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1 Menedzsment1 Menedzsment
•• Folyamat, amelyet tFolyamat, amelyet tööbb vagy egy szembb vagy egy szeméély vly véégez mgez máások sok 

tevtevéékenyskenysééggéének koordinnek koordináálláássáára meghatra meghatáározott eredmrozott eredméények, nyek, 
ccéélok ellok eléérréése se éérdekrdekéében.ben.

•• Nem bizonyos szakma vagy gazdasNem bizonyos szakma vagy gazdasáági gi áágazat tgazat téémakmaköörréébe be 
tartozik.tartozik.

•• Emberek valamilyen cEmberek valamilyen cééllal egyllal együütt tevtt tevéékenykednek.kenykednek.
•• A menedzsmenttudomA menedzsmenttudomáányny

�� EredmEredméényes nyes éés hats hatéékony csoportos tevkony csoportos tevéékenyskenyséég.g.
�� EgyEgyééni ni éés szervezeti ms szervezeti mőőkkööddéés tudoms tudomáánya.nya.
�� MMóódszerek, gyakorlati tapasztalatok dszerek, gyakorlati tapasztalatok éés elms elmééletek letek 
rendszerbe foglalt egyrendszerbe foglalt együüttese.ttese.

�� EgyEgyéének csoportban, szervezetben tevnek csoportban, szervezetben tevéékenykedve hogyan kenykedve hogyan 
éérik el a kitrik el a kitőőzzöött ctt céélokat (eredmlokat (eredméényessnyesséég) a lehetg) a lehetıı legjobb legjobb 
hathatáásfokkal (hatsfokkal (hatéékonyskonysáág).g).

�� Komplex, rosszul strukturKomplex, rosszul strukturáált probllt probléémmáák megk megéértrtéése, se, éés s 
szervezett, rendszerezett cselekvszervezett, rendszerezett cselekvéésssséé valvalóó alakalakííttáása.sa.
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1.1 Menedzsment feladatok1.1 Menedzsment feladatok
•• TervezTervezéés s 

�� Kigondolni, Kigondolni, úújragondolni valamit.jragondolni valamit.
•• SzervezSzervezéés s 

�� LLéétrehozni, trehozni, áátalaktalakíítani, megsztani, megszüüntetni.ntetni.
•• VezetVezetéés s 

�� Szervezet tagjainak befolySzervezet tagjainak befolyáásolsoláása azsa azéért, hogy a crt, hogy a céélok lok 
eleléérréése se éérdekrdekéében tevben tevéékenykedjenek.kenykedjenek.

•• IrIráánynyííttááss
�� MeglMegléévvıı mmőőkköödtetdtetéése.se.

1.2 Menedzser funkci1.2 Menedzser funkcióókk
•• SzemSzeméélyek klyek köözzöötti funkcitti funkcióó

�� NNéévleges (vleges (figureheadfigurehead) szerepk) szerepköörr
��TTöörvrvéények, nyek, ttéérsadalomrsadalom ááltal elltal elııíírt rt kköötelezettstelezettsééggııll
fakadfakadóó rutinok.rutinok.

�� TTéényleges (nyleges (leaderleader) szerepk) szerepköörr
��BeosztottakBeosztottakéért (motivrt (motiváácicióó, aktivit, aktivitáás, ks, kéépzpzéés, stb..) s, stb..) 
vváállalt felelllalt felelıısssséég.g.

�� KapcsolattartKapcsolattartóó (liaison) szerepk(liaison) szerepköörr
��KKüülslsıı kapcsolatrendszer (segkapcsolatrendszer (segíítstséég, tg, táámogatmogatáás, s, 
informinformáácicióó, stb..), stb..)

•• InformInformáális funkcilis funkcióó
�� FelFelüügyelgyelııi (monitor) szerepki (monitor) szerepköörr

��Szervezet Szervezet éés ks köörnyezet megrnyezet megéértrtéése cse cééljljáábbóól belsl belsıı éés s 
kküülslsıı informinformáácicióók keresk kereséése, fogadse, fogadáása.sa.

