényesíts em az akaratomat.

9. A beosztottaim számíthatnak rá, hogy megtaftom az ígéreteimet.

'1 0. NagyÍokrj onbecsÜléssel rendelkezem'

11. Élvezem az vatosan kiszámított kockázatot.
.l2. Segítek a beosztottaimnak, hogy Úgy érezzék, értenek ahhoz, amit

csinálnak.

13. Mindig tudom a dolgok fontossági sorrendjét'

14' Kapcsolatban vagyok a beosztottaim érzéseivel.

15' Ritkán változtatom meg a véleményem, ha egyszer kialakÍtottam az

álláspontomat'

16' A beosztottaim er s oldalát nézem.

17. Felpezsdulok, amikor mélyen belemerulok egy projektbe.

18. Tudomására hozom a beosztottaimnak, hogy ugyanannak a

szervezelnek a tagjai vagYunk.

19' Tisztán látom a szervezetjov jét.

20. Az érzéseimr l is beszélek, nemcsak az elképzeléseimr l.

21. Tudatom a beosztottaimmal, hogyan állok a Íontos ugyekkel.

22. Tudom, hol a helyem a szervezetben.

23' Ugy gondolom, hogy a hibák nem jelentenek katasztr Íát, hanem

lehet séget adnak a tanulásra.

24. A beosztottaim élvezik, ha velem lehetnek.

t23
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pÜ$[ozÁs

A vezetési stílusr l sz l kérd ív hat mutat t tartalmaz. A tételek,
amik mindegyik mutat ban megjelennek, az alábbiakban találhat k.
F{ogy megkapd apontszámodat, egyszeriíen add ossze aszámokat, amiket
az adott állításnál használtál.

A vezetés s figyelem mutat ja: l, 7 , 13, 19

A vezetés és értelenr mutatoja: 2,8, 14' 20
A vezetés és bizalom mutat ja: 3,9, 15,21
A vezetés és az én mutat ja: 4, I0, 16,22
A vezetés és kockázat mutat ja: 5, 1 1, 17,23
A vezetés és érzések mutat ja: 6,72, 18,24

Noan[ÁI(

Pontszámok
Bíz Én
20 l7
18 15

16 13

14 ll
t29

Százalék
Figv
t9
t7
l5
r3
ll

Ert
t7
t6
l4
l2
lt

Kock
t8
l6
t4
t2
t0

Érz
t7 85
15 70
13 50
il30
9 15

A magas pontszámokazadottfulajdonság magasabb szintjét jelzik. Ha
például 85 száza|ékos pontszámot kaptál a Figy-re, ez azt je|enti,hogy az
emberek 85 százalé,kának kevesebb tehetsége Van a figyelmes vezetésre,
mint neked.

A VEZE'lÉsÍ srÍlus 125

A vezeÜési stílus
kérd ívér l

Sok enrberreI találkoztam, akik
azt mondták, hogy G i lbert zselézett
hajri menedzsere megfelel a ta-
pasztalataiknak, és ehhez képest
meglep lehet megtudni, hogy va-
l jában sok kiemelked en haté-
kony vezet van. A szewezetekkel
foglalkoz pszichol gusok már
tobb, mint féI évszázada vizsgálják
ezeket az embereket, hogy megért_
sék, mi krilonbozteti mog ket
zse|ézett hajri kollégáikt l, s sokat
meg is tudtunk ezzel kapcsolatban.
Sajnos ezekkazul a komoly, tudo-
mányos, ptecíz kutatások koztil
sok háttérbe szorul a legutols , pil-
lanatnyi divath bort mogcitt. A leg-
nagyobb tiszteletnek orvend tud -

sok egyike dr. Warren Bennis, aki a
transzformáci s vezetésr l sz l
elméletével vált ismertté. Amerikai
nagyvállalatok nagyon hatékony
fels vezet it vizsgálta, akiket az
alkalmazottaik sikeresnek, kariz-
matikusnak, és,,inspiráltnak'' tar-
tottak. Bennis ar'Ía ak<lvetkeztetés-
re jutott, hogy ezek a férfiak és n k
<it alapvet viselkedési mintával
rendelkeznek - a teszt els ot muta-
t ja, amit épp most fejeztélbe, Ez
az ot fiiajdonság meghataro zott ér-
zelmireakci kat vált ki az alkalma-
znitail,l^Al L^ ^-+ ^ +A-.,^-!+ ^ L^+^

A vezetés s figyelem avezet -

nek arra a képességére utal, hogy
mennyire képes kidolgozni és átad_

ni a szew ezetének jov jér l alkotott
világos képet' Alrogy Beruris rámu_
tat, ennek vonz 

' 
realisztikus és hi-

het jtiv nekkelllennie.Dont fon-
tosságu, hogy ez a kép a szervezet
ktilonboz szintjein áll alkalma-
zottak szárnáta egy aránt legyen ki-
dolgozva. A CEO, aki rigy tttziki a
célt, hogy csak a fels vezetéssel
konzultál, feltehet leg nem fog tul
sok embert lelkesíteni.

Nyilvánval nak tÍínik, lra egy
szewezet azon Yan, hogy sikeres
legyen, akkor dtjnt fontosságu,
hogy a vezet knek és a dolgoz k-
nak ugyanazlegyenajov r l alko-
tott képtik. Megkockáztom kimon-
dani, ami nyilvánval , mert annyi
helyzetet láttam, amikor nem így
t<irtént. A feleségem számos jelzá-
log-hitelez nek dolgozott, ahol a
vezetés célja, hogy j hirét keltse
az integritásnak, ami hosszír távon
biztosítja a sikerességriket, ugyan-
akkor olyan légkort teremtettek,
ahol a hivatalnokokat megjutal-
mazték, ha megkenilték a ktilonfé_
le szabályokat a rdvid távri célok
rdekében. Egy másik példaként

említem, hogy a legtobb egyetemi
vezet novelni akarja a felvételi
atányt, és csokkenteni akarja a
1,x1+^:-^1,^+ .---,^-^1-l-^-- - 1-^,+ ^----



17. tejezet

ilfiÍtyen
ramenosen
keresel
munkát?
E'zt a kérd ívet azért fojleszteLtékki, hogy arr l a m d-

r l adjon tájékoztatást, ahogy állást keresel. Képzeld el magad mindegyik
helyzetben, amikc,r munkát keresel, és jelezd, mennyire val színÍí, hogy a
leírt m don válaszolnál. Ha eddig még sohasem kerestél munkát, vála-
szolj aszerint, hogyanpr bálnál meg állást találni. Válaszolj analábbi álli-
tások segítségével, és használd az alábbíkulcsokat.

I : Nagyon mlis
2: Más
3 : Egy kissé más
4: Egy kissé hasonl
5 : Hasonl
6 = Nagyon hasonl

MiLYEN nÁvENcisr'N KEREsF.I' vuNxÁrt

1. Amikor arra kérnek, hogy jelezzem, milyen tapasztalataim vannak'
hogy megkapjak egy pozíci t, csak azokat a tapasztalataimat
eml íteném, amiket f izetett mu nkával szereztem.

2. Ha azt hallanám, hogy valaki egy érdekes álláslehet ségr l beszél,
vonakodnék további felvilágosítást kérni t le, anélkÜl, hogy
ismerném a személyt.

3. Megkérdezném a munkaad t l, akinél nincs uresedés, hogy ismer-e
más munkaad kat, akiknél talán van álláslehet ség'

4' Lesz lom a képességeimet, hogy a munkaad m ne gondolja, hogy
képzettebb vagyok annál, mint amilyen vagyok'

5. lnkább egy munkakozvetít tigynokség segítségével keresnék
munkát, mintsem kozvetlenul jelentkezzek a munkaad knál.

6. Egy Íelvételi beszélgetés elcítt kapcsolatba lépnék a szervezet egy
alkalmazottjával, hogy tobbet megtudjak a szervezetr l.

7' Nem szívesen teszek Íel kérdéseket, amikor munkaÍelvételi
beszélgetésen vagyok.

B. Nem lépek kapcsolatba lehetséges munkaad kkaltelefonon vagy
személyesen, mert ugy érzem, tul elÍoglaltak ahhoz, hogy
beszéljenek velem.

- 
9' Ha az, aki a munkafelvételi beszélgetést folytatná ve|em, sokat késne,

elmennék, vagy másik id pontot kérnék.

- 

1o. Úgy vélem, egy tapasztalt munkaugyi tanácsad nak jobb otlete
lenne, milyen munkára kellene jelentkeznem, mint nekem'

- 

'|1' Ha egy titkárn azt mondaná nekem, hogy egy lehetséges
munkaad trll elfoglalt a ve|em val találkozáshoz, nem
pr bálkoznék, hogy kapcsolatba lépjek vele'

12. Annak a munkának a megszerzése, amit szeretnék, nagymértékben
szerencse dolga.

- 
13. lnkább kozvetlentjl kapcsolatba lépnék azzalaszeméllyel, akinek

dolgoznék, mint egy szervezet munkatigyi osztályával.

- 
14. Nem szívesen kérek meg proÍesszorokat vagy Í nokoket, hogy

ajánl leveleket írjanak siámomra.

- 
15. Nem jelentkeznék egy állásra anélkÜl, hogy az osszes szÜkséges

képesítésem meglenne, amiÍelvan sorolva a megjelent
hirdetésben'

r3r



132 I(ARRIERTESZTEK

- 
16' Kérnék egy második elbeszélgetést a munkaadot l, ha gy érezném,

az els rosszul sikerÜlt'

- 
17. Nem szívesen lépek kapcsolatba egy szervezettel, hogy

alkalmazzanak, csak ha tudom, hogy van tjresedés.

_-- 18. Ha nem kapnék meg egy munkát, hívnám a munkaad t, és
megkérdezném, hogyan novelhetném az esélyeimet, hogy
megszerezzek egy hasonl pozíci t.

- 
19. KényelmetlenÜl érzem magam, ha tanácsot kérek a barátaimt l az

elhelyezkedéssel kapcsolatban.
20. Mivel a munkaer piac olyan szr-ik, amilyen, jobban teszem, ha

bármilyen munkát elfogadok, amit lehet.

_* 21. Ha a személytigyi hivatal nem hívna be Íelvételi beszélgetésre,
kozvetle n ii l kapcsolatba lépné k azzal a sze mél lyel, aki nek
dolgozni akarok, ha képesítettnek érezném magam arra a pozíciora'

- 
22' lnkább az egyetemr e érkez álláskozvetít kkal beszélnék, mi ntsem

kozvetlenrjl kapcsolatba lépjek a munkaad kkal.

- 
23. Ha a munl<aÜgy is azt mondja: ,,Kapcsolatba Íogok lépni onnel, ha

|esz megliresedés'', akkor ugy gondolom, nincs semmi más,
amit tehetek.

- 
24' Korulnéznék, milyen meguresedések vannak' miel tt elhatározom,

milyen munkát szeretnék végezni.

- 
25.Nem szívesen lépek kapcsolatba olyasvalakivel, akit nem ismerek,

hogy tájékoztatást kérjek t le azzal a munkaterr'ilettel kapcsolatban,
amiérdekel.

MlI'YEN nÁutnNostlN KE'RBsEL tvtuNrcÁr'l

BonÍTozÁs

Add ossze a kovetkez állításokrakapottpontjaidat: 3, 6, 9, l3, l6, l8
és 21' A fennmarad állítások fbrdított pontozásriak. Hogy megkapd
ezeknek az állításoknak a pontjait, vond ki 7-b l az áItalad beírt számot.
Add rlssze a kapott számokat, és megkapod az osszpontszámodat,lta
osszeadod az állítások két csoportjának végosszegét.

NoBIIÁL

Pontszám Százalék
90 15

98 30
10 50
il6 70
t24 85

A magas pontszámok az álláskeresésbgn val nagyobb rámen sséget
jeleznek. Ha például 70 százalékos pontszámot kaptál, ez azt jelenti, hogy
az emberek 70 száza\éka kevésbé rárnen sen keres munkát, mint te.

r33
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Másrészr l viszont számos diák
kért meg, hogy írjak nekik ajánl -

levelet, akikr l n'ehéz lett volna
bármi olyat írni, ami hasznos lett
volna nekik. Az ilyen diákoknak
mindig megmondtam az igazat,
például: nem isrnerem ket elég
j l, mivel soha nern sz laltak meg
az tán, és hogy nincs érzékem a
tehets égiikh oz, mert a kurzus aimon
a jegyeik mindig kcizepesek voltak.
Furcsa m don soha nem hallottam,
hogy egy diák valami ilyesmit
mondott volna: ,,l(osz n m, rnajd
megkérek valaki mást, hogy jobb
ajánl levelet írjon''. Ezek a diákok
változatlanul azt mondták nekem,
senki mást nem isrnernek, akit meg
tudnának kérni. Úgyhogy hajlan-
d ak elviselni, bármilyen halvány
dicséretet is tudok produkálni.

A t<jrténet mondanival ja vilá-
gos. A megfelel állás megta|álása

nem olyan dolog, amit egY naP hir-
telen elhatározol, hanem egy állan-
dianzall folyamat. Te nem akatsz
kozepes referenciákkal megelé-
gedni. Építsd az néletrajzodat,
ahogy el rehaladsz! Azt akarod,
hogy a gyorsétterem vezetcíje, aki-
nél részid ben dolgoztál kozépis'_

kolás korodban, boldogan,adjon
r lad kés bb referenciát. Es azt
akarod, hogy legyen legalább há-

rom vagy négy olyanprofesszorod,
akik az egyik leglelkesebb, legte-
hetségesebb diákukként emlékez-
nek rád, akik miatt orom tanítani'
Az álláskeresés sokkal konnyebb
lehet, ha az erre val késztiléssel
tolt tted azé|etedet.

18. fejezet

Itogsran tudsz
megnyílaÜkozní
a felvételí
elbeszélge ésen?
Képzeld el, hogy felvételi elbeszélgetésen veszel részt,

és hogy rajtad és a veled beszélget személyen kívtil nincs más jelen. A
k rd ívben szerepl állítások olyanok akarnaklennio amilyen gondolataid
neked is lehetnek egy felvételi elbeszélgetésen. Alkalmazd a kilvetkez
két kérdést mindegyik pontnál, és válaszd ki a megfelel kulcsok ktlzril,
mit felelsz.
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et) fulilyen gyakran?
Milyen gyakran fordulna meg a fejedben ez a gondolat egy

felvételi beszélgetés alatt?

1 : Soha
2: Ritkán
3 : Néha
4: Gyakran
5 : Álland an

b) Segít vagy akadályoz?
Ha ez a gondolat eszedbe jutna, milyen rrrértékben segítené vagy
akadályozn á az e|b eszé l geté sen nyirj tott te lj es ítnr ényedet?

l : Egyáltalán nem
2: Egy kicsit
3 = Valarnennyit
4: Nagyon
5 : Nagyon-nagyon
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1' Megaláznak'

_ a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

2. Tényleg j képesítéseim vannak effe a munkára.

_ a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

3. Altatában jobb vagyok a dolgokban, mint a legtobb ember,

rigyhogy jobb esélyem van' hogy felvegyenek.

_ a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

_4.Nem tudok mit mondani.

_ a)Milyen gyakran?

-b) 

Segít vagy akadályoz?

5' Úgy étzem, hogy megfelel en oltoztem fel erre az elbeszélgetésre.

_ a) Milyen gyakran?

-b) 
Segít vagy akadályoz?

6' Amikor elmegyek, irgy fogom érezni' hogy minden t lem telhet t

megtettem.

_ a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

7. Nagyon boldog lenn k ebben az állásban.

_ a) Milyen gyakran?

-b) 

Segít vagy akadályoz?

8. Nagyon j lerrrrék ebberr az á)|ásban

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

9' Nem fejezem ki magam világosan

_a) Milyen gyakran?

- 

b) Segít vagy a(adáIyoz?



r40 KARRIERTESZ'I-EK

10' J benyomást teszek az emberekre.

_a) Milyen gyakran?

- 
b)$egít vagy akadályoz?

1 i ' Kevésb é &zemmagam alkalmasnak, amikor a tobbi jelentkez re

gondolok,

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

12. Magabiztosnak érzemmagam' és magabiztosnak is látszom.

- 
a) Milyen gyakran?

* b) Segít vagy akadályoz?

13. Att l félek, soha senki nem fog felvenni'

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadáll1oz?

14, Ma tényleg a legiobb formámban vagyok.

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

i 5' Kívtilr l rigy tiínhet, hogy nem tudok eleget err | az áltásr l.

_ a) Milyen gyakran?

b) Segít vagy akadályoz?

l6' Aki beszélget velem, már el re dontott'

_ a) Milyen gyakran?

- 

b) Segít vagy akadályoz?

a) l = Soha, 2 = Ritkán, 3 = Néha, 4 = Gyakran, 5 = Allandoan
b) l = Egy áItalán nenl, z = Esy kicsit, 3 : Valamennyire, 4 = Nagyon,
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l7' Alig viírom, hogytalálkozzamazo|<kal az emberekkel, akik ittdolgoznak.

- 
a) ÍMilyen gyakran?

-b) 
Segít vagy akadályoz?

l8. Ez azállás,j esélyt jelentene, hogy el rejussak.

- 
a) Mílyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

19. Aki beszélget velem és én, koz s hullámhosszon vagyunk.

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

20. Bárcsak tdbb tapasztalatom lenne a felvételi elbeszélgetésr l!

- 
a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

21. Remeg a hangorn.

_a) Milyen gyakran?

-b) 
Segít vagy akadályoz?

22. Aki beszélget velem, nem szereti az,,olyanembereket, mint én''.

_ a)Milyen gyakran?

- 
b)Segít vagy akadáIyoz?

23. Csupa rossz dolgot mondok.

_a) Milyen gyakran?

--' b) Segít vagy akadályoz?

24. Nern j l megy abeszélgetés.

_ a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

a/ l : Soha, 2: Ritkán, 3 = Néha, 4: Gyakran, 5 = Álland an
b) l =Egyáltalán nem, 2=Egy kicsit,3 = Valamennyire,4= Nagyon,
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25. Aki beszélget velem, elégedett a képesítéseimmel'

_a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

26. Leblokkolok a nyomás miatt.

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

27,FéIek,hogy kés bb rá fognak jonni, hogy nem értek annyira a

dologhoz' rnint ahogy állítom.

_a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

28, J l fejezem ki magam,

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

29. Ideges vagyok, és aki beszélget velem, tudja.

_a) Milyen gyakran?

- 
b)Segít vagy akadályoz?

30. Derekasan helytállok, ahogy válaszolok a feltett k rdésekre.

a) Milyen gyakran?

-b) 
Segít vagy akadályoz?

3l ' Önmagam leszek, és ez elég kell, hogy legyen'

_ a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

32.Ez érdekesen és izgalmasan hangzik.

_a)Milyen gyakran?

-b) 
Segít vagy akadályoz?
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33. Elvárom, hogy aki beszélget velem, kedveljen.

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadáIyoz?

34. Nem tudom, mit akar t lem ez az ember.

_ a)Milyen gyakran?

- 
b)Segít vagy akadályoz?

35. Tényleg meg tudom csinálni ezt a munkát.

_a)Milyen gyakran?

b) Seg ít vagy akadáIyoz?

36. Minél ttjbb felvételi elbesz lgetésen veszek részt, annál jobban megy.

_ a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

37 . U gy hangzik,mintha nem fu dnám, mir l beszélek.

_ a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadáIyoz?

38. Nem leszek képes elmondani, mit akarok, miel tt a felvételi
elbeszélgetés befej ez dik.

a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

39. Aj v ígéretesnektiínik.

_a). Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

40. Elfelejtettem, mit akartam kérdezri.

- 
a)Mílyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?
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41. Ide olyan ember kell, mint én.

_ a) MilYen gYakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

42. Nem tudok majd válaszolni egy fontos kérdésre'

_a) Milyen gYakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

43. Ebbe az á|Iásbafog kertilni, hogy valarni htilyeséget csinálok'

_a) Milyen gYakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

44. Nem vagyok alkalmas.

- 
a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

45. Ez stresszes.

_a) Milyen gYakran?

-b) 
Segít vagy akadályoz?

46, Nem fogom megkapni ezt az állást.

_ a) Milyen gyakran?

-b) 
Segít vagy akadályoz?

47,Ez az, am:ttakarok, és eztahozzáii|ásom is mutada'

_a) Milyen gYakran?

- 
b) SegÍt vagy akadályoz?

a8. Úgy hangzik, mintha htilye lennék.

a) Milyen gyakran?

b) Segít vagy akadályoz?

t4HoGYAN TUDsZ MEcNYlt.ATKoZNl A l.-glvÉtgLl ElapszÉt.cprÉsENt

49.Eza tokéletes állás számomra, és én tokéletes vagyok erre azállásra.

_a)Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadályoz?

50. Meg lennék ijedve, ha megkapnám ezt az é lást.

_a) Milyen gyakran?

- 
b) Segít vagy akadáIyoz?
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p0NÍoz/6,s

Ennek a tesztne.k két mutat ja van: az onmagadr' l sz l negatív áLlritá'

sok rnutat j a és azonmagadr l sz l pozitív állítások mutat ja. Mindkét

skálán két pontszámot érhetsz el: egy az onmagadr l sz l állítások gya-

koriságának felbecsiilése (milyen gyakran?)' a másik pedig az orunagad-

r l sz l állításokliatásának felbecsiilése (segítvagy akadtiyoz?). Az els

lépés a teszt pontozásáná| ennek a négy pontszámnak a megtalálása. Az
onmagadr l sz l pozitivitást, illetve negativitást ttikroz állítások felso-

rolása az alábbiakbán kovetkezik.

Az <innragadr l Az onrnagadr l

szl szl
negatívállítások pozitívállítások

l
4

9
lt
l3
l5
t6
20
2t
22
23
aÁLA

26
z7
29

34
37
38
40
42
43
44
45
46
48

2

J
5

6
,7

8

r0
l2
l4
t7
l8
l9
)s
28
30
3l
32
33
35
36
39
4t
47
49
50
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Hogy megkapd az onmagadr l sz 1 negativ állítások skálájának vég-

s pontszám át, szorozdossze a gyakoriság és a hatás ponts zámát, és ezt a

mÍíveletet végezd el az onmagadr l szol pozitív állítások gyakoriságá-

nak és hatásának pontjaival is.

ilToBM.á.K

Pozitív Negatív Százalék
400 2'10 85

30 235 70

320 200 50
280 165 30
240 t30 15

A magas pontszámok azt je|zik, hogy nmagadr l tobbnyire odavág

állításokat használsz. Hapéldául 70 százalékos pontszámot kaptál apozi-
tív állításokta) ez azt je\enti,hogy az emberek 70 száza\éka kevesebb on-

magár l sz l pozitív állítást használ, mint te.
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engedi eluralkodni, majdnem bizo-

nyos' lrogy szigorubban ítéled meg

nlagad, nrint mások. Bár lehet,

hogy azt gondolod, irgY hangzik,

mintlra nem tudnád, mit beszéIsz,
j k az esélyeid, lrogy a veled be*

szélget nem oszda véleménye<let'

És azt se felejtsd el, még ha

hetytáll is a teljesítményed nega-

tív értékelése, csak arra szolgálhat,
hogy megak adá|yozza, j teljesít-

ményt nyrijts a beszélgetés hátralé-

v idejére. Ha irgy találod, hogy ne-

gatív gondolataid vannak, még ha

helytáll aknak találod is, kénysze-

rítsd magad, hogy pozitív on-állítá_

sokra kapcsolj. Ha kényszeríted
magad, hogy ezt gondold: .,J be-

nyomást teszek", ez meg fogja
konnyíteni, hogy akként a tehetsé-

ges, szerény ernberként mutakozz
be, aki val jában vagy.

Változtatni soha, semmilyen té-

ren nen] konnyíí. Nem várlratod,

hogy elolvasod ezt a néhány sz t,

és a kovetkezo beszé|getésen már

egészen másképp fogsz gondol-

kodni magadr l. Ha azon vaq!,

hogy megváltoztasd a m dját,

ahogy magadr l gondolkodsz,gya'
korolnod kell. Kezdd a családoddal

és a barátaiddal. Kérd meg ket,

játsszák el veled a felvételi beszél-
getést. Terjeszd ki az nmagadr l

val pozitív gondolkod st az isme-

r seiddel és a munkatársaiddal
val beszélgetések idejére is' Amíg
ragaszkods z hozzá, sikeres leszei,

hogy megváltoztasd a m dját,' alro-

gvi" on*ugadat értékeled' És ha

egyszer olyan pozitív leszel ma-

gaddal kapcsolatban, ahogy megér-

clemled, készen fogsz állni, hogy

megdobbentsdazta személyt, aki a

legkozelebbi felvételi beszélgetést

vezeti.

19. fejezet

IntetlígenGía-
eszt

Az intelligenciateszt lrárom részb l áll. Annyi id áll

rendelkezésedre, amennyit csak akarsz, hogy válaszolj a kérdésekre, és

h asználj piszkozatpapírt, lra sztikséges'
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Ár.rer..Áno s nnÚrrnr.rsÉ c

1' Mely ország egyben egy foldrész is?

a) azBgyestilt Államok
á) Nagy Britannia
cJ Kína
d) Ausztr.áIía

2. Melyik a,,fény városa''?
a) New York
) London

c) Párizs
d) Yelence

3. Ki változtatott mindent arannyá, amíhezhozzáért?
a) Goldfrnger
b) Zeusz
c) Midász király
d) Ltarry János

4. Mi a neve annak az egyenesnek, amely két egyen| részre oszt egy kort?

a) íttmér
b) sugu'
c) érintt5

d) metsz
5. Melyik bolyg t ismerik a vtiros bolyg ként?

a) Merkur
b) Vénusz
c) Mars
d) Jupiter

6' Ki tette Magyarországon államvallássá a kereszténységet?
a)Mátyás király
) István király

c) Géza fejedelem
d) Koppány vezér

7. Mit mérnek kelvinben?
a) htit
) távolságot
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8' Hány dimenzi ja Van egy szilárd testnek?

a) egy
b) kett
c) hfuam
d) négy

9. Melyik bolyg n legrovidebb az év?
a/ A Foldon
)APlut n

c) A Merkriron
d) AzUránuszon

l0. Melyik hegységben találhat a Mount Everest?
a) Az Északi -Kozéphegységben
b) AzUral-hegységben
c) AHima|ájábait
d) Az Andokban

11. Mely elemet tartalmazza minden szerves vegyiilet?
a) a nitrogént
b) az oxígént
c) a szenet
d) azamm niát

12, Mln(sl híres Victor Vasarely?
a) a szobrair l
b) afestményeir l
c) a verseir l
d) azenemuveirol

13. Hány mérfold egy kilométer?
a) 0,4
b) 0,6
c)r
d) 1,6

14' Ki irta az Elfujta a szél címií regényt?
a) Sylvia Plath

) Scarlet O'Hara
c/ Gertrude Stein
d) Margaret Mitchell
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15. Melyik a legkisebb teriiletií errr pai állam?

a) Málta
) Monaco

c) Magyarcrszág
d) Liechtenstein

&oKoNÉBTELMii szAvAK

Mindegyik pontnál válaszd ki azt alelret séget, amelyik a legkozelebb á11

anagy betiís sz jelentéséhez'

16. HIGIT
a) felemel
b) gyengit
c) tisztit
d) fdaján|

17. HAMIS
a) mtsolat
b) színLe\és
c) hasonl ság
d) vtánzat

19. CSELLENG
a) |ézeng
b) hitz
c) kuszik
d) vonaglik

20. FELFED
a)k zzétesz
b) elérul
c) tárgyiasít
d) felvidít

21' MINISZTERTANÁCS
a) hivata)
) szovetséges

c) nyitott

0 ftok

23. KÉRKEDŐ
a)b kezit
á) éteselméjií
c) anyagias
d) henceg

I8. MEGFOGALMAZ 22. BRATYIZIK
a) kigondol a) szegez

) sokszorosít b) nyerge|
c) szvr c) megterhel
d) át|yukaszt d) haverkodik
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24, ELEGEDETT
a) alak
b) akadily
c) nyugodt
d) dobbent

25. SZEMBETÚN
a) nyil.vánval
b) cífra
c) szemtelen
d) szégyenteIen

26. LEKÖSZÖN
a) lecsillapít
b) javasol
c) diktáI
d) lemond

27 'KÓZSZELLEM
a) j ság
á) hangulat
c) erény
d) tisztaság

28' CSÚCS
a) tekintet
b) pil|antás
c) tet pont
d) konny

29. ADÓZTATÁS
a) dal
b) visz
c) száIlít
d/ ad kivetés

30. BTTANG
a) eszkoz
b) gonosz
c) rcnda
d) hitvány
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szÁMrAN

Válaszd ki a helyes válaszÍmindegyik pontnál' Hasznétlj piszkozatpapirt,
ha szrikséges.

3 1 . Kanadában a januári átlagh mérséklet _1 5 fok. Ha a napi átlagh mer-
séklet Floridábarr 62 fokkal magasabb, nrilyen ott a h nrérséklet?

a) -77 fok
b) 42 fok
c) 47 fok
d) 77 tok

32'Hányszor van meg 26-ban a 8?
a) 3,00
b) 3,r5
c) 3,2
d) 3,25

33. Susan-nek70 százalékkal t bb pénze van, mint Twanának.
Ha Twanának 58,00 dollárja van' mennyi van Susan-nek?

a) 38,40 dollár
b) 40,60 dollár
c) 4I,60 dollár
d) 46,00 dollár

34. Mennyi 213-szor 1,5?
a) 314
b) 4t6
c)l
d) r,5

35. Mennyi 2 a másodikon osztva 2 a harmadikonnal?
a) 0,25
b) 0,5
c) 0,67

INTi:LI,IGENCIATESZT

36. Mennyi 3 12 osztva 213?
a) 0,40
b) 0,50
c) 2,00
d) 2,25

37. Mike-nak 4 és fél rába kerÍil, hogy megtegyen 180 kilonrétert. Mi-
lyen gyorsanvezeteft?

Q a0 km/h
b) 45 kmlh
Q a8km/h
d) 52km/h

38. Mennyi ll4-szer 213-szor 312?
a) ll4
b) s/e
c) 619

d)3

39' Mennyí l/4-szer 3/4 osztva 4/5?
a) 7l13
b) 1st64
c) t5140
d) 12/20

40. A klub 60 tagja koziil 36 ferÍi. A tagok hány százaléka n ?
a) 20 száza|ék
b) 24 szánalék
c) 40 százalék
d) 48 százalék

41. Egy ing 20,80 dollárba kenil 35 százalékoslefuazás után,
Mi volt az eredeti ár?

a) 28,00 dollár
b) 32,00 dollár

t 5'7
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42.Egy derékszogÍí haromszog egyik oldala 3 cm, az átl pedig 5 cm.

Mennyi a tertilete?

a)6cm
b) 7,5 cm
c) 12 cm
d) 15 cm

43. Egy deréksz gií háromszog átfog ja 5 cm, a teriilete pedig 6 cm'.
Hány cm a háromszog egy oldala?

a) 1,2 cm
b)2cm
c) 2,5 cm
d)4cm

44. Todd 8a százalékát szerczte meg Jeremy pontjainak egy baseball-
meccsen' Todd 20 pontot szetzett, hány pontot szeruett Jeremy?

a) 16

b) 24
c) 25

d) 26

45,Egyháromszog átmér je 5 cm, egy oldala pedig 4 cm.Mennyi a

háromsztig kenilete?
a) 1.2 cm
b) Í4 cm
c) 16 cm
d) 18 cm

IN'f ELI,IG ENCIAI-ESZT

PoNTozÁs

A ktjvetkez válaszok a helyesek. Add ssze a helyes válaszaidat, lrog)
megkapd a pontszámodat.

l5t

L d.)

2.c)
3.c)
4.a)
5.c)
6.b)
7. a)
8.")
9.c)

t. to. a)
11. c)
12. b)

\r3. b)

14. d)
rs. b)

16. b)
17. d)
18. a)
19. a)
20, c)
21. a)
22. a)
23. d)

24. d)
25. c)
26. a)
27. d)
28, b)

2e. d)
30. d)

31. c)

32. d)
33. b)

34, c)

3s. b)

36. d)

37. a)
38. a)
3e. b)

40. c)
41. b)
42. c)
43. d)
44. c)
45. b)

lvoBMÁI{

Pontszám
32
28
24
20
t6

Százalék
85
70
50
30
l5

A magas pontok magasabb intelligenciaszintet jeleznek. Ha pé \dául70
százalékos pontot kaptáI, ez azt jelenti, hogy az emberek 70 százalékának
alacsonyabb az intelligenciaszintje, mint neked.
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mérésével megbecsriljiik az
inte1ligenciát. Az okos emberek
bcívebb sz kinccseI rendelkeznek,
kibontakoztatták azt a képességÍi-
ket, hogy gyorsan oldjanak meg
matematikai problémákat, az ' j-
ságolvasásnak kosztinhet en széle-
sebb korben tájékozottak, és ebb l
kovetkez en tobb kérdést válaszol-
nak meg helyesen az intelligencia-
tesztben. Úgyhogy kompenzálha_
tod az alacsony pontszámodat, ha
plusz er feszítést teszel aÍTa a fu-
dásra és azokra a készségekre,
arnik airhoz kellenek, liogy j telje-
sítményt nyujts egy ilyen tesztben'

Tegyél koncentrált er feszítést,
hogy b vítsd a sz kincsedet. Ahe-
lyett, hogy a Simpson-család is-
métléseit néznéd minden este, t lts
egy rát hinlagazinok olvasásával.
Tanulmány ozz jegyzeteket, amiket
diákok hasmálnak a felkésztilés-
hez, ha gyakorolnod kell a mate-
matikát. Egy ilyen nfejleszt
program nem csak abban fog segí-
teni, hogyj l teljesíts az intelligen-
ciatesztben legkozelebb, ha egy le-
hetséges munkaado megkér, hogy
toltsd ki, hanem abban is, hogy el-
érd azt a lrivatásbeli siker1, amit
megérdemelsz'

3O. fejezet

ilfiÍlyen
hecsíile es
vagJr?
A kovetkez állítások viselkedési m dokat és kiilonféle

hozzáál\ásokat ttikr zn ek azzal kapcsolatban, hogy mennyire kell becsti_
letesnek lenni a munkahelyen. Az alábbi skála segítségével jelezd, milyen
mértékben írják le az állítások viselkedésedet vagy hozzááLlásodat.

5 : Nagyon pontos
4: Pontos
3 : Sem nem pontos, sem nem pontatlan
2 : Pontatlan
I : Nagyon pontatlan
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'1. Loptam pénzta munkaad mtol.

2' Loptam árut a munkaad mt l.

3' Vittem haza irodaszereket saját használatra'
4' Tobb pénzt kértem a vásárlokt l, és a maradék pénzt megtartottam

magamnak.

5. Szemet hunyok aíolÖtt, ha a barátaim Vagy munkatársaim lopnak a
munkaadomtol.

6. Adtam árut a barátaimnak anélkÜl, hogy pénzt kértem volna érte.

7' Meghamisítottam a cég íeljegyzéseit vagy jelentéseit.

B. A cég Íorrásait (pl. távolsági teleÍonbeszélgetések' gáz_hitetkártya)
nem hivatalos célra használtam.

9. Az alkalmazotti kedvezményemet a barátaimnak valo vásárlásra
használtam.

-. 
10'Árut adtam ela barátaimnak, a pénzt pedig megtartottam magamnak.

- 
1'1' Késni szoktam a munkáb l'

- 
12' lgazolhat ok nélkÜl nem megyek dolgozni.

- 
J 3. Betegséget színlelek, hogy ne kelljen mennem dolgozni.

-'14. 
Loptarn tárgyakat a munkatársaimt l.

- 

'15. lttasan vagy belcíve mentem dolgozni.

-- 16. Szándékosan megrongáltam a cég felszerelését vagy áruját'

_17. Olyan keveset dolgozom, amennyit csak lehet.

_- 18' Úgy tettern, mintha megsértjlnék' hogy Üzemi balesetre Íizessen
a biztosít ⸀

- 
19. Szándékosan lassan és felÜletesen dolgoztam.

-20.Engedély 

nélkul korábban mentem el a munkábol.

- 
21. Minden ember lop legalább kis dolgokat a munkaad ját l.

-22. 
A legtobb ember, ha biztos lenne benne, hogy nem kapják rajta,
lopna pénzt a munkaad ját l.

- 
23. A legtobb ember a lehet legkisebb er feszÍtéssel akar el rejutni a

munkájában.

- 
24'A kemény munkáb l csak ,,a Í nok'' htjz hasznot'

MII-YEN BE'csÜLETES VAGY?

-25.A 
munkaad k elvárják az alkalmazottaikt l, hogy azok apr ságokat

vigyenek haza.

-- 
26. A legtobb embernek muszáj ittasan vagy bel ve mennie dolgozni.
27 ' Szinte mindenki színlel betegséget egyszer-egyszer, hogy ne kelljer

nekidolgoznia.

-2B' 
Általános a munkaad k kÖzÖtt, hogy olcsobban adják az árut a
barátaiknak.

-29.Nem 

nagy ugy, ha valaki a hivatali teleÍont használja távolsági
magánhívásra.

30. A dolgoz k egyetlen joga, hogy lojálisabbak legyenek egymással,
mint a cég kkel.

- 
31. Nagyon nehéz minden egyes nap dolgozni.

- 
32. Nem lenne helyes' ha értesíteném a vezetcjséget, hogy tudomásom

szerint egyik munkatársam néha betegnek hazudja magát.

- 
33. Nem szokatlan, hogy az alkalmazottak tobb pénzt kérnek a

vásárl kt l, és a ktilonbozetet megtartják maguknak.

- 
34. Általános dolog az alkalmazottak kozott, hogy meghamísítják a

beérkezési és eltávozási idcípontjukat.

- 
35. Nem szokatlan, hogy az alkalmazottak a cégtjk hítelkártyáját saját

céljaikra használják.

- 
36' Általános dolog, hogy az alkalmazottak betegszabadságra mennek,

ha szabadid t akarnak.

- 
37'Kevesen Íognak olyan keményen dolgozní, ahogy csak tudnak, ha

tudják, hogy ebbcÍl csak a munkaadojuknak.lesz haszna.

- 
38' Semmi rossz nincs abban, ha az alkalmazotti kedvezményt a

barátaink számára hásználj uk.

- 
39' A legtobb ember egy kicsit korábban elmenne a munkáb l, ha

észrevétlenÜl megtehetné.

- 
40' Az ebédid és a szunetek minél hosszabbra val nyrijtása normális

dotog.

t(

.'l
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Pontozás

Hogy megkapd a pontszámodat, egyszerííen add ossze válaszaid é$ékét.

3[oBMÁK

Pont
86
82
'78

7Z

68

Százalék
85
10
50
30
l5

A magasabb pontok nagyobb tisztess gtelenséget jelentenek' Ha pél-

dául 70 százalékos pontotkaptál,ezazt jelenti, hogy az emberek 10 száza'

léka tisztességesebb, mint te.

MILYEN gecsÜLprps VAC;Y? t6i

A rrtll[ilyen becstiletes
vagJr?t tesz r l

A becsriletességi teszt viszony_
lag rij jelenség. I988-ig, amikor
Reagen elnok t rvényer re emelte
az alkalmazottak harugságv izsgá-
lati védelmér l sz l határozatot,
sok munkaad használt poligráfot,
kozonséges nevén lrazugságvizs-
gál t, hogy azonosítsák a lehetsé-
gesen tisztességtelen alkalma zotta-
kat. De a vállalkozások évente 40
milliárd dollárt veszítenek az alka!-
mazottak ti s ztes s égtelensége mi att,
rigyhogy a munkaad k nem akar-
ják feladni, hogykiszÍírjék ezeket a
dolgoz kat. Ahogy a hazugság-
vizsgál használata illegálissá vált,
a becsi'iletességiteszt-ipar sietett
bet<ilteni azíirt.

A becstiletességi tesztek két
nagy kateg riába esnek. Az els t
személyiség-alapri becstiletességi
tesztnek nevezik (a25. fojezet lel-
kiismeretességi mutat j a példa erre
a típusra). A második a nyílt becsi.i-
letességi tesztek kateg riája (az a
teszt, amit most fejeztél be, eÍTe a
vá]tozatra példa. A nyílt becsiile-
tességi tesztek általában kéttípusir
állítást tattalmaznak, Az els típus,
amit az els hrisz állítás reptezentáI
ebben a becstiletpsségi tesztben' a

I]':91i,] :zemélyeke

natos tevékenységet, p ldául a va-
gyonrongálást vagy a munkában
val rossz szokásokat' Lehet, hogy
paradoxonnak tiínik, de a tisztes-
ségtelen emberek elég tisztessége_
sek ahlroz, hogy elisme4ék a tisz_
tességtelenségriket _ legalábbis bi-
zonyos mértékig.

Az állítások második fajtája azt
méri, milyen mértékben lopnak a
dolgoz k, vagy rrrilyen más nenr
kívánatos szokásaik vannak a mun-
kával kapcsolatban. A tisztességte-
len embereknek általában ciniku-
sabb a hozzáál]ásvk az ilyen visel-
ked shez, és általánosabbnak vé-
lik, mint a tisztességes emberek. És
val ban, logikusnak ttínik, hogy
azok, akik rendszeresen visznek
haza árut, vagy beteget jelentenek,
hogy legyen egy szabadnapjuk, az-
zal igazolják a viselkedésriket,
hogy azt áLlitják,,mindenki ezt csi-
nálja".

