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Hogyan készüljön fel arra, 
hogy a jövő vezetője legyen?

Vezetői Klubot szerveztünk, melynek keretében megnéztük az 
Élet ára – A Weiss Manfréd-család története című történelmi 
dokumentumfilmet, majd ezt követően azt a kérdést boncolgattunk, 
hogy mennyit változtak a sikerhez szükséges vezetői kompetenciák 
az elmúlt 100 év alatt.

Talán meglepem, ha azt mondom, szinte semmit. Ugyanazoknak 
a vezetői kompetenciáknak köszönhette Weiss Manfréd a sikerét, 
mint korunk legtöbb sikeres nagyvállalati vezetője: üzleti éleslátás, 
kockázatvállalás, folyamatos innováció, kapcsolatrendszer, csak 
hogy néhányat említsek. De vajon a jövő vezetőjének is ezekre lesz 
szüksége?

Ha ön a jövő vezetője szeretne lenni, és tartósan sikereket elérni, 
akkor mindenesetre jó tudnia, hogy milyen kihívások várnak önre 
néhány elismert csúcsvezető szerint, akiket a LinkedIn kérdezett 
meg. 

melyek azok a változások, amelyek már most körvonalazódnak 
és egyre inkább teret nyernek?

mennyit változtak a sikerhez szükséges vezetői 
kompetenciák az elmúlt 100 év alatt?

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy miről olvasna 
szívesen. Célom, hogy színvonalas és  tartalmas kiadványt juttassak el önhöz.

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó 

felforgató technológiák: A gyorsan fejlődő technológiáknak köszönhetően az 
üzleti életet az állandó változás és folyamatos fejlődés jellemzi. 
Ami ma még eladható, az holnap már nem lesz az, mert kijön a korszerűbb 
változata, amire nyílik a felhasználók pénztárcája.  

Azok a cégek, amelyek nem hajlandóak ezzel szembenézni és ehhez 
alkalmazkodni, egyszerűen már most lehúzhatják a rolót, mert halogatásuk 
következményeként pár éven belül úgyis ez vár rájuk.

tehetségpiac: A következő nagy terület, ahol már most alapvetően másképp 
működnek a folyamatok, mint évekkel ezelőtt, a tehetségpiac.
A tehetséges munkavállalóknak ma mások az elvárásai, mint akár csak néhány 
évvel ezelőtt. A fizetés és a karrierlehetőség mellett rendkívül fontossá vált a 
fejlődés és az, hogy az egyediségüket érvényesíteni tudják. 

A jövő munkaadóinak fontos szem előtt tartaniuk azt a tényt, hogy ha kimagasló 
eredményeket szeretnének látni, akkor olyan környezetet kell biztosítaniuk a 
tehetségeknek, amelyben kibontakozhatnak.

jóllét: A munkán túl is van élet. Bár ez teljesen a magánélet szférájába 
tartozónak tűnik, óriási hatással van a munkahelyen elért eredményekre és 
sikerekre.

Kutatások kimutatták, hogy azok a vezetők és munkavállalók, akik nem 
fordítanak kellő figyelmet személyes energiájuk menedzselésére, előbb-utóbb 
kiégnek.
Ennek pedig éppen a hatékonyságuk és eredményeik látják kárát, annak ellenére, 
hogy éppen ezekért hajtanak olyan nagyon. 

most, hogy átlátjuk a kihívásokat, melyekkel a jövő vezetője szembesülhet, 
következzenek korunk csúcsvezetőinek javaslatai. személyes tapasztalataik 
segíthetnek majd önnek is abban, hogy a bekövetkező változások ne 
temessék maguk alá amiatt, hogy felkészületlen volt.

Felforgató technológiák
tehetségpiac

Jóllét

mailto:kranitz.eva%40vezetofejlesztes.hu?subject=
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/szemelyes-energiamenedzsment/
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az egyik leglényegesebb, amit egy vezetőnek 
tudnia kell – és amelynek fontossága folyamatosan 
növekszik – , hogy merre tart a cége, vállalkozása. 
Nem mereven rögzített, két számjegyű éves profitra 
és növekedési elvárásokra gondolnak elsősorban a 
csúcsvezetők, hanem olyan vonzó jövőképre, amelyet 
mindenki magáénak érez a szervezetben.

láthatjuk, hogy az újító szervezeteknél ez már 
működik. 
Az erős jövőképpel rendelkező vállalatok – amihez erős 
vízióval rendelkező felső vezető szükséges – szinte 
kivétel nélkül lekörözik a standard vállalatokat. 

Ma már azt is tudjuk, hogy ez minek köszönhető:

• A fogyasztók sokkal szívesebben keresik az olyan 
márkákat, amelyek mögött egy-egy nagyobb vízió áll, 
nem csak a pénzcsinálás szándéka.

• Az újító vállalatok világos irányokat mutatnak, amelyek 
motiválók a munkavállalók számára.