�� TerjesztTerjesztııi (i (disseminatordisseminator) szerepk) szerepköörr
��KKüülslsıı, bels, belsıı informinformáácicióók szervezet tagjai felk szervezet tagjai feléé
tovtováábbbbííttáása.sa.

�� SzSzóóvivvivııi (i (spokermanspokerman) szerepk) szerepköörr
��Szervezet terveinek, eredmSzervezet terveinek, eredméényeinek, stb.. knyeinek, stb.. küülslsıı
kköörnyezet felrnyezet feléé kköözvetzvetííttéése.se.

��SzakSzakéértrtııi magatarti magatartáás.s.

•• DDööntntéési funkcisi funkcióó
�� VVáállalkozllalkozóói (i (enterpreneurenterpreneur) szerepk) szerepköörr

��Projektek kezdemProjektek kezdeméényeznyezéése.se.
��Projektek felProjektek felüügyelete.gyelete.

�� ZavarkezelZavarkezelıı ((disturbancedisturbance handlerhandler) szerepk) szerepköörr
��VVááratlan zavar esetratlan zavar esetéén zavar elhn zavar elháárrííttáássáát ct céélzlzóó
tevtevéékenyskenyséég. g. 

��FelelFelelıısssséégvgváállalllaláás.s.
�� ErErııforrforrááss--biztosbiztosííttóó ((resourceresource llocatorllocator) szerepk) szerepköörr

��ErErııforrforráás eloszts elosztáásoksokéért felelrt felelıısssséég vg váállalllaláása.sa.
�� TTáárgyalrgyalóó ((negotiatornegotiator) szerepk) szerepköörr

��TTáárgyalrgyaláásokon a szervezet ksokon a szervezet kéépviselete.pviselete.
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2 2 ModellModell

2.1 E2.1 Elemelemekk
•• IrIráánykijelnykijelööllééss..
•• ProblProbléémamegoldmamegoldáás.s.
•• MegvalMegvalóóssííttáás.s.

IrIráánykijelnykijelööllééss ░░ ProblProbléémamegoldmamegoldááss ░░ MegvalMegvalóóssííttááss

2.2 2.2 JellemzJellemzııkk

•• KKöölcslcsöönhatnhatáások a fsok a fáázisok kzisok köözzöött.tt.
•• FFáázisok kzisok köözzöötti hattti hatáárok nem egyrok nem egyéértelmrtelmőőek. ek. 
•• VezetVezetıı kompetencikompetenciáája mind a hja mind a háárom from fáázisban. zisban. 
•• VezetVezetıınek knek kéépesspessééggel kell rendelkeznie, ami ggel kell rendelkeznie, ami 
lehetlehetııvvéé teszi a fteszi a fáázisokat elvzisokat elváálasztlasztóó hathatáárokon valrokon valóó
ááthaladthaladáást.st.

•• FFáázisok kzisok küüllöönbnböözzıı vezetvezetéési stsi stíílust jelentenek.lust jelentenek.
•• Egyes vezetEgyes vezetıık inkk inkáábbbb

��IrIráánykijelnykijelöölléési, si, 
��problprobléémamegoldmamegoldóó,,
��megvalmegvalóóssííttóó ststíílust alkalmaznak. lust alkalmaznak. 

•• LegtLegtööbben kombinbben kombinááljljáák a hk a háárom strom stíílust az adott lust az adott 
szituszituáácicióónak megfelelnak megfelelııen.en.
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33 MegvalMegvalóóssííttááss

•• CselekvCselekvéés.s.
•• MozgMozgóóssííttóó rréész.sz.

��EsemEseméények mozgnyek mozgáásban tartsban tartáása.sa.
��Hivatali politizHivatali politizáálláás.s.
��ManipulManipuláácicióó..
��AkciAkcióók.k.
��Emberek mozgEmberek mozgóóssííttáása.sa.
��EsemEseméények knyek kéézben tartzben tartáása. sa. 