Az a becsiiletességi teszt' amit
most elvég eztél, nem az, amit v a|o-
jában használnak az :Úrzleti életben.
Azokat a teszteket védik kidolgo-
z ik szerz i jogai, hogy védjék a
termékeiket, a cégek, melyek kiad-
ják ket' se a pontozási kulcsot, se
a normákat nem tárjak fel senki
el tl e munkaad knak is csak azt
mondják meg, hogy ,,ajánloL,E"
Vagy ''nem ajánlott" a végered-



81. fejezet

ffiÍly n er sek
&n í e$eí ?
A kovetkez kijelentések emberi viselkedésformákat

ímak le. Az alábbi skála segítségével jelezd, milyen pontosan írnak le té-

ged az egyes állítások. olyannak írd le magad, amilyen általában most
vagy' ne olyannak, amilyen ajciv ben szeretnél lenni' olyannak írd le ma-
gad, amilyennek szintén látod magad, osszehasonlítva másokkal, akiket
ismersz' akik ugyanolyan nemtíek és koruak, mint te.

i : Nagyon pontatlan
2 : Egy kicsit pontatlan
3 = Nem is pontos, és nem is pontatlan
4 : Elég pontos
5 - Nagyon pontos

MILYEN NNOSTT AZ IDIGEID? ti

1. Agg dom bizonyos dolgok miatt.

2. Flitkán panaszkodom.

3. Nagyon elégedett vagyok magammal,

4. Konnyen megijedek.

5' Sosem vágok Íel.

6. Konnyen pánikba esem.

7. Konnyen alkalmazkodom az uj helyzetekhez.

B. Konnyen duhbe gurulok,

9. Gyakran vagyok levert.

- 

10' Képes vagyok kiállni magamért'

_ 1 1. Gyakran eszem t l sokat.

- 
12' Még a ÍeszÜlt helyzetekben is nyugodt vagyok.

- 

13. Nem agg dom olyan dolgok miatt, amik már megtofiéntek.

- 
14. lngerlékeny vagyok'

_ 15. Nem szeretem magam.

- 
16. Nem zavarnak a társadalmi problémák.

_ 17. Sohasem koltok tobbet, mint amennyit keresek.

- 

18. Megrendítenek az események.

- 

19. A legrosszabbt l Íélek.

_ 2A. Konnyen kiborulok.

-21. 

Békében vagyok onmagammal.

-22.Félek, 

hogy rosszat fogok tenni'

- 
23. Képes vagyok kontrollálni a vágyaimat'

- 

24. Konnyedén t ljurok a kudarcokon.

-25.Sok 
dologt l Íélek.

-26.Meg 
tudom rizni a hidegvéremet.

_ 27 . Gyakran elengedem magam.

-28' 
Nehéznek találom' hogy másokhoz kozeledjek.

29. Néhány dologr l nem tudom, miért teszem'

- 
30.Tudom, hogy kell megállni a sarat'

- 
31. Nem konnyen zavarnak meg az események'



t12 KARRÍERTE'SZTEK

32. Nincs gyakran rossz hangulatom.

33' Rossz véleményem van magamr l'

34. Félek magamra vonni mások Íigyelmét.

35. Teszek olyan dolgokat, amiket kés bb megbánok.

36. Tudom kezelniaz osszetett problémákat.

37. Konnyen stresszelhet vagYok.

38. Engem nem konnyií felbosszantani.

39' Változékony a hangulatom.

40. Kényelmesen érzem magam ismeretlen helyzetekben.

41. Konnyen ellenállok a kísértésnek'

42. Nyomás alatt is nyugodt maradok'

43' Gyakran beleragadok a problémáimba.

44' Ritkán csinálok rÜltségeket.

45' Hitkán vagyok levert.

46. Csak a barátaimmal érzemjol magam.

47' Ritkán hajszolom t l az élvezeteket.

a8. Úgy érzem, képtelen vagyok megbirk zni a dolgokkal.

49. Nem konnyen zavarnak meg a dolgok.

50. Nem vagyok konnyen felingerelhet ⸀

51' Úgy érzem, nincs iránya az életemnek.

52. Akadoznak a szavaim.

53. Szoktam mulatozni.

54. Nehezen dontok.

55. Tobbnyire laza vagyok.

56. El szoktam veszíteni a fejem.

57. Kétségbe szoktam esni'

58. Nemjovok konnyen zavarba.

59. Szeretek enni.

60' El szoktak rajtam uralkodni az érzelmek.

MII-YEN pRŐsE'rc AZ IDEGEID?

po,ilÍrouÁs

A neurotikussági mutat hat alskáláttaftalmaz. Az egyes alskálákhoz
tartoz állítások az alábbiakban látlrat k. A csillaggal jelolt tételek fordí-
tott pontozásirak.

Aggodalom (Ag): 1,7*, 73x, 19, 25, 3l*,37, 43, 49*, 55*

Drilr (Dii): 2*, 8, 14,20,26* , 32, 38* o 44* ,50*, 56

Depresszi (De): 3*,9,15,21*,27,33,39,45*,51,57
Öntudat (ÖQ: 4,l0*,16*,22,28,34,40*,46,52, 58*

Mér1éktelenség(Mé): 5*, 1l, I7*,23*,29,35,4I*,47*,53' 59

Sebezhet ség (Se): 6, 1'2*, 18,24*,30x, 36*, 42* , 48, 54, 60

NonMÁI{

173

Ag
32
27
2l
l5
t0

Dii De Öt Mé
30 29 33 34
25 24 tZ8 29
t9 18 22 23
13 13 16 t7
l0 r0 lr t2

Se
27
22
l7
t2
r0

Össz Százalék
186 8s
t54 "10

lzt 50
88 30
60 15
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kíváncsi, hány rnunkaad fogja
hasznosnak találni az effqta infor-
mácitit.

Mindazonáltal a munkaad k
lrasznosnak találják a neurotikussá-
gi mutat<it' Van rá bizonyíték, pél-
dául, hogy el re tudia jelezni, a

munkához val destruk tiv hozzáÍil'
lást. A neurotikus alkalmazottak
konnyebben válnak alkoholÍiigg -
vé, tobb nézeteltérésrik van a mun-
katársaikkal, és nagyobb val szí-
niiséggel válnak alkalmatlanná,
mint érzelmileg stabil kollégáik.

Ha magas pontszámot kaptál egy

vagy tobb fazettán, el nyodre vál-
na, hogy lép seket tegyél érze|mi

stabilitásod novelése érdekében,
Létezik számos j onsegít konyv,
amelyek elindíthatnak a j irányba,
és azt is hasznosnak találhatod, ha

professzionális segítséget keresel.
A neur zis nem csak arratehetkép-
telenné, hogy sikeres karriered le-

gyen, hanem arra is, hogY boldog
és elégedett életet élj. Ne érd be ke_

vesebbel, mint amid van.

?S,fejezet

MennyÍrevagy
barátsá$os?
A kovetkez megállapítások emberi viselkedéseket í

nak le. Az alábbi skála segíts égével jelezd, milyen pontosan írnak le tége
az egyes állítások. olyannak írd le magad, amilyen általábanmost Vag'
ne olyannak, amilyen a jtiv ben szeretnél lenni. olyannak írd le magar
amilyennek szintén látod magad más emberekkel kapcsolatban, akik,
ismersz, és akik ugyanolyan nemíiek és koruak, mint te.

I : Nagyon pontatlan
2:Elégpontatlan
3 : Se nem pontatlan, se nem pontos
4:Elégpontos
5 : Nagyon pontos
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1. Megbízom másokban.

2. Megakadályozom mások terveit.

3. Éreztetem másokkal, hogy szívesen látom ket.

4. Konnyrj nekem oromet szerezni'

5 Úgy viselkedem, hogy a figyelem kozpontjába keruljek'

6' Ki nem állhatom a gyenge embereket'

z. Úgy vélem' az emberek alapvet en gonoszak.

B. Sohasem kovetnék el ad csalást.

9' Nincs id m másokra.
'1O' Ki nem állhatom az osszeÜtkozéseket.

11. Nem szeretek a Íigyelem kozéppontjába kerulni'

1 2. Egyuttérzek a hajléktalanokkal'

13. Bizalmatlan vagyok másokkal.

14. Ragaszkodom a szabályokhoz'

15' Kitalálom mások kívánságait.

16, Utálom, ha tor1et nek tiÍnok.

17. Nem szeretek magamr l beszélni.

18' Egyrittérzek azokkal, akik rosszabb helyzetben vannak, mint én'

19. Gyanakszom, hogy másoknak háts szándékaik vannak.

20. Kihasználok másokat.

21. Szeretek másoknak segíteni.

22. Csíp s nyelvem van.

23. Hencegek az erényeimmel'

24' Az egyuttm kodést értéke|em a versengéssel szemben.

25" Azt hiszem, mások j szándék ak'

26. Hízelgek, hogy el rejussak.

27' Agg dom mások miatt.

28' Ellentmondok másoknak'

zo' Átlagembernek tekintem magam'

30. Szenvedek mások bánatátol.

31. Bízom abban, ami|az emberek mondanak.

MIlNNYIRE vacy r]anÁ'rsÁGos 1 179

32. Saját céljaimra használok másokat.

33. Mindenkihez van egy j szavam.

34. Szeretem a becsuletes harcot.

35. Ritkán nézem a saját érdekeimet.

36' Nem érdekelnek mások problémái.

37. Úgy gondolom, az emberek alapvet en erkolcsosek-

38. Tudom, hogyan kerÜljem meg a szabályokat'

39. Lenézek másokat.

40. Kiabálok az emberekkel'

41. Azt hiszem, jobb vagyok, mint mások'

42. Nemigen szeretem a lágy szív embereket'

43' Hiszek az emberij ságban.

44. Csalok, hogy elcírejussak.

45. KozÖmbosen hagynak mások érzései'

46. Megsét1em az embereket.

47. Nagyra tadom magam.

48. Hiszek a szemet szemért elvben.

49. Azt hiszem, minden j lesz.

50, Nyomást gyakorolok az emberekre.

5'1. KényelmetlenÜl érzik miattam magukat az emberek.

52. Bosszut állok másokon.

53. J véleményem van magamrol'

54. Megprobálok nem gondolni a szegényekre'

55' Nem bízom az emberekben.

56, Azt színlelem, hogy agg dok másokért.

57. Hátat fordítok másoknak'

58. lrígy vagyok másokra.

59. Sok kérdésre tudom a választ'

60' Úgy vélem, minden embernek magár l kell gondoskodnia.
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Pol rozt{,s

A szeretetremélt sági mutat hat alskálát tarta\maz' Az egyes alskálán

megjelen tételek lent láthat ak. A csillaggal jel lt tételek fordított ponto-

zásuak'

r,7*, 13*, 19*,25,31,37,43, 49, 55*

2x, 8o 14,20* ,26* ,32*,38x, 44*, 50*, 56x

Emberbarátság (Eb) : 3, 9*, 15, 2I, 27, 33, 39*, 45*, 5 1 
*, 57x

Egyittmiíkodés (Em) : 4, I O, I 6, 22*, 28*, 34*, 40*, 46*, 5 2 *, 5 8 
*

Bizalom (Bi):
Erkolcs (Er):

Szerénység (Sz):

Egyiittérzés (Eé):

NoBM/í.K

5*, 1 I , r7 ,23* ,29,35, 4r* , 47*,53*, 59*

6*, 12, !8,24,30, 3 *, 42*, 48*,54*, 60*

Bi Er Eb Em Sz
43 42 45 43 37

38 38 4t 38 32

33 33 36 33 26

28 28 31 28 20

23 24 27 23 15

Eé Össz Százzlék
40 250 85

35 22t 70
30 l9l 50
25 161 30

20 t32 15

MENNYIRE vncy snnÁr'sÁoosr l8r

A 
''Mennyíre 

vagy
barátságos ?'' mutat r l

A szeretetremélt ság a Nagy Öt
második dimenzi ja. Bár nem ad
olyan hatékony el rejelz st, mint a
neur zis-teszt, vagy - ahogy r<ivi-

desen látni fogjuk _ a lelkiismere_
tességi teszt, aztta|áilták,hogy a sze-
retetremélt, ság kapcsolatban áll a
ktilonfele munkákban nyujtott telje-
sítménnyel. Érdekes m don ez a
kapcsolat néha pozitiv, néha pedig,
más helyzetekben, a kapcsolat a
teszt pontszámai és a szakértelem
k<izott negatív' Ez aztjelenti: nem
|ehet azt az általár:'os k vetkeztetést
levonni, hogy a magas pontszámok
jobbak, mint az alacsonyak. Van né-
hány foglalkozás, ahol az alacsony
pontszám j sol sikert.

Miel tt példákkal szolgálnánk,
hadd t ltsiink néhany percet azzal,
hogy áttekintjtik a szeretetremélt -
ság hat fazeuáját. A bizalom magá-
t l értet dik. Azok az emberek,
akik magas pontszámot kapnak
elTe a dimenzi ra, általában a leg-
jobbat gondoljak az emberekr l.
Azt feltételezik, hogy a legtobb
ember becstiletes, tisztességes és
megbízhat , és ragaszkodnak eh-
hez a hithez, amíg megcáfolhatat-
lanul be nem bizonyosodik az el-
lenkez je. Az alacsonypontszámri-

mondják, amit gondolnak, és az

embernek mindig amiatt kell ag-

g dnia, hogy amunkatársainak mi-
lyen háts szándékai lehetnek'

Azoknak, akik magas pontszá-
mot értek el az erkolcs-fazettén, ja
érzéktik van ahhoz, hogy mi a j és

a rossz. Szabályok szerint élnek, és

btiszkék tá, hogy becsiiletesen bán-
nak másokkal. Az alacsony pont_

számirak sokkal cinikusabbak és

manipulatívabbak. Aszerint értéke_
lik a kapcsolatokat, hogy mit kap-
hatnak bel ltik, és rigy vélik, a sza-
bályok azért yannak, hogy megke_
niljék ket, ha nem éppen azért,
hogy megszegtrék.

Az emberbarátság arÍa a vágyra
utal, hogy segítsrink nrás embereken,
és j dolgokat tegyrink ér1iik, tisaán
csak az&t az romért, hogy így te-

sztink. A magas pontszámriak j l ér-
zk magukat, I'a hozzásegítenek má-
sokat, hogyj l erezzékmagtkat, Az
alacsony pontszámirak, másfel l, le_

heq hogyj k, de csak akkor, ha van
valami háts szandékuk. Számukra a
másokon val segítés id pazarlást
jelent, hacsak nem varhatják, hogy
kapnak cserébe valamit.

Akik magas pontot kaptak az
egyrittmiÍk<i dés-fazettában, el akar-
ják kertilni, hogy rigy ninjon, k
el re akarnakjutni. Aszerint a klisé
szerint élnek, hogy a haladásra a
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de gyorsan ráj ttem, hogy t l ba-
rátságos vagyok ahhoz, hogy haté-
kony házi r legyek. Utáltam kila_
koltatni enrbereket, még akkor is,
ha nyilvánval an megérdemelt k,
és alkalmatlanságorn eredménye-

képpen jelent s pénzosszeget vesz-
tettern. A barátságos emberek tud-
nak hatékony vezet k lenni, de
lesznek olyan id k, amikor a don-
t sek, amikre k nyszertilnek, meg
fogiák gyotorni cíket'

&3. fejezet

[l[ennyÍre vagy
extroveffiált?
A kcivetkez kijelentések enrberi viselkedéseket írnak

Ie. Az alábbi skála segítségével jelezd, mennyire illenek rád az egyes állí-
tások. olyannak írd le magad, amilyen álta|tban vagY, ne olyannak, anri_
lyen ajov ben szeretnél lenni. Őszintén írd le magad másoklroz viszonyít-
va, akiket i'smersz, és akik ugyanolyan nemiíek és koruak, mint te.

I : Nagyon pontatlan
2: Elégpontatlan
3 : Se nem pontatlan, se nem pontos
4:Elégpontos
5 : Nagyon pontos



l8 KARRIIIRl'lrSZl'EK

1. Távolságtarto vagyok másokkal.

2. A nyugalmat keresem.

3. Kotelességtud vagyok.

4' Mindig e1Íoglalt vagyok.

5. Szeretem az izgalmat,

6. Ritkán viccel dok.

7. Gyorsan osszemelegszem másokkal.

8. A par1ikon sokat beszélek kulonféle emberekkel.

9. Nem mondom ki a véleményem'

10. Mindig nagyon sietek.

1 1' Nem szeretem a hangos zenét.

12. Sokat szorakozok.

13' J l érzem magam emberek kozott'
'14. Élvezem, ha egy csapat része vagyok.

15' Rá tudok beszélni másokat a dolgok elvégzésére'

16' Sok mindent csinálok a szabadid mben.

17. Sohasem mernék sárkányrepÜl zni vagy gumikotéllel leugrani'

18' Gyerekes orom árad bel lem.

1 9' Természetesen viselkedek másokkal.

20. Bevonok másokat abba, amit csinálok'

2'1. Keresem az alkalmat, hogy másokat beÍolyásoljak.

22' Lassan reagálok.

23. Keresem a kalandot.

24. Öromet sugárzok.

25. Konnyen barátkozom'

26. Szeretem a nagy partikat.

27. Megpr bálok vezetni másokat.

28. Hagyom, hogy a dolgok a saját utemÜkben torténjenek.

29. A tettek embere vagyok.

30. Nem konnyen lep dok meg.

31' Felvidítom az embereket.
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32. Kerrilom a tomeget.

33. Nem szeretem magamra vonni a Íigyelmet'

34. Sok dologgaltudok Íoglalkozni egyszerre'

35. Élvezem, ha egy hangoskod tomeg része vagyok.

36. A nevetés megkonnyíti az életem.

37. Engem nehéz megismerni.

38. Nem szeretem az olyan eseményeket, ahol zstiÍoltság van.

39. Uralom a dolgokat.

40' Szeretek konnyedén élni.

41. Élvezem a vakmer ségemet.

42' Szeretem az életet'

43. Gyakran érzem magam kényelmetlenul másokkal.

44' Szeretem a meglepetés-partikat'

45. Azt várom, hogy mások vezessenek.

46. Gyorsan reagálok.

47. Vadul és rtjlten cselekszem.

48. Azélet napos oldalát nézem.

49. Kerulom a másokkalval kapcsolatot.

50. Jobban szeretek egyedÜl lenni.

51' A háttérben maradok.

52. Szeretem konnyen venni a dolgokat.

53. Hajlando vagyok bármit kipr bálni egyszer.

54. Hangosan nevetek,

55. Nem igazán érdekelnek mások'

56. Azt akarom, hogy hagyjanak egyedul.

57' Kevés mondanival m Van'

58' Szeretem kihasználni az id met'

59' Keresem a veszélyt.

60. Meglepem a barátaimat.
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pos[TozÁs

Az extroverzitásimutat lrat alskálát tarta|maz. Az egyes alskálákon meg-

jelen tételek az a|ábbiakban találhat k. A csillaggal jelolt tételek fordí-

tott pontozás ak'

Szívélyesség (Sz): l* ,7 , 13, 19, 25, 37, 37* , 43* , 49* , 55*

Társaságkedvelés (Tk): 2*, 8, |4,20,26,32*,38x ' 
44,50*, 56*

Rámen sség (Rm): 3,9*, 15o 2L,27,33x' 39o 45*,51*, 57*

Aktivitási szint (As): 4, 10, 16,22*,28*, 34, 40*, 46,52*, 58*

Izgalonrkeresés (Ik): 5, 11x, 17*,23,29,35,41',47,53,59
Vidámság (Vi): 6*,12,I8,,24,30*, 36, 42,48

nToRMÁK

Össz Százzlék
218 85
t92 70
15 50
138 30
n2 15

As Ik Vi
36 3s 40
31 30 36
26 24 3l
2t 18 26
l1322

Sz Tk Rm
42 36 38
31 30 33

32 24 28

27 r8 23
22 t2 l8
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A,,Mennyire vagJf
err rovertálÜ?' muta r l

Az extroveruitás a Nagy Öt di-
menzi inak harmadik és egyik leg-
fontosabb eleme. Ez egy kÍilonlege-
sen érdekes személyiségvonás. Mi-
vel szinte mindaruryian hajlamosak
vagyunk gy vélni, hogy az extro-
verzitás nem csak a munkában val
sikerekhez j, hanem a magán- és

társadalmi életiinkben is. Hallottad
valaha, hogy valaki valami ilyesmit
mondott volna:,,Biztosan kedvelni
fogod, ígazén irrtrovertált", vagy'.

,,J l ki fogsz jonni vele, nem nagyon
élénk vagy trírsaságkedvel ''.. És so-
hasem volt egyetlen páciensem sem,

aki azér1 jott volna pszichoterápiara,
hogy kevésbé extrovertálttá váljon.
Másrészr l viszont azok sokan vol_
tak, akik kevésbé introvertálttá akar
tak válni.

Az extroverzitásr l val pozitív
sztereotípiáink ellenére, és annak
ellenére, hogy sokan exrovertál ab-

bak szerehének lenni, ez atulajdon-
ság nem mindig j .Igaz, hogy sok
foglalkozás . esetében a siker az
extroverzitással kapcsolatos. Azon-
ban az extroverzitás bizonyos fazet-
tai val jában lehet, hogy gyenge tel-
jesítményt jelemek el re.

A szívélyess g, a társaságkedve-
iés és a vidámság,s::19' k?p.solat-

munka, ahol hívásokat kell lebo-

nyolítani, vagy rij emberekkel kell
rendszeresen kapcsol atot teremten i,

sokkal konnyebb lesz azoknak,
akiknek a természete olyan, lrogy
konnyen konrnrunikálnak mások-
kal. Mindem ellett eznem azt j elenti,

hogy az alacsony pontszámriak so-

hasem vehetik fontol ra, hogy
ilyenfajta munkát v égezzenek. Y an

egy barátom, aki sikeres t zsdeiigy-
nok, arrnak ellenére, hogy egészen

tart zkod azokkal szemben, akiket
nem j l ismer. A pénziigyi dolgok
mindig elbíivolték, és nem hagyta,
hogy idegessége eltérítse arr l az t-

r l, hogy olyat csináljon, amit sze-
ret. Pályafutása els évében minden
alkalommal <isszeszorult a gyomra,

amikor a telefon felé kozeledett,
hogy felhívjon egy várhat vásárl t.

Fokozatosan megszokta a vég-
nélki'ili visszautasítást, és néhány

éven beltil képes volt hívásokat le-
bonyolítani idegeskedés nélki'il.
Most, hrisz éwel kés bb, szilárdbá-
zist jelent a hiiséges Íigyfelek szá-
máta, de minden héten néhány rát
a hívásoknak szentei, mert annyira
oromtelinek taléija az rij rigyfelek-
kel val kapcsolatépítést. Mindazo-
náltal az al ac s ony pontsz ámriak at fi -

gyelmeztetni kell, hogy a barátom-
lroz hasonl an kiilonosen elszánt-

:1 T1 !::r*' l? r:lTi'vesrele



34. fejezet

illtennyire vagy
nylto Ü az
élményekre?
A kovetkez állítások emberi viselkedéseket írnak le.

Az alábbi skála segítségével jelezd, milyen pontosan illenek rád az egyes
kijelentések. Úgy írd le magad, amilyen általában most vagy, ne olyan-
nak, amilyen a j v ben szeretnél lenni. Őszintén írd le magad, ahogy má-
sokhoz viszonyítva látod magad, akiket ismersz, és akik ugyanolyan ko-
ruak és nemiíek, mintte.

I : Nagyon pontos
2 = E)égpontos
3 : Se nem pontatlan, se nem pontos
4: Elég pontos
5 : Nagyon pontos

MENNYlRE VAGY NYITorr,qz ÉlvÉNYEKRF.? r93

1' Elénk a képzeletem

2. Nem szeretek táncel adásokat nézni.

3' Nem értem az érzelmes embereket'
4. Flagaszkodom a megszokott utakhoz.
5. Elkerrilom a nehéz olvasmányokat'
6. Szeretek Íelállni, amikor a himnuszt játsszák.

7. Nehéz elképzelnem dolgokat.

8. Hiszek a m vészet fontosságában.
g. Kevésszer tapasztalok érzelmi hullámzást.

- 
10. Jobban szeretem a változatosságot, mint a rutint.

- 

'|1. Szeretek osszetett problémákat megoldani'
1 2.Úgv vélem, krizdenÜnk kell a brjnÖzés ellen.

-- 13. Élvezem a képzelet vad szárnyalását.

* 14. Szeretem a zenét.

- 
15. Ritkán fordítok figyelmet az érzelmi reakci imra.

- 
16. Szeretek rjj helyeket Íelkeresni'

- 
17. Szeretem a kihívást jelent olvasmányokat'

- 

'tB. Arra hajlok, hogy a szabadelviÍ jeloltekre szavazzak.

- 
19. Szeretek ábrándozni.

--20'Meglátom 

a szépséget azokban a dolgokban, amit mások észre sem
vesznek.

-21. 
lntenzíven átélem az érzéseimet.

-22.Sok 
dolog érdekel'

- 
23. Gazdag a szÓkincsem,

-24.Úgy 
gondolom, nincs abszolut j vagy rossz.

- 
25' Ritkán veszek el a gondolatokban.

_26.Nem szeretem a koncerteket.

-27. 
Nem konnyen kerÜlok érzelmeim hatása alá.

-2B.Nem 
szeretem az j ételeket.

- 
29' Nem szeretem az elméleti beszélgetéseket.
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30" Azt hiszem, t lságosan elkényeztetjÜk a b noz ket.

31' Nincs nagy képzel er m'

32. Nem szeretek m vészeti m zeumokba járni'

33. Ritkán érzékenyulok el.

34. A szokások t:abja Vagyok.

35' Sok informáci t tudok kezelni.

36. Úgy vélem, a b noz knek inkább segítséget kellene kapniuk, mint

bÜntetést.

37. Szeretek a gondolatokba veszni.

38. Szeretem a virágokat.

39. Érzem mások érzelmeit'

40. Nem szeretem a változás gondolatát'

41. Nehéz megértenem az elvont gondolatokat.

42. Azt gondolom, hogy a torvényeket szigorrjan be kell tartatni'

43. Ritkán álmodozom.

44' Nem szeretem a koltészetet.

45. Rajongok az tjgyekért.

46' Szeretek j dolgokba Íogni.

47' Elkerulom a Íiloz fiai beszélgetéseket.

+8. Úgy hiszem, hogy a t l sok ad a m vészeket támogatja.

4g. Átadom magam a Íantáziáimnak'

50. Élvezem a természet szépségét.

5'1. Szeretem vizsgálni magam és az életem.

52, Jobban szeretek azokhoz a dolgokhoz ragaszkodni, amiket ismerek.

53. Szeretek elgondolkozni a dolgokr l.

54. Egy igaz vallásban hiszek.

55' Szánok rá id t, hogy eltoprengjek a dolgokon.

56' Nem szeretem a m vészetet.

57. Pr bálom megéfteni magam.

58' Nem szeretem a változásokat.

59. Nem érdekelnek az elvont eszmék.

60' Ana hajlok, hogy konzervatív jeloltekre szavazzak'

MENNYIRE VAGY NYll-ol-T az ÉLNaÉNysrne,l r95

PoNTozÁs

Az élm nyek iránti nyitottság hat alskálát:rrrtalmaz. Az egyes alskálához
tartoz tételek aza|ábbiakbantalálhat k. A csillaggaljeto tetetet< (*) for-
dított pontozásuak.

Képzelet (Ké):
Miívészeti érdekl dés (Mé):
Érzelmesség @r):
Kalandosság (Ka):
Ertelem (Et):
Szabadelvtíség (Sz):

NoBMÁI(

7,7*, 13, 19,25*,31*,37, 43*, 49, 55
2*,9, 14,20,26*,32*,3g, 44*, 50, 56*
3*,9*, t5*,2L,27*,33*, 39, 45, 5r, 57
4*, 10, 76, 22, 2g*, 34*, 40*, 46,52*, 5g
5*, I 1, 17, 23, 29*, 35, 47*, 47*,53, 59*
6*, 12*, 19,24,30x, 36, 42*, 4g*, 54*, 6A*

Ké
4l
36
30
24
t9

Ér
42
37
3l
25
20

Ka É,t Sz
39 42 32
34 37 26
29 3l t9
24 25 12

t9 20 t0

Mé
46
4l
36
3r
26

Össz Százalék
240 85
208 70
t'75 50
142 30
ll0 ts
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munkás' vagy hogy egy liberális
nem lelret boldog s hatékony t zs-
derigynok.

Ahogy a fentiekb 1megállapír
hatod, az élményekre val nyitott-
Ság dimenzi jával kapcsolatos
murrka még a korai, spekulatív ál-
lapotban van. Mégis van két, j l
me galapozott felfedezés' El szor is
az élményekre val nyitottság sike-

, resen b efej ezett tréningprogramok-
hoz kapcsol dil(. Logikusnak tíí-
nik, hogy a trénerek a magas pont-
számuakat sokkal hajlíthat bbnak
találnák, akik nyitottak az uj meg-

kozelítések és irj rn dszerek megta-

nulására. Másrészt az alacsony
pontszámiiak általában mindennek
ellenállnak, ami nem ajfutit'Nagy
valoszínríséggel mindenre gyanak-
szanak, ami irjításnak tiínik. Má-
sodszor, az élményekre val nyi-
tottság a kockázatvállaláshoz kap-
csol dik. Úgyhogy azokaz embe-
rek, akik magas pontszámot kaptak
ezen a skálán, nagyobb val színrí-

séggel fognak bele saját vállalko-
zásba, mint az alacsony pontszá-

mtíak.
Az élmények iránti nyitottságot

alkot hat fazetta ugYanannYira
tÍikr'ozi az en: ,q értékeit, mint az

ember személyisé gét. Ez azt veti
fel, hogy aNagy Öt másik négy di-
menzi ja által mért jellemz kt l
eltér en az emberek t bbségét nem

érdekli, hogy megváltoztassa az ér-

tékeit. És val ban elég nehéznek
ta\áItá <,még ha meg is pr bálnák.
Tudom, hogy a siker teljes hiányá_
hoz vezete|t a míivészi értékelésé-
nek fejlesztésére tett kísérletem,
néhány barátom ismételt si'irgetése

ellenére. Úgyhogy ez egy .,hozott
anyagb l dolgozunk" helyzet' Mert
ehhezhasonl ante semvagyképes
megváltoztatni az élmények iránti
nyitottságod szintjét, a leggytimol_
csoz bb megkozelítés, hogy keress
egy foglalkoz st,ami megadjaszá-
modra azt a\ehet séget, hogy kife-
jezésre juttasd adott értékeidet.

35. fejezet

ilfiílyen
lelkíÍsmere es
vagJr?
A kovetkez állítások emberi viselkedéseket, magatar

tásokat és érzéseket írnak le' Az alábbi skála segítségével írd le, milyen
pontosan illenek rád az egyes állítások. olyannak írd le magad, anrilyen
általában most vagy, ne olyannak, amilyen a jov ben szeretnél lenni'
olyannak írd le magad, ahogy szintén látod magad másokhozviszonyit-
va, akiket ismersz, és akik ugyanolyan nemiíek és kor ak, mint te.

I : Nagyon pontatlan
2:Elég pontatlan
3 : Se nem pontatlan, se nem pontos
4: Elég pontos
5 : Nagyon pontos
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1. Sikeresen elvégzem a Íeladatokat.

2' Nem zavar a rendetlenség.

3. Megpr bálom kovetni a szabályokat'

4. Egyenesen haladok a célom felé'

5. Halogatom a dontéseket.

6. Gyakran készítek terueket az utols pillanatban.

7. Kiemelkedek abban, amit csinálok.

8. Szeretem a rendet.

9. Megtaftom az ígéreteimet.

10' Keményen dolgozom.

11 ' A Íeladatokat, amiket kapok, azonnal elvégzem.

12. ElkerÜlÖm a hibákat.

13. Nem látom a dolgok kovetkezményeit.

14' Szeretek rendet csinálni.
'15. ld ben kifizetem a számláimat.

16. A terveket lettekre váltom'

17' Nehéz nekiállnom a Íeladatoknak'

1 8. Gondolkodás nélkul cselekszem.
19. Zokken mentesen Veszem a Íeladatokat.

20, Mindent,,azonnal" akarok.

21. lgazal mondok.

22' Teljes szíwelvetem bele magam a Íeladatokba.
23. Mindig felkészult vagyok.

24. Kortjitekint en válogatom meg a szavaimat'
25. Kevés van, amit én adhatok a világnak.

26. Szeretem a rendet és a rendszerességet'
27. A lelkiismeretemre hallgatok.

28' Tobbet teszek, mint amennyit elvárnak t lem.

29' Lokésre van szÜkségem, hogy elinduljak'

30. Őrultségeket csinálok.

3't. Nem ér1em a dolgokat.

M II,YEN I,,ET,KIISMEREl'ES VAGY?

-- 
32, Nem zavarnak a rendeilen emberek.

- 
33. Félreér1elmezem a tényeket.

__ 34' Kevés idcjt Íordítok a munkámra, és kevés er feszítést teszek ér.te.

_ 35. Pazarlom az idcimet.

_ 36. Beler,ohanok a dolgokba.

-37.Biztosan 

állok a lábamon'

- 
38. Szanaszét hagyom a holmimat.

- 
39. Megszegem a szabályokat'

- 
40. Magas kovetelményeket állítok a magam és mások kedvéért.

-41. 
Rogton nekilátok a Íeladatoknak.

- 
42. Ragaszkodok a választott utamhoz'

-43. 
J megoldásokkalállok elcí.

- 
44. Rendetlenséget hagyok a szobámban.

- 
45. Nem tartom be az ígéreteimet.

- 
46. Épp csak annyit dolgozok, amennyit kell.

- 
47. Nehézen togok hozzá a munkához.

- 
48. Gondolkodás nélkÜl ugrom bele a dolgokba.

- 
49.Tudom, hogy kell csinálni a dolgokat.

- 
50' Terv szerint végzem a dolgokat'

-- 51. Másokkal végeztetem el a kotelességeimet'

-52.Megkovetelem 

a min séget.

- 
53. Azonnal nekilátok dolgozni.

- 
54' Elhamarkodott dontéseket hozok'

- 
55. Rosszul ítélem meg a helyzeteket'

- 
56. Gyakran elÍelejtem visszatenni a dolgokat a megfelelcí helyre'

-- 
57. Az ellenkez jét teszem, mint amire kérnek'

- 
58' Nem nagyon motivál' hogy sikeres legyek'

_ 59. Keresztrilviszem a terveimet.

- 
60' Szeszélyesen cselekszem.
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KARRIERTESZTEK

BoNTozÁs

A lelkiismeretességi mutat hat alskálá t hrta\maz. Az egyes alskálán

megjelen tételek az a|ábbiakban találhat k. A csillaggaljelolt t telek (*)

fordított p ontozásirak.

Fiatékonyság (Ha):

Rendszeretet (Re):

Kotelességtudat (Kt):
Telj es ítrnényorientaltság (To) :

Önfegyelem (Ö|:
Óvatosság (Óv):

!ÜonM.ÁK

!, 7 , 13* , rg, 25* , 3rx, 37 , 43, 49, 55*

2*, 8, 7 4, 20, 26, 32*, 38*, 44*, 50, 56x

3, 9, 15, 2r,27,33*, 39*, 45x, 51 *, 57n

4, LO, 76, 22, 28, 34',r, 40, 46*, 52, 58*

5*, 1 l, 17*, 23, 29*, 35*, 4r, 47*, 53, 59

6*, 12, 18*,24,30*, 36*, 42, 48*, 54*, 60*

Ha Re Kt To Öt Óv
44 43 48 46 42 39

40 38 44 42 3',7 34

36 32 39 37 31 29

32 26 34 32 26 24

28 2t 30 28 2t 19

Össz
26t
233
205
t77
t45

Százzlék
85
70
50
30
l5

203MII-YEN L[,I-KIISML]RETES VACY?

A,rMílyen lelkiismeretes
vaAr?tt mutat rol

--
A lelkiismeretességi mutat az

egyik 1egelterjedtebb típusát képvi-

seli a foglalkoztatással kapcsolatos

teszteknek . Emlékezz vissza, lrogy

a 20. fejezetben a becstiletességi

tesztek két kateg riájár l beszél_

ti.ink. A 20. fejezet tesztje arra pél-

da, amit nyílt becstiletess gi teszt'

nek neveznek' A lelkiismeretességi
mutat a második kateg riára pél-

da, a személyiség-alapir becsrile-

tességi tesztre. Ezek a tesztek az

l980-as évek végén kertiltek hasz-

ná|atba a poligráf vagy hazugság-

vizsgál hasznit|ata után, ami

illegállissá vált a foglalkoztatás
el tti vizsgálatok során. A nyílt s a
személyiség alapir teszteket is ki-
terjedten kutatták, és a szeméIyzeti
pszichol gusok nagy tobbsége arra

a kovetkeztetésre jutott, hogy ezek

a tesztek csak másodrendii fontos_

ságriak az inteI|igenciatesnekhez
k pest, azt tekintve, hogY milYen
hatásosan tudnak hasznos informá-
ci kkat szolgálni a lehetséges al_

kalmazottakr l. J formán minden
munkaad arra vágyik, hogy olyan
jelentkez ket a\kalmazzon, akik
magas pontszámot értek el az ilyen
típusir tesztekben. Tekintstik át a

pontszámok jelentését ennek a lel-

Azok, akik magas pontszámot

kaptak a hatékonyságta a lelkiis-

meretességi mutat e|s fazettáján,

btiszkék a munkájukra. Fontos on_

becstiléstik szempontjáb l' lrogy

hozzáért en végezzék a kotelessé-

gtiket, és nreg fog;ák tenni, amit a

munkájuk megkíván t ltik. A ma-

gas pontszámirakban bízni lehet,

hogy j munkát végeznek, akkor is,

ha nem tigyelnek rájuk álland an,

mert motiváci juk beliilr l fakad'

A másik oldalon az alacsony pont-

számriak viszont szigoru fe ltigyele-

tet igényelnek, ha szakértelemnrel

kellvégezniÍik a munkájukat, mert

ket kevésbé teszi elégedetté a j l

végzet munka.
A rendszeretet-fazetta egyes

munkaad k számáta fontosabb,

mint másoknak. A magas foku

rendszeretet sok pozíci ban kívá-

natos, például a konyvel knek, tit_

károknak, id beosztás-készít k_

nek, de nem fontos másoknak. Az
én és tobb más kollégám kodájá'
nak látványáb l ítélve a rendszere-

tet feltehet leg sok foglalkozásban
nincs kapcsolatban a sikerrel.

A kotelességtudat az egylk leg-

fontosabb fazetta,Ez egY olYan vi-

selkedéssel áll kapcsolatban, amit a

munkában val k telességnrulasz_

tásnak neveznek. Ebbe beletartozik

az a\kaLmazottak részér l tortén



Önbizalomteszt 1. 
 
Az alábbi egyszerű tesztet használva azt kérjük, hogy jelölje be, mely kérdésekre ad igenlő választ: 

1. Előfordul, hogy megvesz valamit a boltban, amit nem szeretne, de nem tud ellentmondatni, 
mert az eladó meggyőzi? 

2. Ha jogos kifogással visszavihetne valamilyen árut, habozik, mert előre utálja a patáliát, amely 
a boltban várja? 

3. Ha valaki hangosan beszél vagy zörög a színházi előadás alatt, nem mer rászólni? 
4. Tud szívességet kérni a barátaitól? 
5. A munkahelyén erélyesen védi az igazát, és kiáll másokért is a főnök előtt? 
6. Ha egy barátja lehetetlen kéréssel fordul önhöz, képes visszautasítani? 
7.  Úgy érzi, hogy elnyomják és kihasználják a barátai, az ismerősei vagy a családja? 
8. Nehezére esik megszidni valakit? 
9. Magabiztosság terén példaképe lehetne a gyerekeknek? 
10. Egyedül is elindulna egy ismeretlen városban , térképpel a kezében egy megbeszélt találkozó 

helyszínére? 
 
A teszt értékelése nagyon egyszerű, mert nem kell pontokat összeadni: ha igennel válaszolt az 1., 2., 3. 
és 7. kérdésre, ez alacsony fokú önbizalomra utal. 
 
 
Önbizalomteszt 2. 
 
Arra kérjük, hogy válaszoljon igennel vagy nemmel a következő kérdésekre: 

1. Ha háromszor egymás után kudarcot vallana a munkájában, vagy csalódna a kollégáiban, 
kételkedni kezdene-e saját képességeiben? 

2. Nagy tömegben szokott-e félni vagy zavarba jönni? 
3. Ruházatát főleg „topis” holmik alkotják-e? 
4. Gyakran néz tükörbe? 
5. Egyenes-e a tartása? 
6. Gyakran vannak-e olyan rézései, hogy az emberek hazug pletykákat terjesztenek önről? 
7. Ha az utcán önhöz lép egy rendőr, gyorsabban kezd-e dobogni a szíve? 
8. Étteremben, autóbuszon vagy utcán van-e olyan érzése, hogy az emberek megbámulják, vagy 

önön nevetnek? 
9. Ha valamilyen sorsjátékon nyerne egy idegen országba szóló ingyenes üdülést, félne egyedül 

elindulni? 
10. Lennének-e gátlásai, ha kívánsága szerint bárkit megkaphatna a másik nemből? 
11. Gyakran álmodik-e rosszat? 
12. A problémáit általában meg tudja oldani egyedül? 
13. Van-e megtakarított pénze esetleges „hét szűk esztendőre” vagy váratlan nagyobb 

kiadásokra? 
14. Gyermekkorában szerették-e a szülei? 
15. Hisz-e abban, hogy mindennap kell valami újat tanulnia? 
16. Vállalja-e inkább a veszteséget, mint hogy valamilyen árucikket, amely mégsem felel meg 

önnek, visszavigyen az üzletbe? 
17. Van-e olyan érzése, hogy vállalkozásai rendre kudarcot vallanak? 
18. Gyakran fordulnak-e önhöz tanácsért mások? 