• Ráadásul, a kutatásokból egyértelműen látható, hogy 
ezek a vállalatok azért is vonzóak a jövő tehetséges 
szakemberei számára, mert segítik őket saját prioritásaik 
felállításában.

„az új generáció nem csak hiteles vezetőknek akar 
dolgozni: nyitottak, együttműködőek, tudatában 
vannak az értékeiknek, jószívűek, az egyértelmű 
célok iránt elkötelezettek, és ami a legfontosabb, 
bátrak ahhoz, hogy határozott döntéseket hozzanak” – 
foglalja össze Bill George, a Medtronic ügyvezetője és a 
Harvard Egyetem vezető professzora. 

Bontakozzunk ki, és ösztönözzünk erre másokat is
A jövő vezetői pozícióira pályázóknak magas elvárásaik vannak azokkal a szervezetekkel szemben, 
ahol szakmai jövőjüket elképzelik. Munkakörük feletti önállóság, célok és értelem a munkájukban, 
továbbképzési és karrierlehetőségek, hogy csak a legfontosabbakat említsem az elvárások közül.  
Egyre jellemzőbb, hogy ha ezek az elképzeléseik nem találnak támogatásra, akkor mielőbb 
továbbállnak, hogy egy másik vállalatnál valósíthassák meg szakmai önmagukat.

„a topon lévő vállalatvezetőknek meg kell tanulniuk, hogyan válasszák ki és 
vezessék szakembereiket, hogy lépést tartsanak a felgyorsult változásokkal. 
ahelyett, hogy csak a fizetésre és extra juttatásokra koncentrálnak, tegyék 
szervezetüket vonzóvá a tehetséges álláskeresők és a jövő vezetői számára” 
– véli Reid Hoffman, a LinkedIn alapítója és a Greylock Partners kockázatitőke-
befektető társaság partnere.
 
Hoffman szerint egyre inkább úgy kell tekinteni minden munkahelyre, mint egy olyan 
vállalkozásra, amiben a vezetők és a munkavállalók együtt fejlődnek, növekednek.  
Ha vége a növekedésnek, vagy jön egy jobb lehetőség, előnyösebb a munkavállaló 
számára, ha továbblép. 

Ez a hozzáállás egy jó munkaadói márka lehet, elkerülhető általa a stagnálás, és 
hosszú távú kapcsolat építhető így ki a munkatársakkal. 

Folyamatosan Fejlesszük magunkat!
Egy dolog biztos az üzleti életben is: a változás. Minden egyéb kiszámíthatatlan, 
és bár az irányok megjósolhatóak, azért nem szabad semmire sem biztosként és 
állandóként tekinteni. Éppen ezért a jövő vezetői számára követelmény az állandó 
tanulás és önfejlesztés. 

„a jövő vezetőjeként állandó tanulóvá kell válnod, hogy alkalmazkodni tudj. 
az üzleti világ folyton változik, és nem támaszkodhatsz szilárdan a korábbi 
tapasztalataidra, még akkor sem, ha azok eredményeket hoztak eddig” – állítja 
Hoffmann, aki két példát is említ azokra a vezetőkre, akik a tanulást kiemelten 
fontosnak tartják: Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője és Brian Chesky, az Airbnb 
vezetője.

összefoglalva: el tudja képzelni, hogy vezetői karriert fut be, miközben egy jobb 
világot is épít? gondolkodjon el a fenti három javaslaton, és igazítsa szemléletét 
a kor kihívásaihoz!

       
legyen jövőKépünK

https://vezetofejlesztes.hu/ujito-szervezetek/
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KaRIzMa
ön szerint milyen a karizmatikus ember? 

Ki az, akire azt mondaná, hogy ő egy 
karizmatikus személyiség? 

milyen jellemvonásokkal rendelkezik? 

„mi az, amit te csinálsz? nem tudsz programozni, nem vagy mérnök, sem 
formatervező, egy szöget sem tudnál beverni a falba. 

akkor miért olvasom naponta tízszer, hogy steve jobs egy igazi zseni?  
mi az, amit te csinálsz?” – halljuk a steve jobs-film egyik szívszorító 
jelenetében.

Mindig Steve Jobs jut eszembe, amikor karizmáról van szó, a karizmatikus 
embereket mindig is hozzá hasonlónak képzeltem el. Erőt sugárzónak, 
szenvedélyesnek és lehetetlent nem ismerőnek. 

Steve Jobs ilyen volt, mindamellett, hogy nem állt tőle távol mások manipulálása, 
fenyegetése, de akár az etikusság határát súroló cselekedetek sem. Provokatív 
volt, megsértett és lekezelt másokat, munkatársai úgy érezték, nem tiszteli őket. 
Legalábbis a vezetői pályája elején. 