•• MMáás emberek (munkavs emberek (munkaváállalllalóók) rk) réévvéén realizn realizáállóódik.dik.
•• Feladatokat Feladatokat „„mmáásoksok”” ááltal valltal valóóssíítja meg.tja meg.
•• TTáársas cselekvrsas cselekvéés. s. 
•• MeggyMeggyıızzéés, utass, utasííttáás, manipuls, manipuláálláás, ks, kéényszernyszerííttéés.s.
•• MunkavMunkaváállalllalóó magatartmagatartáássáának, viselkednak, viselkedéésséének nek 
megvmegvááltoztatltoztatáása.sa.

•• EmocionEmocionáális tevlis tevéékenyskenyséég.g.
��Emberek valEmberek valóós ls léények. nyek. 
(Nem t(Nem töömeg, statisztikai adat.)meg, statisztikai adat.)

��Emberek meggyEmberek meggyıızzéése hatse hatáározott fellrozott fellééppééssel, ssel, 
öösztsztöönznzééssel, tssel, táárgyalrgyaláással, kssal, kéérrééssel ssel éérhetrhetıı el, el, 
nem intellektunem intellektuáális folyamat rlis folyamat réévvéén.n.

��InformInformáácicióó/tud/tudáásalapsalapúú ttáársadalomban az rsadalomban az 
éérzelmek szerepe paradox mrzelmek szerepe paradox móódon don 
megnmegnöövekedettvekedett. . 

��Emberi Emberi emocionalitemocionalitááss kkéépezi a vpezi a vááltoztatltoztatáás s 
lléényegnyegéét. t. 

•• ProblProbléémama
��VezetVezetıı kizkizáárróólag racionlag racionáális eszklis eszköözzöökkel prkkel próóbbáálja lja 
kezelni az emocionkezelni az emocionáális emberi llis emberi léényeket.nyeket.

•• JellemzJellemzıı foglalkozfoglalkozáásoksok
��ÜÜgyvgyvéédek, pszicholdek, pszicholóógusok, kereskedgusok, kereskedıık, k, 
pedagpedagóógusok, stb.. gusok, stb.. 

��EgyEgyéének vagy nnek vagy nééhháány ember problny ember probléémmááival ival 
foglalkoznak.foglalkoznak.
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4 4 ProblProbléémamegoldmamegoldááss
•• ElemzElemzéés.s.
•• Analitikus kAnalitikus kéépesspesséégek.gek.

�� TTéények, adatok, informnyek, adatok, informáácicióók gyk győőjtjtéése.se.
�� Ismert elvek, tIsmert elvek, töörvrvéények, szabnyek, szabáályok, flyok, füüggvggvéények szerinti nyek szerinti 
feldolgozfeldolgozáás.s.

��MegoldMegoldáás menete ismert.s menete ismert.
��Helyes vHelyes váálasz, vlasz, véédhetdhetıı ddööntntéés, logikus megolds, logikus megoldáás, optims, optimáális lis 
stratstratéégia.gia.

•• KapcsolKapcsolóóddóó fogalmakfogalmak
�� LineLineááris programozris programozáás.s.
�� RendszerelemzRendszerelemzéés.s.
�� OperOperáácicióókutatkutatáás.s.
�� Marketing modell.Marketing modell.
�� PPéénznzüügyi/gazdasgyi/gazdasáági/dgi/dööntntééselemzselemzééss

•• RacionRacionáális tevlis tevéékenyskenyséég.g.
•• Analitikus foglalkozAnalitikus foglalkozáásoknak magas  tsoknak magas  táársadalmi rangja. rsadalmi rangja. 
•• JelentJelentııs hs háányada megtanulhatnyada megtanulhatóó a mennyisa mennyiséégi elemzgi elemzéésre sre ééppííttıı
kkéépzpzéés rs réévvéén.n.

•• ValValóós probls probléémamegoldmamegoldáás ts tööbb, mint ami a tankbb, mint ami a tanköönyvek nyvek 
feladataiban fellelhetfeladataiban fellelhetıı. . 