 
Pontozás 
Egy-egy pontot érő válaszok: 
1=nem; 2=nem; 3=nem; 4= nem; 5=igen; 6=nem; 7=nem; 8=nem; 9=nem; 10=nem; 11=nem; 12=igen; 
13=nem; 14=igen; 15=igen; 16=nem; 17=nem; 18=igen. Az ellenkező válaszokért nem jár pont. 



 
Értékelés 
15-18 pont: Ön határozott, magabiztos ember. Bizonyára sokan elvárják öntől, hogy vezesse irányítsa 

őket. A dolog árnyoldala mindössze az, hogy néhányan kissé nagyképűnek tartják. Vigasztalódhat 
Goethe szavaival, aki azt mondta: „Ha az ember minden elvárásnak eleget akart tenni, minden 
bizonnyal túlbecsüli saját képességeit.” 

11-14 pont: Az Ön magabiztossági szintje ideális, tisztában van erős és gyenge pontjaival, saját 
értékeivel, s nem esik át a ló másik oldalára, vagyis mentes az olykor tévedésekhez vezető 
elbizakodottságtól. 

7-10 pont: Ez az átlagos magabiztossági szint, s ennyi általában elegendő is ahhoz, hogy valaki 
megálljon a lábán, és ne kételkedjen örökösen saját magában. Önbizalmán azonban vannak 
bizonyos rések, hogy hol, annak tudatosításában segíthet ez a teszt is. Gondolkozzon el a 0 pontos 
válaszain! 

3-6 pont: Ön félénk, bizonytalan ember, akinek gyakran van szüksége mások jó tanácsaira. Próbálja 
jobban tudatosítani magában az értékes tulajdonságait! 

0-2: Rendkívül alacsony pontszám, de előfordul, ön is azok közé tartozik, akiknek minden döntés 
nehezükre esik, s akik egyáltalán nem hisznek önmagukban. Pedig az ilyen fokú önbizalomhiány 
többnyire indokolatlan. Nyilván úgy érzi, állandó irányításra van szüksége, de jobban tenné, ha 
megpróbálna alaptalan félelmeitől megszabadulva a saját lábára állni! 

 
Forrás: 
Komócsin Laura (szerk.) (2011): Módszertani kézikönyv coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek 

II. Budapest: Manager Könyvkiadó 



 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  3. alkalom: Önismeret - Kompetenciakészlet fontossága, érzelmi intelligencia
/  BÓNUSZ pontért: Pszichológiai játék (határidő: márc. 1.) (max. 2 bónuszpont)

Karriermenedzsment

BÓNUSZ pontért: Pszichológiai játék (határidő: márc. 1.) (max. 2
bónuszpont)
BÓNUSZ pontért: Pszichológiai játék, vizuális fantázia szükséges hozzá: nézzék meg az alábbi videót, és válaszoljanak magukban a feltett
kérdésekre

Ezt követően írják le a tapasztalataikat a Moodle-ban. 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. March 1., Sunday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Szorgalmi feladat - Önbizalom teszt Ugrás...
Órai csoport feladat - Mihez kezdjek a 

diplomámmal? ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-3
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=108
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=108&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=108&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=873&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=403&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  4. alkalom: Munkaerő-piaci tendenciák - Karrierlehetőségek - Az ideális munkahely és az ideális munkakör felkutatása
/  Órai csoport feladat - Mihez kezdjek a diplomámmal?

Karriermenedzsment

Órai csoport feladat - Mihez kezdjek a diplomámmal?
Kérlek, írd le röviden, mi volt számodra az órai csoportfeladat tanulsága!

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. March 8., Sunday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ BÓNUSZ pontért: Pszichológiai játék 
(határidő: márc. 1.) (max. 2 bónuszpont)

Ugrás...
Óra utáni feladat: Ideális munkahely 

elképzelése, beazonosítása  ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-4
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=403
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=403&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=403&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=108&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=109&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  4. alkalom: Munkaerő-piaci tendenciák - Karrierlehetőségek - Az ideális munkahely és az ideális munkakör felkutatása
/  Óra utáni feladat: Ideális munkahely elképzelése, beazonosítása

Karriermenedzsment

Óra utáni feladat: Ideális munkahely elképzelése, beazonosítása
Az alábbi szempontok alapján legalább 2000 karakterben jellemezd a számodra ideális munkahelyet!

1. A szervezeti méret - Mekkora szervezetnél dolgoznál szívesen? Kicsi – közepes – nagy
2. Melyik szektor szimpatikus Számodra? Versenyszféra – állami szféra – nonprofit szféra
3. Melyik iparágban dolgoznál szívesen?
4. A munkavállalás helyén gondolkodtál már? Itthon vagy külföldön vállalnál munkát?
5. Melyik karrierút vonzó Számodra? Vezetői – szakmai karrier
6. Milyen munkaidő lenne megfelelő? Fix – rugalmas munkaidő
7. Milyen munkakörnyezetben dolgoznál szívesebben? Stabilitás – változatosság, kihívások
8. A munkavégzés fizikai helye? Irodához kötött – mobil munkakör
9. Hogyan tudsz jobban dolgozni? Önállóan – csapatban

10. Melyik munkakört preferálod? Front office – back office
11. Gondolkodtál-e már foglalkoztatotti státuszodon? Alkalmazottként dolgoznál - saját vállalkozást indítanál

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. March 10., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Órai csoport feladat - Mihez kezdjek a 
diplomámmal?

Ugrás...
Ideális munkakörhöz kérdések (Pintér 

könyvből) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-4
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=109
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=109&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=109&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=403&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=925&forceview=1
















Karriermenedzsment és 
üzleti interakciók

Szabó-Bálint Brigitta 
Egyetemi tanársegéd

PTE KTK VSZI

balintb@ktk.pte.hu
2020.03.04.



Az óra menete

1. Munkaerő-piaci tendenciák 
2. Karrierlehetőségek
3. Az ideális munkahely és az ideális munkakör 

felkutatása



Munkaerő-piaci trendek



Néhány adat (2019, III. negyedév)

Foglalkoztatottak száma: 4 521 Efő
Munkanélküliek száma: 161 Efő
Munkanélküliségi ráta: 3,5 %
Havi bruttó átlagkereset 2019: 
359 900 Ft

Versenyszférában: ??
Forrás: KSH

Legmagasabb az átlagkereset: 
IT, SSC, telekommunikáció, bankok, pénzügyi és 
biztosítási intézmények, gyógyszeripari és tanácsadó 
vállalatok
(Fizetesek.hu)

2 446,2 Efő

2 023,3 Efő
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Mit gondoltok, Magyarország mely régióiban
•alacsony, illetve
•magas
• a munkanélküliségi ráta?



7

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ter_kep_2018.pdf



8

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ter_kep_2018.pdf



Mit gondoltok, Magyarország mely régióiban…
•alacsony, illetve
•magas
•a foglalkoztatási ráta?

Mit gondoltok, Magyarország mely régióiban…
•jelentős viszonylag a mezőgazdaságban, illetve
•az iparban, vagy
•a szolgáltató szektorban
•dolgozók aránya?



http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ter_kep_2018.pdf



http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/ter_kep_2018.pdf



Bérfelmérés eredménye

12

Megye Havi bruttó 
átlagbér

Budapest 445 300 Ft
Komárom-Esztergom megye 428 600 Ft
Győr-Moson-Sopron megye 421 000 Ft
Pest megye 418 400 Ft
Heves megye 409 700 Ft
Fejér megye 407 700 Ft
Vas megye 399 700 Ft
Veszprém megye 399 500 Ft
Bács-Kiskun megye 396 000 Ft
Tolna megye 389 700 Ft
Jász-Nagykun-Szolnok megye 388 700 Ft
Nógrád megye 387 200 Ft
Zala megye 385 000 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 383 800 Ft
Somogy megye 378 800 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 373 600 Ft
Csongrád megye 372 100 Ft
Baranya megye 371 400 Ft
Békés megye 368 200 Ft
Hajdú-Bihar megye 366 200 Ft

https://www.fizetesek.hu/elemzesek/budapest-es-bekescsaba-kozott-a-legnagyobb-a-berszakadek/50554?



Milyen hiányszakmákat 
tudnátok megnevezni?



Hiányszakmák 2020-ban

1. Informatikus
2. Ápoló
3. Kamionos
4. Ács/kőműves
5. Mezőgazdasági gépész

https://szakmaverzum.hu/2019/09/a-top-5-legkeresettebb-hianyszakma-
2020-ban/



Hiányszakmák

https://civilhetes.net/ezek-lesznek-a-hianyszakmak-2018-ban



Munkaerőpiaci trendek

1. Egyre nagyobb teret kap az intelligens toborzási technika
2. Budapest a fókusz
3. A home office tovább terjed
4. Több fiatal, nyugdíjas és megváltozott munkaképességű 

munkavállaló a cégeknél
5. Mentorprogramok, továbbképzések, programok
6. Nő a kapcsolati tőke szerepe és használata

https://work-force.hu/2019/02/25/top-10-munkaeropiaci-trend-2019/



Top öt trend a 2020-as fizikai munkaerőpiacon

1. 2020 a hatékony létszám-menedzsment éve
2. Fokozódó mobilitás, nagy létszámú munkaerő 

átcsoportosítás
3. Külföldi munkavállalók ott, ahol tömeges a hazai 

munkaerő-hiány
4. A mesterséges intelligencia a közeli jövő, az 

automatizáció a jelen
5. A munkáltatói márkaépítés szerepe a fizikai 

pozícióknál is felértékelődik

https://www.hrportal.hu/hr/top-ot-trend-a-2020-as-fizikai-munkaeropiacon-
20200127.html



További érdekességek és aktualitások
1. Az ön állásával mi a helyzet? 7 millió munkahely szűnhet 

meg 2020-ig, és ez egy nagyon jó hír
• http://hvg.hu/tudomany/20160119_robotok_munkaeropiac_munkahely_megszunese

2. Kiderül, milyen eséllyel veszti el az állását a gépek miatt
• http://hvg.hu/tudomany/20150915_csak_irja_be_ide_hogy_mit_dolgozik_es_kid
• http://www.bbc.com/news/technology-34066941

3. 5 technológiai és munkaerő-piaci trend a 2020-as évre
https://www.hrportal.hu/hr/5-technologiai-es-munkaero-piaci-trend-a-2020-as-evre-
20200108.html



Távmunka és „home office”

2018 I. negyedévében az alkalmazottak 
•3,7%-a, 
•144 ezer fő dolgozott távmunkában

A távmunkások alkalmazottakon belüli aránya a 35–39 éves 
korosztályban a legnagyobb, 6,1%
A távmunkások 62%-ánál a munkaidőt nem, csak az 
eredményeket figyelik a munkáltatók
A távmunkát végzők 69%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/m
unkerohelyz/tavmunka/index.html

Robbanhatja a koronavírus a távmunkát 
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http://marketing.pte.hu/sites/marketing.pte.hu/files/files/Kutatasok/tanulm
any_dpr_vegzettek_2016_fin.pdf
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Karrierlehetőségek



Mihez kezdjek a 
diplomámmal? – workshop



Feladat: A következő opciók csoportos megvitatása
Munkát keresek

•Az állami szférában
•Big4-nál
•SSC-ben
•Lidl-nél Területi értékesítési vezetőnek jelentkezek

Saját vállalkozást indítok
Továbbtanulok – Mester, PhD képzés
 Instrukciók:

Először közösen határozzátok meg, mit jelent az adott 
opció  közös megértés, nyelv beszélése
Előnyök  - hátrányok összegyűjtése az adott út választása 
esetén



Teszt: Milyen munkakörök valók nekem?

http://www.emiero.hu/teszt/20/



Az ideális munkahely és az 
ideális munkakör felkutatása



Megfontolandó kérdések

•A szervezeti méret
•Kicsi – közepes – nagy 

•Versenyszféra – állami szféra – nonprofit szféra
•Melyik iparágban
•Itthon vagy külföldön
•Vezetői – szakmai karrier
•Fix – rugalmas munkaidő
•Stabilitás – változatosság, kihívások
•Irodához kötött – mobil munkakör
•Önálló munkavégzés – csapatmunka
•Front office – back office
•Alkalmazott státusz vagy saját vállalkozás



Az ideális munkakör három fő vetülete

(Pintér, 2012, 4. fejezet)

Munka-
feltételek

• Az ideális csapat
• Az ideális főnök
• Munkakörülmények
• Lakóhelytől való táv.

Munka-
tartalom

• Képességek
• Személyiségjegyek
• Szakismeret, 

felkészültség

Munkabér
/

javadal-
mazás

• Minimum
• Reális közép
• „Álom”



Gyakorlatok az ideális munkakör kapcsán

(Pintér, 2012, 4. fejezete alapján)



Vonzó munkáltatók



A legvonzóbb munkáltatók Magyarországon 2018-ban a Randstad Employer
Brand toplistája szerint (Zárójelben a 2017-es helyezések):

1. Mercedes-Benz (2.)
2. IBM (4.)
3. Bosch (5.)
4. Nokia Solutions and Networks (10.)
5. KUKA Robotics (-)
6. Samsung Electronics (6.)
7. LEGO (3.)
8. Coca-Cola (-)
9. Siemens (-)
10. British Telecom (BT Roc) (7.)

https://www.randstad.hu/sajtokozlemenyek/randstad-hirek/ezek-a-vallalatok-iden-a-
legvonzobb-munkaltatok/



Különdíjak
Legvonzóbb munkaadó – Pénzintézet: Budapest Bank
Legvonzóbb munkaadó – Energetika és közműszolgáltatás: MOL
Legvonzóbb munkaadó – Gyógyszer- és vegyipar: B. Braun Medical
Legvonzóbb munkaadó – Ipar és termelés: KUKA Robotics
Legvonzóbb munkaadó – Kiskereskedelem: IKEA
Legvonzóbb munkaadó – FMCG: Coca-Cola
Legvonzóbb munkaadó – Telekommunikáció: Vodafone
Legvonzóbb munkaadó – Szállítmányozás és logisztika: Kühne + Nagel
Legismertebb munkaadó: Lidl

https://www.randstad.hu/sajtokozlemenyek/randstad-hirek/ezek-a-vallalatok-iden-a-
legvonzobb-munkaltatok/





A legvonzóbb munkáltatók Magyarországon 2015-ben a 
Randstad Award toplistája szerint:

37
http://www.randstad.hu/Award-2015



2016: A szolgáltató szektor a favorit

„Bár a munkáltatók között két autóipari cég végzett az élen, iparági
szinten már a szolgáltató szektor megítélése a legjobb, mivel a
munkavállalók szerint itt lehet a legjobb fizetéseket elérni a
legkellemesebb környezetben.
A magyar munkavállalók közel fele szívesen dolgozna ezen a területen,
megelőzve az autó-, illetve a gyógyszer- és vegyipart.
A férfiak és a nők körében egyaránt a szolgáltató szektor végzett az
élen, a második helyre rangsorolt autóipar egyedül a fiatalabb, 18-24
éves korosztály körében bizonyult népszerűbbnek.”

http://index.hu/gazdasag/2016/04/07/kider
ult_mi_a_magyarok_alommunkahelye/



„…a hazai vállalatok továbbra sem a munkavállalók
számára legfontosabb jellemzőkben jeleskednek
ahogy arra az autóipari zúgolódás is felhívta a figyelmet. A
dolgozók szerint elsősorban erős vezetés, pénzügyi
stabilitás és jó képzési lehetőségek jellemzik a vállalatokat,
miközben ők jó fizetést és biztos állást keresnek. A
Randstad szerint fokozatos bérfejlesztésre lesz szüksége a
magyar vállalatoknak.”

http://index.hu/gazdasag/2016/04/07/kider
ult_mi_a_magyarok_alommunkahelye/



Magyarország Legvonzóbb Munkáltatói 2016

1. Audi Hungaria (2.)
2. Mercedes-Benz (1.)
3. Szerencsejáték Zrt. (-)
4. LEGO (-)
5. IBM (3.)
6. Samsung Electronics (4.)
7. Bosch (5.)
8. IT Services (13.)
9. GE General Electric (7.)
10. Siemens (-)



Ők a világ legvonzóbb munkáltatói (LinkedIn)

1. Apple
2. SalesForce
3. Facebook
4. Google
5. Amazon
6. Microsoft
7. Uber
8. Unilever
9. Coca-Cola
10. Johnson&Johnson

http://ydea.blog.hu/2016/06/28/ok_a_vilag_
legvonzobb_munkaltatoi



Feladat: az ideális munkahelyről egy közös kép 
kialakítása csoport szinten

 Instrukciók:
Az előzőekben már tárgyalt szempontok mentén 
fogalmazzátok meg, jelenítsétek meg a Csoport számára 
ideális munkahelyet!
A megoldáshoz használjatok filceket, rajzokat, képeket!



Megfontolandó kérdések
•A szervezeti méret

•Kicsi – közepes – nagy 
•Versenyszféra – állami szféra – nonprofit szféra
•Melyik iparágban
•Itthon vagy külföldön
•Vezetői – szakmai karrier
•Fix – rugalmas munkaidő
•Stabilitás – változatosság, kihívások
•Irodához kötött – mobil munkakör
•Önálló munkavégzés – csapatmunka
•Front office – back office
•Alkalmazott státusz vagy saját vállalkozás



Hallgatói 
prezentáció/játék



Köszönöm a figyelmet!



Felhasznált irodalom

Barizsné Hadházi Edit (2003): Vállalati emberi erőforrás-gazdálkodás. Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen

Farkas Ferencné – Fodor Péter - Lóránd Balázs – Vajkai András (2007): 
Karriermenedzsment. BSC Jegyzet, Pécs
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Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  5. alkalom: Célkitűzés módszerei
/  Felkészülés az órára - Célkitűzési szokásaim, módszereim - Célkitűzés előkészítő kérdések - Válaszolj az alábbi kérdéssorból legalább 5 db
szabadon választott kérdést, ami a célkitűzésed tudatosságát támogatja!

Karriermenedzsment

Felkészülés az órára - Célkitűzési szokásaim, módszereim - Célkitűzés
előkészítő kérdések - Válaszolj az alábbi kérdéssorból legalább 5 db
szabadon választott kérdést, ami a célkitűzésed tudatosságát támogatja!

1. Szokott célokat kitűzni vagy fogadalmakat tenni újévkor? (Sikeres leszek. Boldog leszek. Sportos leszek.) Mire irányulnak ezek? 

2. Van olyan stratégiája, amelynek mentén célokat fogalmaz meg, majd nyomon követi azok elérését? 

3. Élvezi, amikor célokat kell megfogalmaznia, vagy inkább frusztrálja? 

4. Ha szokott célokat megfogalmazni, akkor mit gondol, ön jó ebben? És a megvalósításukban? 

5. Milyen célokat szokott megfogalmazni? Üzleti, karrier? Magánéleti? Kikapcsolódással kapcsolatos? 

6. Jegyezzen fel három célt az alábbiak szerint! Egyet a karrier célkitűzéssel kapcsolatban, egyet a magánélettel kapcsolatban, egyet pedig
önmagával kapcsolatban. Mennyire pontosak az ön céljai? Hogyan lehetne átfogalmazni őket? Írja le, mit szeretne fél év múlva? Mit kell
ehhez elérnie 2 hónap múlva, 1 hónap múlva, 2 hét múlva, 1 hét múlva, ma? Fogalmazza át reális, elérhető célokká! 

7. Gyakorlat: képzelje el, hogy egy jótevője ad önnek 10 millió Ft-ot. Annyit köt csak ki, hogy kizárólag önmagára költheti. Mivel lepné meg
magát ennyi pénzből? Írja fel! Ezek közül melyek azok, amelyek belső céljai elérésében segítik? 

8. Ha választhatnék egy ismerőst, akivel munkát cserélhetnék, akkor … választanám mert… 

9. Mindig is érdekel, hogy milyen lehet …-ként dolgozni. Tök érdekes, mert… 

10. Hogyha lenne elég tudásom és képzettségem hozzá, akkor biztos kipróbálnám a … mert… 

11. Ha újra visszaülhetnék elsősként az iskolapadba, akkor biztosan … tanulnék. 

12. A munkatársaim és barátaim mindig azt mondják, hogy milyen jó vagyok a … -ban/ben, mert… 

13. Ha lenne rá lehetőségem, biztos több… csinálnék… 

14. Ha lenne egy szabad szombatom, hogy dolgozzak valamin, akkor biztosan…. 

15. Ha soha többé nem kellene a pénz miatt aggódnod, mit csinálnál? 

16. Azt csinálom, amit 100%-ig szeretek? 

17. Kinek az életét élem? 

18. Mit csinálnék, ha tudnám, hogy nem tudok elbukni? 

19. Mit szeretek magamban? 

20. Mitől félek? 

21. Mit tesz büszkévé? (öröm, ünneplés) 

22. Mit tanultam ma? (akár kudarcból is) 

23. Az életünkben melyik az öt legfontosabb érték? 

24. Mi a három legfontosabb célunk az életben jelenleg? 

25. Mit tennénk, mivel töltenénk az időnket, ha megtudnánk, hogy csupán fél évünk van még az életből? 

26. Mit tennénk, ha holnap egymillió dollárt nyernénk a lottón? 

27. Mi az, amit szeretnénk csinálni, de félünk próbálkozni vele? 

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=392


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

28. Mit szeretünk a legjobban csinálni? Mi nyújtja számunkra a legnagyobb elégedettséget, mi erősíti leginkább az önbecsülésünket? 

29. Mi lenne a legnagyszerűbb álom, melyet mernénk vállalni, ha tudnánk, hogy nem érhet minket kudarc? 

30. Milyen célokat tűz ki maga elé? 

31. Milyen akadályai lehetnek az elérésének? 

32. Ki tud és ki fog segíteni a célok elérésében? 

33. Mi az esélye annak, hogy eléri a céljait? 

34. Ha eléri céljait, ennek milyen pozitív következményei  
lesznek? 

35. Milyen negatív következményei lehetnek? 

36. Milyen kockázata van a megvalósításnak? 

37. Milyen érzése van a tervvel kapcsolatban? 

38. Mit tehetne annak érdekében, hogy biztosabb legyen a terve megvalósításában? 

39. Konkrét tennivalóim a célok elérésével kapcsolatban: cél, hol, mikor? 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. March 10., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Előadás anyaga Ugrás...

Óra után: az órán megbeszélt 
szempontok alapján fogalmazd meg 
minél pontosabban karriercéljaidat 

hosszú, közép- és rövidtávon egyaránt! 
(határidő: márc. 15.) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=392&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=392&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1884&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=393&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  5. alkalom: Célkitűzés módszerei
/  Óra után: az órán megbeszélt szempontok alapján fogalmazd meg minél pontosabban karriercéljaidat hosszú, közép- és rövidtávon egyaránt!
(határidő: márc. 15.)

Karriermenedzsment

Óra után: az órán megbeszélt szempontok alapján fogalmazd meg
minél pontosabban karriercéljaidat hosszú, közép- és rövidtávon
egyaránt! (határidő: márc. 15.)
Az órán megbeszélt szempontok alapján fogalmazza meg minél pontosabban karriercéljait hosszú, közép- és rövidtávon egyaránt! 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. March 15., Sunday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Felkészülés az órára - Célkitűzési 
szokásaim, módszereim - Célkitűzés 

előkészítő kérdések - Válaszolj az alábbi 
kérdéssorból legalább 5 db szabadon 
választott kérdést, ami a célkitűzésed 

tudatosságát támogatja!

Ugrás...

Karriertipp - Ne állj meg a célok 
kitűzésénél! Alakíts ki hasznos szokásokat 

is, amelyek hozzásegítenek a céljaid 
eléréséhez! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=393
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=393&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=393&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=392&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=415&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  5. alkalom: Célkitűzés módszerei
/  Karriertipp - Ne állj meg a célok kitűzésénél! Alakíts ki hasznos szokásokat is, amelyek hozzásegítenek a céljaid eléréséhez!

Karriermenedzsment

Karriertipp - Ne állj meg a célok kitűzésénél! Alakíts ki hasznos
szokásokat is, amelyek hozzásegítenek a céljaid eléréséhez!

Az alábbi képen látható, hogy a neves karriertanácsadó guru , Stephen Covey szerint melyek a kiemelkedően sikeres emberek szokásai.

◄ Óra után: az órán megbeszélt 
szempontok alapján fogalmazd meg 
minél pontosabban karriercéljaidat 

hosszú, közép- és rövidtávon egyaránt! 
(határidő: márc 15 )

Ugrás... Előadás anyaga - Célkitűzés ►

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=415
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=393&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1885&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

(határidő: márc. 15.)

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/resource/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=393&forceview=1


Célkitűzés módszertana, 
lépései

Dr. Balogh Gábor, adjunktus
2020
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Bevezetés
• „Az emberek nem lusták. Egyszerűen csak szegényes céljaik

vannak – olyan célok, amelyek nem inspirálják őket.” (Anthony
Robbins)

• „Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha nem érted el a célodat,
hanem az, ha nincsenek céljaid.” (Benjamin E. Mays)

• „Ha valaki nem tudja, melyik kikötőbe tart, minden szél jó neki.”
(Seneca)

• Jan Torrisi-Mokwa kutatása:

– Az emberek 16%-ának vannak céljaik

– 4% írja le ezeket a célokat

– 1% írja és vizsgálja felül rendszeresen a céljait
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Még egy idézet…

• „1953-ban a Yale Egyetem végzett egy felmérést a
frissen diplomázottak körében. Eszerint 3%-uk
rendelkezett konkrét célokkal, és húsz év múlva
ennek a 3%-nak nagyobb összjövedelme volt, mint
a másik 97%-nak. A tanulság tehát az, hogy
elméletileg nagyon könnyű célokat kijelölni, mégis
kevesen csinálják.” (Jay Rifenbary: No Excuse!
Possibility Press, 2007.)
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Kérdések és tippek bevezetésképpen
• Ti hogyan tűznétek ki célokat? Mire figyelnétek? Milyen szempontokat 

vennétek figyelembe? Milyen újévi fogadalmaid voltak? Teljesültek?
• Tippek:

– Nem kell eget rengetőnek lennie. Pozitív megfogalmazás legyen!
– Ne tűzz ki túl sok célt: 4-7 cél bőven elegendő (függ az egyes célok 

bonyolultságától is)
– Célok típusai:

• Életcél: 10 évtől életed végéig tarthat. Képzeld el jövőbeni önmagad. Kivé szeretnél 
válni? Mit ért el a jövőbeni önmagad? Érdemes 5 évente újrafogalmazni, mert változik 
életünk során

• Hosszú távú célok: 5-10 év. Sokszor alábecsüljük, mit érhetünk el.
• Középtávú célok: 1-6 hónap vagy néhány év. Részcélok.
• Rövidtávú (lépcsőfok) célok: összekötő célok, elérhetővé teszik a hosszabb távú célokat

– Probléma, ha túl kevés a cél (pl. nem tűzöl ki kapcsolati vagy szabadidő célt, 
munkamániás leszel) Fontos: csak rajtad múljon a cél elérése!

– Legyen SMART célod! Tervezd meg (Excel határidőt lépésről lépésre, 
mérföldkövek). A lényeg, hogy minél konkrétabb lépésekből álljon

– Ellenőrizd a megvalósulást! Alakíts ki szokásokat, amelyek támogatnak a céljaid 
elérésében. Jutalmazd meg magad az elért eredményekért!
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SMART
A SMART annak az 5 szempontnak a rövidítése, ami a jól meghatározott
célokat jellemzi:
• Specific – vagyis konkrét. Mi a célod? Elég egyértelmű, hogy mit

szeretnél elérni, vagy túl általános?
• Measurable – vagyis mérhető. Hogyan tudod mérni a haladásodat?
• Attainable- vagyis elérhető. Megvalósítható a cél?
• Relevant – vagyis releváns. Megéri befektetni időt és energiát a célod

elérésébe? Összhangban van ez a cél a többi céloddal?
• Time – vagyis időhöz kötött. Mikorra szeretnéd elérni a célod?

Példa:
• nem elég pontos cél, hogy több pénzt szeretnél félretenni.
• SMART: A következő 10 évben évi 1 millió forintot szeretnék

félretenni.
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Találd meg a MIÉRTedet!
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Mit jelent számunkra a karriersiker?
Életkerék - Célok életünk különböző területein
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Feladat – Az otthon átgondolt sikerek alapján rajzolja fel 
sikergörbéjét vagy jelölje a sikereit pontszerűen!

8

Bo
ld

og
sá

g 
és

 s
ik

er
, 

%

Életkor x

Bo
ld

og
sá

g 
és

 s
ik

er
, 

%
Életkor

x

x
x

xIskolai zenekar

Hosszútávú kapcsolat vége

Önkéntes munka

Diplomaszerzés



Kutatási eredmények
•Laura Nash és Howard Stevenson (Harvard Egyetem) szerint a tartós 

sikerhez életünk négy területén kell teljességre törekedni:
– Boldogság: amikor végiggondoljuk az életünket, elégedettségek érzünk
– Teljesítmény: ha felmérjük, hogy másokhoz képest mit értünk el, elég rózsás a 

helyzet
– Jelentőség: úgy érezzük, hogy a számunkra fontos személyekre pozitív hatást 

gyakorolunk
– Szellemi hagyaték: értékeink vagy eredményeink jobbá teszik az emberek 

jövőjét

• Mire érdemes figyelni? Önmagunkra, családunkra, munkánkra, közösségre.
• European Journal of Social Psychology: az emberek nagyobb 

valószínűséggel hajtanak végre egy tervet, ha konkrét. Írjuk le, mikor és 
hogyan fogunk valamit megvalósítani!

– Akik csak elhatároztak valamit  sikerráta 35%
– Akik eldöntötték, mikor és hogyan fognak cselekedni  sikerráta 91%
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Apró lépések
• Folyamatosan összpontosítsunk a haladásra!
• Teresa Amabile: haladás elve  a pozitív élmények elkötelezettebbé, 

hatékonyabbá, kreatívabbá teszik az embereket.
• A legerősebb motiváció a haladás élménye
• Ez nem feltétlenül látványos: maga az érzés, hogy valami hasznosat 

csinálunk, jelentőségteljesnek érezzük
• Írjunk naplót az apró sikerekről is, elért eredményekről!
• Keressük a rokonszenves kollégák társaságát
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Célok tisztázása
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Merünk-e nagyobb célokat is kitűzni?
• Imposztor-szindróma: ültünk már olyan szobában, amely tele volt

sikeres emberekkel, mi pedig ezt gondoltuk: „nem vagyok közéjük
való, hamarosan rá fognak jönni, és akkor mi lesz velem?” Ha igen,
akkor tudnunk kell, messze nem vagyunk egyedül.

• Mennyire értünk egyet a lenti állításokkal? Minél inkább, annál
valószínűbb, hogy hajlamosak vagyunk az imposztor-szindrómára.
Megnyugtató azonban, hogy még a legsikeresebb emberek is sokszor
ugyanígy éreznek:
1. Csodálom az embereket, akik elérték, amire magam is törekszem, de nem

hiszem, hogy közéjük tartoznék
2. Úgy érzem, számos sikerem csak a szerencsén múlott
3. Ostobának érzem magam, amikor leírom az eredményeim
4. Amikor kollégáimmal vagyok együtt, hajlamos vagyok úgy érezni, hogy

jobban megérdemlik a pozícióikat, mint én
5. Aggódom, hogy mások rájönnek, milyen keveset tudok
6. Amikor megdicsérnek, úgy érzem, büntetlenül megúsztam valamit
7. Nem tudom elhinni, hogy sikerem tartós lesz
8. Úgy érzem, hogy sikereim nem bizonyítanak semmit 12



Vizualizáció (munkakörnyezet, szervezet)
• Vizualizálja az ideális munkát, munkahelyet, milyennek képzeli? Írja le

vagy szimbolizálva rajzolja le, és elemezze! A következő szempontok
segíthetnek ebben:
– Mi az a helyszín, ahol a legszívesebben dolgozik?
– Mennyire fontos az önállóság, és mennyire fontos a csoporthoz

tartozás?
– Mi az az értékrend, amelyben szívesen és hatékonyan tud működni?
– Milyen elismerési lehetőségek fontosak az Ön számára?
– Mennyire fontos az anyagi biztonság?
– Milyen pénzügyi céljai vannak?
– Mennyi időt fordít ideálisan a munkára?
– És mennyit az utazásra?
– Mennyire fontos a rugalmas munkavégzés lehetősége?
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DE! Fontos különbséget is tenni a vizualizációban!
• Fantázia:

– Elképzeljük a végeredményt
– Mentális kép: „Sikeres sportoló vagyok.”
– Élvezzük a pozitív érzéseket.
– Úgy érezzük, hogy elértünk valamit.
– Valós esemény: „esik az eső. Ma vajon eddzek?”
– Eredmény: „Lehet, hogy elhalasztom. Végül is, ettől azért még nem 

vagyok rossz ember.”

• Szimuláció:
– Elképzeljük, hogyan jutunk el oda
– Mentális kép: 

„Minden reggel futni fogok, akár esik, akár fúj.”
– Lefuttatjuk magunkban a várható kihívásokat.
– Felkészülünk a pillanatokra, amikor noszogatnunk kell magunkat.
– Valós eredmény: „Esik az eső. Ma vajon eddzek?”
– Eredmény: „Rendben, felkészültem az ilyen napokra is. Hol van a vízálló 

dzsekim?” 14



Kérdések, feladatok – Gondolja végig!
• Őszintén: hányszor sikerült valamit legalább hét napon át betartani?

(újévi fogadalmak….) Egyszerű célokat kitűzni? Sikeres leszek. Boldog
leszek. Sportos leszek.

• Szokott célokat megfogalmazni? Van olyan stratégiája, amelynek
mentén célokat fogalmaz meg, majd nyomon követi azok elérését?

• Élvezi, amikor célokat kell megfogalmaznia, vagy inkább frusztrálja?
• Ha szokott célokat megfogalmazni, akkor mit gondol, ön jó ebben?
• És a megvalósításukban?
• Milyen célokat szokott megfogalmazni? Üzleti, karrier? Magánéleti?

Kikapcsolódással kapcsolatos?

• Ha többségében igen  gratulálunk! A célkitűzés növeli a
hatékonyságot, könnyebben gyűjtünk erőt, és haladunk, úgy érezzük,
életünknek van értelme, a sorsunkat mi tartjuk kezünkben: érzés,
hogy elértünk valamit, öröm, büszkeség. Könnyebben indul a nap,
tudjuk, miért kelünk ki az ágyból.
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Jegyezzen fel három célt!
• Egyet a karrier célkitűzéssel kapcsolatban
• Egyet a magánélettel kapcsolatban
• Egyet pedig önmagával kapcsolatban

• Mennyire pontosak az ön céljai? Hogyan lehetne átfogalmazni őket?
• Írja le, mit szeretne fél év múlva?
• Mit kell ehhez elérnie

– 2 hónap múlva
– 1 hónap múlva
– 2 hét múlva
– 1 hét múlva
– ma?

• Fogalmazza át reális, elérhető célokká!
• Írja be ezeket a tennivalókat határidőnaplójába most!
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Belső és külső célok
• Belső célok:

– hozzájárulnak a boldogsághoz, sikerességhez, értékesek,
kielégítőek 

– azt csináljuk, amit szeretünk, fejlődünk, kiéljük a
kreativitásunkat.

• Külső célok:
– nem értékesek számunkra, csak hozzásegítenek valamihez
– mások rólunk alkotott véleményével áll összefüggésben
– Pl.: gazdagság, hatalom, siker (milyen belső cél miatt szeretnénk

gazdagok lenni?)
• Gyakorlat: képzelje el, hogy egy jótevője ad önnek 10 millió Ft-ot.

Annyit köt csak ki, hogy kizárólag önmagára költheti. Mivel lepné meg
magát ennyi pénzből? Írja fel!

• Ezek közül melyek azok, amelyek belső céljai elérésében segítik?
Húzza alá!

17



Végcél, teljesítménycél
• Végcél: kis ráhatásunk van

– Függ a versenytársaktól is
– Pl. megnyerem a bajnokságot, piacvezetők szeretnénk lenni

• Teljesítménycél (személyes felelősség!)
– Ezzel érhetjük el a végcélt
– Csak arra fókuszáljunk, amire hatással vagyunk, ami rajtunk múlik

• Ne olimpiai bajnokok akarjunk lenni, hanem pl. előző
teljesítményünket akarjuk javítani 5%-kal egy év alatt
– Nagyobb az esély az elérésre
– Könnyebben kötelezzük el magunkat
– Kevésbé tudunk kifogásokat keresni, magyarázkodni
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Használható tippek a sportpszichológiából
• Vizualizáció, imagináció, anticipáció
• Irreális célok elkerülése, helyette örömszerző tevékenységek,

teljesítménynövelő gyakorlás
• Türelem az edzés során
• Távoli és közeli célokat is meg kell fogalmazni
• Akik konkrét célokat tűznek ki, növekszik a teljesítményük,

motivációjuk hegymászás hasonlat (már idáig elértem, látom a célt)
• Példa a szélsőséges célkitűzésekre:

– Eredeti belső hangok (szorongás): „a versenyen nem fogok nyerni”
– Kijavítva: „nyerni fogok”  biztos? Se te, se én nem tudom

garantálni
– Mire javítsuk ki?

• „Küzdök tovább a legjobb tudásom szerint.”
• „Az edzésen ki fogok hozni mindent magamból.”
• „Fegyelmezett maradok, hogy előjöjjön a teljesítményem.”
•  hatása: „már alig várom, hogy a pályára lépjek” 19



Miért nem tűznek ki célokat az emberek?
• Komolytalanok: kizárólag a tettek és cselekvések számítanak, nem a 

szavak.
• Nem vállalják életükért a felelősséget.
• Lelkük mélyén értéktelennek, sikerre méltatlannak tartják magukat.
• Nincsenek tudatában a célok fontosságának.
• Nem tudják, hogyan csinálják.
• Félnek az elutasítástól, bírálattól.
• Félnek a kudarctól (Thomas Edison)
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Mi a szenvedélyed?
• Ha választhatnék egy ismerőst, akivel munkát cserélhetnék, akkor … 

választanám mert…
• Mindig is érdekel, hogy milyen lehet …-ként dolgozni. Tök érdekes, mert…
• Hogyha lenne elég tudásom és képzettségem hozzá, akkor biztos 

kipróbálnám a … mert…
• Ha újra visszaülhetnék elsősként az iskolapadba, akkor biztosan … 

tanulnék.
• A munkatársaim és barátaim mindig azt mondják, hogy milyen jó vagyok a 

… -ban/ben, mert…
• Ha lenne rá lehetőségem, biztos több… csinálnék…
• Ha lenne egy szabad szombatom, hogy dolgozzak valamin, akkor 

biztosan….
Keress kihívásokat, támogató környezetet, tanulj, képezd magad, váltsd 

valóra az álmod!
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Kérdések önmagadhoz
• Ha soha többé nem kellene a pénz miatt aggódnod, mit csinálnál?
• Azt csinálom, amit 100%-ig szeretek?
• Kinek az életét élem?
• Mit csinálnék, ha tudnám, hogy nem tudok elbukni?
• Mit szeretek magamban?
• Mitől félek?
• Mit tesz büszkévé? (öröm, ünneplés)
• Mit tanultam ma? (akár kudarcból is)
• Kinek a napját tettem ma boldogabbá? Dicsértem meg ma valakit? 

Mosolyogtam valakire?
• Miért vagyok hálás? Kinek vagyok hálás?
• Mire várok?
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12 lépés a célkitűzéshez
1. Vágy.
2. Hit.
3. Írjuk le!
4. Vegyük sorra, milyen előnyeink származhatnak abból, ha elérjük 

céljainkat!
5. Elemezzük a kezdő pontot!
6. Tűzzünk ki határidőt!
7. Azonosítsuk a nehézségeket, melyek az utunkban állnak!
8. Derítsük ki, milyen további információra van szükségünk!
9. Vegyük sorra, kiknek az együttműködésére lesz szükségünk!
10. Készítsünk tervet!
11. Vizualizálás!
12. Állhatatosság.
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A célkitűzés alapelvei

• Értékeknek való megfelelés elve (kongruencia)
• Kiválósági területek
• Gyémántmező koncepciója
• Egyensúly
• Életünk küldetése, fő célja
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A célkitűzés szabályai

• A különböző céloknak összhangban kell lenni
• Kihívást kell jelenteniük
• Kézzelfogható és nem kézzelfogható céloknak 

egyaránt lenniük kell
• Kellenek rövid és hosszú távú célok is

25



Gyakorlati feladat – Eddigi életem legnagyobb sikerei

SIKER/EREDMÉNY Miért tartom fontosnak? Mit tudnék hasznosítani
belőle egy jövőbeli 
állásban?

Szavalóversenyeken elért 
szép eredmények.

Megszoktam a szereplést.
Rengeteg verset tanultam 
meg kívülről.

Kitűnő memorizációs
készség.
Gyakorlat a nagy 
nyilvánosság előtti 
fellépésben.