Ellentmondásos utasításai ellenére követték, megtették, amit kért, még akkor is, ha 
nem értettek vele egyet. Hogy miért? 

Talán mert a szenvedélyes meggyőződése, hite magával ragadó volt. Talán mert 
képes volt hatni: az akaratát másokra testálni és másokat befolyásolni. Talán mert 
a látnoksága és tökéletességre törekvése robbanékony kombinációnak bizonyult, 
amitől tartottak a munkatársai. 

Ajánlom, nézze meg a filmet, alakítsa ki saját véleményét a karizmáról, és gondolja 
át, mit tanulhat a filmből, Steve Jobstól.

mit tanulhatunk egy karizmatikus embertől?
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A karizmáról sok helyen sokfélét olvashatunk, nincs egységes vélemény a kutatók és szakértők között. 
Maga a szó, a karizma, a görög „charis” szóból származik, amely kegyelmet, adományt jelent. 
Innen alakulhatott ki az a hozzá fűződő hit is, hogy születésével hozza magával az ember azokat a  
jellemvonásokat, amelyek másokból csodálatot váltanak ki.

Max Weber német szociológus szerint a karizmatikus ember egyedülálló vonása, ami megkülönbözteti  
a hétköznapi embertől, hogy valamilyen természetfeletti ereje vagy kivételes tudása van.
Küldetést teljesít, és e küldetése folytán élvezi a tekintélyt és mások tiszteletét. Talán nem véletlenül, az üzleti vi-
lágban a karizmát a hatalom egyik forrásának tekintjük.

KaRIzMatIKus JelleMVonásoK 
Olvasva egy sor cikket a karizmáról, az a benyomás alakult ki bennem, hogy a karizmát sokan félreértik.

Az interneten található legtöbb írás a karizmatikus embert pozitív értelemben csodalényként írja le. Olyan sze-
mélyiségnek, aki belső erőt és tartást sugároz, így bárhol jelenik meg, nem marad észrevétlen. Jó a közelében 
lenni és meríteni a belőle áradó energiából. Megnyerő, bizalmat gerjesztő személyiség, határozott, erős, barát-
ságos, nyitott és közvetlen. Mindez úgy, hogy közben a saját érdekeit és céljait egy percig nem téveszti szem 
elől, de nem a mások manipulálásában és lenyomásában látja a megvalósítás útját. Másokkal együttműködik, 
a közös cél érdekében a csapattagokat ösztönzi és lelkesíti. A saját haszon mellett a tágabb értelemben vett 
közösség is profitál mindabból, amit együtt végeznek. Bizonyára ilyen karizmatikus emberek is éltek, élnek kö-
zöttünk… 

De láthatjuk az ellenpéldát is, Steve Jobstól vagy akár a saját környezetünkben felbukkanó emberektől, akik ta-
gadhatatlanul karizmatikusak, és mindezek ellenkezője igaz rájuk. 

tipp: gondolja át, hogy önnek mely tulajdonságai azok, amelyekkel a legnagyobb hatással van a 
környezetére? miből fakad a személyes vonzereje, magnetizmusa?

mit jelent A kArizmA?

álljon készen a váratlan eseményekre,  
és legyen aktív részese jövője irányításának!

Ha karrierváltásra készül,  látogasson el a 
www.karriervaltas.hu oldalra, ahol további inspiráló 

írásokat olvashat.

https://karriervaltas.hu
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A vezetőknek gyakran élénk kép él a fejükben arról, hogyan fest majd  
a jövő. Egyszer azt olvastam valahol, hogy akkor és csak akkor jó egy  
vezető, ha állandóan változtatni akar, türelmetlen a fejlődés ütemével,  
és mélyen elégedetlen a fennálló status quóval.

vezetőként sosem lehetünk elégedettek a jelennel, és ez az az  
ellentmondás a jelen és a lehetséges jövő között, ami állandóan hajt,  
és erőfeszítésre sarkall.

Akár vezetők vagyunk, akár nem, megtalálhatjuk azt a célt, ami nem hagy 
bennünket aludni, és ha ezt másokkal is megosztjuk, akkor másokat is 
magunkkal ragadhatunk.

A karizmatikus embereket valami nagyon erős belső erő hajtja. 

Steve Jobsot például messianisztikus küldetéstudat: megváltoztatni a  
világot, hogy letegye a névjegyét, hogy maga után hagyja a keze nyomát.
Meg akarta változtatni azt, hogy az emberek hogyan használják a  
számítógépüket. Volt néhány jó ötlete, amely forradalmian átalakította az 
emberek hozzáállását a számítógépekhez. Soha nem az motiválta, hogy 
számítógépet gyártson.

Égető késztetést érzett azonban arra, hogy olyan eszközöket adjon az  
emberek kezébe, melyekkel szabadon kiélhetik a kreativitásukat.
Ha ezt a különbséget megértjük, már tudni fogjuk, milyen az a  
transzformatív erő, ami a karizmatikus emberek sajátja.

Nem vagyunk mindannyian képesek olyan terméket készíteni,  
szolgáltatást nyújtani, amely megváltoztatja azt, ahogyan az emberek  
élnek, dolgoznak, játszanak vagy tanulnak. Ennek ellenére a legtöbbünk 
olyasvalamivel foglalkozik, aminek van haszna az ügyfeleink számára.  

És mindannyiunknak van elképzelése arról, hogyan adhatna még többet az 
ügyfeleinek, vagy hogyan tehetné jobbá a saját környezetét, végső soron a 
világot. 

tipp: Kérdezzük meg magunktól, mi az, amit árulunk? gondolja át, 
hogy mit adhatna még a világnak. miként tudná megváltoztatni a 
környezetét?

KaRIzMa 
és Az előAdókészség
A tulajdonságaink és a felfor-
gató tüzes szenvedély, ami 
bennünk él, önmagában még 
kevés  a karizmatikussághoz, 
briliáns retorikára is  
szükség van, hogy elképzelé-
seinket a világ tudtára adjuk. 

a karizmát sokan 
azonosítják a kiváló 
előadókészséggel, és 
hajlamosak egy erősen 
kifejező, felvillanyozó 
kommunikátort 
karizmatikusnak nevezni.

Úgy gondolom, Steve Jobs 
megvilágosító erejű, élmény-
formáló előadásmódja „csak” 
hab volt a tortán. 

Lelkesedése ragadós volt,  
mindenkit megfertőzött a 
közelében. De, mint tudjuk, 
rengeteget gyakorolt ahhoz, 
hogy elérje azt a laza hatást,  
mintha csak egy nappaliból  
beszélne hozzánk,  
a barátaihoz. 

Művészi szintre emelte a 
meggyőzést az ethosz, a 
logosz és a pátosz alkalma-
zásával (amit a kommuni-
kációelmélet egyik alapító 
atyjától, Arisztotelésztől,  
a görög filozó-
fustól ismerünk).                                       

Az ethosz hitelességet jelent, 
a logosz képviseli a meggyő-
zésben a logikát, az adatokat, 
a statisztikát, a pátosz pedig 
az érzelmi töltöttséget. 

tipp: ön alkalmazza a 
meggyőzés arisztotelészi 
elemeit? 
 
Vegye elő a legutóbbi  
prezentációját, előadását, és 
kategorizálja annak tartalmát 
hitelesség, adatok/bizonyíté-
kok, valamint érzelmek  
szempontjából.  

Hogyan aránylik az érzelem-
faktor a másik kettőhöz?
 
Ha kevésnek találja az érzel-
mi töltetet, érdemes újragon-
dolnia az előadása tartalmát. 

fejleszthető-e a karizma?

Mindannyiunknak vannak  
szenvedélyei, melyek irányí-
tanak bennünket. 

Ha ezeket képesek vagyunk 
megragadni, kifejleszteni és 
mély küldetéstudattá  
formálni, akkor, úgy gondo-
lom, ezek pillérei lehetnek a 
karizmánknak. 

És ha mindazt, amit feltárunk 
magunkból, hatásos  
történetté tudjuk formálni, 
elég hatásossá ahhoz, hogy 
az emberek segíteni  
akarjanak nekünk a céljaink 
elérésében, akkor magával 
ragadó előadókká válhatunk, 
és hitelesen kelthetjük egy 
karizmatikus ember  
benyomását. 

Kérdés, hogy saját 
magunkban rálelünk-e 
a hatóerőnk rendkívül 
összesűrített formájára és 
tudunk-e belőle profitálni. 

tipp:

Erősítsük azokat a tulajdon-
ságainkat, melyek vonzóvá 
tesznek bennünket mások 
szemében.

a belső szenvedélyünket  
feltárhatjuk, amivel 
megváltoztatjuk a világot. 

És, azt is megtehetjük, hogy 
mindezt rendkívül hatásosan 
és megnyerően a világ tudtára 
adjuk. 

Mindezt egybevetve, úgy 
gondolom bátran mondhatjuk, 
hogy a személyes karizmánk 
bizonyos mértékben fejleszt-
hető.

a  karizma átalakító ereje
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a felforgató technológiák (disruptive technologies) a 
karrierváltás területét is elérték. 

Whitney Johnson a felforgató technológiák üzleti modelljét 
összegyúrta a saját és a hozzá hasonlóan már-már rendha-
gyó, mégis sikeres karrierváltók  
tapasztalataival. 

Ahhoz, hogy megérthessük a rendhagyó karrierváltási  
paradigmát, elsőként célszerű kicsit közelebbről  
megismerkednünk a felforgató technológiák üzleti modelljé-
vel, melynek atyja Clayton M. Christensen, a Harvard egyik 
elismert professzora. 

mit jelentenek a felforgató technológiák? 
Nagyon röviden: a felforgató technológiák lényege, hogy a 
vállalkozásoknak elsődlegesen olyan új technológiai  
fejlesztésekre kell fókuszálniuk, amelyek addig kielégítetlen  
szükségletekre reagálnak. 