Saját példák…. Saját példák…. Saját példák….
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Sikereim
• Sorolja fel : 

– a legnagyobb sikereit gyerekként
– a legnagyobb sikereit az iskolában
– a legnagyobb szakmai sikereit
– tulajdonságait, amelyeknek a sikerét köszönheti
– hasznos, jó tulajdonságait
– területeket, ahol hasznosítani tudja az előnyeit!
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Most öntömjénezés következik!
• Mi az, ami különleges Önben?
• Különösen szeretik bennem azt, hogy ……………………
• Kiválóan tudok ……………. és ……………. valamint ……………………
• Nagyon nagy sikerem volt, amikor ……………………….
• Szívesen kérik ki véleményemet, segítségemet, ha …………………..
• A múltkor büszke voltam magamra, mert ……………………..
• Társam abba szeretett bele, hogy ……………………….
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Életcélok

29

HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK ÖT ÉVEN BELÜLI CÉLOK RÖVIDTÁVÚ CÉLOK 
(jelenlegi félév)

Tartós munkavégzés 
külföldön.

Szeretnék egy új kocsit. Szeretnék több időt 
tölteni a családommal.

Összes tartozás 
kifizetése.

Igazgatói beosztás egy 
multi cégnél.

Szeretnék megtanulni 
angolul.

A téli hónapokat
horvátországi nyaralóban 
tölteni.

Nyaralóvásárlás 
Horvátországban.

Szeretnék egy stabilabb 
állást.

Mindkét gyermekem 
szerezzen diplomát.

Mesterszakon is diplomát 
szeretnék szerezni.

Kitűnő minősítésű BA 
diplomát szeretnék 
szerezni.

Saját példák…. Saját példák…. Saját példák….



Hogyan határozzuk meg céljainkat?
Kérdések
• Az életünkben melyik az öt legfontosabb érték?
• Mi a három legfontosabb célunk az életben jelenleg?
• Mit tennénk, mivel töltenénk az időnket, ha megtudnánk, hogy csupán 

fél évünk van még az életből?
• Mit tennénk, ha holnap egymillió dollárt nyernénk a lottón?
• Mi az, amit szeretnénk csinálni, de félünk próbálkozni vele?
• Mit szeretünk a legjobban csinálni? Mi nyújtja számunkra a legnagyobb 

elégedettséget, mi erősíti leginkább az önbecsülésünket?
• Mi lenne a legnagyszerűbb álom, melyet mernénk vállalni, ha tudnánk, 

hogy nem érhet minket kudarc?
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Célkitűzések – Gondolja végig!
• Milyen célokat tűz ki maga elé?
• Milyen akadályai lehetnek az elérésének?
• Ki tud és ki fog segíteni a célok elérésében?
• Mi az esélye annak, hogy eléri a céljait?
• Ha eléri céljait, ennek milyen pozitív következményei

lesznek?
• Milyen negatív következményei lehetnek?
• Milyen kockázata van a megvalósításnak?
• Milyen érzése van a tervvel kapcsolatban?
• Mit tehetne annak érdekében, hogy biztosabb legyen a terve 

megvalósításában?
• Konkrét tennivalóim a célok elérésével kapcsolatban: cél, hol, mikor?
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Karriertipp – Így határozd meg a bérigényed!
• „Mennyi az elvárt fizetési igénye?”  legnehezebb kérdés
• Nem akarsz alacsony bért, de túl magas összeget sem akarsz mondani.
• Fogalmazd meg saját igényeidet önmagad számára (milyen költségeid 

vannak: lakbér, rezsi, telefon, internet, utazás, élelmiszer) 
mekkora összegre lenne szükséged minimálisan?

• Nézz körül a munkaerőpiacon! Adott szakmában (statisztikák, 
felmérések, iparág, cégkultúra)

• Szerezz információt első kézből is! Ismerőstől: (nem az ő fizetését 
kérdezd, hanem) az ő cégénél egy általad vonzónak ítélt munkakörben 
mennyit lehet keresni?  Hozzávetőleges szám (tól-ig) is jó!

• Légy tisztában saját értékeiddel, a megkövetelt felelősséggel! Ne 
hidd, hogy mindenhol a legolcsóbb jelöltet keresik!

• Gondolkodj el a cafetérián, egyéb juttatásokon, előmeneteli 
lehetőségeken (éves fizetésemelés mértéke, stb.)
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Bruttó átlagkeresetek:
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli012b.html



Forrás
• Olson, D. – Kaye, M. (2018): Siker – A teljesítmény pszichológiája.

Hogyan legyünk eredményesek az élet minden területén? Budapest:
HVG Kiadó Zrt.

• Szabó-Bálint Brigitta – Karoliny Mártonné (2019): A karriersiker titka,
avagy a siker elérését befolyásoló tényezők. In: László Gyula – Németh
Julianna – Sipos Norbert (2019): Vezető és menedzser: Emlékkötet
Farkas Ferenc születésének 70. évfordulójára, Pécs, Magyarország:
PTE KTK VSZI, 166-173. p.

• Tracy, B. (1999): Maximális teljesítmény. Budapest: Bagolyvár
Könyvkiadó

• Sinek, S. (2019): Kezdj a miérttel! Az inspiráló vezetés
titka. Budapest: HVG Kiadó Zrt.
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Köszönöm a figyelmet!
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6. Karriertervezés és megvalósítás 
Munkakeresési metódusok

Szabó-Bálint Brigitta 
Egyetemi tanársegéd

PTE KTK VSZI
balintb@ktk.pte.hu

mailto:balintb@ktk.pte.hu


Feladat visszajelzések

• Ideális munkahely
• Célkitűzés



Karriertervezés és megvalósítás



1. Milyen területen kell fejlődnöm?
2. Milyen tevékenységeket kell 

elvégeznem?
3. Milyen (fejlesztési) lehetőségek, 

szükséges erőforrások állnak rendelkezésemre? 
Kik segíthetnek célom elérésében?

4. Milyen akadályokba ütközhetek?
5. Mennyi idő szükséges a teljesítéshez? Milyen 

esetleges költségei vannak?
6. Milyen határidőre tudom 

megvalósítani?

A tervezéshez átgondolandó kérdések



• Milyen munkáltatói elvárásoknak kell megfelelnem?
• Milyen

• tudásra
• képzettségre, képesítésre
• kompetenciára
• tapasztalatra
van szükségem?

1. Milyen területen kell fejlődnöm?



• Mit kell tennem annak érdekében, hogy az előbb 
említett tudást, képesítést megszerezzem?

• Például
– Diploma megszerzése
– Tanfolyam elvégzése
– Tudásbővítés

• Olvasással
• Beszélgetéssel 

– Gyakorlással
– Tapasztalatszerzéssel
– Új dolgok kipróbálásával

2. Milyen tevékenységeket kell elvégeznem?



• Milyen fejlesztési lehetőségek elérhetőek számomra?
– Szakmai programok: előadások, workshopok, tréningek
– Szakmai gyakorlat, munkavállalás, Erasmus program
– Versenyek 
– Coaching, mentoring

• Erőforrások
– Könyvek, internet, filmek

• Segítő személyek
– Oktató, szakember
– Család, barátok
– Diáktársak

3. Milyen (fejlesztési) lehetőségek, 
szükséges erőforrások állnak rendelkezésemre? 
Kik segíthetnek célom elérésében?



• Milyen problémák merülhetnek fel a célom 
megvalósítása közben?
– Külső

• Nem kapok segítséget
• Anyagi probléma

– Belső
• Motiváció
• Időhiány

– Gondoljuk át azt is, hogyan küzdhetitek le az 
akadályokat!

4. Milyen akadályokba ütközhetek?



• Becsüljük meg, mennyi időt vesz igénybe a 
tevékenység(ek) elvégzése
– Számoljunk rá tartalék időt is akár

• Gondoljuk át, milyen felmerülő költségekkel kell számolni
– Honnan teremtem elő a forrást, ha nincs meg?

5. Mennyi idő szükséges a teljesítéshez? 
Milyen esetleges költségei vannak?



• A szükséges megvalósítási idő után szabjunk 
határidőt magunknak
– Érdemes mérföldköveket kijelölni közben

• Ellenőrizhetjük a haladást
• A kisebb sikerélmények motiválhatnak, 

megerősíthetnek minket

6. Milyen határidőre tudom megvalósítani?



• Mit javasoltok Ti?

További tanácsok, tippek a tervezéshez





Tanácsok, tippek a megvalósításhoz

• Ne veszítsd el a fókuszt!

• Maradj motivált!

• Találj támogatókat!

• Kövesd, ellenőrizd a 
haladásod!

• Légy rugalmas!

Nincs kifogás!

Ki fog segíteni, és 
emlékeztetni a célodra?

Jó úton haladsz? 
Jó célt tűztél ki?

Légy felkészülve a változtatásokra!
Légy nyitott!

Ne felejtsd a célod!

https://www.youtube.com/watch?v=f1yWSePMqsk


Munkakeresési metódusok



• Válaszoljátok meg a megosztott kérdőív 
kérdéseit! 5’

Saját álláskeresési tapasztalatok felmérése, megbeszélése



Forrás: https://marketing.pte.hu/sites/marketing.pte.hu/files/files/19dprvegzettekpte.pdf

DPR – Néhány érdekesség

2019

2018

Forrás: https://marketing.pte.hu/sites/marketing.pte.hu/files/files/tanulmany_dpr_vegzettek_2018.pdf

https://marketing.pte.hu/sites/marketing.pte.hu/files/files/19dprvegzettekpte.pdf
https://marketing.pte.hu/sites/marketing.pte.hu/files/files/tanulmany_dpr_vegzettek_2018.pdf


Forrás: 
https://marketing.pte.hu/
sites/marketing.pte.hu/fil
es/files/tanulmany_dpr_v
egzettek_2018.pdf

https://marketing.pte.hu/sites/marketing.pte.hu/files/files/tanulmany_dpr_vegzettek_2018.pdf


• Állásportálok
• Vállalatok karrier aloldalai
• Közösségi média

– Facebook – akár saját hirdetéssel
– LinkedIn profil

• Vállalati hetek –
World of practice

https://ktk.pte.hu/hu/oktatas/world-of-practice

+ Opciók

https://ktk.pte.hu/hu/oktatas/world-of-practice


1. A vaktában kiküldött, nem álláshirdetésre válaszoló 
CV-k a legritkább esetben hoznak állást. Így lesz sok 
száz, hiába kiküldött önéletrajz és teljes elkeseredés.

2. Ha lejjebb adod, és alacsonyabb szintű állásokat 
keresel, nem nőnek, hanem csökkennek az esélyeid, 
mert túlképzettnek minősülhetsz.
– Lehet lejjebb adni, de csak egy szinttel érdemes!

3. A munkanélküli lét nem a legjobb alkalom a 
feljebblépésre. Ha olyan pozíciószintre pályázol, 
amiben nincs tapasztalatod, nem fognak felvenni.

Álláskeresési stratégiák: mi működik és mi nem?

Forrás: http://jobangel.blog.hu/2014/03/07/allaskeresesi_strategiak_mi_mukodik_es_mi_nem

http://jobangel.blog.hu/2014/03/07/allaskeresesi_strategiak_mi_mukodik_es_mi_nem


4. Várakozás: sokan kapnak ígéreteket ismerősöktől, hogy 
segítenek, tudnak lehetőséget, majd „beajánlják”, 
"beadják a CV-jét a saját cégükhöz„

– Aki saját maga aktívan nem tesz semmit az új állásért, annak nem 
lesz új állása.

5. Makacskodás
6. Kifogáskeresés: természetes reflex, hogy ha valaki nem 

talál állást, akkor megpróbál magyarázatot találni arra, 
miért nem.

– Azt kell megtalálni, miért lehetnél te a nyerő, nem azt, miért nem 
nyerhetsz.

Álláskeresési stratégiák: mi működik és mi nem?

Forrás: http://jobangel.blog.hu/2014/03/07/allaskeresesi_strategiak_mi_mukodik_es_mi_nem

http://jobangel.blog.hu/2014/03/07/allaskeresesi_strategiak_mi_mukodik_es_mi_nem


• Határozd meg a keresési feltételeidet
– Érdeklődés
– Mely tudásodat, kompetenciáidat szeretnéd használni a 

munka során
– Személyiségeddel, értékeiddel való megfeleltetés
– Földrajzi hely

• Készíts listát az opcionális 5-10 db szervezetről
– Kövesd őket figyelemmel

• Vezess álláskereső nyilvántartást!
• Az összes jelentkezésedet, önéletrajzodat praktikus 

elmenteni a gépedre
– Mappákba szortírozva

Mi segít?



Álláskereső nyilvántartás

Állás-
pályázat 
kiküldé-
sének
időpontja

A jelent-
kezés
lejárata

Pozíció 
megne-
vezése

Kapott 
vissza-
jelzés

Interjú 
időpontja 
(több is 
lehet)

Kivel 
találkoz-
tál az 
interjún
(neve, 
pozíciója)

Béralku Milyen 
ruhát 
viseltél 

…
…
…



Karriertervezési gyakorlatok





• A képzeletedre támaszkodva fogalmazd meg, 
honnan fogod tudni, hogy sikerrel jártál-e.
– Milyen lesz, amikor az eredmény megvalósul? 
– Mit fogsz érezni? 
– Mit fognak érezni mások?

• Néhány további példa kérdés:
– Honnan fogom tudni, hogy…

• javult az egészségem?
• jól kezeltem egy kritikus helyzetet?
• jó munkahelyet találtam?
• …

Gondold át!



1. Rajzold le magad, amikor eléred a célod!
– Ha nem tudod megjeleníteni, akkor írd mellé, 

mit éreznél! Azaz nevezd meg az érzéseidet!
2. Rajzold meg az utadat! 

– A lap bal alsó sarkába tegyél egy X-et. Ez a kiindulási 
pont. Jobb felső sarka pedig a cél.

– Rajzold meg az odavezető utat, jelöld a tevékenységeket, 
amiket el kell végezned, eszközeidet, segítségeidet!

– Jelöld a mérföldköveket dátumokkal!

Rajzoljunk! 



• Kezdd el kitölteni a Moodle-be feltöltött 
táblázatot!
– Van kérdés?



Hogyan legyünk sikeresek - workshop



A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása 
- Stephen R. Covey alapján

https://mindsetpszichologia.hu/2019/10/09/a-sikeres-emberek-7-szokasa/

• Egy átfogó életvezetési program
– amely alapvető viselkedési mintákat ad ahhoz, 
– hogy sikeresebbek és boldogabbak legyünk az életünkben

• 7 olyan alapelvet fektetett le benne, amelyek szokásként 
beépülve a mindennapjainkba sikeresebbé tehetnek minket. 

• A karakter fejlesztését célozta meg
– az értékrendünket hozzuk összhangba olyan univerzális és időtlen 

értékekkel, mint az együttműködés vagy az empátia

https://mindsetpszichologia.hu/2019/10/09/a-sikeres-emberek-7-szokasa/


A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása 
- Stephen R. Covey alapján

Segítség:
https://mindsetpszichologia.hu/2019/10/09/a-sikeres-
emberek-7-szokasa/
https://www.hrportal.hu/hr/a-kiemelkedoen-sikeres-
emberek-7-szokasa-20080929.html

1. Légy proaktív! 
2. Tudd előre, hova akarsz eljutni!

3. Először a fontosat!
4. Gondolkodj nyer-nyerben! 

5. Először érts, aztán értesd meg magad!
6. Teremts szinergiát!

7. Élezd meg a fűrészt!

Feladat:
• Csoportokban olvassátok el a kapott szokást, 
• beszéljétek meg, 
• gyűjtsetek hozzá még információt, ha szükséges
• majd mutassátok be a többieknek!

https://mindsetpszichologia.hu/2019/10/09/a-sikeres-emberek-7-szokasa/
https://www.hrportal.hu/hr/a-kiemelkedoen-sikeres-emberek-7-szokasa-20080929.html


Technikai kérdőív megválaszolása



Köszönöm a figyelmet!



 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  6. alkalom: Karriertervezés és megvalósítás - Munkakeresési metódusok
/  Órai csoportfeladat - Hogyan legyünk sikeresek

Karriermenedzsment

Órai csoportfeladat - Hogyan legyünk sikeresek
Kérlek, írd le röviden, mi volt számodra az órai csoportfeladat tanulsága! Mit üzen számodra a 7 alapelv? Mennyire tartod megvalósíthatónak a
saját életedben? Alkalmazod-e már valamelyiket esetleg, csak eddig nem tudtál róla. Írj legalább 4-5 kerek mondatot! 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 1., Wednesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Karriertervezés és megvalósítás - 
Munkakeresési metódusok előadás

Ugrás...
Óra utáni feladat: Saját karrierterv 

elkészítése  ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-6
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=404
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=404&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=404&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1234&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=112&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  6. alkalom: Karriertervezés és megvalósítás - Munkakeresési metódusok
/  Óra utáni feladat: Saját karrierterv elkészítése

Karriermenedzsment

 Karrierterv.docx 2020. February 6., 15:39

Óra utáni feladat: Saját karrierterv elkészítése
A megadott sablonban készítsd el saját karrierterved egy részét! A megfogalmazott céljaid közül válassz ki egyet, és arra vonatkozóan töltsd ki a
sablont. (Ne felejtsd, az egész táblázatot ki kell töltened!) Ha végeztél, töltsd fel ide a sablont!

A sablont később felhasználhatod további céljaid elérésének megtervezéséhez is.

 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 1., Wednesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Órai csoportfeladat - Hogyan legyünk 
sikeresek 

Ugrás...
Felkészülés az órára (határidő: márc. 31.) 

►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-6
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=112
https://moodletest.pte.hu/pluginfile.php/248/mod_assign/introattachment/0/Karrierterv.docx?forcedownload=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=112&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=112&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=404&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=113&forceview=1


Hogyan írjunk jó önéletrajzot?

Dr. Balogh Gábor
Adjunktus



Egyedi önéletrajz… Egyszeri és megismételhetetlen vagyok…

2



Szempontok az önéletrajz-írás során

• Kiírásnak való megfelelés
• Szakszerű strukturálás: név, 

elérhetőségek, ambíciók, képességek, 
végzettség, szakmai tapasztalatok, 
társadalmi-közösségi tevékenység 
(diákszervezetek, stb.), nyelvtudás, 
hobbi, kiegészítő információk.

• Előhívószámot tartalmazó 
telefonszám (+36 vagy 0036)

• Ösztöndíjak, pályázatok, 
projektek, tanulmányi 
versenyek

• Referenciák
• Fejléc használata
• Aláírás, dátum

• Nyelvvizsga helyett 
nyelvismeret (passzív, alap, 
kommunikációképes, felsőfokú, 
tárgyalóképes)

• Társadalmi és közéleti 
tevékenységek megjelenítése

• Helyes kronológia (fordított!)
• Fénykép megléte, formája
• Szakmailag használható e-mail 
cím

3



Szempontok az önéletrajz-írás során

• Egyéb szempontok
– Oldalszámozás
– Sorkizárás
– Lényegkiemelés
– Munkahelyek pontos megnevezése
– Esztétikus, arányos szerkesztés
– Hobbi megjelölése (személyes jelleg)
– „Egyéb” kategória nincs!

• További észrevételek
– Europass instrukciók (pl. törölje a rovatot stb.)
– Helyesírás (pl. PTE KTK és szak neve!)
– Kép mérete, kép választása, MOZAIKSZÓ
– Terjedelem (túl rövid vs. túl tömör), következetesség
– Kitöltetlen kategóriák, jelmagyarázatok hiánya
– Folyó szöveg vs. vázlatos stílus keveredése

4



Szempontok az önéletrajz-írás során

• Papír minősége, színe, keménysége, illata…
• Szakmai pályafutás / foglalkozási adatok / szakmai 

tapasztalatok
– Röviden meg kell említeni a feladathoz kapcsolódó 

beosztást, felelősségeket, feladatkört, eredményeket. 
Ha lehet, számszerűsítse ezeket!

– Az Ön kapcsolódása a teljes vállalati tevékenységhez
– Helyes fordított kronológia

• Képzettségi adatok / Szakképzettség / Képesítés / 
Végzettség
– Posztgraduális képzések
– Nyelvismeret
– Informatikai ismeretek
– Gépjárművezetői jogosítvány 5



Szempontok az önéletrajz-írás során

• Saját honlap feltüntetése, referencia anyagok 
internet elérhetősége!

• Szervezeti tagságok / Publikációk, szereplések
– Szakmai, kamarai, tudományos, szövetségi vagy 

klubtagságok, szakmai publikációk, konferencián 
való részvétel, választott tisztségek…
• Óvakodjon a politikai színezettől!

• Személyi adatok
– Családi állapot, életkor, szülők (?), elérhetőség 

még egyszer
• Kedvtelések (hobbik)
• Referenciák: „Kérésre megfelelő referenciákkal 

szolgálok!” 6



Dizájn (stílus)

7



Kreatív CV minták sokasága a neten

8

http://www.hongkiat.com/blog/beautiful-resume-design/


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  7. alkalom: Hogyan írjunk jó önéletrajzot és motivációs levelet?
/  Felkészülés az órára (határidő: márc. 31.)

Karriermenedzsment

Felkészülés az órára (határidő: márc. 31.)
Oldd meg az alábbi feladatokat!

Utolsó módosítás: 2020. March 21., Saturday, 12:13

◄ Óra utáni feladat: Saját karrierterv 
elkészítése 

Ugrás...
Keress önéletrajz (CV) mintákat az 

interneten és véleményezd! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-7
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=113
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=112&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=114&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  7. alkalom: Hogyan írjunk jó önéletrajzot és motivációs levelet?
/  Keress önéletrajz (CV) mintákat az interneten és véleményezd!

Karriermenedzsment

Keress önéletrajz (CV) mintákat az interneten és véleményezd!
Keress egy-egy színvonalas (professzionális) CV mintát! Vagy ha nem találsz, akkor rossz példákat is hozhatsz ("így nem szabad önéletrajzot
készíteni" jeligére). Esetleg kreatív/vicces változatot is megoszthatsz velünk! Tölts fel 1-1 darabot, és írj hozzá véleményt is! 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. March 31., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Felkészülés az órára (határidő: márc. 
31.)

Ugrás...
Olvasd el az óra előtt az önéletrajzról 

szóló alábbi prezentációt! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-7
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=114
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=114&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=114&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=113&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=115&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  7. alkalom: Hogyan írjunk jó önéletrajzot és motivációs levelet?
/  Óra után: Töltsd fel az önéletrajzodat és motivációs leveledet PDF formátumban! (határidő: ápr. 7.)

Karriermenedzsment

Óra után: Töltsd fel az önéletrajzodat és motivációs leveledet PDF
formátumban! (határidő: ápr. 7.)

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 7., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Olvasd el az óra előtt az önéletrajzról 
szóló alábbi prezentációt!

Ugrás...

Miután leadtad a CV-det - Adj szöveges 
értékelést a - véletlenszerűen kiosztott - 

csoporttársad önéletrajzáról. Mit 
kifogásolnál rajta mint munkáltató, és mi 
tetszene Neked a CV-ben? (határidő: ápr. 

12.) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-7
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=116
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=116&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=116&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=115&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/forum/view.php?id=117&forceview=1


Önéletrajz és motivációs levél készítése
Hogyan írjunk jó önéletrajzot?
Karriermenedzsment és üzleti interakciók

Dr. Balogh Gábor, adjunktus
2020



Fogadóóra, elérhetőségek, bemutatkozás

Balogh Gábor:
hétfő: 11:30-13:00h
Skype: baloghgabor85
baloghg@ktk.pte.hu



Önéletrajzhoz irodalmak

Pintér Zsolt (2011): Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés
enciklopédiája. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 402 p.



Minták, sablonok az interneten



Egyedi önéletrajz… Egyszeri és megismételhetetlen vagyok…
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Feladat - Keresd a hibákat!



Keresd a hibát 2



Keres a hibát 3



Keres a hibát 4



Jó önéletrajz minták az interneten

• https://www.workania.hu/karrier-tanacsadas/oneletrajz/oneletrajz-
minta/

• https://www.profession.hu/oneletrajzkeszito/
• https://jobangel.hu/oneletrajz-mintak-letoltese/
• https://blog.cvonline.hu/2016/oneletrajz-es-motivacios-level/oneletrajz-

minta-letoltheto-sablonnal/10631
• https://blog.cvonline.hu/2019/oneletrajz-es-motivacios-level/trendi-

oneletrajz-minta-2019-re-letoltheto-sablonnal-2/19998
• http://europass.hu/europass-oneletrajz



Mivel különbözteted meg magad a 
munkaerőpiacon?



Kompetenciamenedzsment

Gazdasági és 
piaci környezet 
(partneri 
igények)

Vállalat
-Stratégiai és operatív célok
-Munkakör
-Tárgyi erőforrások
-Szervezeti kultúra

Szakember
-Általános kompetenciák
-Szakmai/specifikus 
kompetenciák
-Szociális kompetenciák

Kompetencia-
készlet

Elvárt 
kompetencia 

szint

Kompetencia 
deficit 

minimalizálása



Kompetenciaprofil

Hard kompetenciák:
Végzettség, nyelvismeret
Szakmai gyakorlat, számítástechnikai ism.
Fizikai képességek, fiziológiai adottságok, pszichológiai adottságok

Soft kompetenciák:
Felelősségtudat, rendszerszemlélet, rugalmasság, 
kezdeményezőkészség, terhelhetőség, informatív magatartás
Magabiztos kapcsolatteremtés, tervező-szervező képesség
Meggyőző erő, motiválás, önállóság, önfegyelem, döntésképesség
Helyzet- és problémafelismerő képesség, problémamegoldó képesség, 
szervezeti célok kimunkálása
Fejlődőképesség, szakmai felkészültség
Szaktudás gyakorlati alkalmazása



10 szó, amit ne használjunk az önéletrajz képességek, 
előnyök részében:

• kreatív
• hatékony
• motivált
• nagy tapasztalattal rendelkező
• nyomon követési
• innovatív
• megbízható
• analitikus beállítottságú
• kommunikációs képességek
• pozitív
• csapatjátékos vagyok, de önállóan is tudok dolgozni
• jó problémamegoldó képességekkel rendelkezem stb.

A CV-k hány százalékában jelenik meg a 
kifejezés?

• Megbízható, felelősségteljes: 98% 
(eszerint szinte mindenki az)

• Csapatjátékos: 85%
• Önállóan dolgozni tudó: 83%
• Precíz: 85%
• Gyorsan tanul: 85%
• Jó kommunikációs készséggel 

rendelkezik: 72%
• jó szervezőkészséggel rendelkezik: 

55%
• Segítőkész: 53%
• Terhelhető: 40%



Helyette más megfogalmazásban

• Döntéseimért mindig vállalom a felelősséget (felelősségteljes)
• Szívesen végzek részfeladatokat, de egy önálló projekt 

megoldására is képes vagyok (csapatjátékos vagyok, de önállóan 
is tudok dolgozni)

• Tiszteletben tartom a határidőket (pontos)
• Könnyen megtalálom a közös hangot az 

emberekkel (kommunikációs képességek)
• Nyitott vagyok az újszerű megoldásokra (innovatív)



És még néhány ötlet…
aktív, alkalmazkodó, barátságos, bátor, becsületes, békés, céltudatos,
családszerető, cselekvésközpontú, dinamikus, diplomatikus, dolgos,
együttérző, együttműködő, empatikus, elemző, elhivatott, elkötelezett,
elszánt, emberbarát, érdeklődő, fantáziadús, figyelmes, gondoskodó,
gyakorlatias, gyerekszerető, gyors gondolkodású, harmonikus, határozott,
hatékonyságra törekvő, hűséges, igazságos, igényes a munkájára,
illedelmes, inspiráló, intuitív, jó helyzetfelismerő, jóindulatú, jó ízlésű, jó
kedélyű, jó kézügyességű, jó konfliktustűrő képességű, jó szervező, jól tud
alkalmazkodni, jószívű, kedves, készséges, kezdeményező,
kiegyensúlyozott, kimagasló akaraterő, kitartó, kommunikatív,
kompromisszumképes, konfliktuskerülő, kötelességtudó,
közösségcentrikus, kreatív, leleményes, lelkes, lendületes, magabiztos,
megbízható, megbocsátó, megértő, motiváló, művészi hajlamú, nagylelkű,
nagyvonalú, nyílt, nyitott a világra, odafigyel a részletekre, optimista,
öntudatos, önzetlen, őszinte, pontos, precíz, proaktív, racionális, realista,
rendszerető, rendszerszemléletű, segítőkész, szavahihető, szavát betartó,
szolid, szorgalmas, talpraesett, társaságkedvelő, természetes, tevékeny,
tisztelettudó, toleráns, türelmes, udvarias, vendégszerető, vidám



Szempontok az önéletrajz-írás során
•Kiírásnak való megfelelés
•Szakszerű strukturálás: név, 
elérhetőségek, ambíciók, képességek, 
végzettség, szakmai tapasztalatok, 
társadalmi-közösségi tevékenység 
(diákszervezetek, stb.), nyelvtudás, 
hobbi, kiegészítő információk.

•Előhívószámot tartalmazó 
telefonszám (+36 vagy 0036)
•Ösztöndíjak, pályázatok, 
projektek, tanulmányi 
versenyek
•Referenciák
•Fejléc használata
•Aláírás, dátum

• Nyelvvizsga helyett 
nyelvismeret (passzív, alap, 
kommunikációképes, felsőfokú, 
tárgyalóképes)

• Társadalmi és közéleti 
tevékenységek megjelenítése

• Helyes kronológia (fordított!)
• Fénykép megléte, formája
• Szakmailag használható e-mail 

cím



Néhány példa

• E-mail címek:
– anyuci56@...
– sexycicu@...
– kiccicaaaaa@...
– szeretemabort@...
– bulibaro@...
– kukikapitany@…
– rizsotto@
– bitlisz@…

– lemezlovasz@…
– sutifej@…
– moncici@…
– logarlec@…
– gonoszboszorka@…
– sunyiroka@…
– kellemesnapot@…

Helyette például: kiss.ferenc@...; ferenc.kiss@...; kiss.ferenc1994@...



Szempontok az önéletrajz-írás során
Egyéb szempontok

Oldalszámozás
Sorkizárás
Lényegkiemelés
Munkahelyek pontos megnevezése
Esztétikus, arányos szerkesztés
Hobbi megjelölése (személyes jelleg)
„Egyéb” kategória nincs!

További észrevételek
Europass instrukciók (pl. törölje a rovatot stb.)
Helyesírás (pl. PTE KTK és szak neve!)
Kép mérete, kép választása, MOZAIKSZÓ
Terjedelem (túl rövid vs. túl tömör), következetesség
Kitöltetlen kategóriák, jelmagyarázatok hiánya
Folyó szöveg vs. vázlatos stílus keveredése



Szempontok az önéletrajz-írás során
• Papír minősége, színe, keménysége, illata…
• Szakmai pályafutás / foglalkozási adatok / szakmai tapasztalatok

•Röviden meg kell említeni a feladathoz kapcsolódó
•beosztást, 
•felelősségeket, 
•feladatkört, 
•eredményeket. Ha lehet, számszerűsítse ezeket!

•Az Ön kapcsolódása a teljes vállalati tevékenységhez
• Képzettségi adatok / Szakképzettség / Képesítés / Végzettség

•Posztgraduális képzések
•Nyelvismeret
•Informatikai ismeretek
•Gépjárművezetői jogosítvány
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Szempontok az önéletrajz-írás során

• Saját honlap feltüntetése, referencia anyagok internet 
elérhetősége! (https://drbaloghgabor.hu/)

• Szervezeti tagságok / Publikációk, szereplések
• Szakmai, kamarai, tudományos, szövetségi vagy 

klubtagságok, szakmai publikációk, konferencián 
való részvétel, választott tisztségek…

• Óvakodjon a politikai színezettől!
• Kedvtelések (hobbik)
• Referenciák: „Kérésre megfelelő referenciákkal szolgálok!”



Dizájn (stílus)
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Kreatív CV minták sokasága a neten



Motivációs levél / Kísérőlevél 
• A címzett a FONTOS!
• A címzett pontos információi, pl.:

Prof. Dr. Miseta Attila
Rektor, habilitált DSc egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Rektori Kabinet
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

• Tárgy megjelölése
• Megszólítás: Tisztelt  Prof. Dr. Miseta Attila! VAGY Tisztelt Rektor Úr!

(Tilos: Tisztelt Hölgyem/Uram! VAGY Tisztelt Cím!)
• Főszöveg (kb. 4-5 bekezdés, összesen max 1 oldal)  Mi a jó NEKI ebből?

– Hivatkozás álláshirdetésre, holnapra, stb.
– Személyesebb hangvételű bemutatkozás
– Cég dicsérete  mutassuk meg, hogy ismerjük, utánanéztünk a neten, 

ismerősök által, stb. Saját motivációk bemutatása
– Hogy kapcsolódnak a kompetenciáim az Ő szükségleteikhez?
– Milyen tapasztalataim segíthetik a céget? Melyek a céljaim ott?

• Végén: lezárás, dátum, aláírás, elérhetőségek, köszönet, mellékletek.

MINTA:
https://www.workania.hu/karrier-

tanacsadas/motivacios-level/motivacios-
level-minta/



Kommunikáció e-mailben – Az önéletrajz elküldése

Címzés
Megszólítás
Tárgy
Fájl neve
Mellékletek kísérő szöveggel
Adatok megadása (azonosítás,
visszakereshetőség)
Túl sok szöveg  kiemelések
Titulusoknak utánanézni
Elérhetőségeket megadni
Megoldási javaslattal élni
Határidőket megadni, visszajelzés kérése, emlékeztetők írása
Aláírás (névjegy)
…



Kifogások és tipikus problémák…

Úgysem olvassák el… 
(akkor nem is kell jó CV-t írni?)

Nem írom rá az elérhetőségeimet a motivációs levélre, 
mert az önéletrajzon úgy is ott van…

(és ha más olvassa a kettőt? Kinek fontos, hogy elérjenek?



Feladat

Készítsék el saját önéletrajzukat, a 
lehető legtöbb szempontra figyelve, 
mégis egyedien!



Kérdések az önéletrajz-írással kapcsolatban



LinkedIn workshop
1. feladat: Gyűjtsenek össze minél több szempontot arról, hogy

milyen egy jó LinkedIn profil?
2. feladat: Írjanak tanácsokat ahhoz kapcsolódóan, hogyan kell a

LinkedIn profilt megfelelően karbantartani?
3. feladat: a csapat minden tagja egyénileg hozza létre saját

szakszerű LinkedIn profilját, és linkeljétek be ide.

Rendelkezésre álló idő: 40 perc

A megoldásokat
• pontokba szedve küldjék
• az erre megnyitott teszt kitöltésével!

Utána közösen megbeszéljük
(általános csatornára vissza kell jönni!)



Készítsd el/frissítsd saját LinkedIn profilodat az óra végéig!



Köszönöm a figyelmet!



Tippek az állásinterjúhoz és 
szimulációs gyakorlatok

Karriermenedzsment és üzleti interakciók
Dr. Balogh Gábor

2020



Tippek az állásinterjúhoz
Felkészülés:

• Tudnunk kell, mit akarunk, mit nem!
• Keressünk rá a céggel kapcsolatos riportokra, 

blog bejegyzésekre, kimutatásokra! Alaposan készüljünk fel a cégből!
• Vizsgáljuk át kritikus szemmel a social media platformjainkat!
• Ne féljünk személyes „sztorikat” elmesélni magunkról! (Ne legyen unalmas)
• Át kell gondolni: miért én vagyok a megfelelő a munkára?
• Próbainterjú: Játsszuk el az interjút előtte!

Interjú közben (vidd magaddal az önéletrajzod):
• Öltözködés szolid eleganciát mutasson, ne legyen hivalkodó (parfüm ne legyen túl erős)
• Az interjú egy fellépés/performance, de ne játssz kitalált szerepet! Önmagadat add!

(szemkontakt, pontosan a kérdésre válaszoljunk, stb.)

• Legyen neked is kérdésed! Ezáltal további infókat adhatsz magadról (Pl. Mindig is érdekeltek az
északi nyelvek, el is kezdtem svédül tanulni. Esetleg a munkakör jár utazási lehetőséggel? A cég legutóbbi kimutatásai
szerint, a nyereség az elmúlt évben 17%-kal növekedett. Egy bizonyos osztálynak köszönhető ez a siker?)

• Gondolkodjunk hangosan az analitikus, logikai kérdéseken! (Pl. Hány pingpong labda fér el egy Boing
777-es repülőgépben? Hány fűnyíró lehet ma Magyarországon?

• Figyelj a helyes testbeszédre!
• Viselkedj partnerként az interjúztatóval, de ne legyél önelégült vagy túl magabiztos sem!



Az interjú menete
1.Az interjú kezdetén bevezetnek minket egy irodába, ahol az interjúztató személlyel

találkozunk.
2.A bemutatkozásunk már része az interjúnak! Legyünk határozottak, hangosan, érthetően

mutatkozzunk be. Az apróságok nagyon fontosak, ezért ügyeljünk az udvariasságra. Ha
kollégákkal teli helységen kell átmennünk köszönjünk, ha valakit bemutatnak nekünk álljunk
fel, és semmiképp se üljünk le elsőnek.

3.Az első benyomások meghatározóak, pedig még el sem kezdődött az interjú lényegi része.
Fontos, hogy magabiztosak legyünk. Semmiképp se kezeljük kishitűen a szituációt. Az
állásinterjún egyenrangú felek vagyunk a felvételiztető személlyel, nincs alá-fölé rendelt
viszony. Neki éppen annyira szüksége lehet ránk, amennyire nekünk őrá.

4.Az interjú gyakran azzal kezdődik, hogy megkérnek minket, mutassuk be magunkat.
Itt röviden ismertessük az önéletrajzunkat és mondjuk el, miért keresünk most új állást. Fontos
taktikai kérdés lehet, hogy amikor bemutatkozunk, tegyünk fel kérdéseket a cégről, melyből
tűnjön ki, hogy utánanéztünk. Ez az érdeklődés jó benyomást kelthet, és a beszélgetést az
irányítja, aki kérdez! Az interjú végén, ha maradtak bennünk tisztázatlan pontok a munkakörrel
és a céggel kapcsolatban, ne féljünk kérdezni! Ha már sem az interjúztatónak sem nekünk
nincs több kérdésünk, vége ez interjúnak. Ezen ponton nyugodtan kérdezzük meg, mikor
várhatunk visszajelzést, állapodjunk meg egy határidőben.

5.Ha olyan cégnél járunk, amely termeléssel foglalkozik, és az elnyerni kívánt állás a termelési
folyamattal kapcsolatban áll, vessük fel, hogy szeretnénk látni a termelést. Ez nagyon jó
pont lehet, illetve lehetőséget nyújt arra, hogy tovább beszélgessünk a szakmai vezetővel.
Végül határozottan és udvariasan köszönjünk el.



Általános kérdések-válaszok
1. Az egyik leggyakoribb kérdés: Hogyan látja magát öt év múlva?

Erre igazán jó válasz nincsen, függ a cégtől és a pozíciótól is. Ha van előrelépési
lehetőség, mondjuk, hogy magasabb beosztásban képzeljük el magunkat, így látják,
hogy teljesítményorientáltak vagyunk. Ha nyilvánvalóan nincs előrelepési lehetőség,
akkor természetesen ne hangoztassuk karrierterveinket.

2. A három jó és három rossz tulajdonság kérdése a legrettegettebb kérdések közé
tartozik. Értelmetlennek tűnhet, de sok következtetés levonható belőle ezért
készüljünk fel erre.

• A trükk, hogy a tulajdonságokat a munkakörre hegyezzük ki. Vannak
tulajdonságok amik egy adott munkakörben jónak, míg egy másiknál rossznak
minősülnek. A rossz tulajdonságoknál érdemes olyanokat választani, amik
valójában jók a munkáltató szempontjából.

• Egy-két példa: „Idegesít, ha a munkatársaim nem végzik el a rájuk bízott
munkát” „Nem tudok úgy hazamenni, hogy nagymennyiségű elvégzett munka
vesz körül.” „Gyakran túlzottan maximalista vagyok”.

3. Általában elhangzik az a kérdés, hogy miért hagytuk ott az előző
munkahelyünket. Nem jó stratégia, ha az ex-munkatársat, vagy a céget szidjuk,
mert lehet, hogy az interjúztató magára ismer. Érzelemmentes, szakmai érvekkel
magyarázzuk a váltásunkat. Ne beszéljünk mellé, érezzék rajtunk, hogy megértő
szakemberek vagyunk.



Bértárgyalás
1.A fizetési igény csak és kizárólag a bértárgyaláson merülhet fel, előtte súlyos hiba.
2.A bérezés kényes pont. Először is tisztázzuk magunkban, mik a bérigényeink. Ezt a piac, a

cég, és önmagunk ismerete alapján tudjuk belőni. Tudnunk kell, hogy a hozzánk hasonló
szakemberek kb. mennyit keresnek, hogy ennél a konkrét cégnél milyenek a bérek, illetve mi
mennyiből tudunk gazdálkodni. A túlzó összeg sem jó, de a túl kevés sem. Ha valaki túl
keveset kér, ott valami nem tiszta.

3.Fontos, hogy ne tűnjön úgy, hogy problémát okozzon a pénzről beszélni. Ne remegjen
meg a hangunk, ne érezzük, hogy tabutémáról beszélünk. A HR-es ebből azt a következtetést
vonja le, hogy bizonytalanok vagyunk.

4.A legjobb módszer, ha eldöntjük magunkban mi az az alsó határ, amennyiért még érdemes
elvállalni a munkát, illetve mi az álomhatár. Ha a legalacsonyabb összeg alá megy a
felajánlott bér felállunk, ha a felső határ körül mozog, érdemes azonnal elfogadni. Amiben
megállapodunk, valószínűleg ez lesz a bérünk még egy-két évig egészen biztosan.

5.Ha fejvadásszal dolgozunk, lényegesen könnyebb dolgunk van, ő meg fogja tudni mondani
nekünk, milyen bérsávban mozog az összeg, amit a cég fel fog tudni ajánlani nekünk
pozícióért.

6.Fontos hogy tudjuk, az interjú nem egy egyoldalú folyamat. A célja nem csak az, hogy a cég
megismerjen minket és vizsgáztasson, a dolog fordítva is igaz. Mi is tudjunk meg mindent,
amit szeretnénk, mérjük fel, hogy minden szimpatikus-e és ha nem, ne vállaljuk a munkát. Ha
szaktudásával nincs probléma és a fenti jó tanácsokat betartja az állásinterjún, a siker
garantált.



6 kérdés, amit soha ne tegyünk fel az állásinterjún

1. Mivel is foglalkozik a cégük pontosan?
2. Végeznek majd háttérellenőrzést? (múltat akarjuk titkolni?)
3. Miért engem választottak? (ego-simogatást mellőzzük)
4. Legkorábban mikor mehetek szabadságra?
5. Mennyire ellenőrzik az internethasználatot a szolgálati

számítógépen és mobiltelefonon?
6. Milyenek az esélyeim?

+12 tabu az állásinterjún:
• negatív hozzáállás, tájékozatlanság, késés, túlzott magabiztosság,

árulkodó testbeszéd, érdektelenség, fizetés, hazugságok,
bekapcsolva hagyott telefon, igénytelenség, dohányzás, alkohol



10 nyerő mondat az állásinterjún
1. „Nagyon izgatott lettem, amikor megtudtam, hogy elérhetővé vált ez

a pozíció.”
2. „Ezen a területen dolgoztam… ideig.”
3. „Nagyon tetszik, hogy a cég [mondjunk egy példát a cég

teljesítményére].”
4. „Így tudok segíteni a cégnek.”
5. „Tapasztalattal rendelkezem [hozzunk fel egy elvárást az

álláshirdetésből].”
6. „Szóval, úgy érti…”
7. „Ez az állás számomra tökéletesnek hangzik, mert…”
8. „Szeretném ezt az állást.”
9. „Köszönöm, hogy rám szánta az idejét ma.”
10. „Itt egy link a személyes weboldalamra.”



„Beszéljen magáról néhány mondatban!”

A személyzeti szakember ezzel azt teszteli, mennyire képes a pályázó a
legfontosabb pontokat kidomborítani, mit emel ki és mit nem szakmai
múltjából. Gyakran előfordul, hogy az interjúztató megszakítja az
elbeszélést és belekérdez, például egy „Miért?”-tel. A HR-es
szempontjából ez azért is hasznos kérdés, mert a pályázati anyagban
nem szereplő információk is előkerülhetnek.
Jó válasz: Érdemes az állásajánlat alapján már otthon vázlatot
összeállítani arról, mit emelsz ki az iskolai végzettségből, a szakmai
tapasztalatból és a személyes tulajdonságokból. Ügyelj arra, hogy a
pályázati anyag és az általad elmondottak ne legyenek
ellentmondásban. Például ha az állás szempontjából irreleváns, rövid
ideig tartó munkaállomást kihagytál a CV-ből, ne tegyél róla említést az
interjún sem.
Rossz válasz: Minden olyan válasz, amivel visszadobod a labdát, a
„saját munka” helyett a másik felet dolgoztatod. Például: „Benne van az
önéletrajzomban”, „Ez hosszú lesz. Miről beszéljek pontosan?”



„Miért pályázta meg ezt az állást?”

Rendkívül fontos szempont a motiváció. Hiába van meg ugyanis a
megfelelő szakértelem, ha a jelentkező néhány hónap múlva továbbáll.
A HR-es olyan pályázót szeretne prezentálni, akit nem kell fél év múlva
pótolni.
Jó válasz: Még akkor is, ha a pénz motivál, próbálj meg belsőleg
motiváltnak mutatkozni. Ha jónak tartod a céget, lehet hivatkozni arra,
hogy szeretnél fejlődni, stabil munkahelyen dolgozni, kihozni magadból
a maximumot, mert (például) korábbi munkahelyeden erre nem volt
lehetőséged.
Rossz válasz: „Több pénzt szeretnék keresni”, „Kell egy munka”, „Közel
van a cég, egyszerű lesz a bejárás”.



„Mit tud a cégünkről?”
Az előbbivel összefüggésben ez is a motivációról árulkodó kérdés. Aki
nem csak a pénz miatt keres állást, hanem fejlődni akar, jól akarja
érezni magát, az utánanéz a cégnek, megkérdezi ismerőseit, mi a
véleményük a megcélzott munkaadóról.
Jó válasz: A legjobb, ha még pályázás előtt megkeresed a cég
weboldalát és kigyűjtöd a legfontosabb információkat. Mikor alapították,
mi a profilja, kik az ügyfelei, milyen szakmai díjakat nyert, melyek a
legismertebb termékei, milyen nagyobb beruházásokat hajtott végre, mi
a küldetése, nemzetközi cég esetén hány országban van jelen,
Magyarországon mióta. Esetleg a versenytársak után is böngészhetsz.
Rossz válasz: „Még nem tudtam utánanézni”, „Ezt akartam
megkérdezni”.



„Miért akar eljönni mostani munkahelyéről?”

Az interjúztató ezzel a kérdéssel azt akarja kipuhatolni, hogy mi áll a
távozás hátterében. Elképzelhető, hogy ugyanez náluk is előfordulhat.
Ilyen távozási ok lehet például a gyakori túlóra, a rugalmas munkaidő
hiánya, a kevés kreativitást igénylő feladat, az alacsony fizetés
(miközben itt sem keresne többet).
Jó válasz: Kerüld az előző munkaadó szidalmazását. Még akkor is, ha
nem érzed magad hibásnak az eljövetelben. Lehet úgy fogalmazni,
hogy eljön az idő, amikor új munkahelyre, impulzusokra, célokra vágyik
az ember. Szeretné új közegben kipróbálni magát és a maximumot
kihozni magából.
Rossz válasz: „Erről nem szeretnék beszélni”, „Összevesztem az
egész csapattal”, „Az egy csaló cég, amely rabszolgaként dolgoztat,
sikkaszt, a vezetőnek börtönben lenne a helye”.



„Mekkora fizetésért jönne hozzánk dolgozni?”

Akadnak cégek, amelyek már az önéletrajzban kérik a fizetési igény
megjelölését, de legkésőbb az állásinterjún előkerül a kérdés. A cégek
szeretik, ha először az álláskereső teríti ki a lapjait és kérdéseikkel is azt
próbálják elérni, hogy először a másik fél mondjon számokat.
Jó válasz: Abban az esetben mondj összeget, ha ismered a pozíció
tartalmát és a felelősségi kört. Ha nem tudod, akkor kérdezz rá. Amikor
az összeget kimondod, légy határozott és nézz az interjúztató szemébe.
Sáv helyett inkább egyetlen bruttó számot mondj, ami a vágyott bérnél
egy kicsit- körülbelül 10-20 százalékkal - magasabb legyen.
Rossz válasz: „Hát nem is tudom”, „Nettó 100-200 ezer között
kellene” (ez túl nagy sáv és a cég képviselője automatikusan az
alacsony összeget rögzíti).



„Mit tart az erősségének és mit a gyengéjének?”

Ebben a kérdésben a pályázó önképére kíváncsi a toborzó. Túlzott
magabiztosság vagy sok önkritika esetén is el lehet bukni.
Jó válasz: Az a leghatásosabb, ha mások véleményét említed
öntömjénezés helyett. „Korábbi főnökeim megbízható, lojális,
ügyfélközpontú munkatársnak tartottak”. A gyengeségekre vonatkozó
kérdésre próbálj „kis fajsúlyú” gyengeséget említeni,ami még
pozitívumként is értelmezhető. („Hajlamos vagyok arra, hogy
túlterheljem magam”.)
Rossz válasz: Túlzottan magabiztosnak („Hiba nélkül dolgozom”,
„Szerintem az ország legjobb értékesítője vagyok”) vagy túlzottan
önkritikusnak („Nagyon pesszimista vagyok”, „Nem tudok stresszes
környezetben dolgozni”) mutatkozni.



„Miért gondolja azt, hogy ön a megfelelő erre a 
pozícióra?”
A toborzó ezzel a kérdéssel azt teszteli, mennyit értett meg a pályázó a
pozíció tartalmából és milyen kapcsolódási pontokat talált a cég által
keresett és az általa felkínált tudás között.
Jó válasz: Mindenképpen hivatkozz korábban olvasott vagy hallott
információkra. „Az álláshirdetésben az szerepel” / „Korábban említette,
hogy most léptek a magyar piacra, imponzánsak a növekedési tervek,
és nem a hagyományos keretek között gondolkodó értékesítőt
keresnek. Szeretem az új utakat, a kockázatot, motivál, ha valami újat
kell felépíteni”.
Rossz válasz: Itt is árt a megalapozatlan vagy túlzó magabiztosság.
„Ahová eddig beléptem, mindenhol én lettem a legtöbbet behozó
értékesítő”. (Ez persze korábbi tényekkel alátámasztva remek érv lehet,
anélkül nem.)



„Folytathatjuk angolul a beszélgetést?”

Olyan pozícióknál, ahol fontos a jó angoltudás, előszeretettel tesztelik a
cégek állásinterjún (vagy már előtte telefonos interjún). Néhány perc
alatt szinte minden kiderül a valós nyelvtudásról. Az is gyorsan
világossá válik, mennyire magabiztos a pályázó, hogyan reagál a
váratlan helyzetekre.
Jó válasz: „Of course.” (Természetesen.). Vágj bele bátran. Ne félj a
nyelvtani hibáktól. Ha folyamatosan beszélsz és a másik fél megérti a
mondandódat, már nyert ügyed van.
Rossz válasz: „Most inkább ne, készülnöm kell rá.”



„Mit csinál a szabadidejében?”

A szabadidős tevékenység árulkodó egy pályázó személyiségéről. Erről
egyébként az önéletrajzban nyilatkoznak sokan, de interjún is előkerül.
Megesik, hogy a CV-ben megadott tevékenységekbe kérdeznek bele.
Jó válasz: Csak az igazat írjuk be a CV-be és mondjuk interjún. Arról
tudunk ugyanis a leghitelesebben beszélni. Arra azonban ügyeljünk,
hogy a hobbik „beszélnek” rólunk. Ha például futunk és focizunk is,
akkor említsük meg mindkettőt, mert a futás egy csapatmunkára épülő
pozícióban a „magának való” jellemzéssel kapcsolódik össze.
Rossz válasz: Ami jól hangzik, de semmi közünk hozzá (squash,
vitorlázás). Rendkívül kínos, ha kiderül, csak a trendiség látszata miatt
mondtuk.



„Az utolsó három munkahelyéről néhány hónap után 
távozott? Mi ennek az oka?”, „Ahogyan látom, hét év 
alatt végezte el az egyetemet. Miért tartott eddig?”, „Mit 
csinált abban a két évben, amikor már eljött X cégtől és 
még nem kezdett el dolgozni Y-nál?”

A rutinos interjúztató azonnal észreveszi az önéletrajz gyenge pontjait, és
rá is kérdez. Ilyen gyenge pont lehet a fent már említett gyakori
munkahelyváltás, a túl hosszú képzési idő, a két munkaállomás közti 1-2
éves lyuk, vagy ha valami elvárásként szerepel az álláshirdetésben, de a
pályázó nem nyilatkozott róla.
Jó válasz: Nem érdemes tényekben valótlanságot állítani. A gyakori
munkahelyváltás valóban nem mutat jól, de megesik, hogy nem találkozik
a munkavállalói és a munkáltatói elvárás egymással. A hosszú képzési idő
oka lehet az egyetemi életben való aktív részvétel, a tanulás melletti
munka, a külföldi ösztöndíj. A szakmai állomások közötti lyuk mögött pedig
szintén vannak olyan okok, amelyek érthetőek (feltöltődés, tanulás,
gyermeknevelés, de az álláskeresés, az útkeresés sem szégyen).
Rossz válasz: Minden, ami nagy csúsztatás.



„Hová szeretne eljutni 3-5 év múlva?”

A jövőbeli karriercélokra vonatkozik a kérdés. Többnyire olyan helyeken
kérdezik meg, ahol ambiciózus embereket szeretnek felvenni.
Jó válasz: Nem árt az óvatosság. Kisebb cégnél, ahol korlátozott a
vezetői posztok száma, nem ajánlatos a vezetői szintet említeni.
Hatásos válasz lehet, hogy „nem a posztok és a titulusok érdekelnek,
hanem a szakmai fejlődés, a nyelvtudás fejlesztése, az inspiratív
környezet és a vezetőktől való tanulás. Hogy hová szeretnék eljutni, az
attól is függ, hogy a cégnél milyen lehetőségek kínálkoznak”.
Rossz válasz: „Néhány hónapon belül vezetői poszt”, „Nem
gondolkodom 3-5 évben egy munkahelyen”.



„Van-e kérdése?”

Az állásinterjú utolsó részében gyakran elhangzik ez a kérdés. Ha közben
nem érdeklődtél semmiről, akkor itt érdemes valamit kérdezni.
Jó válasz: Szóba jöhetnek a munkakörülmények (mekkora csapatban
dolgozik majd az új kolléga, milyen képzési, karrierlehetőséget nyújtanak
– multi esetén országok között –, milyen béren kívüli juttatások vannak a
cégnél), rá lehet kérdezni a magyarországi stratégiai célokra, az
esetleges beruházási/bővülési tervekre. Ha a munkával és a céggel
kapcsolatban mindenre választ kaptunk, akkor érdemes arról érdeklődni,
hogy mikorra várható eredmény, hogyan közlik, mi lesz a kiválasztás
következő lépése. Utóbbi azért is fontos, hogy legyen igazodási pont az
interjú után. Ha például két héten belül választ ígérnek, de nem érkezik
semmi, akkor nyugodtan felhívhatod őket.
Rossz válasz: Ha az interjún egyetlen kérdést sem tettél fel és a HR-es
sem bőbeszédű, az negatívumnak számít.



Állásinterjú szimuláció
Feladat leírása



Fontos előkészületek (6-7 perc) – Olvassátok el figyelmesen!
• Készítsd elő a CV-det és az álláshirdetést, amire (elvileg) a CV-t elkészítetted! 

Menj be a TEAMS-ben létrehozott „Interjú-csatornába”, a triád társaidhoz!
• Osszátok le a szerepeket és a sorrendet a triádban: ki lesz először interjúalany, 

kérdező, megfigyelő? Ki lesz másodszor?
• Küldjétek el egymásnak az önéletrajzotokat, és közöljétek, hogy melyik cég mely 

pozíciójára írtátok a CV-t? Küldjétek át az álláshirdetést is a kérdezőnek!
• Töltsétek le az általános csatorna „Fájlok” menüpontjából a hozzátok tartozó 

dokumentumokat
• pl. ha te leszel először interjúztató, akkor az „Interjúkérdések – 1. változat” c. 

dokumentumot töltsd le, ha a második leszel, akkor a 2. változatot töltsd le
• ha megfigyelő vagy, akkor az „Interjú értékelőlap” c. fájl töltsd le

• Kap mindenki az elején 2-3 perc felkészülési időt, hogy utánanézzetek a cégnek, 
kitaláljátok saját kérdéseiteket, szerepbe helyezkedjetek

• A segédanyagból is tegyetek fel kérdéseket (nem kell mindet, de minden 
kérdéstípusból legalább egyet)

• Javasoljuk, hogy rögzítsétek az interjúkat, hogy vissza tudjátok nézni saját 
szerepléseteket

• Az értékelő-megfigyelők emeljék ki vastagítással vagy aláhúzással a listából azokat 
a kompetenciákat, amiket meg tudtak figyelni, és indokolják szövegesen is



Feladat leírása
3 fős triádokban szimulálunk interjút:

• egy kérdező-interjúztató
• egy interjúalany
• egy megfigyelő-értékelő

Ütemezés:
• 2-3 perc felkészülés, információgyűjtés, lélektani ráhangolódás
• 10-12 perc interjú, miközben az interjúalany felvételt is készíthet
• 3-4 perc visszajelzés az interjúalany részére a megfigyelőlap alapján, az 

interjúztató is adjon visszajelzést és az értékelő is
• utána szerepcsere: mindenki mindhárom szerepet próbálja ki!
• a 3 változatban kiadott anyagok részben különböznek
• Az interjúk után töltsétek fel a kitöltött értékelő lapokat a TEAMS triád

csatornához!
Óra végén: mindenki jöjjön vissza az általános csatornára, és megbeszéljük 
a közös tapasztalatokat, észrevételeket (5 perc)
Óra után: a Moodle-ben adjatok írásos, szöveges visszajelzést a jelölt CV-
jéről (7. alkalomnál megnyitott fórum) 



Assessment Center szimuláció
Karriermenedzsment és üzleti interakciók

Dr. Balogh Gábor
2020



Mi is az Assessment Center (értékelő központ)?
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https://www.youtube.com/watch?v=T6nVuwr31wQ
https://www.youtube.com/watch?v=yjxiCOqmsJE


Feladatok általános szabályai (keretek) – Előkészületek 10 perc

• Alkossanak 4-5 fős csoportokat! Minden csoportnál 2-2 fő megfigyelőre lesz.
• A következőkben lesznek egyéni és csoportosan megoldandó feladatok.
• Egyes feladatoknál szükség lesz okostelefonra, papírra, tollra.

A csoporttagok feladatai:
• A megadott időkereten belül minél több, minél precízebb, minél kreatívabb szakmai

megoldások keresése.
• Az instrukciók alapján saját fantáziával kiegészíthető a feldolgozás.
• A szituációknál kamatoztathatja színészi képességeit is, de a legtöbb feladatnál adja

önmagát!
Az értékelők feladatai:
• A betölteni kívánt munkakör megnevezése, kijelölése (mindenki ugyanazért a pozícióért

menjen).
• A munkakörhöz kapcsolódó személyspecifikáció elkészítése (mely kompetenciákra,

személyiségvonásokra fognak fókuszálni?)
• Értékelési kritériumok felállítása  használhatják a csapatuk által elkészített értékelőlapot és

a „közös” értékelőlapot is
• Lehetőségük van a feladatok kiválasztására a feltöltött „közös” és hallgatók által készített

feladatokból is. Lehetőleg ne (vagy ne csak) a saját kidolgozásút válasszák!
• Megfigyelik a résztvevőket (a két értékelő beszélje meg, ki kit figyel, tartsák titokban),

feljegyzéseket készítenek, és óra végén KONKRÉT visszajelzéseket adnak a jelölteknek,
megmondják, kit választanának?



Értékelők felelősségi területei, további feladatai
• Ők felelnek az időtartásért, mindegyik csapat a saját ütemében

dolgozik.
• Hagyjanak időt a végére, visszajelzések adásához.
• Ők egyben megfigyelnek, és értékelő megjegyzéseket rögzítenek az

értékelőlapon. Nem kell mindenkit, a két megfigyelő beszélje meg,
hogy ki kit fog figyelni.

• Beszéljék meg a csapattal, hogy milyen munkakörről és cégről van
szó?

• Ők titokban kijelölhetnek néhány készséget (pl. vezetői, csapatjátékos,
alkalmazkodás), amit jobban figyelnek, és ami fontos a munkakörhöz.

• Az értékelőknek joga van kijelölni-kiválasztani a megoldandó
feladatokat, azok sorrendjét, de dönthetnek úgy is, hogy bevonják a
csapattagokat a közös kiválasztásba.

• Az időre tekintettel fontos a gyors és hatékony döntéshozás,
folyamatmenedzselés.



Keretek, játékszabályok – A feladatok megoldásához 
NE a neten nézzetek megoldásokat!

• Elrendeződés, szabályok, szerepek megtalálása az óra első 10 perce
• Javasolt (nem kötelező): indítsatok el rögzítést, hogy vissza tudjátok nézni saját

teljesítményeteket!
• A csapattagok nekiállnak az értékelők által kijelölt (vagy akár a közösen

megbeszélt és kiválasztott) feladatok megoldásának
• Lehetőség van egy-egy feladat után a szerepek cseréjére (nem kötelező): aki eddig

megfigyelő volt, utána részt vehet a következő feladatban, és másvalaki veszi át az
értékelést

• Lényeg: CSAPATMUNKA!
• Kb. 50 perc alatt próbáljanak meg legalább két feladat végére érni (feladat

komplexitásától függ az időszükséglet). Ha letelt az idő, félbe kell hagyni a
feladatot

• Az értékelők felelősek az idő tartásáért, és moderálják a folyamatot
• Az óra végén hagyjatok 15 percet, melyből 10 perc az értékelők általi

visszajelzések szóbeli és személyre szabott közlése, és az óra végén az utolsó 5
percre érjetek vissza az általános csatornára a közös konklúzióra

• Óra utáni feladat: a Moodle-ben írjatok szöveges értékelést társaitok emlékezetes
pozitív és/vagy fejlesztendő megnyilvánulásairól, mit javasolsz nekik (nevezd is
meg őket)



AC csoportfeladat – Logisztori – Időszükséglet kb. 25 perc

• Oldjátok meg a logikai feladványt minél rövidebb idő alatt!
• Fontos, hogy csapatban dolgozzatok!
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AC szerepjáték – Tárgyalás szimulálása (időszükséglet kb. 10-15 perc)

Rövid szituáció leírása: a cég képviselői egy beszállító nagyvállalat kísérleti
gépüzemének termelési vezetői, és a részleg állandóan késik a megrendelések
teljesítésével, megszegi a szállítással kapcsolatban tett ígéreteit. Ennek oka, hogy
maximálisan ki szeretnék elégíteni a minőségi kritériumokat, és minimalizálni a
hibás-selejtes termékek számát. A megrendelők, akiket zavar, ha kifutnak az időből,
és még fekszik az asztalon 300 db megrendelés.

Cél: saját álláspont védelme, érvényre juttatása.

Feladat: 2-3 céges képviselő tárgyal a helyzet tisztázásáról, saját álláspont
megértetéséért a 2-3 fős tervező mérnökökből (ügyfelek) álló tárgyalópartnerekkel
(további fantáziával kiegészíthető az eset, pl. melyik termékről és melyik cégről
legyen szó, pl. AGC szélvédői. További okok (pl. gépleállások, munkaerőhiány, stb.)
és megoldások (pl. kedvezmények, stb.) kreatív keresése szükséges.

Stílus: a tárgyalópartnerek válasszanak tárgyalási stílust és a szimuláció után
tippeltessék meg a többiekkel, hogy melyik volt az alábbiak közül: Tárgyalási
stílusok: szőrszálhasogató tárgyaló, agresszív-kemény tárgyaló, win-win szituációra
törekvő tárgyaló, rugalmas-alkalmazkodó-kompromisszumkereső tárgyaló



AC csoportfeladat – Időszükséglet kb. 10 perc
Csoportosan megbeszélendő feladatok: EXCEL
A feladat megoldásához NE használjanak internetet vagy más segítséget, próbálják
fejből megoldani! Válaszaikat egy közös dokumentumban írják és mentsék el!

• Mit jelent a piros háromszög a cella jobb felső sarkában? Illetve a zöld
háromszög a cella bal oldalán?

• Mi a különbség a relatív és az abszolút hivatkozás között? Mire jók a $ jelek?
• Mi történik, ha egy képletet máshová másol?
• Milyen lehetőségeket ismer arra, hogy egy nagy táblázatban megtaláljon

adatokat?
• Milyen eszközöket ismer arra, hogy egy nagy Excel fájl méretét lecsökkentse?
• Egy kollégája számára írjon le egy útmutatót a következő feladatra: hogyan

lehet egy idősoros diagramra 2 tagú polinomiális trendvonalat illeszteni?



Csoportfeladat az egyéni prezentációk alapján
A 4-5 fős csoportok együtt dolgoznak ismét:
• Rajzolják le/szerkesszék meg a csoport közös karrierpreferenciáit 

megjelenítő team-logo vagy saját márka emblémájukat, melynek címe: 
„Közös szakmai jövőnk” 

• Jelenítsék meg minden résztvevő karriercéljait.
• 10 perc áll rendelkezésükre, hogy elkészítsék a rajzot.

Az értékelők megfigyelik a csoportdinamikát, 
a szerepeket, viselkedési mintákat.

A kidolgozás után:
• A csapatok egymás számára is elérhetővé teszik

megoldásaikat.



AC feladat – Időszükséglet kb. 10 perc
Cégkultúra
• Nézzenek utána az interneten az alábbi cégek közül legalább kettő

alapelveinek, alapvető értékeinek! Szabadon választhat a megjelölt
vállalatok közül!

• Hasonlítsák össze, és priorizáljanak, melyik vállalati kultúrával
tudnának leginkább azonosulni, érveljenek az egyik mellett és a másik
ellen. Melyikkel dolgozna kevésbé? Döntse el, melyik cégnél dolgozna
szívesebben.

• IT Services/Coca Cola/BCG/MOL/K&H Bank.



Értékelés és visszajelzés
• A megfigyelő-értékelők részletes visszajelzést

adnak a jelölteknek, elmondják, ki kit figyelt meg,
milyen szempontok mentén.

• Utána közösen is megbeszéljük a tapasztalatokat.



Köszönöm a figyelmüket!



 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  8. alkalom: A felvételi eljárás és a kiválasztás folyamata - Hogyan készüljünk az állásinterjúra?
/  Felkészülés az órára (határidő: ápr. 7.)

Karriermenedzsment

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 7.)
Oldd meg az alábbi feladatokat!

Utolsó módosítás: 2020. March 21., Saturday, 12:17

◄ Hogyan írjunk jó önéletrajzot? c. 
előadás teljes anyaga

Ugrás...

Egyéni feladat: Keress álláshirdetést, amire 
szívesen jelentkeznél! Tölts fel egy-két 

álláshirdetést, vagy másold be ide 
szövegben!  ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-8
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=118
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1368&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=119&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  8. alkalom: A felvételi eljárás és a kiválasztás folyamata - Hogyan készüljünk az állásinterjúra?
/  Egyéni feladat: Keress álláshirdetést, amire szívesen jelentkeznél! Tölts fel egy-két álláshirdetést, vagy másold be ide szövegben!

Karriermenedzsment

Egyéni feladat: Keress álláshirdetést, amire szívesen jelentkeznél! Tölts fel
egy-két álláshirdetést, vagy másold be ide szövegben!
Keress álláshirdetést, amire szívesen jelentkeznél!

Tölts fel egy-két álláshirdetést, vagy másold be ide szövegben!  

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 7., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Felkészülés az órára (határidő: ápr. 7.) Ugrás...
Csoportmunka: Találj ki AC feladatot a 

többi csapat számára! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-8
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=119
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=119&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=119&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=118&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=120&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  8. alkalom: A felvételi eljárás és a kiválasztás folyamata - Hogyan készüljünk az állásinterjúra?
/  Csoportmunka: Találj ki AC feladatot a többi csapat számára!

Karriermenedzsment

 AC.pdf 2020. February 7., 13:03

Csoportmunka: Találj ki AC feladatot a többi csapat számára!

1. Csapatmunka: 5-6 fős csoportokban találjatok ki 2-3 db AC feladatot a többi csoport számára, amit órán le is lehet folytatni (darabonként
kb. 20-30 perc időtartamban)! Határozzátok meg a pontos feladatot, hogy milyen kompetenciákat néztek, mit hogyan értékeltek, az
időkereteket, szerepeket, szituációt, "játékszabályokat", használható kellékeket!

2. A csapatból 1-2 fő lesz megfigyelő (beszéljétek meg, hogy ki), és ők készítsenek hozzá pontozó-értékelő lapot is a Ti kritériumaitokkal,
szempontjaitokkal!

Minden csapattag töltse fel az elkészített anyagokat, hogy tudjunk pontot adni! 

Ha nem emlékszel arra Emberi erőforrás menedzsmentből, hogy mi az az AC, akkor fusd át az alábbi diát erről!

 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 7., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Egyéni feladat: Keress álláshirdetést, 
amire szívesen jelentkeznél! Tölts fel egy-

két álláshirdetést, vagy másold be ide 
szövegben! 

Ugrás...
Adj visszajelzést csapattársaidnak az AC-

ról és az interjú tapasztalatairól! (határidő: 
ápr. 12.) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-8
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=120
https://moodletest.pte.hu/pluginfile.php/256/mod_assign/introattachment/0/AC.pdf?forcedownload=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=120&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=120&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=119&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/forum/view.php?id=121&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  8. alkalom: A felvételi eljárás és a kiválasztás folyamata - Hogyan készüljünk az állásinterjúra?
/  KÉRÉS: A TEAMSBEN LÉTREHOZOTT 6-7 FŐS AC CSOPORTOK CSAPATTAGJAIVAL DOLGOZZATOK EGYÜTT!

Karriermenedzsment

KÉRÉS: A TEAMSBEN LÉTREHOZOTT 6-7 FŐS AC CSOPORTOK
CSAPATTAGJAIVAL DOLGOZZATOK EGYÜTT!
A TEAMSBEN LÉTREHOZOTT 6-7 FŐS AC CSOPORTOK CSAPATTAGJAIVAL DOLGOZZATOK EGYÜTT! 

Utolsó módosítás: 2020. April 5., Sunday, 21:12

◄ Adj visszajelzést csapattársaidnak az 
AC-ról és az interjú tapasztalatairól! 

(határidő: ápr. 12.)
Ugrás... Állásinterjú tippek (prezentáció) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-8
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=1405
https://moodletest.pte.hu/mod/forum/view.php?id=121&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1493&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  9. alkalom: A munkaszerződés - Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások munkába álláshoz - Helytállás a munkahelyen: Önmenedzselés,
énmárka, kapcsolatépítés, kultúraközi interakciók
/  Felkészülés az órára (határidő: ápr. 14.)

Karriermenedzsment

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 14.)
Az alábbi feladatot kell elvégezni:

Utolsó módosítás: 2020. March 21., Saturday, 12:22

◄ Állásinterjú tippek (prezentáció) Ugrás...
Fiatal pályakezdőknek nyújtott 

támogatások ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-9
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=122
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1493&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=123&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  9. alkalom: A munkaszerződés - Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások munkába álláshoz - Helytállás a munkahelyen: Önmenedzselés,
énmárka, kapcsolatépítés, kultúraközi interakciók
/  Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások

Karriermenedzsment

Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások
Nézzen utána Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatásoknak, majd linkelje be azokat! 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 14., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Felkészülés az órára (határidő: ápr. 14.) Ugrás...
Óra után: Infografika készítése a jó 

önmenedzselési gyakorlatról ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-9
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=123
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=123&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=123&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=122&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=124&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  9. alkalom: A munkaszerződés - Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások munkába álláshoz - Helytállás a munkahelyen: Önmenedzselés,
énmárka, kapcsolatépítés, kultúraközi interakciók
/  Óra után: Infografika készítése a jó önmenedzselési gyakorlatról

Karriermenedzsment

Óra után: Infografika készítése a jó önmenedzselési gyakorlatról
Készíts infografikát a jó önmenedzselési gyakorlatról az órán elhangzottak alapján!

Segítségedre lehetnek az alábbi weboldalak:

https://piktochart.com/

https://www.easel.ly/ 

További ismertető infografika készítéssel kapcsolatban: https://thepitch.hu/infografika-keszites-online/

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 19., Sunday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Későn leadott munkák Csak a halasztást kapók számára engedélyezett

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Fiatal pályakezdőknek nyújtott 
támogatások

Ugrás... Itt letölthető a kapcsolódó előadás ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-9
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=124
https://piktochart.com/
https://www.easel.ly/
https://thepitch.hu/infografika-keszites-online/
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=124&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=124&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=123&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1559&forceview=1
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A munkaszerződés



A munkaszerződés

• Munkaviszony minden esetben munkaszerződéssel jön 
létre. 

• A munkavállaló a megkötésével és a hatóságoknál 
történő bejelentésével válik jogosulttá többek között 

• az orvosi ellátásra, nyugdíjra, táppénzre, GYES-re és 
• a Munka Törvénykönyvében rögzített, őt megillető egyéb jogokra.



A munkaszerződés részei

• A munkáltató és a munkavállaló neve, illetve 
megnevezése (munkáltató esetében a cégnév) és a 
munkaviszony szempontjából lényeges adatai.

• A munkavállaló személyi alapbére illetve az egyéb 
juttatások

• A munkavállaló munkaköre
• A munkavégzés helye
• A munkaviszony kezdete
• A munkaviszony időtartama
• Próbaidő 



Fiatal pályakezdőknek nyújtott 
támogatások munkába álláshoz



Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások 
munkába álláshoz

• Ti mit találtatok?
• Mindig érdemes figyelni az aktuális pályázati 

kiírásokat
• …nem csak pályakezdőként…
• https://nfsz.munka.hu/Munkaadoknak/Lapok/ma_tamogatas.aspx



Önmenedzselés, én-márka építés



Bevezető kérdések

• Miért fontos önmagunk menedzselése, egy 
énmárka kiépítése?

• Ti foglalkoztok ezzel tudatosan? Építitek az 
énmárkátokat?

• Ha igen, hogyan teszitek? Tippek, ötletek?



Önmenedzselés

• „A szellemi munka területén a siker azok mellé 
szegődik, akik ismerik önmagukat, erősségeiket, 
értékeiket, és azt a módot, ahogyan a legjobb 
teljesítményt tudják elérni.” (P.Drucker)



Mit jelent az önmenedzselés?

• „Valakinek a maga érvényesülését elősegítő, 
önmagát népszerűsítő ügyeskedése.„ (Kislexikon)

• „Nyomulni kell ezerrel” (Pintér Zsolt)
• „Élünk lehetőségeinkkel” (Szirmay Ágnes, 

munkapszichológus)



Mi kell az önmenedzseléshez?

• Magas szintű, reális önismeret és önbizalom
• Az önérvényesítő magatartás szerves része 

• a kapcsolatteremtő 
• és azt ápolni is tudó képesség (Pintér Zsolt)

• Kemény munka, egy jó nagy adag 
kommunikációs és prezentációs készség, 
valamint asszertivitás és érett személyiség
(Gyimóthy 2009)



Self Branding Elméletben 

Definició:
• A személyiségi jegyek, szakmait tapasztalatok, és 

szakértelem kombinációja. 
• Az énmárka azon tulajdonságok, kompetenciák és az 

ezekhez kapcsolódó érzelmek összessége, ami mások 
fejében (család, barátok, kollégák) megjelenik, mikor szóba 
kerülünk, ha a nevünket hallják.

• Nem csak a sztárok és nagyvállalatok előjoga



Személyes márka

• Az egyén tulajdonságainak összessége, 
jók és rosszak egyaránt 

• Viselkedésünk: magunk alakítjuk
 mások bírálják



A személyes márka 4 alappillérre épül:



4 alappillér: 

1. Megjelenés: testbeszéd, öltözködés, és általában 
véve a kiállásod

2. Személyiség: ahogyan viselkedsz, kommunikálsz és 
bánsz más emberekkel

3. Kompetenciák és képességek: tapasztalatod és 
képességeid egyvelege 

4. Megkülönböztető jegyek: mi különböztet meg azoktól 
az emberektől, akikről csak felejthető emlékünk 
maradt?



Fontos szempontok az énmárkánál

• Bővítsük kapcsolati hálónkat!
• Váljunk ismertté minél szélesebb körben!
• Jó önmarketinggel könnyebb eladni magunkat!

• Két véglet: öntömjénezés  nem merik 
eladni magukat

• Fontos az időzítés
• Jó, ha már hallottak rólunk

• Az önmarketing adu ásza az erős énmárka.



Az énmárkaépítés alapköve: az önismeret
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ÉNMÁRKA



Énmárkaépítés törvényei (1)

1. A specializáció törvénye: a kiváló eredmények egy területre
fókuszálnak. Próbáljuk meg rögzíteni, hogy mi az, amiben mi
kiemelkedőek vagyunk. Ha sok területen dolgozunk egyszerre,
végeredményben inkább elveszünk. Válasszunk célcsoportot, elemezzük
és pozícionáljuk magunkat. Érdemes másoktól impressziókat gyűjteni,
hogy mi lenne az, amivel érdemes foglalkozni, mi az, amiben tényleg
kiemelkedőek vagyunk másokhoz képest ezért érdemes rá építenünk.
2. A vezetés törvénye: ahhoz, hogy a személyes márkánkat
hitelességgel és tekintéllyel ruházzuk fel fontos, hogy a saját területünkön
vezetőként, befolyásos valakiként tűnjünk fel.
3. A személyesség törvénye: egy jó személyes márkát az igazi
személyiségre kell építeni, amibe a hibáink is beletartoznak. Jónak kell
lenni, de nem tökéletesnek.

https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/a-szemelyesmarka-epites-8-torvenye/



Énmárkaépítés törvényei (2)

4. A megkülönböztethetőség törvénye: egy hatékony személyes
márka kiemel a tömegből és elkülönít a versenytársaktól. Sokan
próbálnak úgy működni, hogy senkit ne bántsanak meg soha. Ez
Montoya szerint biztos út a kudarchoz, hiszen a langyos vízre
senki nem emlékszik.
5. A láthatóság törvénye: a sikeres személyes márkához meg
kell mutatnunk magunkat újból és újból. A láthatóság minőséget
mutat. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy aki sokat szerepel,
az jobb a versenytársainál.

https://piacesprofit.hu/kkv_ce
gblog/a-szemelyesmarka-
epites-8-torvenye/



Énmárka-építés törvényei (3)

• 6. Az egység törvénye: a privát életünknek és
személyiségünknek összhangban kell lennie a személyes
márkánkkal. Csak akkor lesz hiteles, ha a kettő egymást tükrözi.

• 7. Az állandóság törvénye: az énmárka felépítése hosszú
folyamat, amit csak lépésről lépésre, kitartással lehet végigcsinálni
és nem pótolható reklámmal vagy PR-ral. Nem változtatgathatjuk
folyamatosan, mert hitelét veszti. Vagyis türelmesnek és
megingathatatlannak kell lennünk.

• 8. A jóakarat törvénye: ha a személyes márkánkhoz valami
általánosan elfogadott pozitív dolgot tudunk társítani, az emiatt
meglévő alapvető jóindulattal jobb eredményeket érhetünk el és
jobban tolerálják az esetleges problémákat is. Egy olyan értéket
kell találnunk és közvetítenünk, ami általánosan elfogadott és
pozitív.
https://piacesprofit.hu/kkv_cegblog/a-szemelyesmarka-epites-8-torvenye/



Egy kis motiváció… 

• … miért legyünk kicsit tudatosabbak akár az 
énmárkánk építésében, akár az életünk 
alakításában: videó



Kapcsolatépítés



Bevezető kérdések

• Miért fontos a kapcsolatépítés?
• Milyen esetekben jöhet jól, ha van egy jól kiépített 

kapcsolati hálónk?
• Hogyan kell jól „networkingelni”? Mire kell 

odafigyelni, milyen alapelveket érdemes 
betartani?



Networking - Szituáció

• “Szia István! Péter vagyok. Öt éve nem beszéltünk egymással. Hogy
vagy? Mi történt veled?

• “Szia Péter! Rég nem hallottam rólad. Köszi megvagyok, a gyerekek
már iskolások, én továbbra is a …nél dolgozom értékesítői
vezetőként. Veled mi a helyzet?”

• “Hát... nagy bajban vagyok. Tegnap felmondtak az autó
márkaszervizben, most nincs állásom. Tudnál segíteni?”

• “Hát…”

Kínos szituáció  milyen jó lett volna, ha
legalább félévente ráírok, és fenntartjuk a
kapcsolatot, nem csak akkor, amikor baj van



Feladat – Hozd be a tudatodba a következőt:

• Idézz fel olyan helyzeteket, amikor…
1. szükséged lett volna segítségre, kapcsolatrendszerre, hogy

megoldj valamit és rendelkeztél vagy nem rendelkeztél ilyennel
2. nehezen ment az ismerkedés, kapcsolat kialakítása
3. nagyszerűen sikerült új kapcsolatokat kialakítani
4. feledésbe merült egy régi értékes kapcsolatod, mert nem

ápoltad, vagy más oka volt (pl. megváltozott, vagy te változtál
meg)

5. valakivel hosszú időn keresztül folyamatosan fenn tudtad tartani
a kapcsolatot, időről időre találkoztok, beszéltek. Kik ők? Mitől
működik ilyen jól?



A kapcsolat 4 alkotóeleme

1. Tisztelet
2. Bizalom
3. Szeretet
4. Megértés, megismerés



A kapcsolatépítés gyakorlata

1. lépés – a szükséglet azonosítása
2. lépés – a potenciális partneri kör 

meghatározása
3. lépés – a cselekvési terv összeállítása
4. lépés – az információs anyagok elkészítése
5. lépés – az ismerősök mobilizálása
6. lépés – a kapcsolatfelvétel lehetőségeinek 

számbavétele
7. lépés – a személyes találkozások előkészítése
8. lépés – a személyes találkozás



Kapcsolatépítés alapszabályai
• Mi a célja a kapcsolatépítésnek? Mit akarsz elérni? Mik a céljaid? 

(Munkakeresés? Vállalkozás indítása? Befektetők keresése? Előmenetel? 
Több barát? Stb.)