Azáltal, hogy ezeket a szükségleteket kielégítik, gyakorlatilag  
átformálják az egész piacot is. 

Ezek a felforgató cégek, ahelyett, hogy a régi piachoz igazíta-
nák magukat, átalakítják azt, vagy teljesen új piacokat hoznak 
létre. 

Christensen kutatásai alapján hatszor nagyobb eséllyel vál-
nak sikeressé, és potenciálisan hússzor nagyobb bevétellel 
számolhatnak. 

Kiemelkedő, és a szinte mindenki által 
ismert felforgató innovációk közé 
sorolható az uber, az airbnb, vagy 
éppen a netflix is.

Ahogy ezek az üzletek formálják és élte-
tik a gazdasági  
növekedést, a témában jártas  
Johnson hisz abban, hogy az  
emberek is ugyanolyan fontos 
mozgatórugói a gazdaságnak. 

Éppen ezért, ha 
tovább akarjuk 
lendíteni a világot, 
amiben élünk, 
magunknak is
innovatívvá kell 
válnunk. 

Johnson önmagunk 
és karrierünk
 „felforgatására”, azaz 
a felforgató technológiák
személyes szinten 
történő alkalmazására kínál  
módszertant.

mik a rendhagyó karrierváltás előnyei?
Bár Magyarországon még nem annyira elterjedt, talán mindannyian ismerünk olyan sikeres embereket, akik 
látszólag véletlenszerűen változtatgatják karrierjük irányát. 

Nem feltétlenül radikális, vagy iparágak közötti ugrásokra gondolok, karrierváltás akár egy adott  
szervezeten belüli pozícióváltással is létrejöhet. Mind tudjuk, de számos statisztika is alátámasztja, hogy a 
szüleink korában még természetesnek számító „egy cégnél egy életen át”  
karrier ma már csak tovatűnő ábránd.

Rendhagyó karrierváltás a  
felforgató technológiák korában
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Ha úgy érzi, hogy megfelelő irányba tart a karrierje, tud még fejlődni és előrébb 
lépni abban az irányban, amelyben szeretne, akkor semmi szüksége nincs  
rendhagyó karrierváltásra. Azonban ha megrekedt, vagy úgy érzi, hogy az előre  
látható karrierlehetőségek kiaknázásával sem lenne boldog, akkor megfontolan-
dó, hogy karriert váltson.  

Johnson szerint, ha ezt a felforgató technológiák elvei alapján teszi, akkor nagy 
eséllyel komoly sikereket érhet el. Előnybe kerülhet a versenytársaival szemben,  
és nemcsak anyagilag, de mentálisan és közösségi szempontból is jobban járhat. 

Az ilyen típusú rendhagyó karrierváltás hasznos lehet akkor is, ha úgy érzi,  
a megfelelő szervezetben van, de rossz szerepkörben, mert nincs lehetősége  

2. AzonosítsA AzokAt Az erősségeit, melyekkel „robbAnthAt”
A felforgató cégek, miután megtalálták a piaci rést képező szükségleteket, azoknak a kielégítésébe 
vágnak bele, amelyek passzolnak a cégük kompetenciáihoz. A következő lépés tehát saját magunk 
felmérése. Nem az a legfontosabb azonban, hogy mit csinálunk jól, hanem hogy mit csinálunk sok-
kal jobban, mint mások. 

Mi az, amiben az átlaghoz képest kiemelkedünk? Ennek meghatározásához sokféle  
önismereti eszköz alkalmazható. 

Ajánlom önnek az önismereti munkafüzetet, mely segít azonosítani és összevetni az erősségeit a 
korábban meghatározott szükségletekkel. 

3. lépjen hátrébb (vAgy oldAlrA) Azért, hogy fejlődhessen
A szakmai fejlődést sokszor egy ranglétrán felfelé vezető útnak látjuk, ám a felforgató karrierváltók 
gyakran inkább horizontálisan mozognak a szervezetben. Sőt néha még visszafelé is lépnek.  
A fejlődésünkhöz vezető út ugyanis sokszor egy teljesen új kompetenciakészletet igénylő pozíció 
betöltésével válik lehetővé. 

Az oldalra történő mozgás lehetőséget nyújt új feladatok kipróbálására, más üzleti egységek  
megismerésére, végső soron a teljes potenciálunk elérésére. Ezen a ponton, amennyiben szerveze-
ten belüli váltásra készülünk, érdemes a vezető vagy éppen a HR-es munkatárs bevonása. Persze 
a munkáltatók ilyen irányú karrierváltásokra való hajlandósága változó lehet, főleg lassan fejlődő 
vagy nagy méretű szervezetek esetében.