• Folyamat: 
• Kialakítás – fejlessz ki magadban ösztönző vágyat, hogy ismerkedj másokkal
• Ápolás, fenntartás – kedvességek, érdeklődés, születésnap, meghívások
• Kérés – időről időre közös projektek, munka, kölcsönös segítés

• Kit? Miért? Hogyan? Mikor? Hol keress meg? Milyen tartalommal?
• Kölcsönösségi alapon: mit kínálsz fel vs. mit kérsz/vársz cserébe, mire van 

szükséged?
• Stratégia, taktika kidolgozása: tudatossággal növelhető a hatékonyság, 

sikeresség
• Kapcsolatok  hálózatok (networking)
• Szükséges hozzá: 

• Építsd fel önmagad: hiteles énmárka kialakítása. Légy vonzó, pozitív kisugárzású!
• Jól informáltság, tájékozottság
• Valódi, élő kapcsolatokat alakíts ki (mindegy, hogy hány névkártyád van már, ne nem 

ápolod a kapcsolatokat)
• Kommunikáció – Beszéld a másik nyelvét

https://player.h
u/biznisz/kapcs
olatepites/



Kapcsolatépítés – Mi kell hozzá? (1)
• Legyél jó beszélgetőpartner – Mi kell ehhez?

• Érdekeljen a másik ember, teljes figyelmeddel légy jelen!
• Hallgass!  figyelj és mutasd, hogy érdekel a másik
• Ne multitaskingolj! Légy jelen, légy ott a beszélgetőpartnerrel!
• Ne papolj! Nyiss a másik felé! (Részben tedd félre a véleményedet!)
• Kérdezz jól! Kiegészítendő kérdés eldöntendő helyett. Ki, mi, hol, milyen, 

hogyan? Nem az a kérdés, hogy te miről beszélj, hanem érdeklődj, hogy mi 
érdekli a másikat?

• Éld át a pillanatot! (Ne várj startra készen, hogy végre befejezze, és 
elmondhasd a saját, érdekesebb sztoridat!)

• Ne kontrázz rá! Ne versengj vele! Neked mennyivel rosszabb/jobb…
• Ne szakítsd félbe! (Sokan elkövetik)
• Ne adj kéretlen tanácsokat! Mit kellett volna csinálnia, mit kell a jövőben 

csinálnia… Megkérdezheted, hogy kér-e tőled tanácsot?
• Légy rövid, lényegre törő!
• Nyitott, őszinte, felszabadult kommunikáció!
• Milyen beszélgető témák a legnépszerűbbek, amivel szinte bárkihez 

odamehetsz? Milyen témákat kerülj?



Kapcsolatépítés – Mi kell hozzá? (2)
• Pezsgés! Mindig menj el mindenhova! Rendezvények, konferenciák
• Lehet, hogy már ismered is, és nem kell új kapcsolatot kialakítani. Fontos a jó

kapcsolat kialakítása a közvetlen környezettel is
• Kapcsolat az interneten: nulladik lépésnek jó (feltérképezés)  de a személyes

találkozó ereje sokkal nagyobb (elköteleződés, személyes kapcsolat, barátság, stb.)
• Mutasd magad, szólj hozzá, legyen véleményed!
• Tudd, hogy te miben lehetsz hasznos mások számára! Mit tudsz adni másoknak?

Kommunikáld a képességeidet és a szükségleteidet is!
• Sok kapcsolatból nem lesz semmi, másokból meg akár nem várt barátságok is

szövődhetnek. (A legjobb barátoddal hogy alakult ki a barátságotok?)
• Folyamatként és befektetésként fogd fel.
• Gyűjts infókat, és jegyezz meg néhány speciális infót a beszélgetőtársról, arra

kérdezz rá.
• Ajánld fel a segítségedet!
• Ismerkedj lazán, gátlások nélkül! Kerüld a közhelyeket, készülj okos kérdésekkel!
• Ne csak az ismerősökkel beszélgess!
• Ne bírálj, ne ítélj, ne panaszkodj! Adj nyílt, őszinte elismerést!



Kapcsolatépítés – Mi kell hozzá? (3)
• Mutass érdeklődést és tiszteletet! 4 perces szabály!
• Kerüld az önfényezést!
• Kérj/adj névjegykártyát, gyűjtsd excel táblázatban a kapcsolataidat!
• Légy együttműködő!
• Kapcsold össze az ismerőseidet!
• Kapcsolataid a kölcsönös előnyökön alapuljanak.
• Ápold kapcsolataidat. Időigényes, de a közösségi oldalak korában nem

lehetetlen. Elég egy üzenet, egy érdekes cikk ajánlása, fotók posztolása,
szakmai rendezvényekről info küldése vagy a korábbiakból érdekes
gondolatok kiemelése.

• Légy a valódi önmagad!
• Légy érdeklődő, ne csupán érdekes!
• Légy segítőkész és cselekedj is, ne csak ígérgess!
• Szervezz üzleti reggeliket, ebédeket, közös utazásokat, stb.



Kapcsolatépítés – Mi kell hozzá? (4)
• Ismerd meg önmagad! Mi érdekel, miről tudsz sokat beszélni? Ezt ne titkold el. Fejezd ki, mivel

foglalkozol szívesen? Mit szeretsz? Sokan azt gondolják, hogy unalmasak, pedig csak nem tud
róluk semmit a külvilág, így csak felszínes dolgokról beszélnek. Állj ki az elveid mellett, mondd
ki a gondolataidat, vállald saját magad.

• Légy nyitott és kíváncsi. Őszinte, gyermeki érdeklődés. Mindenki tud valami érdekeset, újat
mondani. Figyelj arra, amit mondanak, és később utalj rá vissza! Kérd ki a véleményét!

• Kezdjünk el ismerkedni! Ne gondolkodj, hanem csináld! Ne félj a visszautasítástól! Ha mégis
valaki agresszív, akkor neki van valamilyen problémája, vagy nem jó pillanatában kaptuk el.
Magyarországon nincs még akkora kultúrája, mint pl. USA-ban. Legrosszabb, ami történhet,
hogy nem értik a közeledésedet, nem tudják értelmezni a szándékod.

• Egy jó módszer: ha ismerősökön keresztül ismerkedsz. Ha az ismerősöd beszélget valakivel,
menj oda, és kérdezd meg, „honnan ismeritek egymást?” Helyszínek: edzőterem, közösségek,
iskola, bolt, stb.

• Szokj hozzá, hogy random emberekkel beszélgetsz!
• Tartsd be az alapszabályokat: szemkontaktus, ne vágj bele a másik mondandójába, legyen

magabiztos kézfogásod, legyen nyitott testtartásod, légy képes történeteket mesélni, ill.
meghallgatni másokat.

• Ne halmozzuk a másikat kérdésekkel (ne legyen vallatás), van, akinek kell egy kis idő, hogy
megnyíljon.

• Kérdezz vissza a másik nevére. Kérj, kontaktot (FB)! Próbálj leszervezni egy következő
találkozót, invitálj olyan eseményre, helyszínre, amit te is élvezel!



A kapcsolatépítésen túl – a kapcsolattartás

• Nehéz kiépíteni, de még nehezebb megtartani…
• A kapcsolatépítésbe fektetett energia csak úgy térül meg, ha 

gondot fordítunk a létrejött kapcsolatok ápolására, azok 
elmélyítésére. 

• Kulcsa: a rendszeresség  időigényes lehet
• A kapcsolatok fenntartását befolyásolja:

• partnerek közötti kölcsönös bizalom 
• motiváció az együttműködésre 
• közös nyelv és közös kommunikációs csatornák 
• folyamatos tudásmegosztás



A népszerűség 6 módja

• Őszintén érdeklődj mások iránt!
• Mosolyogj!
• Mindenki szereti visszahallani saját NEVÉT!
• Bátoríts másokat arra, hogy önmagukról beszéljenek!
• Beszélj a másokat érintő dolgokról!
• Őszintén éreztesd a másikkal, hogy fontos!



5 hiba, amit ne kövess el a kapcsolatépítésben!

• 1. Rátukmálod a CV-det arra, aki szembejön
• 2. Hencegsz azzal, hogy mennyire csodálatos a 

munkahelyed
• 3. Faképnél hagysz valakit, hogy egy „fontosabb” 

emberrel beszélhess
• 4. Kézfogás után egyből odaadod a névjegykártyád
• 5. Összekevered a kapcsolatépítést egy 

termékbemutatóval

https://forbes.hu/legyel-jobb/uzleti-kapcsolatepites-ezt-az-ot-dolgot-soha-ne-csinald/



Három tipp arra az esetre, ha nehezen megy a 
kapcsolatépítés

1 – Kit keressek?
A veled egy szinten lévő emberek társaságát. Ha mondjuk Brand Manager vagy, nem kell
egyből az ügyvezető igazgató társaságát keresned, a marketingigazgató is pont elég.

2 - Hogy keressem?
Egy lényegre törő e-mail a legjobb. Ne könyörögj munkáért és ne fényezd magad. Fogd
rövidre, és soha se csatold az önéletrajzodat, hacsak nem egy nyíltan meghirdetett pozícióra
jelentkezel. Írd meg, mikor vagy elérhető – így gyorsabban kapsz igent vagy nemet, mintha
cirádás kisregényt írnál, amit végig sem olvasnak.

3 - Miről beszéljek?
Ha sikerült leütni a találkozót, akkor jön a neheze, mert ez leginkább egy randihoz
hasonlítható. Nem szabad túl harsánynak lenni. Nem szabad, hogy azt a látszatot keltsd,
mint aki most azonnal új munkát szeretne. Beszélj arról, hogy úgy érzed, hogy váltani akarsz
valamikor, vannak terveid. Próbálj érdeklődni a másikról, vidd el a személyes irányba, ő is
végigdolgozta a napot, lehet, hogy egy sima beszélgetést többre értékel, mint egy béna
pitchet a legnagyobb víziódról. Még az is lehet, hogy szeretne újra találkozni.

A legfontosabb, hogy ne csak akkor networkingeljünk, ha munkát keresünk. A kapcsolatépítés
magában foglalja a kapcsolat ápolását is. Maradj proaktív, és kifizetődő lesz a beletett munka.

https://forbes.hu/legyel-jobb/nehezen-megy-a-kapcsolatepites-adunk-harom-tuti-
tippet-hozza/



Fontos kompetenciák a kapcsolatmenedzsmentben
• Elkötelezettség
• Befektetés
• Következetesség
• Megbízhatóság
• Türelem
• Sokoldalúság
• Sorrendiség
• Elérhetőség
• Lelkesedés (soha ne panaszkodj)

60%
Mindenki, akivel 

már kialakult 
valamilyen szintű 

kapcsolat

10%

30%



Networking gyakorlat itt és most:
• Képzeld el, hogy egy üzleti találkozón / konferencián / rendezvényen vagyunk, és a

mostani rövid szünetben lehetőségetek van a kapcsolatépítésre a résztvevőkkel,
akiket látásból ismersz még az egyetemről.

• 1. kör:
• Keress olyan személyt, akit alig ismersz, akivel lehet, hogy még sosem

beszéltél!
• Párban (cseten) beszélgessetek, a kapcsolatépítés szabályait betartva!

Térképezd fel, hogy te miben lehetsz számára hasznos, és ő miben tudna
segíteni?

• Időkeret: 4 perc (4 perces szabály!)
• 2. kör:

• Most ugyanezt csináld, de olyannal beszélgess, akit régebb óta ismersz! (4 perc
itt is)

• Utána megbeszéljük a tapasztalatokat: kinek miért megy könnyebben, ill.
nehezebben. A két változatot hasonlítsátok össze!

• Kinek volt ez komfortzónán kívüli feladat?
• Meg is van, hogy mit kell gyakorolni!



Kultúraközi interakciók



Kultúraközi interakciók

• 21. szd. munkahelye
• munkaerő sokszínűsége

• Kultúra
• Nem
• Vallás 
• Megváltozott munkaképességűek

• Milyen tulajdonságok segítik a különböző 
kultúrájúak interakcióit?

• Rugalmasság, nyitottság, jó kommunikációkészség, …



Köszönöm a figyelmet!



Források

• Drucker, P.F.: Önmagunk menedzselése = Harvard Businessmanager.  2. évf. 
2000. 2. sz. 7-15. p

• Fehér Ildikó - Kádár Erika - Tóth Ibolya - Vertkovci Ágnes (2011): Kapcsolati 
háló építése – de hogyan?
http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/08/de-hogyan_kapcsolati-halo-
epitese.pdf

• Gyimóthy, É. (2009): Önérvényesítés határok nélkül
http://www.hrportal.hu/hr/onervenyesites-hatarok-nelkul-20091028.html

• K. Pálffy, K. (1989): Bevezetés a pszichológiába. Tankönyvkiadó, Budapest. 
• Kislexikon: www.kislexikon.hu
• Pintér, Zs. (2011): Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája. 

Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 402 p. (vonatkozó részek)
• John Purkiss - David Royston-Lee (2015): Énmárka - Tedd magad 

eladhatóvá az interneten is! HVG Kiadó, pp. 300



Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  9. alkalom: A munkaszerződés - Fiatal pályakezdőknek nyújtott támogatások munkába álláshoz - Helytállás a munkahelyen: Önmenedzselés,
énmárka, kapcsolatépítés, kultúraközi interakciók
/  Hallgatói infografikák az önmenedzselés összefoglalásáról

Karriermenedzsment

Hallgatói infografikák az önmenedzselés összefoglalásáról

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-9
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1662


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

◄ Itt letölthető a kapcsolódó előadás Ugrás... Felkészülés az órára (határidő: ápr. 21.) ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/resource/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1559&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=125&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  10. alkalom: Időmenedzsment /  Felkészülés az órára (határidő: ápr. 21.)

Karriermenedzsment

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 21.)
Válaszolj az alábbi kérdéssorra!

Utolsó módosítás: 2020. February 1., Saturday, 20:16

◄ Hallgatói infografikák az 
önmenedzselés összefoglalásáról

Ugrás...

Töltsd ki az alábbi kérdőívet, válaszolj 
mind a 10 kérdésre, és azonosítsd saját 

ismétlődő időmenedzsment problémáidat 
és hatékony megoldásaidat! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-10
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=125
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1662&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=126&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  10. alkalom: Időmenedzsment
/  Töltsd ki az alábbi kérdőívet, válaszolj mind a 10 kérdésre, és azonosítsd saját ismétlődő időmenedzsment problémáidat és hatékony
megoldásaidat!

Karriermenedzsment

Töltsd ki az alábbi kérdőívet, válaszolj mind a 10 kérdésre, és azonosítsd
saját ismétlődő időmenedzsment problémáidat és hatékony
megoldásaidat!

Válaszaidban számmal jelöld, melyik kérdésre hol válaszolsz!

1. Gyűjtsd össze a tipikus tevékenységeidet és azok időszükségleteit! Mire hány órát, percet szánsz átlagosan? 

2. Mik azok a feladatok, tevékenységek, amelyeket (akár régóta) halogatsz? Mi lehet az oka? 

3. Mire fordítanál több időt, min változtatnál? A célkitűzésed alapján milyen stratégiai tevékenységekbe szeretnél belekezdeni, amelyek a
hosszú távú céljaidat támogatják? 

4. Melyek az időrablóid? Milyen tevékenységek szerepét csökkentenéd az időtervedben? 

5. Mit tudsz törölni a napi rutinodból? Mik azok a feladatok, időtöltések, amelyek nem járulnak hozzá egyik kitűzött célodhoz sem? 

6. Mit tudnál automatizálni a technika segítségével? Hogyan, milyen eszközök segítségével? 

7. Mely tevékenységeket tudnád delegálni, kiszervezni? Kinek? 

8. Melyek jelenleg a legfontosabb mérföldkövek, határidők az életedben? (A következő héten, hónapban, évben) 

9. Milyen belső határidőket szabnál (részhatáridőket), hogy ezek a főbb célok elérhetők, megvalósíthatók legyenek? 

10. Gyűjtsd össze saját technikáidat, amivel le tudod győzni a halogatást! Hogyan léphetsz a tettek mezejére? 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 21., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Felkészülés az órára (határidő: ápr. 21.) Ugrás...
Időmenedzselési segédanyag - Uhrin 

Anett technikái ►

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-10
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=126
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=126&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=126&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=125&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1664&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
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Időmenedzsment (időgazdálkodás) 

Technikák: 

1.) Eisenhower mátrix 

 Sürgős Nem sürgős 

Fontos Csináld meg azonnal! 
Készíts tervet, határozd meg 

mikor fogsz foglalkozni vele. 

Nem fontos 

Delegáld a feladatot, 

vizsgáld meg, hogy ki 

végezheti el helyetted. 

Töröld ki a fejedből, ne 

foglalkozz vele. 

Forrás: Saját szerkesztés 

• Ami sürgős, és fontos feladat, azzal kezd és addig ne is foglalkozz mással, amíg el nem 

készültek. 

• Azok a feladatok, amelyek sürgősek, de nem annyira fontosak, nem muszáj 

személyesen Neked megcsinálnod, próbáld delegálni őket. 

• A fontos, de nem sürgős feladatoknak is el kell készülniük, de azok várhatnak. 

• Ami nem fontos, és nem is sürgős, felejtsd el, és lépj tovább. 

Ez a technika akkor nem lehet igazán hasznos, hogy ha rengeteg feladat szakad Rád. Ilyenkor 

érdemes rászánni az időt, és rendet tenni a fejedben és a feladatok között is.  

2.) Pomodoro technika: 

Ennek alkalmazása során válaszd ki a legfontosabb feladatot aznapra, majd fókuszálj csak arra 

az egy feladatra 30-90 percen keresztül. Ha hajlamos vagy elveszíteni az időérzéked, akkor 

célszerű beállítani az ébresztőt, hogy jelezzen. 

Ezt követően Pihenj! 

  



Uhrin Anett 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola 

2 
 

3.) Intézz el mindent időben 

Mindent le kell írnod, amit meg szeretnél, meg kell valósítanod. Ezeket oszd kisebb részekre. 

Fókuszálni kell arra, hogy mi a valójában fontos. 

Mivel leírod a feladatokat, tehát rögzíted, így az agynak nem kell arra koncentrálnia, hogy 

mennyi mindent kell még megtenned, hanem azzal foglalkozhat, hogy az általad felsorolt 

tevékenységeket, feladatokat egyesével megoldja. 

Előnye: Csökkenti a szorongást, a stresszt, nem vonja el a sok feladat a figyelmedet, minden 

egyes elvégzett feladat kipipálása egy sikerérzést kelt benned. 

Amit javasolni tudok: 

a) Kezd a napodat a legfontosabbal: 

• Sokan kezdik a napjaikat időhúzással. 

Tudjuk, hogy majd válaszolni kell az e-mailokra, bejelentkezni facebook-ra, instagram-

ra… stb., de nem az a legfontosabb, mégis inkább azzal kezdjük, mivel egyszerűbbnek 

tűnik, mint leülni, és a fél napot arra szánni, hogy megtervezzük a következő projektet. 

b) Egy nap egy téma: 

• Minden nap csak egy dologra helyezd a prioritást. 

• Saját példa 

Péntekenként a Farkas Ferenc Tanulmánnyal foglalkozom. 

Szombatonként, csak a német órámra készülök…stb. 

c) Mozgás nap közben: 

• Könnyű elveszíteni az időérzékünket evégett akár egész nap a gép előtt ülhetünk, de 

nem szabad megfeledkezni a testmozgásról sem. 

d) Írj le mindent: 

• Sokszor halljuk, de mégsem fogadjuk meg. Pedig a legsikeresebb emberek is használják 

pl: Bill Gates 

• Minden ötletet, feladatot írj le. 

e) Akkor fejezd be a napot, amikor elfáradtál! Pihenj eleget. 

f) Mondj néha Nemet! 
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Összegezve: 

1. ábra: Getting Things Done 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

1. Rögzítsd: Elektronikusan vagy papírra. Lényeg, hogy minden egyes pillanatban veled 

legyen. 

2. Dolgozd fel: A leírt feladatokra szánj időt, nézd át. Amelyek rövid idő alatt elvégezhetők, 

azokat végezd el. 

3. Rendszerezd: Én például Excelt használok a feladataim rögzítéséhez és rendszerezéséhez. 

4. Vizsgáld át: Bizonyos időközönként vizsgáld meg, hogy miket is gyűjtöttél össze. Mivel 

mindig új ötletekkel bővül a tárház, így érdemes hetente legalább kétszer 

megtenni ezt az átvizsgálást. 

5. Végezd el: Határozd el magad és csináld meg a feladatot. Ilyenkor Ne gondolj másra, csak 

az adott feladatra koncentrálj. 



Karriermenedzsment - Időgazdálkodás
„Legyen Ön is időmilliomos!”

Dr. Balogh Gábor
2020. április 22.



Ice-breaking

2



Időmenedzsment…

3



Határidők… (beadandók, prezentációk, szakdolgozat)

4



Szakdolgozat-írásnál gyakori a véghajrá!
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Híres emberek napi rutinja

6

Hogy néz ki a Te napi rutinod?



Tudatos időmenedzselés célja és jó időgazdálkodók 
jellemzői

Időgazdálkodás célja:
• Produktivitás, eredményesség, teljesítmény növelése
• Több idő pihenésre, kapcsolatokra, szórakozásra, feltöltődésre
• Minőségi idő nyerése  életminőség javítása
• Boldogság, nyugalom, stresszmentesség, aggodalom csökkentése
• Halogatás elkerülése

Sikeres emberek jellemzői:
• Jól mérik fel az időt: reálisan látják erősségeiket és gyengeségeiket, 

tudatosan optimalizálnak, nem vesztegetik az idejüket olyan 
fejlesztésével, ami nem éri meg a fáradságot

• Előre terveznek: célok, tennivalók, életcélok, priorizálás
• Figyelik a viselkedésüket: naplóírás, időrablók azonosítása, pihenés
• Nem esnek a túltervezés csapdájába (nap elején max. 30 perc 

tervezés)  ha túl sokat elemzünk, elmaradhat a megvalósítás  hogy 
elkerüljük a halogatást inkább praktikusak legyünk, mint maximalisták7



5 időmenedzsment módszer

8

1. Töltsd fel naptárod üres részeit!
2. Meeting közben intézd is el a

feladatokat!
3. Könyörtelen priorizálás és napi

célkitűzés!
4. Csökkentsd a zavaró tényezőket!
5. Energiamenedzsment: pihenési és

produktivitási idő azonosítása



Négy „D” módszer
Delete, Do, Delegate, Defer

1. Töröljük! Az e-mailek kb. fele mehet egyenesen a lomtárba

2. Tegyük meg! Ha sürgős vagy nem fog sokáig tartani, akkor azonnal
tudjuk le!

3. Delegáljuk! Van valaki, aki jobban meg tudná csinálni? Adjuk át a
feladatot!

4. Halasszuk el! Ha tudjuk, hogy az e-mail több időt igényel,
ütemezzük be, addig pedig tegyük félre!

9



Egy lehetséges megoldás

10TEDx előadás: https://www.youtube.com/watch?v=y2X7c9TUQJ8

Törölj feladatokat!

Automatizálj!

Delegálj!



Törölj feladatokat – Azonosítsd az időrablókat!

Melyek az időrabló tevékenységeid?

11

Melyek a tipikus kifogásaid?
„Sajnos nincs időm elmenni az edzésre. 

Pont akkor adják a kedvenc sorozatomat a tévében...”



Automatizálj! – Védd a személyes idődet!

Hogyan tudsz automatizálni tevékenységeket?

12

Keress számodra alkalmas applikációt, ami segít ütemezni!



Delegálj!

Milyen feladatokat lehet delegálni? Kinek?

13



Konkrét tippek, módszerek (1)
• GTD módszer, de van, amikor érdemes kivárni (pl. ne válaszolj azonnal)
• Időmérleg (önismeret) és időigény térkép: töprengés, beszélgetés, cselekvés

– Időrablók azonosítása, leépítése  produktív tevékenység maximalizálása, 
kényszeres halogatás minimalizálása

• Feltöltődési idő tudatos menedzselése (szünetek, önjutalmazás)
• Teendők listázása, konkrét határidők kitűzése (mérföldkövek)
• Delegálás; „hamar átpasszolni a labdát másnak, ne nálunk pattogjon”
• Pomodoro technika: 4*(25’+5’)
• Eredmény- és fejlődésorientált feladatokra érdemes fókuszálni (ehhez kell 

tudni, hogy mi a célod, és ennek vonzónak, motiválónak kell lennie)
• Kisebb feladatok felől a nagyobb felé haladni
• Tömörítés (egy csokorba összegyűjtöd a kisebb, nem sürgős feladatokat)
• Fókuszálj a fontos, de nem sürgős feladatokra (stratégiai jelentőségűek)
• Izoláció, szeparáció: legyen egy hely/napszak, amikor senki nem tud 

megzavarni, kikapcsolod a telefont, FB-t (monotasking)
• Tervezz be puffer időket, ne legyen túl feszes az ütemterv (kapcsolat vs. ember 

fókusz)  „csalónap”, boldogságérzés, stressz csökkentése (ne a terv legyen fontos)

• Tanulj meg nemet mondani! (Tudd, hogy mi fontos, és mi nem)
14



Konkrét tippek, módszerek (2)
• Projekttervezés a saját életedben: átlapolások  pl. autóvezetés közben 

telefonok lebonyolítása
• Utazási idő csökkentése, pl. Skype-megbeszélés
• Ha túl sok folyamat nyitott, zárj le néhányat, hogy ne pörögjön a fejedben
• Amikor felmerül egy feladat, azonnal írd be a naptáradba, különben elfelejted
• E-mailek hatékony kezelése (címzékés)  keresési idők csökkentése
• Fontos a rugalmasság is! Ne legyen ellenség az ember
• Frusztrációt okoz: várakozás, ill. ha mások várakoztatnak, játszanak a mi 

időnkkel (hogyan kezeljük az ilyen embert?)
• Ha rosszul terveztük meg a napunkat, akkor sok várakozási időnk lesz két 

esemény között, vagy éppen rohannunk kell egyik helyről a másikra (késünk, 
ami nem kelt jó benyomást)

• Lehetőleg szervezzük egy helyszínre össze a különböző „ügyeket”  ha már 
arra járunk, intézzük el egy kalap alatt azt is, „több legyet egy csapásra”, 
ehhez kreativitás kell

• Applikációk, rendszerek, naplók, nyilvántartások  emlékeztetők:
– https://www.lifehack.org/articles/technology/top-15-time-management-apps-and-tools.html

• Új szokások kialakítása szükséges, akár szervezeti (rendszer) szinten 15



Számos önfejlesztő videó található a Youtube-on is a 
témában

• Lustaság ELLEN - Tippek, hogy produktív legyél (5’)
– https://www.youtube.com/watch?v=0lcwjUFdnXY&t=3s

• 8 reggeli rutin:
– https://www.youtube.com/watch?v=7Z4tygyhVxY

16



Időgazdálkodásban elkövethető hibák
• Többkörös feladatvégzés vagy információhiány (pl. már nem aktuális vmi)

– Pl. ha egyik kollégám már foglalkozott 
a feladattal, de nem tudtam róla  erőforrás és idő pazarlás

• Túlvállalás (nem, nem, nem, NEM!)
• Nem tűzünk ki határidőket, feladatlista hiánya

• Akarat + Cél vonzereje + Hit, bizakodás + Akcióterv > Ráfordítás

– Ha ez nincs meg, akkor: HALOGATÁS
• Utolsó pillanat: kapkodás  hibázás
• Nincs megtervezve, nem tudatos
• Multitasking  Motiváció + monotasking = FLOW
• Permanens tűzoltás  utolsó pillanatos függőség (adrenalin)
• Nem tudunk rangsorolni (fontos-sürgős)
• Életcélhoz illesztés
• E-mail/facebook stb. sűrű nézése (lájkfüggőség)
• Következménye: elfelejtett határidők, stressz, elszalasztott 

lehetőségek, sodródás…
17



A halogatás legyőzése
• A tipikus érzés: „tudom, hogy meg kell tennem, de még egy dolgot

előtte megcsinálok…”
• Helyette lássunk munkához!
• Halogatás negatív hatásai:

– Rosszabb tanulmányi eredmények
– Kevesebb önállóság
– Gyengébb egészség
– Rosszabb munkahelyi teljesítmény
– Nagyobb stressz
– Szorongás
– Depresszió
– Magányosságérzés felerősödése

• Miért csináljuk?
– Genetika, ellenszenv a feladat iránt, neurotikus vagy kevésbé

lelkiismeretes személyiség, maximalizmus és félelem a kudarctól,
szorongás a kritikától, impulzivitás (vágy, hogy mással foglalkozzunk

18



Halogatás körforgása
1. Egy feladatot el kell végezni. Arra gondolunk, hogy hozzálátunk.
2. Kényelmetlenül érezzük magunkat a gondolattól.
3. Elodázzuk a feladatot, amíg meg nem jön hozzá a kedvünk.
4. Feszültséget és bűntudatot érzünk, amiért nem kezdtük el.
5. Még erősebb, kellemetlen érzés tör ránk.

19



Mit tehetünk a halogatás ellen?
1. Ne feltételezzük, hogy az elodázással később megjön majd a

kedvünk, épp ellenkezőleg.
2. Kérjünk meg valakit, hogy szabjon nekünk határidőt! (Vonjunk be

valakit, aki ellenőriz minket!)
3. Csapjuk be magunkat! Az elvégzendő feladatot összekötjük egy

kellemes, játékos tevékenységgel, amit szívesebben csinálnánk. Pl.
tanulócsoportban nem kell megválni a barátainktól a tanulás idejére.

4. Korlátozzuk a figyelemelterelő tényezőket!
5. Keressük meg a kihívást! Sokszor a túl könnyű feladatok unalmasak,

az unalom elveszi a kedvünket. Csináljunk olyat, aminek tétje,
értelme van, és kihívást jelent!

6. Keressünk példaképeket! Modellezés: tanulunk a példákból,
megfigyeljük, hogy mások hogyan hajtanak végre egy-egy feladatot.
Valamint tudatosítsuk a korábbi sikereinket, eredményeinket!

7. Ne feledjük, hogy tanulók vagyunk! Minden apróságért jutalmazzuk
meg magunkat! Pl. dicséret, de közvetlenül a feladat befejezése
után! 20



Ha jól csinálod, ezt kérdezik…

• Te hogy tudsz ennyi mindennel foglalkozni?
• Hogy jut még erre is időd?
• …

21



Kérdés

Ki tartja magát jó időmenedzsernek?

22

Melyek a legjobb gyakorlataitok?



Vélemény

Mikor melyik a jobb? Mitől függ?

23

Elintézni 
azonnal?

Későbbre 
halasztani?



Mi az időmenedzsment alapmodellje?

24
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Halaszthatatlan 
teendők, szigorú 
határidők: pl. vki
kórházba kerül, 

adózási határidő, 
vizsgára készülés

Célok és 
kapcsolatok. Pl. 

készségek 
fejlesztése, 

egészséges életmód 
kialakítása, 

barátságok ápolása

Félbeszakítás: pl. 
kolléga kisebb 
szívességet kér, 
jön egy e-mail, 
megcsörren a 

telefon

Időtöltések: pl. 
tévénézés, 

internetezés, 
kirakatnézegetés, 

játék



Érdemes-e megosztani a figyelmünket?
• Polikronikus munkamódszer:

– Szeretnek egyszerre több feladatot végezni
• Monokronikus munkamódszer:

– Inkább egymás után végzik a feladatokat
– Alaposabban megterveznek mindent
– Nehézségeik támadnak a megvalósításban, mert nehezebben

birkóznak meg a megszakításokkal
– Nekik jobban kell korlátozniuk a figyelemelterelő tényezőket

A kétféle embertípushoz és munkamódszerhez más-más
időgazdálkodási stílus illik  legyen személyre szabott a megoldásunk,
mert ami másnál működik, nálunk nem biztos, hogy fog.

25



Dilemma karriermenedzsment szempontból

26

Boldog élet Befektetés 
a jövőbe

vs.

-Élj!
-Minőségi idő a családdal, barátokkal
-Most használd ki a fiatalságodat
-Ne szalassz el lehetőségeket
-Most élj, amíg fiatal vagy
-Érezd jól magad
-Nincs értelme úgy elérned a célod, 
hogy közben nem élsz
-Nemcsak az eredmény számít, 
hanem az út is  élvezd!
-Játssz, kísérletezz, próbálj ki 
dolgokat

-Dolgozz!
-Add fel a szabadidődet!
-Tanulj, fejleszd magad!
-Végezd el a feladataidat!
-Mondj le a rövid távú örömökről, 
hogy később jobb pozíciód, fizetésed 
legyen, és gondtalanul élhess!
-Most kell összpontosítanod pár évig, 
hogy biztosítsd a jövőd
-A karrier lemondásokkal jár, a 
magánéletet háttérbe kell szorítani 
időlegesen



Főbb szempontok: Önfegyelem!
• Tudatosság: mivel töltöd az idődet (fiziológia, társadalmi tevékenység, 

tanulás/munka)
• Min változtassunk? Miből mikor vegyünk/csoportosítsunk át időt?
• Tervezd a szabadidődet is!
• Káoszból rend (pl. mind mapping)  keresési idő csökkentése
• Priorizálás
• Technikák:

– Pomodoro: 25’+5’+25’+5’+25’ összpontosítással (tanulás+pihenés)
– Jutalmazás
– Ló túlsó oldala (bűntudat a lazítás miatt)
– Halogatás = kínlódás, szenvedés, plusz erőfeszítés (csináljuk meg 

rögtön, ami hamar megoldható)
– Elengedés, nemet mondás, delegálás

27



Tippek vállalkozóknak
1. Ütemezd a teendőidet!
2. A személyes sikered szempontjából fontos feladatoknak több időt hagyj!
3. Időd legalább 50%-át olyan gondolatoknak, tevékenységeknek,

beszélgetéseknek szenteld, amelyek elősegítik az eredményeit
létrejöttét!

4. Szisztematikusan ütemezd a zavaró tényezőket: legyen fogadóórád!
5. Minden reggel tölts fél órát azzal, hogy megtervezed a napod és heted!
6. Minden teendő előtt találd ki, milyen eredmény vársz tőle, és minden

feladat elvégzése után értékeld, hogy elérted-e a kívánt eredményt. Ha
nem, mit kell tenni?

7. Amikor nagyon koncentrálnod kell, tegyél ki egy „ne zavarj” táblát!
8. Gyakorold, hogy nem válaszolsz e-mailekre, hívásokra!
9. Kapcsold ki a Facebookot és hasonló zavaró tényezőket!
10. Vésd az emlékezetedbe, hogy nem lehet mindent megoldani, és azt is,

hogy a teendőid 20%-a szolgáltatja az eredményeid 80%-át!

28https://www.entrepreneur.com/article/219553



Időgazdálkodási problémamegoldás

29

Merj nemet mondani!
Delegálj!



Halogatás elleni módszerek

• Írásos menetrend és ütemezés készítése
• Szokásaink megfigyelése - Önreflexió
• Dicsérjük meg magunkat, ünnepeljük meg 

sikereinket
• Jövőképünk kialakítása
• Személyiségjegyeink, hangulataink változásának 

megfigyelése
• Amikor egyedül nem tudjuk leküzdeni a halogatást 

kérjünk segítséget párunktól, baráttól, coachtól, 
saját csapatunktól.
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Időgazdálkodási módszerek és elvek

„Szervezd meg magad”

• Kiindulópont: káosz  problémák
• A dolgok elkallódnak, nincs rend
• Cél: rendszerezés (dolgok, feladatok, emberek)
• Eszközök: dosszié, adatbázisok
• Előnye: áttekinthetőség, keresgélési idő csökk.
• Hátránya: öncélú, szőrszálhasogató lehet

31



Időgazdálkodási módszerek és elvek

„A harcos”
• Kiindulópont: személyes leterheltség elleni 

védekezés
• Cél: önvédelem
• Eszközök:

– elzárkózás (zárt ajtó, üzenetrögzítő…)
– elszigetelődés (elvonulás, egyedüllét)
– delegálás

• Hátránya: a többi ember ellenség

32



Időgazdálkodási módszerek és elvek

„ABC”
• Kiindulópont:

– Bármit csinálhatsz!
– De nem mindent!

• Célorientáció + sorrendiség
• Először a legfontosabbra összpontosítsd az 

erődet!
• Kritika: az ABC nem vesz tudomást a 

realitásokról
33



Időgazdálkodási módszerek és elvek

„Varázsvessző”
• Kiindulópont: megfelelő eszközzel 

hatékonyabbak lehetünk 
• Pl. naptár, határidőnapló, laptop
• Célorientáció + sorrendiség
• Először a legfontosabbra összpontosítsd az 

erődet!
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Időgazdálkodási módszerek és elvek

„Az időgazdálkodás 101 módszere”
• Kiindulópont:  az időgazdálkodás külön 

módszertan
• Az alapismeretek nélkülözhetetlenek
• Kritika: sokszor határidőnaplók nélkül 

teljesebb, boldogabb életet lehet élni, nagyobb 
a benső béke
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Időgazdálkodási módszerek és elvek

„Flow”
• Kiindulópont:  „úszni az árral”
• Keleti kultúra, keleti filozófia
• Biológia és rezgés (harmónia)
• Védekezés a túlgépesített világ ellen
• Kritika: hiányzik a jövőkép, céltudatosság, 

kiegyensúlyozottság
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Időgazdálkodási módszerek és elvek

„Talpra állás”
• Kiindulópont:  az emberi psziché
• Rögzült forgatókönyvek 

önpusztító  rosszul működő időgazdálkodás
• Ki kell gyógyulni!
• Pl. perfekcionizmus, túlvállalás az elutasítástól 

való félelem miatt, habozás
• Kritika: önmagában nem jelent teljes körű 

megoldást, csak részben

37



Függés a sürgősségtől

• Mi az a tevékenység, amiről tudod, hogy ha nagyon 
magas szinten és következetesen végeznéd, akkor 
jelentős pozitív eredményeket produkálna
– személyes életedben,
– a szakmádban?

AKKOR MIÉRT NEM EZEKKEL FOGLALKOZOL?
Függőség: adrenalin, sikerélmények, hasznosság, 
azonnali eredmény, jutalom, feldob, túlterheltség 

mint státusszimbólum, fontosak vagyunk, 
népszerűség, biztonság
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Legdrágább kincsünk az idő

• Az időnek két értéke van:
– Óra
– Használati érték

„Az idő elég hosszú azok számára, akik tudják, 
hogyan használják fel.” (Leonardo da Vinci)

41



Az idő menedzselése

42



TŰZOLTÁS MEGELŐZÉS

TÉVES RIASZTÁS VÉSZKIJÁRAT

Mivel töltjük a legtöbb időnket?

Azonnali reagálás
Nem terveztük
Sürgősség nyomása

Dühös ügyfelek
Telefoncsörgés
Besétáló emberek
Síró gyerek

Tűzoltókból
gyújtogatók !

Hosszú távú
Elkerülő stratégia
Sodródás helyett irányítás

Tervezés
Innováció
Testgyakorlás

Nagy lárma
Illúzió
Füst > láng

Semmi kedvünk hozzá
Elhalasztjuk
Inkább beszélgetek/kávé
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Feladat (1)

• Tervezze meg a mai és holnapi napját, ezt a 
hetet és hónapot! Tűzzön ki mérföldköveket!

46



Feladat (2)

• Tervezze meg jövő heti időbeosztását! (hétfő-vasárnap)
– Ütemezze feladatait!
– Tűzzön ki határidőket, mérföldköveket!
– Priorizáljon! (fontos-sürgős)
– Legyen elosztott az ütemezés!
– Lehetnek átlapolások!
– Mindezt az értékeiből és életcéljaiból vezesse le!
– Rangsorolja hátra azokat a tevékenységeket, amelyek 

nem járulnak hozzá a célok támogatásához, sem a 
rekreációhoz!

Értékek  Célok Tennivalók a cél eléréséhez 
 Konkrét feladatok és ütemterv a jövő hétre vonatkozóan
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Feladat – Heti munkalap

• Idézd fel küldetésed!
• Tekintsd át szerepeidet!
• Határozd meg céljaidat, prioritásaidat!
• Tervezz heti keretben!
• Napi teendő: őrizd meg tisztességedet!
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Heti munkalap sémája
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fejlődés

Családfenntartó

Szülő

Egyesületi 
elnök

Beiratkozni a karate tanfolyamra
…………………………………….
…………………………………….

Étrend tervezése
Nyomtatvány előkészítése
…………………………………….

Fiamnak segíteni a cserkész-
táborban…………………………
…………………………………….

Munkaterv elkészítése………….
…………………………………….
…………………………………….
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Időmenedzselési generációk

Dr. Balogh Gábor



Időgazdálkodás 1. generációja

• Emlékeztetők, nyilvántartás, listák, 
jegyzetlapok

• Alapelv: „haladj az áramlattal”
• Pl. megírni a jelentést, elmenni 

értekezletre, megcsináltatni az autót, 
kitakarítani a garázst

• Kipipálás vagy másnapra halasztás
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1. generáció jellemzői

ERŐSSÉGEK
• Képes alkalmazkodni 

(„haladj az áramlattal”)
• Nem bonyolít
• Nincs agyonstrukturálás
• Jobban reagál az 

emberekre

GYENGESÉGEK
• Sok dolog kiesik a 

réseken
• Elfelejt bizonyos 

vállalásokat
• Negatív a kapcsolatokra
• Alacsony teljesítmény
• Válságról válságra 

bukdácsol
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Időgazdálkodás 2. generációja

• Tervezés, előkészítés
• Idő- és előjegyzési naptárak
• Hatékonyság
• Személyes felelősség
• Kitűzött célok elérése
• Előre tervezés
• Tudatos ütemezés (határidők, vállalások)
• Informatikai eszközök
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2. generáció jellemzői

ELŐNYÖK

• Precíz nyilvántartás
• Többre képes
• Hatékonyabb 

prezentációk és 
találkozók

HÁTRÁNYOK

• A napirend 
fontosabb, mint az 
emberek

• Nem biztos, hogy 
elégedettebb lesz

• Az emberek 
eszközként vagy 
akadályként jelennek 
meg 54



Google naptár funkció
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Outlook - Calendar

56



Időgazdálkodás 2. generációja
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Gantt diagram
Mérföldkövek, tartalékidők, határidők
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Időgazdálkodás 3. generációja

• Tervezés  Rangsorolás  Ellenőrzés

• Mit is akarok igazán?

• Hosszú, közép- és rövidtávú célok kijelölése

• Tervezés, szervezés
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3. generáció perspektívái
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3. generáció jellemzői

ELŐNYÖK
• Értékek
• Hosszú távú célok ereje
• Értékeket célokra és 

tettekre váltja
• Teljesítőképesség
• Erősíti az 

önmenedzselést

HÁTRÁNYOK
• Túlzott büszkeség („saját 

törvényeimet követem)
• Bűntudat, 

túlprogramozottság
• Szerepek közötti 

egyensúlytalanság
• Kevesebb rugalmasság
• Az emberek dolgokként 

jelennek meg
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Összefoglalás – Fontos dolgok

• 1. generáció: az a fontos, ami épp az orrod 
előtt van

• 2. generáció: az a fontos, ami a napi 
ütemtervben szerepel

• 3. generáció: az a fontos, amit a sürgősség és 
az értékek diktálnak
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Negyedik generáció

• Képesség: élni, szeretni, tanulni, 
maradandót alkotni

• Nincs túltervezve
• Rögzíti a tennivalókat, ígéreteket
• Tervezés és prioritások
• Rendet visz az életbe
• Erősíti az önmenedzselést
• Integrálja az három generációt
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Legdrágább kincsünk az idő

• Idő > pénz > anyagi javak 
• Idő  eltölt (rövid távú)

 beruházás, befektetés
• IDŐ = ÉLET
• Mit akarunk valójában az élettől?
• Az időnek két dimenziója van:

– Óra
– Energia
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Feladat (3)
• Időkorlát: 60 másodperc
• Írjanak le mindent, ami csak eszükbe jut az alábbi kérdés alapján?

• Ha korlátlan idő és erőforrás állna 
a rendelkezésemre, miket tennék? 
Melyek az álmai?

• Miket tart fontos értékeknek az 
életben? Írjon listát ezekről!

• Pl.: lelki nyugalom, biztonság, egészség, 
gazdagság, család, elismerés, hosszú élet, 
utazás, siker, barátok…
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Feladat (folyt.)

• Öt perce van, hogy az értéklistáról kiválassza a 
legfontosabb 5 jellemzőt!

• Vesse össze a listát az álmaival!

• Konklúzió: lehetnek olyan álmok, amelyek nem 
esnek egybe az értékrenddel.

• Éveket tölthetünk azzal, hogy illúziókat kergetünk
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Köszönöm a figyelmet!



 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  11. alkalom: Munkahelyi problémák felismerése és kezelése (stressz, munkaalkoholizmus, kiégés, mobbing, konfliktusok)
/  Felkészülés az órára (határidő: ápr. 28.)

Karriermenedzsment

Felkészülés az órára (határidő: ápr. 28.)
Válaszolj az alábbi kérdéssorra!

Utolsó módosítás: 2020. February 1., Saturday, 20:25

◄ Időmenedzsment előadás Ugrás...

1. Stressz önelemzés (egyéni feladat) - 
Töltsd ki otthon ezt a stressz teszteket, és 
ez alapján válaszold meg az alábbi három 

kérdést darabonként 2-2 pontért! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-11
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=127
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1665&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=128&forceview=1




Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  11. alkalom: Munkahelyi problémák felismerése és kezelése (stressz, munkaalkoholizmus, kiégés, mobbing, konfliktusok)
/  Stressz önelemzés (egyéni feladat) - Válaszolj az alábbi három kérdésre! (határidő: ápr. 28.) /  Előzetes megtekintés

1 kérdés

Nincs rá válasz

2,00 pont
szerezhető

2 kérdés

Nincs rá válasz

2,00 pont
szerezhető

3 kérdés

Nincs rá válasz

2,00 pont
szerezhető

Kezdés ideje 2021. June 4., Friday, 18:09
Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2021. June 4., Friday, 18:09
Felhasznált idő 7 mp

Pont 0,00 a maximum 6,00 közül (0%)

Stresszorok: Gyűjtsd össze, milyen esetek, személyek, körülmények okoznak/okoztak Neked stresszt?

 

Stresszreakciók: Milyen hatással van Rád a stressz? (Fizikai, lelki, kognitív stb.)

 

Megoldások: Gyűjts az elmúlt időszakból olyan eseteket, amikor jól meg tudtál birkózni a stresszel!

 

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-11
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/view.php?id=411
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/startattempt.php?cmid=411&sesskey=vZB5DcOQia


◄ 1. Stressz önelemzés (egyéni feladat) - 
Töltsd ki otthon ezt a stressz teszteket, és 
ez alapján válaszold meg az alábbi három 

kérdést darabonként 2-2 pontért!

Ugrás... 2. CSOPORTMUNKA: a munkahelyi 
problémákról (az órán prezentálni kell az 

eredményét!) Terjedelem: min. 2000 
karakter vagy 300 szó (határidő: ápr. 28.) 

►

https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=128&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=132&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  11. alkalom: Munkahelyi problémák felismerése és kezelése (stressz, munkaalkoholizmus, kiégés, mobbing, konfliktusok)
/  2. CSOPORTMUNKA: a munkahelyi problémákról (az órán prezentálni kell az eredményét!) Terjedelem: min. 2000 karakter vagy 300 szó
(határidő: ápr. 28.)

Karriermenedzsment

2. CSOPORTMUNKA: a munkahelyi problémákról (az órán prezentálni
kell az eredményét!) Terjedelem: min. 2000 karakter vagy 300 szó
(határidő: ápr. 28.)

1. Keressétek meg annak a munkahelyi problémának az alábbi jellemzőit, amelyiket előzetesen kisorsoltuk a csoportok számára (minden
csapattag töltse fel a közös munkát, hogy tudjunk pontot adni rá!): 

a) fogalma, definíciója, 

b) okai, tünetei, 

c) hatásai, 

d) javasolt megoldásai, kezelési lehetőségei.

2. Lehetséges témák (5 db): 

kiégés (burnout),  
munkaalkoholizmus,  
pszichoterror (mobbing),  
diszkrimináció,  
zaklatás.  

Az órán egy szószóló prezentálja a megoldásokat a többi csapat számára is: 5 perc/team  
(Vizsgakérdés is lesz belőle)  

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. April 28., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Stressz önelemzés (egyéni feladat) - 
Válaszolj az alábbi három kérdésre! 

(határidő: ápr. 28.)
Ugrás... Csoportbeosztás és témák ►

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-11
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=132
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=132&action=grading
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=132&action=grader
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/view.php?id=411&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1691&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára
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 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment
/  11. alkalom: Munkahelyi problémák felismerése és kezelése (stressz, munkaalkoholizmus, kiégés, mobbing, konfliktusok)
/  Óra után: válassz EGYET az alábbi feladatok közül (határidő: máj. 5.)

Karriermenedzsment

Óra után: válassz EGYET az alábbi feladatok közül (határidő: máj. 5.)
a) Meditálj, és írd le tapasztalataidat! (segítség a feladatleírásban): lvass utána a relaxációs
gyakorlatoknak! Hallgass végig egy meditációs hanganyagot ezen a linken: https://nyitottakademia.hu/mindfullness Meditálj, relaxálj, és írd le
tapasztalataidat! Terjedelem: min. 100 szó vagy 500 karakter

vagy

b) A tanultak alapján válaszd ki, hogy mely megküzdési technikák állnak Hozzád legközelebb? Melyeket alkalmaznád? Indokold, hogy miért, és
hozz rá múltbeli, már sikeresen alkalmazott példákat vagy friss élményeket! Terjedelem: min. 100 szó vagy 500 karakter

vagy 

c) Vezess hálanaplót! Kinek és miért voltál hálás az elmúlt héten, hónapban, évben? Kinek/miért leszel örökké hálás? Gyűjts össze apróságokat és
nagyobb életeseményeket is! Terjedelem: min. 100 szó vagy 500 karakter 

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 0

Leadva 0

Osztályozandó 0

Határidő 2020. May 5., Tuesday, 23:59

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Csoportbeosztás és témák Ugrás...
Előadás anyaga - Stresszmenedzsment, 

mindfulness ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
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https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=134
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Stresszmenedzsment

Dr. Balogh Gábor
2020. május 4.



Stressz
• Nehéz meghatározni
• Fáradtság, bosszúság, kimerültség, nyomottság, 

feszültség, csalódottság
• Általában negatív
• De! szükséges az élethez
• A túl kevés és túl sok stressz bajt okozhat
• Láz  nem azt jelenti, hogy korábban nem volt a 

testnek hőmérséklete



Mi a stressz?
• Fizikai reakció
• A test reagál a külső hatásokra
• Fontos, hogy ne legyen túl erős, ne tartson túl 

sokáig



Stressz kezelése

• Mindenkinek szüksége van egy programra
• Fontos a tudatosság (a megoldás 90%-a)

• Fontos tisztázni:
– Hogyan hat rád?
– Mely kiváltó okok hatnak

erősebben?
– Hogyan tudatosíthatod saját

stresszválaszaidat?
– Hogyan regisztrálhatod saját stresszválaszaid erősségé és 

hosszát?
– Milyen stressz-technikák valók neked a legjobban?



A stressz okai

• Fizikai okok
– Meleg, hideg, zaj, tűz, közlekedés, erőszak, betegség, rossz 

munkakörülmények, szerszámok
• Szociális okok

– Szociális, gazdasági  és politikai okok: munkanélküliség, 
infláció, lakásárak, adók, bűnözés, környezet állapota, 
technológiai változások

– Családi okok: féltékenység, nemek szerepe, értéknormák, 
betegség/halál a családban

– Munkahelyi és karrier okok: határidők, nem egyértelmű 
kommunikáció, közlekedési idő, megszakítások, verseny, hatalmi 
harc, oktatás

– Emberek közötti okok: eltérő értékek, kötelezettségek, 
várakozások, dohányzás, stb.



Stressz reakciók

• Magasabb adrenalin kiválasztás
• Szív gyorsabban ver
• Emelkedik a vérnyomás
• A vér kiaszald a kézből és a lábból
• Gyorsul a test anyagcseréje
• A vér gyorsabban alvad
• Csökken a gyomor és az alsó testrészek vérellátása
• Légzés felületesebb és gyorsabb
• Izmok megfeszülnek
• Érzékek élesednek
• Gyomor és a bélfunkciók lelassulnak
• Immunrendszer funkciói kiesnek



Stresszjelek
Nem a tünetet kell kezelni, hanem az okot.
• Pszichikai (pl. több hiba)
• Fizikai (pl. izzadás)
• Érzelmi (pl. ingerlékenység)
• Viselkedésbeli (pl. álmatlanság)



A stressz pozitív hatásai

• Küzdő és menekülési képességek javulnak
• Jobb a látás
• Gyors reakciók
• Szervezet összes erejét mozgósítja

– Sportversenyek 
– Előadás tartása
– Vizsgák

• Kedvet is csinál (kihívások)
• Csak akkor pozitív, ha lehetőséget kapunk a cselekvésre, 

azaz ne maradjon a szervezetünkben a stressz
• Gyorsabb agyműködés
• Javul az ítélőképesség
• Gyorsabban születnek az elhatározások
• Javul az emlékezet
• A figyelem jobban koncentrálódik



A stressz negatív hatásai
• Romló egészség: szív és érrendszer, gyomorfekély, bőrbetegség,

fertőző betegségek, allergia
• Alacsonyabb energia- és teljesítményszint: csökkent

koncentrálóképesség, feledékenység, rossz ítélőképesség, erősebb
fáradtságérzés

• Célszerűtlen magatartás: vesztes viselkedés, ingerlékenység,
egészségtelen dohányzási, italozási és étkezési szokások, több
hiba, csökkenő rugalmasság

A túl sok stressz következménye, hogy túl gyorsan
elhasználódunk, megrövidítheti az életet, ha nem tanulunk meg
együtt élni vele.



Pszichofitness – Bagdy Emőke

• Pszichofitness = lelki erőnlét
• Miért foglalkozunk ezzel? 

– Distresszek, ártalmas, következményes stresszek
– 27-szeres a terhelést, mint amit károsodás nélkül elbírnánk

• Stressz = minden, amit annak érzel
• Bizonyos behatásokra reagálunk (katasztrófák, 

természeti csapások, közös traumák)
• Baj akkor van, ha nem dolgozzuk fel a behatásokat 

(rágódunk rajta)  időtlen érzelmi agyunkban mar
• Debilizáló szorongás (megáll az eszem, se kép se hang)



Distressz - Eustressz

• Distressz: 
– nem tudsz valamit megtenni, tehetetlen vagy, bánt valami, nem 

tudsz visszavágni, beszorulsz (lelkileg, fizikailag), nem tudsz mit 
tenni

– agresszió (düh, harag, méreg), 
– frusztráció, 
– regresszió (visszacsúszás a színvonalad alá)

• Új pszichológiai irány: egészségpszichológia: van jó 
stressz:
– Minden behatás stressz, 
– Jó v. rossz attól függ, hogy mit tudsz vele kezdeni
– Eustressz: jó stressz (pl. örömteli várakozás)



A stressz optimális szintje



• Az adrenalin teljesen akcióra képes szintre hoz
• Hormonális változások
• Vérnyomás fokozódik
• Általános izgalmi állapot
• Az akcióra felkészült szervezet beszorul, le van állítva: 

distressz állapot (ha nem tudjuk levezetni az energiát)
• Eustressz: 

– Immunrendszernek üzeni: fenntartani a helyzetet, mert nagyon 
jó 

– Örömhormont (endorfint, szterotonint termel), 50-szer erősebb, 
mint a szintetikus morfium, földobja a kedélyt

– Futóknál kialakult az endorfin (endo-morfin) függőség

Distressz - Eustressz



Ember mint…

• Bio
• Pszicho
• Szociális
• Spirituális egység

• Oszthatatlan, minden mindennel összefügg

• Ha fitt vagy fizikailag, lelkileg is jobban érzed magad
• Ha lelkileg jó vagy, tele leszel energiával testileg



Tudatosság, hogy ne betegítsük meg magunkat

• Egészségpszichológia: nem elkerülni a stresszt, hanem 
megtanulni tudatosan kezelni

• Minden behatáshoz egy hormonkoktél (jó-rossz) 
termelődik

Distressz Eustressz



Stresszkezelés modellje

Stresszor Stressz Betegség

Moderátorok:
-B típusú személyiség
-Belső kontroll
-Optimizmus
-Reziliencia
-Szívósság

Megküzdési stratégiák:
-Problémafókuszált és 
érzelemfókuszált stratégia
-Kognitív újrastrukturálás
-Társas összehasonlítás
-Pozitív érzelmek
-Értelemkeresés

Pozitív életmódi döntések:
-Sport, edzés, társas támogatás
-Egészséges táplálkozás
-Alvás, meditáció



Stresszmoderátorok (1) - Személyiségtípusok stressz 
szempontjából

A típusú személyiség B típusú személyiség
Gyors munkatempó Lassabb tempóban dolgozik
A teljesítményt nem feltétlenül 
élvezi

Élvezi a teljesítményét

Nehezen fogadja el a kudarcot Könnyebben megbékél a 
kudarccal

Folyton siet, minden sürgős neki Lazább a hozzáállása
Szeret versenyezni Inkább a tapasztalatszerzést 

preferálja



Stresszmoderátorok (2) - Kontrollhely

• Belső kontrollhelyesek úgy vélik, bizonyos tetteik
révén valószínűleg elérik azt, amire vágynak. Ha pl.
szorgalmasan tanulnak, jó jegyeket fognak kapni.

• Külső kontrollhelyesek nem látnak összefüggést a
saját cselekedeteik, erőfeszítéseik és a kimenetek
között. Rajtuk kívülálló tényezőkön múlnak a dolgok. Pl.
nem a tanulás mennyisége határozza meg majd a
jegyet, hanem hogy milyen lesz a teszt, vagy a tanár
mennyire kedveli őket.



Stresszmoderátorok (3) – Szívósság, optimizmus, 
reziliencia

• Példa: egy fontos holnapi vizsgádra kellene tanulnod, de egy
barátod megkér egy sürgős segítségre.

• Szívósság megjelenése:
– Elkötelezettség: „elkötelezetem magam a mellett, hogy segítek a

barátomnak, és felkészülök a vizsgára.”
– Kihívás: „két fontos dolgot kell megtennem, milyen lehetőségeim

vannak, hogy mindkettő sikerüljön?”
– Kontroll: „délután tanulok, a barátommal vacsora után beszélek,

végül is muszáj ennem, hogy működjön az agyam, majd este még
egyszer átnézem a tananyagot.”

• Kontroll: belső kontrollhely + jó problémamegoldás
• Elköteleződés: nagymértékű elköteleződés a saját élet iránt +

(pro)aktív alakítója az életének, résztvevője
• Kihívás: a változás nem fenyegetés, hanem kihívás, lehetőség a

tanulásra és fejlődésre



Pszichés megküzdési stratégiák

• Védekezés:
– csökkentjük a stressz tüneteit, vagy minél kevésbé figyelünk rá.
– Pl. vizsga miatti félelemnél eltereljük a figyelmünket (szórakozás,

buli).
– Ugyanakkor ez a védekezés nem oldja meg magát a problémát: a

vizsgát nem napolják el, és mi nem leszünk felkészültebbek a
bulizás hatására, de a stressz érzése rövid időre enyhül.

• Megküzdés:
– csökkenti vagy megszűnteti a stressz okát.
– Konfrontálódni kell vele, ehhez azonosítani kell a kiváltó stresszort,

megtalálni a megoldást.
– Pl. a vizsga jobb felkészüléssel kevesebb stresszt okoz  hatékony

tanulási stratégia kidolgozása + időbeosztás javítása + elmenni
vizsgázni



Megküzdési stratégiák

• Problémafókuszált megküzdés: 
– Tudatosítjuk, mi a stresszor, lépéseket teszünk (előre

tervezés, információgyűjtés, bizonytalanság csökkentése,
körülmények feltérképezése, csökkentjük a
bizonytalanságot).

• Érzelemfókuszált megküzdés:
– Cél: a stresszorra adott érzelmi reakció szabályozása
– Azonosítjuk érzéseinket, feldolgozzuk



Megküzdési stratégiák – Konkrét példák

Pozitív stratégia Negatív stratégia

Probléma-
fókuszált
megküzdés

•Időmenedzsment: prioritások
felállítása, az idő kiegyensúlyozott 
felhasználása
•Célok kitűzése: mit szeretnék, mi 
történjen.
•Asszertivitás: annak világos 
közlése, hogy mire van 
szükségünk.
•Udvarias nemet mondás.

•Halogatás: a prioritások 
figyelmen kívül hagyása, 
időpocsékolás
•Passzivitás: a történések 
kivárása
•Agresszivitás: kiabálás, 
káromkodás anélkül, hogy 
elmondanánk, mire van 
szükségünk

Érzelem-
fókuszált
megküzdés

•Testmozgás: kocogás, 
konditerem
•Önmagunkra figyelés: pihenés, 
egészséges étkezés, fürdő
•Elfoglaltság: beszélgetés egy 
baráttal, részvétel társasági 
eseményeken

•Inaktivitás: heverészés a 
kanapén napokon kersztül
•Önbántalmazás: falás, 
éheztetés, higiénia 
elhanyagolása, drog
•Visszahúzódás: elmaradás a 
társaságtól, emberkerülés



További aktív módszerek

• Kognitív átstrukturálás:
– átkeretezzük a problémát, pl. a munkahelyünkre úgy tekintünk,

hogy ott tanulni, fejlődni tudjunk, hogy később több tapasztalattal
rendelkezzünk

• Társas összehasonlítás:
– Lefelé irányuló összehasonlítás (azokkal, akik rosszabb

helyzetben vannak)
– Felfelé irányuló összehasonlítás (jobb állapotban lévők

inspirálhatnak példakép, modellkövetés)
• Pozitív érzelmek:

– humorérzék, könnyed életöröm
• Értelemkeresés:

– előnyök keresése az adott helyzetben, tragédiában is
optimizmus, lehetőségek feltárása (pozitív paranoia)



Pozitív életvezetési döntések 

• Társas támogatás
– Baráti társaság előnyei:

• Érzelmi támasz, biztonságérzet
• Konkrét, gyakorlati segítség
• Információátadás, felvilágosítás (ventilálás)

• Étkezés szerepe
• Testmozgás
• Pihenés (alvás) és meditáció



Boldogság = szubjektív jóllét
1. Elégedettség a jelenlegi élettel:

– Elégedettek a munkával és az emberi kapcsolataikkal.
– Társaságkedvelők, nyitottak, jó egészségnek örvendenek, magas

az önbecsülésük.
2. Pozitív érzések túlsúlyban vannak:

– Gyakrabban élnek át pozitív érzéseket, érzelmeket
– A világot alapvetően pozitív módon ítélik meg
– Belső kontroll jellemzi őket
– Képesek a flowra a munkájuk során

3. Negatív érzések viszonylagos hiánya:
– Kevésbé erőteljes negatív érzelmi periódusok (szorongás, harag)
– Kevésbé jellemzőek az érzelmi szélsőségek
– Az idő java részében jó a hangulatuk, de nem euforikusak,

negatív hangulat csak esetenként fordul elő



Forrás
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Relaxáció
• Jelentése: elengedés, megszabadulás
• Iránya alapján kétféle lehet

– A test segít az elmén: testvezérelt relaxáció (aktív). Edmund
Jacobson: izmok innervációja alacsonyabb lesz a feszítést
követően, mint előtte volt.

– Az elme segít a testen: fejben vezetett, mentális relaxáció, ez is
kétféle lehet:

• Passzív koncentráció: várakozó, megengedő, elfogadó, figyelem-
összpontosító, tudatos jelenlét (mindfulness), meditatív relaxációk,
autogén tréningek.

• Aktív, fizikai mozgással, izomzati feszítésekkel, izomérzet-
tudatosítással dolgozó módszer: progresszív relaxáció.



Pszichofitness

• Lelki erőnlétfokozó gyakorlatsorozat
• Tudományból származó alátámasztással
• Segít megküzdeni az ártalmas stresszekkel
• Tudatosan beszerezni pozitív stresszeket, hogy 

kiegyenlítsük a negatív stresszt

• TUDATOSSÁG: ha tudod, hogy küzdheted le a stresszt, 
már nem háríthatod el a felelősséget!



Lényege

• Kacagj!
• Kocogj!
• Lazíts!
• Érints!
• Segíts!
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Kacagj!
• Nevetni jó!
• Vitalitás generátor (nucleus accumbens=örömközpont)
• Szakádikus mozdulatok a rekeszizmokban
• Columbia Egyetem kísérletek

– Obstipálás esetén nagy nevettetők filmjeit érdemes nézni 
(perisztaltika), 5 nap a legszélsőségesebb eset (az már 
veszélyes), a legellenállóbb is megadta magát az 5. napra

• Nyálvizsgálat  immunglobulinok száma erősen megemelkedett 
(életerő serkentés, kedélyállapot javító)

• Mosoly (még szándékosan is: Ekman mimika kutató)
• A kínunkon nevetni csak mi vagyunk képesek (ember)
• Münchausen-effektus: felülemelkedés copingja

Min nevettél utoljára nagyot?



Kocogj!
• Hajsza az egészségért
• James Fixx indította el az amerikai kultúrában
• Kardió edzés
• Ritmikus, egyenletes mozgás
• Ritmusközpont: belső biokémiai folyamat
• Össznormalizállás: egy program végigvitele után egy optimum szintre 

állítja be a testet  áthangolás
• Nordic walking
• Járás  ősharmónia, ősi ritmus, összhang, minden sejt a helyén
• Napi fél óra séta
• Közös séta: interakciós szinkronitás

(tükörreflex)
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Lazíts!
• Edmund Jacobson
• Villámrelaxáció

– A karokon a hajlító izmok (flexorok) tónusa magasabb
– A lábakon a nyújtó izmok tónusa magasabb
– Innerváció: feszítés

• Ha tovább feszítjük izmainkat, önkioldó relaxációs 
reflexet vált ki a szervezetben

• Menete
– Állj fel, zárd ökölbe a kezed erősen, hajlítsd be a könyököd, 

szorítsd oda a bordaívhez, nyújtózz magasra, majd ereszd ki
• Akármilyen feszültek vagyunk, feszíteni még mindig 

tudunk!
• Tedd a munkahelyeden is!



Lazíts! (folyt.)

• Extrapiramidális (ősi mozgatórendszer): lendített 
mozdulatok

• Nagy ballisztikus, ősi mozdulatok esetén kikapcsol a 
stressz

• Nagy karkörzés (átlósan, párhuzamosan, föl-le)
• Egyik láb – másik láb
• 20 db mélyguggolás hajlítással
• 10. napon már érzed a fejlődést
• 20 nap alatt beállítod magad eutónusra (jó izomtónusra)
• Ha bárki nevet rajtad: az nevet, aki utoljára nevet!



Lazíts! (folyt.)
• Légzéskontroll – bármikor alkalmazható
• Pánikbetegeknél is alkalmazzák
• A kilégzés állapotában automatikusan lassabban ver a szív
• Nem kell a belégzést manipulálni, de a kilégzést minél hosszabban 

kell, utána egy kicsit várni, és utána belélegezni
• Második, harmadik, negyedik és ötödik hosszú kilégzés után a 

szívhez küldött lassítás révén bekapcsol az automata relaxáció
• Max. 5 hosszú, nyújtott kilégzés, utána szünet
• Belső béke állapota, megnyugvás
• Csökken a feszültség, a maradék indulatmolekula nem fog már 

megbetegíteni



Lazíts! (folyt.)
• Kertészkedés
• Színek vegetatív idegrendszerre gyakorolt pozitív 

hatása
– Élénkítő: vörös, sárga spektrum
– Nyugtató: kék, zöld



Lazíts! (folyt.)
• Relaxáció: megszabadítod magad a fölösleges 

feszültségektől
• Ellazítás (tudatos):

– Pl. a fotelban elengedem és kifújom magam
– Fújás: hosszú F és Ú hangok mélyítik a relaxációt („ffffúúú”)

• Ellazulás:
– Passzív koncentráció: elengeded magad, hagyod az ellazulást 

létrejönni. Hagyd és engedd meg magadnak!
• Az egész vegetatív rendszert tudatos program alá vonása 

(operáns kondicionálás, ismétlő koordinálás) – 28 nap alatt ír meg 
egy új programot a szervezet (bevésődés)

• Újra-újra ugyanazokat a gyakorlatokat ugyanabban az időpontban 
végezni el  a distressz ekkor lepereg, kizáródik  önvédelmi 
műveletsor  szkafander

• Autogén tréning (Schultz) 6 gyakorlata  tréner kell



Érints! társas lények vagyunk

• Végtelenségig érintésérzékenyek vagyunk
• Buszon hozzánk érnek, idegesek leszünk (nem akartad, de rád 

nyomódott valaki)  amigdala erős impulzusa
• De! a pozitív érintésnek nagy vitalitásgenerátora van
• Könyvtárkísérlet:

– Minden második ember kapott érintést a könyvvel együtt
– Küszöb alatti inger, de az érzelmi agy mégis felveszi
– Simogatás, érintés, puszi, ölelés

• Ha nem vagy fizikailag érintős, pótold verbálisan
• Túl érzékeny vagy az érintésre (csak bizonyos emberekét viseled 

el)
• Tedd a személyes kultúrád részévé, mert a másik jobban fogja 

érezni magát a bőrében (adj szeretetet, hogy kaphass is 
szeretetet!
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Segíts! 

• Altruizmus?
• = önzetlenség + önkéntesség + szolgálat
• Genuin altruizmus: vele született segítőkészség
• A mai kultúránk apasztja:

– szocializációs hatásra gyengül
– pozitív megerősítésre van szükség a kisgyerekeknél
– A szülők sokszor kioltják a reflexes segítés

• Még ha csak látod, hogy valaki segít valaki másnak, akkor is stimulálod 
az örömközpontodat és immunrendszeredet

• Terézanya-effektus (Kalkuttai Boldog Teréz):
– Filmet vetítettek egyetemistáknak, ahogy leprásokat gyógyított
– Mit mondtak? 70% az mondta, hogy már nem lehet ilyen jóságosnak lenni a 

mai kultúránkban
– Nyálminta: biológiai jutalom: immunaktivitás emelkedett



Segíts! (folyt.) 
• Már magában az is elég, ha hálás vagy!
• Ragadj meg minden alkalmat, hogy köszönetet 

mondhass!
• Legyünk figyelmesebbek!
• Aktivizáld az egymásnak segítést!



További megoldások

+ Gondolat STOP: tereld el a figyelmed az agyalásról!



Relaxációs gyakorlat (10 perces hanganyag)
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Stresszkezelés

Mindfulness gyakorlatok
„Nyugi, vegyél egy jó nagy levegőt!”

Dr. Balogh Gábor
Egyetemi adjunktus

PTE KTK

2020. április 29.



Ha elölről kezdhetném az életem
Szeretnék több hibát elkövetni.

Lazítanék és lustálkodnék. Több bolondságot csinálnék. Kevesebb
dolgot vennék komolyan. Több kockázatot vállalnék. Gyakrabban
másznék hegyet, többször úsznék a folyóban. Több fagyit ennék, és
kevesebb spenótot. Talán többször kerülnék valódi bajba, de sokkal
kevesebbet szoronganék képzelt bajok miatt.

Az a fajta ember vagyok, aki ésszerűen éli az életét, óráról órára,
napról napra. Persze voltak nekem is őrült pillanataim, de ha elölről
kezdhetném, sokkal több lenne ezekből. Voltaképpen másból sem állna
az életem, csak pillanatokból, egyikből a másik után, nem pedig olyan
napokból, amelyek után még hosszú évek következnek. Mindig az a
fajta ember voltam, aki ki se teszi a lábát otthonról esernyő, egy doboz
aszpirin, kétnapi hideg élelem és egy váltás fehérnemű nélkül. Ha újra
kéne kezdenem, kisebb pakkal vágnék neki az útnak.

Ha elölről kezdhetném, tavasszal hamarabb kezdenék mezítláb járni,
és tovább maradnék mezítláb ősszel. Többet járnék táncolni, többször
ülnék fel a körhintára. Több százszorszépet szednék a réten.

A 85 éves Nadine Stair, Luisville, Kentucky



Mindfulness – Jon Kabat-Zinn nevéhez fűződik

Hanganyagok itt érhetők el:
https://nyitottakademia.hu/mindfullness

Az elme cselekvő üzemmódjának hét fő ismérve:
1. Gyakran automatikusan kapcsol be.
2. Gondolatokkal, ötletekkel működik.
3. A múltba és a jövőbe visz, hogy segítsen eljutni a célunkhoz.
4. Szem előtt tartja, mi az, amit el akarunk kerülni, hová nem akarunk 

jutni.
5. Lételeme a változtatás, mindig arra fókuszál, mekkora különbség az 

aktuális és a kívánt állapot között.
6. Valóságnak fogadja el a gondolatainkat.
7. Mindaddig a célra koncentrál, amíg el nem végeztük a kérdéses 

feladatot. Érzéketlen rabszolgahajcsár módjára bánik velünk.



Agy üzemmódjai
• A cselekvő üzemmód kiváló eszköz, ha megváltoztatjuk magunk körül

a környezetet (pl. építünk egy házat)
• De ha a belső világunkon szeretnénk változtatni, szorongást okoz
• Három dolgot tart szem előtt:

• Hol vagyunk éppen (pillanatnyi állapot)
• Hol akarunk lenni (cél, eredmény)
• Hol nem akarunk lenni ( elkerülendő eredmény)

• Példa a belső világ megváltoztatásának problémájára
• „Boldogtalan vagyok.”
• „Boldogabb akarok lenni.”
• „Nem kérek többé ezekből a szörnyű érzésekből.”

• A cselekvő üzemmód fókusza: mekkora a szakadék aközött, amilyenek
szeretnénk lenni és amilyenek vagyunk. Mindig arra emlékeztet, mi
mindenben nem felelünk meg saját elvárásainknak.

•  KÉNYSZERVEZÉRELT üzemmód: ha nem bírunk leállni azzal,
hogy próbáljuk elérni, amit akarunk, és megszabaduljunk attól, amit
nem akarunk. Aggodalmaskodó rágódás.



Tudatos jelenlét
• Mentális sebességváltás
• Cselekvés Létezés
• Robotpilóta üzemmód helyett létezés üzemmód

• Járás, evés, ivás, autóvezetés 
alacsony tudatossággal 
történik

• A célra koncentrálunk, nem 
állunk meg megcsodálni a 
körülményeket

• Közvetlen kapcsolatot 
teremtünk az élettel

• Mi döntjük el, mit teszünk, 
nem a rutinok működtetnek

• Friss szemmel észleljük a 
világot

• Mintha álomból ébrednénk
• Újra elkezdünk élni
• Mint, amikor a gyermek 

rácsodálkozik a világra



Rutinszerű tevékenységek tudatossá tétele

Válasszunk ki egy olyan tevékenységet, amelyet nap mint nap végzünk,
és határozzuk el, hogy belevisszük a szelíd és céltudatos, pillanatról
pillanatra kiterjedő tudatosságot.

Ébredés Szemétlevitel
Törölközés Autóvezetés
Felöltözés Elindulás otthonról
Kávéfőzés Hazaérkezés
Mosogatás Asztalterítés
Teregetés Leszedés

Példa: Zuhanyozás: forduljunk teljes figyelmünkkel afelé, ahogy a víz a
bőrünkhöz ér, a víz hőmérsékletére, a szappan vagy a tusfürdő illatára,
a víz hangjára, izmaink tónusára, ahogy a zuhanyt mozgatjuk.



A megismerés két útja: gondolkodás vs. közvetlen tapasztalat

Képzeljük el az alábbi jelenetet: egy általunk jól ismert utcán sétálva
észrevesszük egy ismerősünket, aki a túloldalon jön szembe velünk.
Rámosolygunk és integetünk neki, de nem reagál, mintha észre sem
venni minket. Továbbmegy anélkül, hogy bármi jelét adná, hogy
felismert bennünket.

Milyen gondolatokat és érzéseket ébresztett bennünk?



Gondolatok Érzések
Úgy tett, mintha észre sem venne. Megbántottam 
valamivel?

Bűntudat

Hát ez meg hogy történhetett? Kíváncsiság
Tehát ő sem kedvel. Engem nem szeret senki. Depresszió
Pedig biztosan láttál. Hát így állunk? Eredj a 
pokolba!

Harag

Nagyon a gondolataiba volt merülve. Remélem, 
nincs valami baja.

Aggodalom

Érzelmi reakcióink

Az érzelmi reakciók azokon az értelmezéseken alapulnak,
amelyekkel az egyes helyzeteket ellátjuk, nem magukon a
helyzeteken.

Gondolataink nem tények, hanem mentális események.



Képzeljük el az alábbi esetet minél élénkebben:
Rossz kedvünk van, mert összeszólalkoztunk az egyik
munkatársunkkal. Nem sokkal később látjuk egy másik kollégánkat a
folyosón, köszönünk neki, de azt mondja, most nincs ideje megállni,
mert épp rohannia kell.

Írjuk le, milyen gondolatok járnának a fejünkben!

Mos képzeljük el az alábbi jelenetet:
Jó kedvünk van, mert épp megdicsértek bennünket a
munkahelyünkön. Nem sokkal később látjuk egy kollégánkat a
folyosón, köszönünk neki, de azt mondja, hogy most nincs ideje
megállni, mert rohannia kell.

Írjuk le, milyen gondolatok járnának a fejünkben!

Gyakorlat a gondolatok tudatosításához



Teasdale, J. – Williams, M. – Segal, Z. (2016): Tudatos
jelenlét a gyakorlatban. Budapest, Kulcslyuk Kiadó

Forrás



Egy hosszú nehéz nap után kilépsz a munkahelyedről…

…és szakad az eső!

Hogyan éled meg?

https://youtu.be/xoirXUhEpIo?t=799



Aranyhal teljesíti egy kívánságodat…
• Két lehetőséget kínál arra, hogy jobban érezd magad a

mindennapokban. Melyiket választanád?
• A külső körülményeiden változtat valamit (nagyobb, szebb ház, olyan

munka, amit szeretsz, sokat kereshetsz, vékonyabb lehet a csípőd,
teltebb ajkak, szélesebb váll, stb.)

• Képes leszel elfogadni magad olyannak, amilyen vagy.
• Külső körülmény: ideig-óráig fokozza a boldogságot, de a jobbhoz

könnyen hozzászokunk. Még menőbb dolgokra fogunk vágyni.
• Önmagunk elfogadása: hosszú távú boldogság kulcsa.
• És nem kell hozzá más, mint önmagunkkal töltött minőségi idő 

mindfulness: tudatos jelenlét
• Odafigyelni magunkra nem könnyű.
• Ami kell hozzá: figyelem, test, gyakorlás (napi 2 perc)
• Hatása:

• egészségesebb leszel,
• jobb emberi kapcsolatok,
• okosabbá válsz



Negatív gondolatok – Becsapós emlékeink
• Gyakran a múlton kesergünk, és a jövő miatt aggódunk az „itt és most”

megélése helyett  figyelmünk az időnk 40%-ában máshol jár!
• Evolúció  megjegyezzük a rossz emlékeket (melyik a mérgező

bogyó, rossz ízű gyümölcs, növény, mely állatot nézzük messzebbről)
• Stressz: flight or flight reakció; egy ideig hasznos, de probléma, ha

hosszú távon „bekapcsolva” marad
• Ha ellazulunk szellemileg, testileg is jobban érezzük magunkat

(vérnyomás csökkentés)
• Meditáció hatása: 10 perc m. felér másfél óra alvással  csökkenti az

alvásigényt



Ősöktől örökölt negatív fókusz

Biztos rosszul 
sikerül.

Sokat tanultam, 
de nem fog 

eszembe jutni 
semmi.

Rossz tételt 
fogok húzni. Nem leszek 

szimpatikus.

Bele fogok 
sülni.



Gondoljon vissza a legutóbbi megmérettetésre: utolsó 
vizsga, prezentáció, állásinterjú…
1. Mi járt a fejében?
2. Hasonlóan negatív gondolatok, mint az előző dián?
3. Említsen meg néhányat e negatív gondolatok közül!
4. És végül hogyan sikerült a megmérettetés?
5. Mit gondol, milyen gondolatokra lehetne felcserélni az említett 

negatív gondolatokat?

…

…

… …

…

…



„Este beszélnünk kell”

Képzelje el, hogy kap egy ilyen üzenetet valakitől, aki fontos önnek,
mondjuk a párjától vagy egy jó barátjától. Min fog járni az esze? Hogy
az illető biztosan valamilyen fontos, pozitív dologról akar önnel
beszélni? Vagy inkább gyorsan végigveszi, milyen évfordulót felejthetett
el, vagy az illető milyen képet láthatott, vagy mit hallott önről?



Feladatok, gyakorlatok
• Gondoljon vissza a legutolsó alkalomra, amikor előre felhergelte magát

egy bizonyos esemény miatt, utólag pedig kiderült, hogy teljesen
fölöslegesen.

• Mi lesz a legközelebbi megmérettetés az életében? Lehet egy vizsga,
vagy akár egy nehezebb beszélgetés. Álljon meg egy pillanatra, és
figyelje meg, milyen gondolatai vannak. Jegyezze le őket.

• Ezután figyelje meg, mit érez. Félelmet, feszültséget, szorongást? Csak
figyelje meg. Ne akarja az érzéseit megváltoztatni.

• Most próbáljon meg pozitív gondolatokra koncentrálni. Írjon le legalább
tíz ilyen mondatot.

• Figyelje meg, most mit érez? Kövesse figyelemmel gondolatait egy napig.
Melyik az öt leggyakoribb negatív gondolata? Pl. „nem vagyok elég jó”



Feladatok, gyakorlatok
• Most írjon le mindegyik helyett öt pozitív állítást önmagáról.

Legközelebb, ha felbukkan a fejében a negatív kijelentés, mondjon
ki utána rögtön legalább egy pozitívat. Minél többet mond ki, annál
jobb. Pl. „nem vagyok elég jó” helyett „múltkor is jól sikerült a
prezentációm” vagy „értek a témához” vagy „normális, hogy izgatott
vagyok, ez segít, hogy jól teljesítsek.”



Bombázó információk

• Nézze meg az előző feladatoknál, milyen időre vonatkoznak a
feljegyzett negatív gondolatai. Általában jövő idejű kijelentések?

• Legközelebb, amikor leül dolgozni, olvasni vagy tanulni, vegyen elő
papírt és ceruzát. Kezdje el a feladatait, és közben próbálja meg
rajtakapni magát, ha a figyelme elkalandozik. Ilyenkor húzzon egy
strigulát. 25 perc múlva nézz meg, hány strigula jött össze!



Előítéletek a meditációval kapcsolatban – Melyik jutott 
neked is eszedbe?

Aki meditál, nem 
gondol semmire.

Vallásosnak kell 
lenni hozzá.