4. álljon készen A változásrA
Talán a legnehezebb lépés az utolsó, a változásra való felkészülés. A felforgató technológiák  
ereje a rugalmasságukban is rejlik. Gyakran a legsikeresebb cégek teljesen más stratégiával futnak 
be, mint ami eredetileg a céljuk volt. 

A rendhagyó karrierváltók nem feltétlenül látnak a jövőbe. Nem tudják előre kiszámítani minden  
lépésüket, hiszen nem a hagyományos ösvényen járnak. 

Amit tehetnek, egyrészről a folyamatos önfejlesztés. Az erősségekként azonosított kompetenciák-
ra történő további építkezés. Vagy éppen a kiszemelt új karrierhez szükséges kompetenciák  
megszerzése. Ne feledjük: Mindezt magas szinten! 

négy kArrierváltási AlApelv A felforgAtó  
technológiák modelljéből kiindulvA

Johnson megfigyelve önmagát és a hozzá hasonló igazán sikeres karrierváltókat, 
négy alapelvet, szabályt látott ismétlődni, amelyek lazán, de kapcsolódnak  
a Christensen-féle felforgató technológiák modelljéhez.  

Ezek szerintem is működőképesek lehetnek, különösen akkor, ha más  
karriertervező, karrierváltó technikákkal kombinálva megfelelően alkalmazzák 
őket.

1. válAsszon egy olyAn szükségletet, Amit hAtékonyAbbAn ki 
lehetne elégíteni

Az igazi felforgatók keresik a kielégítetlen szükségleteket. Olyan piacokra törnek 
be, ahol senki sincs, vagy éppen senkit sem érdekel. 
Első lépésként tehát, személyes szintre vetítve ezt a felforgató elvet, arra van 
szükség, hogy megtalálja ezeket a szükségleteket, akár a szervezeten belül is. 
Például, hol akadnak el a munkafolyamatok, mi megy rosszul? 

Az ügyfelek (és ne feledje, hogy ezek lehetnek az ön belső ügyfelei is) mely igé-
nyei nincsenek kielégítve? Megfigyelve a saját környezetét, talán fény derül arra, 
hogy mire volna igazán kereslet. Nem kell messzire tekinteni, csak nézzen körül a 
maga háza táján. Mivel tudná jobbá tenni a világot? Ha új karrierirányt keres, látogasson el a  

www.karriervaltas.hu oldalra, ahol  
 inspiráló írásokat olvashat.

https://szakmaioneletrajz.hu/szakmai-oneletrajz/szakmai-onismeret/
https://karriervaltas.hu/uj-karrierirany/


   18      1911   vezetés & karrier vezetés & karrier

Biztosan érezte már ön is úgy, 
hogy elborítják a hullámok, 
azt sem tudja, hogy melyik 
feladatához fogjon először, 
és hogyan fogja mindet 
elvégezni időben.

Közben pedig energiája  
szétaprózódott, lelkesedése és 
hatékonysága szétforgácsoló-
dott. Megoldásképpen talán  
elkezdett listákat gyártani,  
preferencia- és fontossági  
sorrendbe rangsorolni a  
feladatokat, majd határidőket 
rendelt hozzájuk azért, hogy  
valahogyan rendszert vigyen és 
uralkodni tudjon az ilyen típusú 
elcsúszásokon.

Egy ideig működött is, aztán  
ismét szétesett a rendszer,  
talán épp a megvalósítás  
része nem működött.
Lehet, hogy még egy  
időmenedzsment-tréningen is 

részt vett, hogy megoldási  
javaslatokat kapjon az eredmé-
nyességének növelésére, hogy 
minél jobban kézben tudja  
tartani saját idejének hatékony 
beosztását és kihasználását. 

sikerült előrelépéseket tennie 
ez ügyben, mégsem érzi úgy, 
mintha minden a helyére 
került volna?  

Nem tudja összehangolni a fel-
adatok megoldását a rendelke-
zésre álló véges idővel?  
Nem érti, hogy miért készít  
listákat, aztán mégis  
megtorpan és elvész, amikor 
cselekedni kell?  
Úgy érzi, kevés egy nap ahhoz, 
hogy az összes teendő elvégzé-
se beleférjen? 
 
ma már nem elég az 
időnket percre pontosan 
megszervezni.

Ehhez már túl sok minden,  
túl gyorsan történik, és ha jót 
akarunk magunknak, akkor 
tágítani kell a megoldási  
elképzeléseink határait.  
Illetve, legfőképpen más oldalról 
megközelíteni.  

gondoljon csak bele! a világ 
gyorsul, a fejlődés  
megállíthatatlan, újabb és 
újabb dolgok születnek 
minden másodpercben, így 
önt is egyre több és több 
befolyás éri naponta. 

miközben az ön ideje  
mindennap ugyanannyi. 
 