Ha túl sok gondolat 
van a fejemben, 

rosszul meditálok.

Aki rendszeresen meditál, 
belassult fickó lesz.

Unalmas.

Már próbáltam, és 
nem tudok meditálni.

Vegának kell lenni 
hozzá.

Csak lótuszülésben 
lehet csinálni.

Aki meditál, 
nyugalmat érez.



Gyakorlat - Meditáció

• Üljön le egy kényelmes pozícióba. A gerincét egyenesítse ki: 
ebben a pózban a hátizmoknak nem kell erőlködniük, el 
tudnak lazulni. A talpát helyezze a talajra.

• A lótuszülés könnyen megy a távol-keleti embereknek, de az európai
csípő nem ehhez szokott. Engedje el azt az előítéletet, hogy csak
lótuszülésben lehet meditálni.

• A szeme lehetőség szerint legyen csukva, ezzel is erősítheti, hogy most
magára, a belső világára akar odafigyelni. Nem kell semmilyen speciális
kéztartás. Az is tökéletes, ha a kezeit ráfekteti a combjaira.

• Keresse meg a légzését. Figyeljen oda a testére, hol érzi leginkább a
levegővételt. Az orránál, ahol ki-be áramlik a levegő? A mellkasánál,
ahogy emelkedik és süllyed, vagy inkább a hasánál? Ha megtalálta,
csak figyeljen az érzéseire. Csak figyelje meg őket. Nem kell semmi
speciálisat éreznie.

• A feladat csupán annyi, hogy figyeljen oda a testére, és a benne lévő
érzésekre. Próbálja meg két percig. Elkalandozott? Remek! A meditáció
olyan, mint a súlyzós edzés. Csak itt az agyunkra gyúrunk.



Minőségi (és nem mennyiségi) emberi kapcsolatok

• Írjon össze három embert, akivel a következő hetekben találkozni fog.
• Amikor találkoznak, csak az ismerősére figyeljen, amíg együtt töltik az

időt. Ne a telefonra, ne a másik asztalnál ülő furcsa figurára, ne a
háttérben futó tévéadásra. Csak rá. Ha elkalandozik, akkor – ahogy a
meditációban is tettük – nem elrontotta a feladatot, csak észrevette.
Inkább veregesse magát vállon, és kanyarodjon vissza a
beszélgetéshez.

• A találkozó után írja le, miben volt más ez az alkalom az előzőekhez
képest. Milyen érzés volt csak a másik emberre összpontosítani?
Milyen érzés lenne, ha valaki, akivel találkozik, ugyanígy csak önre
figyelne?



Testpásztázó meditáció

Üljön le, és csukja be a szemét. Kezdje el megfigyelni a testrészeit, a
lábujjaitól egészen a feje búbjáig. Vegye sorra az izmait, és figyelje
meg, mit érez, mit tapasztal, mit vesz észre. Nincsenek rossz és jó
érzések: csak érzések vannak. Ha elkalandozik, akkor csak irányítsa
vissza a figyelmét a testére.



Pozitív érzéseink – Piros és zöld gyűrű

Választhat két gyűrű közül:
1. Piros: képessé válik arra, hogy sikeresen küzdjön minden rossz 

ellen a világban (szegénység, éhezés, globális felmelegedés).
2. Zöld: képes lesz arra, hogy sikeresen küzdjön minden jó 

dologért a világban (megértés, elfogadás, igazságosság).
Melyik gyűrűt választaná?



Piros és zöld gyűrű
• Mindkét gyűrű teljesen érthető, fontos!
• Piros: az emberiség számtalan problémával küzd. Könnyebb

észrevenni, ha valami rossz. Ami rossz, azon változtatni kell.
• Zöld: sokkal jobban fogja érezni magát, mintha a szörnyűségek ellen

küzdene, sőt ezáltal a piros gyűrűs feladatot is meg lehet szüntetni.
• Pl.: valakit megtanít arra, hogyan fejlessze az empátiáját, együttérző

képességét. Pl. egy diktátort.
• A piros gyűrűvel Ön problémákat fog keresni.
• A zölddel a lehetőségeket keresi.
• Zöld gyűrű nélkül a jólléte nem fog fejlődni.
• WHO: egészség ≠ betegség hiánya
• Ha Önnek nincs semmilyen diagnosztizálható betegsége, biztosan

teljesen egészségesnek érezné magát? A szokásai, rutinjai
egészségesek? Segítik, hogy egészséges maradjon? Vagy épp
ellenkezőleg?

• De piros nélkül sem tudnánk fejlődni: van, amikor muszáj felemelni a
szavunk, vagy nemet kell mondani. Zöld gyűrű = megelőzés.



Ártó automatizmusok és pozitív gondolkodás

• Gondoljon vissza az elmúlt hétre vagy hónapra, és írjon le három
olyan esetet, amikor a negatív érzés sikerhez segítette hozzá.

• Most keressen olyan esetet, amikor a negatív érzést olyan
automatizmus követte, ami viszont nem segített önt.

• Ha visszagondol az elmúlt hónapra vagy az elmúlt egy évre, eszébe
jut olyan eset, amikor egy pozitív érzés következtében olyan dolgot
csinált, ami nem azonnal, de jobb irányba befolyásolta az életét?

• Tegyük fel, hogy ön remekül van. Mi pedig megkérdezzük, hogyan is
érzi magát? Mit mondana? „Köszönöm, jól.” De mit jelent az, hogy
„jól”? Meg tudja fogalmazni, mit ért „jól” alatt? Próbálja meg
összeszedni az összes pozitív érzelmet, ami eszébe jut.



Pozitív pillanatok

• Ha meg tudott állapítani öt pozitív érzést, ön nagyon ügyes. Nézze
meg, vajon az ön által felírtak szerepelnek-e Barbara Fredrickshon 10-
es listáján.

• Írja mellé, kivel mikor és hol tapasztalta utoljára az érzéseket:
• öröm:
• hála:
• derű:
• érdeklődés:
• remény:
• büszkeség:
• vidámság:
• inspiráció:
• bámulat:
• szeretet (szerelem):



Pozitív érzelmek fejlesztése
• A pozitív érzéseket nem szabad elvárni vagy erőltetni
• Nem lehet rákiabálni valakire, hogy legyen boldog vagy hálás
• Ha nem belülről fakad, nem fog működni
• Gyakorlat: gondoljon vissza az elmúlt hetekre. Hányszor volt olyan,

hogy azért érezte magát rosszul, mert úgy gondolta, jól kellene magát
éreznie?

• Ne vádolja magát! Az érzések jönnek-mennek. Figyelje meg őket.
• Mindfulness  megtanuljuk érzelmeinket tudatosan észrevenni,

megfigyelni, elfogadni, és elengedni a negatív gondolatokat.
• Milyen érzés, amikor derűs? (Pl. könnyűnek érzi

magát?) Milyen testi jelei vannak ilyenkor?
• Ne erőltesse, megengedő, támogató figyelem.
• Ha elkezdi húzogatni a kerti virágokat, nem fog

gyorsabban nőni  törődés: víz + tápanyag.
• Figyelje meg, milyen szituációban, helyszínen,

tevékenység közben él át pozitív érzéseket.



Gyakorlat

• Érzések – gondolatok – test nagyon szorosan összefüggnek
• Tegyen úgy, mint amikor az adott pozitív érzést átéli. 
• Ha ellazítjuk a testünket, enyhíti a belső feszültséget.
• Fordítva is igaz: ha ökölbe szorítjuk a kezünket, előbb-utóbb idegesek 

és feszültek leszünk.



Öröm- és hálanapló
• Neurogenezis  minden nap tanítjuk valamire az új agysejteket
• Az öröm és hála rendszeres gyakorlása megtanítja az új neuronoknak, 

hogy észre vegyék a szépet és a jót  Ön meg így jókedvűbb lesz



„Majd ha…, akkor…” csapdája

• Téves gondolat: először sikeresnek kell lennem, csak így lehetek
boldog, és ha már az vagyok, akkor leszek képes a hálára.

• A sorrend fordított: ha képesek vagyunk észrevenni azokat a
dolgokat, amikért hálásak lehetünk, akkor leszünk boldogok, és
így lehetünk igazán sikeresek is.

• Boldogság: apró örömök észrevétele, még ha a körülmények nem is
változnak meg.

• Agyunk könnyen hozzászokik az aktuális helyzethez: rossz taktika a
sikerhez vagy tárgyhoz kötni a boldogságot:

• „Majd boldog leszek, ha előléptetnek.”
• „Majd boldog leszek, ha megtalálom az igazit.”
• „Majd boldog leszek, ha rendes fizetést kapok a munkámért.”

• Ha eljön a vágyott helyzet, hamar ez válik alapállapottá visszatér az
elégedetlenség  még jobbra, szebbre, menőbbre vágyunk.

• Gyakorlat: Írja le, mire vágyna most azonnal, hogy boldogabb legyen?
Ha ezek a vágyak teljesülnének, ön szerint mennyi idő múlva vágyna
még ezeknél is nagyobb dolgokra?



Miféle apró örömök?
• Hajlamosak vagyunk a panaszkodásra: könnyen észrevesszük, ami

nem jó, átsiklunk afelett, amink van.
• Egy mentős beszámolója: „elég nevetségesnek éreztem magam akkor,

amikor arra panaszkodtam, hogy rossz jegyet kaptam a vizsgán, pedig
mennyit tanultam, azután pedig kimentünk egy családhoz, ahol a
gyerekek próbálták újraéleszteni az édesapjukat. Ezekben a
pillanatokban nem azon szomorkodtam, amim nincs, hanem nagyon is
hálás voltam azért, amim van.”

• Akkor tudjuk értékelni a dolgokat, amikor nincsenek.
• Példák az apró örömökre (gyermeki rácsodálkozás):

• Mennyivel kakaósabb aznap a kakaós csiga!
• Pont azt a kulcsot fogtam meg a zsebemben, ami illik a zárba.
• De jó, megvárt a buszsofőr.
• Milyen szép kék az ég.
• Köszönöm, hogy van levegő. (Minden a feje tetejére állt, de legalább van

levegő.)



Élvezzük az életet! – 1. GYAKORLAT: Küzdés és megélés

• Gondolja végig, milyen kihívásokkal nézett szembe az elmúlt időszakban,
és mennyire érezte ezeket nehéznek. Milyen kihívásokkal találkozott az
elmúlt napon, héten, hónapban, évben?

• Mit tett azért, hogy ezekhez a kihívásokhoz alkalmazkodni tudjon?
• Mit gondol, más hogyan élte volna meg ezeket a kihívásokat?

Pszichológia: megküzdés (coping)  mennyire vagyunk képesek megküzdeni
a nehézségekkel, mennyire tudunk rugalmasan reagálni ezekre?

Pozitív pszichológia: savouring (ízlelgetés)  a pozitív érzések megélése, az
élet élvezetének képessége pozitív érzéshez való alkalmazkodás

• Gondolja végig, milyen eseményeken vett részt az elmúlt hetekben,
amelyek kapcsán egyértelműen kellemes érzései születtek.

• Tett valamit azért, hogy a kellemes érzéseket minél hosszabban,
intenzívebben megtapasztalja? Ha igen, mit?



Élvezzük az életet! – 2. GYAKORLAT: Idő és sebesség

• Van-e időnk az élet élvezetére? Megszoktuk, hogy rohanunk.
• Legközelebb, ha valami jót tapasztal, lassítson:

• Ha szereti a kávét, vegyen magának egy különösen
finom kávét, hagyjon magának elég időt a kávé élvezetére.

• Ne rohanjon, üljön le, és lassan kortyolgasson, hogy
valóban érezhesse ennek a remek kávénak minden ízét, zamatát.

Nem azt jelenti, hogy mostantól mindent sokkal lassabban kellene csinálni.
Elég, ha az Ön által kedvelt dolgokra több időt szán: szereti a csokit? Ne
telefonálás közben rohanva egye meg…

• Írjon fel olyan dolgokat, amiket szeret csinálni, amiket élvez, amikben
örömét leli. Válasszon ki ötöt.

• Jegyezze fel, hogy a következő napokban mikor fogja ezeket az élvezetes
dolgokat megtenni. Jegyezze fel azt is, hogy mennyi időt szán a
tevékenységekre, szánjon rájuk sok időt!

• Így írja fel a naptárába: például 11:15 és 11:20 között leülök, és
megeszem a kedvenc csokiszeletem, hogy nekem jó legyen. 



Élvezzük az életet! – 3. GYAKORLAT: Csak semmi stressz!

• Válasszunk olyan időpontot, amikor nem kell rohanni.
• Az időnyomás nagy stresszfaktor. És az is, ha nem fogadjuk el, hogy olyakor

megengedhetünk magunknak egy kis édességet.
Kimutatták: sokkal jobban élvezünk valamit, ha közvetlenül egy nehéz időszak

vagy nagy stressz után éljük át.
• Gondolja végig, melyek lesznek a következő héten a nagy feszültséggel

járó események az Ön számára. Írjon minél több stresszes dolgot, annál
több lehetősége van gyakorolni.

• Most jegyezze fel, milyen élvezetes dolgot fog csinálni az események
után. Hosszabb ebédszünet? Elfogyaszt egy desszertet? Elmegy futni?
Megiszik egy finom sört? Engedje el, hogy mit vár el öntől a világ! Bármit
választhat, és csinálja meg nyugodtan.

• Figyelje meg, hogyan érzi magát egy olyan hét után, ahol mindennap időt
szakít arra, hogy egy nehézség után valami pozitívat is átéljen.

• Mindfulness: próbáljon meg odafigyelni arra, amit abban a pillanatban
csinál. Mit érez? Milyen a kávé/csoki illata, íze, tapintása, látványa? Ha
elkalandozik, terelje vissza a figyelmét!



Élvezzük az életet! – 4. GYAKORLAT: Ossza meg!

• De ne a Facebookon!
• Ha osztozni tudunk egy jó élményen, tovább fokozza az élményt.
• Meséljünk el egy jó történetet valakinek, akit szeretünk.
• Keressen a következő 5 napban egy szabad órát, vagy még többet,

menjen el barátnőjével moziba, igyon meg egy kávét szüleivel, menjen
feleségével vacsorázni. Vagy focizni a gyerekeivel a kertbe. Milyen
programokat választana?

• Próbálja ki, hogy mindezt úgy teszi, hogy megpróbál odafigyelni a tanuld
dolgokra. Ne várja el, hogy a programtól jobban érezze magát. Figyelje
meg, mit érez, ne erőltesse.



Forrás

Márky Ádám (2017): Hogyan érezzük jól magunkat? Gondolkodjunk
pozitívan és legyünk boldogabbak! Mindfulness gyakorlatok. HVG extra
– Pszichológia munkafüzet. Budapest, HVG Kiadó Zrt.



Sikerkalauz – Ne aggódj, 
tanulj meg élni!

Dale Carnegie tanácsai a stresszkezeléshez



Éljünk napról napra

Zárd el a múltat és a jövőt vasajtókkal, élj napról napra!
1. Halogatom-e ma az életet azért, hogy a jövőn idegeskedjek, vagy a

„látóhatár szélén viruló rózsalugasról” ábrándozzak?
2. Megkeserítem-e néha a jelent azzal, hogy elmúlt dolgokon

bánkódom – olyasmiken, amik régen elmúltak?
3. Azzal az elhatározással kelek-e fel reggel, hogy megragadom ezt a

napot – a lehető legtöbbet hozom ki ebből a 24 órából?
4. Többet nyújt-e nekem az élet, ha „napról napra élek”?
5. Mikor kezdem el? A jövő héten?... Holnap?... Ma?



Technikák, tanácsok

1. Kérdezd meg: „Mi a legrosszabb, ami történhet, ha nem tudom a
gondom megoldani?”

2. Készülj fel lélekben arra, hogy elfogadod a legrosszabbat – ha
muszáj.

3. Aztán próbálj meg higgadtan javítani a helyzeten, a legrosszabbon,
amit lélekben már elfogadtál.

Emlékeztesd magadat, milyen csillagászati árat fizetsz az
egészségeddel az idegeskedésért. Akik nem tudják, hogyan győzzék le
az idegeskedést, fiatalon halnak meg.



Alapvető módszerek a gondok elemzésére

• Ismerd meg a tényeket. Ne feledd, hogy „a világ összes
idegeskedésének a felét az okozza, hogy emberek úgy akarnak
döntéseket hozni, hogy nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel,
amelyekre a döntést alapozhatnák.”

• Miután minden tényt számba vettél, hozz döntést.
• Ha megfontolt döntést hoztál, cselekedj! Fogj hozzá a

megvalósításhoz, és ne szorongj az eredmény miatt.
• Ha te vagy valamelyik beosztottad idegeskedni kezdenétek egy

problémán, írd le és válaszold meg a következő kérdéseket:
• Mi a probléma?
• Mi okozza a problémát?
• Mik a lehetséges megoldások?
• Melyik a legjobb megoldás?



Hagyjuk abba az idegeskedést, mielőtt tönkremegyünk miatta

• Száműzd az agyadból az idegeskedést sok munkával. Az elfoglaltság a
legjobb módszer az aggodalom gyógyítására.

• Ne idegeskedj apróságokon. Ne hagyd, hogy kis dolgok tönkretegyék a
boldogságod.

• Használd a nagy számok törvényét, gondjaid törvényen kívül helyezésére.
Kérdezd meg magad: „Mi az esélye annak, hogy ami idegesít,
bekövetkezik?”

• Ne hadakozz az elkerülhetetlennel! Ha tudod, hogy nem tudsz változtatni
vagy javítani valamin, mondd el magadnak: „Így van, nem lehet másképp.”

• Adj veszteségcsökkentő megbízást az idegességednek. Döntsd el,
mennyi idegeskedést ér meg neked valami – és ne legyél hajlandó többet
fordítani rá.

• A múlt elmúlt, ne fűrészelj fűrészport.



A béke és boldogság elnyerésének 7 módszere

1. Gondolataink legyenek békések, bátrak, egészségesek és bizakodóak,
mert életünk olyan, amilyenné gondolataink teszik.

2. Soha ne próbáljunk bosszút állni ellenségeinken, mert többet ártunk
vele magunknak, mint nekik. Gondolatban se fecséreljünk egy pillanatot
sem azokra, akiket nem szeretünk.

3. Várjunk hálátlanságot, és ne idegeskedjünk miatta. Csak akkor leszünk
boldogok, ha nem várunk hálát, hanem az adakozás öröméért adunk.

4. Tartasd számot a jót – és ne a bajaidat!
5. Ne utánozz másokat. Találd meg önmagadat, és légy önmagad.
6. Ha a sorstól citromot kapsz, csinálj belőle limonádét.
7. Feledkezzünk el saját boldogságtalanságunkról – igyekezzünk

másoknak egy kis boldogságot szerezni.



Ne idegeskedjünk, ha bírálnak

1. A méltatlan bírálat gyakran bók, álruhában. Azt jelenti, hogy irigyelnek
és féltékenyek rád. Ne feledd, senki sem rúg egy döglött kutyába.

2. Tégy meg mindent, ami telik tőled, aztán nyisd ki öreg esernyődet, hogy
a bírálat esője ne csurogjon a nyakadba.

3. Jegyezzük fel, milyen ostobaságokat csináltunk, és bíráljuk meg
magunkat. Mivel nem remélhetjük, hogy tökéletesek vagyunk, kérjünk
elfogulatlan, segítőkész, építő bírálatot.



Forrás

Carnegie, C. (1999): Sikerkalauz 2. Ne aggódj, tanulj meg
élni! 8. magyar kiadás. Gladiátor Kiadó, Budapest



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!



 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára
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Karriermenedzsment

Felkészülés az órára (határidő: máj. 5.)
Végezd ez a következő feladatot az óra előtt:

Utolsó módosítás: 2020. February 12., Wednesday, 00:49

◄ Előadás anyaga - Stresszmenedzsment, 
mindfulness

Ugrás...
Nézz utána egy szervezet karrierfejlesztési 

gyakorlatának! ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-12
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=137
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1886&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/view.php?id=138&forceview=1


Irányítópult /  Kurzusok /  Karriermenedzsment /  12. alkalom: Szervezeti karriermenedzsment
/  Nézz utána egy szervezet karrierfejlesztési gyakorlatának! /  Előzetes megtekintés

1 kérdés

Nincs rá válasz

1,00 pont
szerezhető

2 kérdés

Nincs rá válasz

1,00 pont
szerezhető

3 kérdés

Nincs rá válasz

1,00 pont
szerezhető

4 kérdés

Nincs rá válasz

1,00 pont
szerezhető

Kezdés ideje 2021. June 4., Friday, 18:11
Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2021. June 4., Friday, 18:11
Felhasznált idő 5 mp

Pontok 0,00/4,00
Pont 0,00 a maximum 2,00 közül (0%)

Mi a választott szervezet neve, amelynek a karriermenedzselési gyakorlatát kiválasztottad?

Kérlek nevezd meg, vagy linkeld be a forrásodat, ami alapján tájékozódtál!

Ki a karriermenedzsment program/gyakorlat célpontja?

Milyen elemei vannak a programnak? Milyen tevékenységeket végeznek benne a résztvevők?

◄ Felkészülés az órára (határidő: máj. 5.) Ugrás... Ajánlott Karrier-ciklus a szervezetben ►

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-12
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/view.php?id=138
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/startattempt.php?cmid=138&sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=137&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=405&forceview=1
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Ajánlott Karrier-ciklus a szervezetben

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7#section-12
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 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
Karriermenedzsment
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Utolsó módosítás: 2020. February 6., Thursday, 22:48

◄ Nézz utána egy szervezet 
karrierfejlesztési gyakorlatának!

Ugrás...
Szervezeti karriermenedzsment előadás 

anyaga ►

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/page/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=vZB5DcOQia
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=7
https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/view.php?id=138&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=1859&forceview=1


Karriermenedzsment és üzleti 
interakciók

Szervezeti 
karriermenedzsment

Szabó-Bálint Brigitta

PTE KTK VSZI
balintb@ktk.pte.hu



Szükségessége, tartalma és célja



Szervezeti karriermenedzsment indokoltsága I

• Öregedő társadalom  az utánpótlás kérdése 
elsődleges prioritás

• Munkahelyváltások egyik leggyakoribb oka:
• Nem látják a munkavállalók a szervezeten belüli 

karrierlehetőségeket

• Továbbá remek motivációs eszköz
• …



Szervezeti karriermenedzsment indokoltsága II

• A jelenlegi gazdasági körülmények
• Bizonytalanság a munkahelyeken
• Megmutatja a lehetőségeket a szervezetben
• Megismerhetjük az alkalmazottak igényeit, szükségleteit
• Hozzájárul a szervezet sikeréhez
• Több erőfeszítést igényel egy új munkaerő megszerzése, 

betanítása
• Az életstílus-változás, amelynek eredményeképpen az 

egyén önmagát teljes emberként, nem csak 
alkalmazottként szemléli

• Női munkaerő számára a gyermekvállalás segítése



Szervezeti karriermenedzsment

• Koncz (2002, 2013):
A szervezet alkalmazottai egészének vagy bizonyos 
csoportjainak a támogatott, formalizált szervezeti 
karrierfejlesztése. 

• Célja:
• A szervezet számára szükséges és értékes munkaerő beszerzése, 

megtartása és fejlesztése (Koncz 2013)
• „…a szervezet emberi erőforrás szükségleteit összehangolják az 

egyén életpályájával kapcsolatos elképzeléseivel.” (Csányi 2004, 
19.)

• Utánpótlás biztosítása
• Elköteleződés növelése



Lehetséges karriergondozási stratégia… (Bakacsi et al. 2006)

• Élethosszig tartó alkalmazás: Az egyén a hierarchia alsó szintjén 
lép be a szervezetbe, és az idő múlásával lépeget felfelé. Az ilyen 
vállalatok nagy jelentőséget tulajdonítanak a szocializációnak, és 
folyamatosan működtetik a mentorrendszerüket. Mivel élethosszig 
tartó kapcsolatra építenek, sokat fektetnek alkalmazottaikba, és ritka 
az elbocsátás.

• A „fel vagy ki” modell: Az ebbe a típusba tartozó szervezetekben a 
hierarchia egy erőteljes és formalizált követelményrendszerre épül. 
Pl.: a kutatóintézetek. Az egyén vagy megfelel a vertikális előmeneteli 
feltételeknek, vagy pedig el kell hagynia a szervezetet. + Nagy 
tanácsadó vállalatok

• A „be vagy ki” modellt követő vállalatok belső vagy külső forrásból 
egyaránt toboroznak munkaerőt a szervezeti hierarchia bármely 
szintjén. Fontos eleme a rendszernek a teljesítményértékelés, mert 
a javadalmazás ennek alapján történik.



Előnyei, hatásai
Munkavállalók kapcsán jelentkező 

előnyök 
Szervezet működése kapcsán 

jelentkező előnyök 
• szükséges tudású, kompetenciájú 

dolgozók biztosítása 

• jobb készségek 

• több tudás 

• jobb foglalkoztathatóság 

• jobb egyéni teljesítmény 

• munkába való bevonódás  

• optimizmus 

• jobb munkamorál 

• nagyobb motiváltság  

• munkavállalói karrier-elégedettség 

• magasabb elköteleződés 

• kevesebb hiányzás  

• szervezeti hatékonyság 

• jobb szervezeti teljesítmény 

• gyorsabb az üresedések, vezetői 

utánpótlások megoldása 

• hatékonyabb a munkavállalók 

fejlesztése 

• munkavállalók, tehetségek 

eredményesebb megtartása 

• alacsonyabb fluktuáció 

 



Eszközei

• Armstrong (1992) szerint nem létezik olyan lista, amely az 
összes karrierfejlesztési tevékenységet magába tudná 
foglalni

• Minden emberi erőforrás menedzselési és a legtöbb 
vezetési gyakorlat hatással van a munkavállalók 
pályafutására a szervezetekben



Baruch (2008) jó gyakorlatai

1. Belső álláshirdetések (Posting (advertising) internal job
openings)
oA szervezeteknek lehetőségük van kívülről és belülről is 

feltölteniük a megüresedett pozíciókat. A külsővel szemben sokan 
előnyben részesítik a belső toborzási forrást. Ez a munkavállalókra 
is pozitív hatással lehet karrierjüket tekintve. 

2. Formális képzés a karrierfejlesztés részeként (Formal
education as part of career development)
oA rövid idejű képzésektől a diploma megszerzését célzó 

oktatásig bármilyen lehetőség szóba jöhet. Kétélű fegyver, mivel 
növeli az alkalmazottak foglalkoztathatóságát, ők könnyen úgy 
dönthetnek, hogy máshol kamatoztatják tovább új tudásukat, 
másrészről viszont a szervezet számára is értékesebbek lesznek.



3. Oldal irányú karriermozgások a tapasztalat bővítése érdekében 
(Lateral moves to create cross-functional experience)
oEgyre nagyobb népszerűségnek örvendő gyakorlat. A tapasztalatszerzési 

lehetőség mellett, kiváló opció a laposabb szervezetek számára, ahol kevés 
lehetőség van a hierarchiában való feljebb lépésre.

4. Nyugdíj előkészítő programok (Retirement preparation programs)
oA nyugdíjazás előtt álló kollégák részére kínált megoldás, hogy felkészítse 

őket különböző módon a nyugdíjba vonulásra. Ezek a programok nagy 
hangsúlyt fektetnek a pénzügyi kérdésekre, de a hatékonyabbak 
koncentrálnak 
az esemény pszichológiai oldalára is. Mivel a hivatalos nyugdíjkorhatár 
elérése után egyre többen maradnak tovább is munkában, lehet, hogy 
ritkulni fog e programok alkalmazása. 



5. Karriertájékoztatók, prospektusok (Booklets and/or
pamphlets on career issues)
oEgyfajta formális tájékoztatóknak felelnek meg a szervezeti karrierrel 

kapcsolatban. Az új, illetve a vezetői szintre emelt munkavállalóknak 
különösen fontos információforrások lehetnek. Manapság már inkább 
belső elektronikus hálózatokon és nem papírformában elérhetőek.

6. Kettős karrierutak (Dual ladder)
oA vezetői karrierúttal párhuzamosan lehetőséget kínál a szervezet a 

szakmai előrehaladásra is, amely az olyan munkavállalóknak hasznos, 
akik nem kívánnak vezetői posztot betölteni. 



7. Beillesztés vagy szocializáció (Induction or socialization)
oAz új munkavállalók szervezetbe való bevezetése, beillesztése az első 

olyan karriermenedzsment eszköznek is felfogható, amivel a dolgozó 
találkozik. Egy folyamat, amely során az új kollégákat megismertetik a 
szervezetben kívánatos viselkedési mintákkal és hozzáállással. Ez 
történhet formális és informális úton.

8. AC/DC – értékelő- és fejlesztő központok (Assessment and 
development centers)
oHabár elsőként a kiválasztás során használták az értékelő központokat, 

karriermenedzsment szempontból is megbízható, jó megoldásnak 
bizonyultak.



9. Mentorálás (Mentoring)
oTöbbnyire az újonnan belépő, pályakezdőket, illetve a potenciális 

vezetőjelölteket célozzák meg a mentorálás folyamán. A mentor, aki 
leggyakrabban egy tapasztalt szervezeti tag, vagy vezető, hasznos 
tanácsokkal látja el mentoráltját.

10. Karrier workshopok (Career workshops)
oA karriermenedzsment egy-egy szempontjára, részére összpontosítanak. 

Céljuk, hogy a vezetők megfelelő tudással, készségekkel és tapasztalattal 
rendelkezzenek, egyrészt azért, hogy beosztottjaikat tudják segíteni 
karrierjük építésében, másrészt, hogy saját maguk is hatékonyabban 
tudják karrierjüket menedzselni.

+ Coaching



11. Karriertervezés alapjául szolgáló teljesítményértékelés 
(Performance appraisal as a basis for career planning)
oEgy teljesítményértékelési rendszer értékelési és fejlesztési célokat is 

szolgálhat, ezért a karrierfejlesztési gyakorlat fontos kiindulópontja lehet. 
Ha jól működik, és megbízható, akkor információt nyújt olyan 
döntésekhez, minthogy, kit kell előléptetni, leépítés esetén kitől kell 
elsősorban megválni, vagy kinek milyen képzésre, fejlesztésre van 
szüksége. 

12.Karrier tanácsadás (Career counseling)
oFormális vagy informális beszélgetés a munkavállaló jövőjéről a 

szervezetben vagy azon kívül. Jellemzően a közvetlen vezető, aki 
elvileg jól ismeri beosztottja képességeit, viselkedését, és/vagy 
egy HR-es kolléga vesz részt rajta, de a szervezeti erőforrásoktól 
függően külső tanácsadó is jelen lehet.



13. Utódlástervezés (Succession planning)
oMeghatározza az összes vezető helyettesítési lehetőségeit a szervezeten 

belül, illetve értékeli az egyes menedzserek előléptethetőségét. A 
tervezéskor tekintettel kell lenni a kiemelt figyelmet érdemlő 
munkavállalói csoportokra is.

14. Programok a munkavállalók speciális csoportjai számára 
(Programs for special populations of employees)
oA változó munkavállalói jellemzőknek vagy foglalkoztatási 

körülményeknek köszönhetően a karrier-programoknak a speciális 
csoportokat – úgymint nők, kisebbségi csoporthoz tartozók, fogyatékkal 
élők, kiküldöttek, kettős karriert építő párok – is meg kell célozniuk. 



15. Megbízatások (Secondments)
oIdeiglenesen a szervezeten belül más területre, vagy néha egy másik 

kapcsolódó szervezethez (például ügyfélhez vagy beszállítóhoz) küldik a 
munkavállalót.

16. Személyes írott karriertervek készítése (Written personal
career planning for employees)
oAz írott tervek formálisak, és egyfajta elkötelezettséget jelentenek, 

legalább a szervezet részéről. Manapság a hosszú távú foglalkoztatás 
eltűnése miatt sokhelyütt problémás ilyen terveket készíteni, valamint 
mert olyan elvárásokat generálhat ezzel munkavállalói oldalon, amelyet a 
szervezet nem biztos, hogy a későbbiekben teljesíteni tud.



17. Gyakori/ tipikus karrierutak (Common career paths)
oA karrierutak kedvelt és ajánlott irányvonalak voltak korábban a 

menedzserek számára, amelyek vagy úgy keletkeztek, hogy egy-egy felső 
vezető életútja volt a minta, vagy pedig a felső pozíciók 
követelményeinek az elemzése alapján logikailag építettek fel utakat. A 
szervezetek laposodásának és a rövidülő foglalkoztatási viszonyoknak 
köszönhetően manapság egyre ritkább az ilyen karrierpályák használata.



• Baruch (2008) szerint lehet önállóan is 
alkalmazni az egyes karriermenedzsment 
megoldásokat, 

• de jobb, ha egy szervezet ezek variációit 
együttesen alkalmazza, természetesen a saját 
lehetőségeihez és jellemzőihez (méret, kor, 
kultúra, stb.) illesztve azokat



• Az említett KM eszközök közül válasszatok ki 
három olyat, amit Ti is szívesen használnátok 
munkavállalóként.



A korábbi kutatások eredményei szerint 
leggyakrabban alkalmazott karriermenedzsment és 
karriertervezési eszközök

Karriermenedzsment és karriertervezési eszközök 

képzési-fejlesztési megoldások

belső álláshirdetési gyakorlat

karrierkonzultáció (vezetővel vagy HR-es kollégával)

teljesítményértékelés (a karriertervezés alapjaként)

speciális feladatok alkalmazása

mentorálás



• Az elmúlt években a szervezetek a tradicionális top-down KM 

megoldások helyett – Hamori et al. (2011) alapján: rigid

karrierlétrák, potenciál felmérés, promóciós utak –

• sokkal inkább támogató-fejlesztő technikákat alkalmaznak –

coaching, karriertervező workshopok, önértékelési gyakorlatok 

(Clarke, 2013). 

• A 2010 utáni felmérési eredmények ezt megerősítik olyan 

szempontból, hogy a leggyakoribb megoldások valóban a 

fejlesztést és a fejlődést segítő, valamint a tapasztalatszerzést 

célzó technikák voltak.



Karriermenedzselés egy szolgáltató vállalatnál
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Köszönöm a figyelmet!





Ki a felelős a 
karrierért? 

Workshop
a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet és 

a Tehetségpont közös szervezésében

2019. október 16.



A workshop…

• Célja: 
Felelősségi kérdések tisztázása a szervezeten belüli 
karrierfejlesztés kapcsán

• Menete:
1. Kutatási eredmények ismertetése

• 1000 fős munkavállalói lekérdezés főbb eredményei
• munkáltatói oldalon végzett interjúk fontosabb tapasztalatai

2. Kerekasztal-beszélgetés
• A munkáltatói és a hallgatói oldal (mint leendő munkavállalók) 

képviselőivel az eredmények megvitatása



Kutatási eredmények ismertetése



Kutatás háttere - A kutatás támogatói:

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00007 
„Tehetségből fiatal kutató” –
A kutatói életpályát támogató tevékenységek a 
felsőoktatásban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának
támogatásával készült

Szakmai segítők:

• Galambosné Dr. Tiszberger Mónika, adjunktus (PTE KTK KÖI)

• Dr. Jarjabka Ákos, hab. egyetemi docens, intézetigazgató (PTE KTK VSZI)



Módszertan

Kérdőíves megkérdezés
- Online alapon – NRC Kft.

- 1000 fő
- a versenyszféra fő- és mellékállású dolgozói
- 18-64 éves személyek

- Zárt és nyitott kérdések

- Kitöltési idő kb. 10 perc

Elemzés
- IBM SPSS Statistics 22.0



A minta összetétele

42 év



Felelősség mértékének megoszlása a karrierfejlesztés során

1%

17% 3%

68%

11% Teljes mértékben a munkaadó a
felelős
Inkább a munkaadó a felelős

Egyenlő mértékben felelős a
munkaadó és az egyén
Inkább saját magam vagyok felelős

Teljes mértékben saját magam
vagyok felelős

Átlag: 67%

A munkavállalók döntő többsége úgy véli, hogy ő felel első sorban 
karrierje fejlesztéséért, 

de a szervezetnek is fontos szerepe van annak alakulásában

Szignifikáns kapcsolat: magasabb beosztás – nagyobb felelősségérzet



Elvárt, illetve tényleges karrierfejlesztési segítség megoszlása
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kapok
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21%

32%
24% 23%

Felelősség megoszlása Válaszadók 
aránya

Hányan várnak a 
szervezettől segítséget

Teljes mértékben a munkaadó a 
felelős

1% 78%

Inkább a munkaadó a felelős 17% 54%
Egyenlő mértékben felelős a 
munkaadó és az egyén

3% 48%

Inkább saját magam vagyok felelős 68% 55%
Teljes mértékben az egyén a felelős 11% 43%

 53% elvárná a segítséget 
– 47% nem 

 Közülük 40% kap 
ténylegesen is támogatást

 az összes megkérdezett 
dolgozó 21%-a



A különböző szervezeti szereplőktől elvárt és ténylegesen 
kapott karrierfejlesztési segítség megoszlása
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Munkáltató által megbízott külső
karriertanácsadótól

Elvárt segítség mértéke Ténylegesen kapott segítség mértéke



Karrierlehetőségek a munkahelyen

15%

15%

33%

21%

16%

1 - Egyáltalán nem vagyok
informált
2 - Kevésbé vagyok
informált
3 - Részben informált
vagyok
4 - Inkább informált vagyok

5 - Teljes mértékben
informált vagyok

12%
18%

36%

23%

11%

1 - Egyáltalán nem felelnek meg
az elvárásaimnak
2 - Kevésbé felelnek meg az
elvárásaimnak
3 - Részben megfelelnek az
elvárásaimnak
4 - Inkább megfelelnek az
elvárásaimnak
5 - Teljes mértékben megfelelnek
az elvárásaimnak

Karrierlehetőségek értékelése a munkahelyen

A karrierlehetőségekről való informáltság értékelése

Aki jobban informált karrierlehetőségeiről, az legalább közepesnek vagy jobbnak 
értékeli karrierlehetőségeit



Karriermenedzsment eszköz Hasznosság*

Hányan 

vették 

igénybe az 

elmúlt egy 

évben (%)

Használati 

gyakoriság 

szerinti 

rangsor

1. Képzési lehetőségek 4,34 39% 4.

2. Tudásbővítést szolgáló projektmunka 4,12 25% 7.

3. Kapcsolatépítési lehetőségek 4,07 30% 3.

4. Speciális munkafeladatok 4,06 44% 1.

5. Előléptetés, utánpótlás-tervezés 4,02 20% 14.

6. Számítógép-alapú csomagok/e-tanulás 3,98 25% 9.

7. Projektmunka 3,92 32% 2.

8. Fejlesztő központ (DC) 3,91 6% 15.

9. Tehetség program 3,90 10% 13.

10.

Nemzetközi megbízatások, 

tapasztalatszerző programok
3,86 12% 17.



Munkáltatói interjúk tapasztalatai

• A felmért szervezetek (termelő, szolgáltató, közép- és nagyvállalkozás) 
eltérő fázisban vannak a karrierfejlesztési gyakorlatok
bevezetése, megvalósítása kapcsán
• Fontos eszköz a munkavállalók motiválásában, megtartásában

• A munkaadók többnyire saját magukat tekintik első sorban 
felelősnek a szervezeten belüli karrierfejlesztésért, 
• Megjelent ellenvélemény is…

• de emellett számítanak a munkavállalók (pro)aktivitására is 
a folyamatban.



A kutatási tapasztalatok konklúziói
• Többen igényelnének szervezeti együttműködést a 

karrierfejlesztés során, mint ahányan kapnak

• Hatékony karrierfejlesztés fontos főszereplői: 
• Felső vezetés: a működési kereteket szabja és a feltételeket 

biztosítja
• HR: támogató, információmegosztó szerep
• Munkavállaló: saját célok, szükségletek és kompetenciák 

ismerete, proaktív módon fejlődési és tapasztalatszerzési 
lehetőségek keresése 

• Közvetlen felettes: kiemelt szerep – ő ismeri a beosztottját és a 
szervezeti lehetőségeket, az ő felelőssége a munkavállalói és a 
szervezet igényeik közti összhang megteremtése

Elkötelezettség



Válasz a kérdésre a kutatás alapján…

• Elsősorban az egyén tekinthető felelősnek karrierjének 
fejlesztéséért – még a szervezeten belül is

• de szervezeti gyakorlatról lévén szó, a munkáltatónak is 
aktívan részt kell benne vennie, hogy a dolgozó a 
szervezeti céloknak megfelelően cselekedjen. 

• Olyan karrierlehetőségeket és feltételeket kell teremteni 
(például: elérhető pozíciók, fejlődési vagy tapasztalatszerzési 
lehetőségek), amelyek mind a két fél érdekeit szolgálják.



Kerekasztal-beszélgetés



Munkáltatói oldal képviselői
• Morgan Stanley –

Szabó Miklós
• ITSH –

Eisenbacher Csaba, Head of Service 
Delivery Unit & Site Manager

• Inqbator –
Kassai Ákos, ügyvezető

• PBKIK Humán Klub –
Pernyéz Zsuzsanna, elnök

Hallgatói oldal képviselői:
• PTE KTK HÖT –

Fuchs Bence, elnökhelyettes

• FÉSZEK –
Cserna Benjámin, főszerkesztő

• JPKSZ –
Braun Emese, vezetőségi tag

• MKT –
Mogyorósi Máté

• Mesteres hallgatók 
képviseletében –
Minorics-Bokor Dániel

Résztvevők



Köszönöm a figyelmet!
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