Ki ne veszne el legalább egy-
szer ebben az információ-, fel-
adat-, tudás- és kötelességára-
datban? 
Ki ne érezte volna már azt  
legalább egyszer, hogy  

„elég, nem bírom tovább”?

tudta,  hogy az önmenedzselés  
fontosabb, mint az időmenedzsment?

mielőtt túlságosan is elkeseredve a reménytelen lemondás és a  
napi „robot” megadó elfogadása felé vonulna vissza, jó hírem van 
az ön számára. van más megoldás! 

A válasz a ma kihívásaira az élet minden területén az önmenedzselés, 
amit én személyes energiamenedzsmentnek is szeretek nevezni.  

Egy sor önmenedzselési technikát tanítok vezetőknek, ezekből válo-
gattam ezúttal néhányat, amit én is rendszeresen alkalmazok.

Első lépésként pontosítsunk, hogy ugyanazt értsük az önmenedzse-
lés alatt. Az önmenedzselés számomra azt jelenti, hogy kézben tartja 
a saját életét, tudatosan és önfegyelemmel, egy pontos, de rugalma-
san kezelt menetrend szerint. Ismeri és tiszteletben tartja vágyait,  
szükségleteit, céljait, személyes és a rendelkezésére álló erőforrásait. 

Ebből a belső fókuszból teremt kapcsolatot a külvilággal, és adja  
önmagát mind a magánélet, mind a munka, mind az élet egyéb,  
az ön számára fontos területein.

mindent a maga idejében
nem csak az a lényeg, hogy tudja, mik az  
aznapi teendői. fontos, hogy arra is legyen ötlete, hogy hogyan 
fogja azokat megvalósítani, és mindezt a saját napi ritmusához is  
hozzáigazítsa, amennyire ez csak lehetséges. 

Például ha ön tudja, hogy délelőtt van inkább alkotóereje teljében,  
a figyelmet vagy kreativitást igénylő feladatokat időzítse ekkorra.  
Ha az ebéd utáni időszakban kevésbé aktív, ide időzítheti az  
egyszerűbb rutinfeladatokat. 

Ami engem illet, én korán kelő vagyok, és szeretek reggel cikket írni, 
mert ekkor tudok legjobban elmerülni a gondolataimban és  
összpontosítani. Tervezgetni inkább a nap második felében szoktam, 
amikor már fáradtabb vagyok, mert a tervezés mindig inspirál,  
és energiát nyerek belőle.  
A lényeg, hogy önmagához mérten alakítsa ki időbeosztását. 

Hogy ez minél eredményesebben és gyakorlottabban működjön,  
kell egy kis idő, amíg kiismeri, mi az, ami az ön számára a leginkább  
megfelelő.  

Éppen ezért, az elején ne sajnáljon pluszenergiát abba is belefektetni, 
hogy átnézze, mennyire tudta betartani az aznapi beosztást,  
hol és miért adódtak csúszások, és mit tud legközelebb másképp  
tervezni, hogy még jobban magára igazítsa és komfortosabbá tegye. 
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Rugalmasság
magas szinten  

tanulja meg elfogadni a váratlant. ne ragaszkodjon görcsösen és 
mindenáron minden elképzeléséhez. vegye be az alapkészségei közé, és 
tegye rutinná az újratervezést is. 

Szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, úgy hogy sokkal inkább kiegészítése 
annak, mintsem érvénytelenítése. Lényege, hogy ne stresszelje magát, ha öntől 
független hatások miatt néha-néha nem tudja a fentiek szerint beosztani és 
kivitelezni a feladatait!

Jöhet egy váratlan látogatás, lehet egy sürgős megbeszélés a munkahelyen, 
hirtelen az iskolába kell szaladnia a gyermekéért, vagy éppen még sincs  
energiája vagy ihlete egy betervezett feladat elvégzéséhez. Ennek megfelelően 
természetesen változni fog az aznapi menetrendje is. 

Újratervezést igényel, igen. De semmiképpen sem azt, hogy stresszelni kezd-
jen, és azonnal be akarja hozni a lemaradást, ráadásul még ostorozza is magát 
amiatt, hogy kicsúszott az előre felállított rendszeréből. 

szakmai szinten pedig mindenképp bejön a képbe még az is, hogy ami ma jó 
megoldásnak tűnt, az holnapra már lehet, hogy idejét múlta.

Nagy fokú rugalmasság és nyitott hozzáállás nélkül szinte lehetetlen, de  
legalábbis nagyon kényelmetlen és feszítő, mindezt kezelni.

határozza el, hogy a kitűzött feladatra összpontosítja minden figyelmét és 
energiáját abban az időben, amit erre szánt. 

Idáig érve talán már egyértelmű, hogy fegyelem és tudatosság nélkül nincs 
önmenedzselés. Vagyis a fókuszt újra és újra saját magunkra és a céljainkra, 
terveinkre kell irányítanunk. 

Ha már egyszer eljutott odáig, hogy tudja, mely napszakok mely feladatok elvég-
zésére a legmegfelelőbbek önnél, és ehhez feladat- és időbeosztást is készített, 
ne engedje mindezt összedőlni azáltal, hogy kapkod feladatról feladatra, vagy 
ugrik minden kívülről érkező impulzusra.

A hangsúly itt most a minden impulzuson van. Hiszen előre be nem tervezhető, 
de sürgős „tűzoltási” feladatok mindig felüthetik a fejüket. 

ha ön hajlamos a dekoncentráltságra, a halogatásra, a szétszórtságra, akkor 
a figyelem-összpontosítás kiemelten fontos az ön számára!

Eleinte talán nem lesz könnyű, mert túlságosan megszokta, és talán még büsz-
ke is arra, hogy mennyifelé tud egyszerre figyelni és teljesíteni.  
De megéri ez önnek? Nézzük, mit nyerhet azzal, ha kipróbálja másképpen!

Megtapasztalhatja, hogy sokkal hatékonyabb és jobb a teljesítménye,  
ha egyszerre egy dologra koncentrál, ha teljes figyelemmel jelen van benne. 

minőségi változást érhet el a végeredményben, és ez a sikerélmény erőteljes 
motiváció lesz az ön számára a továbbiakhoz.

Nem utolsósorban sokkal jobban érezheti magát a kivitelezési folyamatban az-
által, hogy nem szórja szét az erejét, nem stresszel, és nem hajtja magát mentá-
lisan megerőltető és kimerítő tempóba.
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Emlékszem egy rendhagyó esetre. Fiatal vezető volt, aki nem tudott ellenállni 
az „ad hoc” feladatoknak. Így neveztük a „tűzoltási” feladatokat, amikkel  
napjában többször megtalálták a munkatársai. Ezek szétforgácsolták a nap-
ját, és végső soron az energiáját.  

A hagyományos önmenedzselési technikák nem működtek kellő hatásfokkal 
az esetében. Pedig próbálkoztunk már mindennel, ami másnál bevált.  

Letöltöttem, kipróbáltam és bemutattam neki hat, önmenedzselést támogató 
applikációt. arra gondoltam, egy y generációs vezetőnek bizonyára y ge-
nerációs megoldás kell.

Miközben az eszköztáram az önmenedzselés terén már nagyra duzzadt, 
megoldást még nem találtunk.  Aztán, idővel rájöttünk, hogy a legnagyobb 
gond az, hogy nehezére esik a figyelmét összpontosítania. Ehhez még hoz-
zájött, hogy „nem”-et sem tudott mondani másoknak.  Ez utóbbit könnyen or-
vosoltuk, de a figyelem-összpontosítás hosszú ideig kihívás maradt. 

a figyelem-összpontosítás szokása kialakítható, de tudatos elhatározás 
és némi önfegyelem nélkül aligha fog menni.

tervezzen énIdőt!

önmaga a legnagyobb érték. vigyázzon hát magára!  
gondoskodjon önmagáról is!

Ha csak a feladatok, a kötelességek, a napi rutin töltik 
ki az élete szinte minden percét, előbb-utóbb össze fog 
omlani vagy ki fog égni. Ez nem ijesztgetés, hanem ku-
tatásokkal is alátámasztott tapasztalat. És talán nem is 
kell ehhez kutatás, mert ön is érezte már, vagy legalábbis 
belekóstolt egy kicsit.  

De megéri, hogy az ön fizikai, érzelmi, mentális és  
spirituális jólléte szenvedje kárát annak, hogy minden és 
mindenki másra tekintettel van, csak önmagára nem? 

egyszerű a recept, ráadásul nagyon hatásos. tervezzen 
időt a saját maga számára is! Csináljon olyat is, ami a 
maga szívének-lelkének kellemes!

Töltse fel energiarendszerét alvással, friss levegővel, 
sporttal, egészséges táplálkozással, családi együttlétekkel 
és barátokkal közös kikapcsolódással. Tegye ezt rendsze-

Az elégedett és örömteli élet alapja az, ha ön felismeri és  
mindig szem előtt tartja, ki is ön igazán. 

Melyek a valódi vágyai, milyen személyiségvonásokkal 
rendelkezik, és azok hogyan akadályozzák vagy  
támogatják önt a mindennapokban. 

Milyen adottságai és készségei vannak, amelyeket  
kiaknázhat a maga és a környezete javára, és mindehhez 
milyen fizikai, érzelmi és mentális/spirituális képességek 
állnak a rendelkezésére.  

Majd mindezt a gyakorlatba is átülteti úgy, hogy mindent 
a maga idejében és teljes figyelmével, a saját habitusát 
képviselő módon végez, miközben saját magára is időt és 
figyelmet fordít.

kép
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