•• ValValóóssáágban tgban tööbb a bizonytalansbb a bizonytalansáág, az elg, az elııre nem kalkulre nem kalkuláált lt 
lehetlehetıısséég.g.

•• LehetsLehetsééges, hogy a dges, hogy a dööntntééshozatalhoz szshozatalhoz szüüksksééges informges informáácicióók k 
adatbadatbáázisokban nem talzisokban nem taláálhatlhatóók meg.k meg.

•• Menedzser dMenedzser dööntntéési dilemmsi dilemmááii
�� KKéényszerhelyzetbnyszerhelyzetbııl erednek.l erednek.
�� Mindig nagy rMindig nagy réészben szben úújak.jak.
�� Nem keresik a legjobb megoldNem keresik a legjobb megoldáást.st.
�� Az intuAz intuíícicióó is ris réészt vesz bennszt vesz bennüük.k.

•• DDööntntéési dilemmsi dilemmáák leegyszerk leegyszerőőssííttéésséébbııl adl adóóddóó ttéévhitekvhitek
�� A menedzsernek jA menedzsernek jóól strukturl strukturáált feladatot kell megoldania.lt feladatot kell megoldania.
�� RacionRacionáális dlis dööntntééseket hoz.seket hoz.
�� A kA köörnyezet jrnyezet jöövvııbeni viselkedbeni viselkedéésséének, nek, 
megismerhetmegismerhetııssééggéének feltnek feltéételeztelezéése.se.

�� A menedzser szekvenciA menedzser szekvenciáálisan dolgozza fel az informlisan dolgozza fel az informáácicióókat.kat.
�� Az informAz informáácicióórendszer annrendszer annáál jobb, minl jobb, minéél tl tööbb informbb informáácicióót t 
kkíínnáál.l.

•• DDööntntéés jellemzs jellemzııii
�� Gyorsan kell meghozni.Gyorsan kell meghozni.
�� A dA dööntntéési dilemmsi dilemmáák rosszul strukturk rosszul strukturááltak.ltak.
�� A kA köörnyezet meglepetrnyezet meglepetéésszersszerőően viselkedik.en viselkedik.
�� Nem rendelkezNem rendelkezüünk minden sznk minden szüüksksééges adattal a jges adattal a jöövvıırrııl.l.
�� Az akciAz akcióók tk tööbb szempontbbb szempontbóól l éértrtéékelhetkelhetıık.k.
�� A menedzser A menedzser „„haha……akkorakkor”” ddööntntéési szabsi szabáályokban lyokban 
gondolkodik.gondolkodik.

�� A vA váárhatrhatóó eredmeredméények jelentnyek jelentııs rs réésze nem sze nem 
szszáámszermszerőőssííthetthetıı..
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55 IrIráánykijelnykijelööllééss
•• KKüüldetldetéés. s. 

�� Helyes kHelyes kéérdrdéések felvetsek felvetéése, nem a helyes vse, nem a helyes váálaszok kereslaszok kereséése. se. 
�� ProblProbléémmáák keretk keretééhez, nem a megoldhez, nem a megoldáássáához kapcsolhoz kapcsolóódik. dik. 
�� Nem foglalkozik a legjobb Nem foglalkozik a legjobb úút kijelt kijelöölléésséével.vel.
�� Annak feltAnnak feltáárráása, hogy hovsa, hogy hováá kellene eljutni.kellene eljutni.
�� Nem foglalkozik azzal, hogy biztossNem foglalkozik azzal, hogy biztossáá tegye a ctegye a céél ell eléérréésséét.t.

•• VVíízizióók, k, áálmodozlmodozáás, innovs, innováácicióó, alkot, alkotáás, vs, váállalkozllalkozáás.s.
•• AlapvetAlapvetıı kkéérdrdéések nehezek. sek nehezek. 

�� Mit akarunk valMit akarunk valóójjáában ezzel a vban ezzel a váállalattal?llalattal?
�� Mit kellene tennie ennek a szervezetnek, hogy valami Mit kellene tennie ennek a szervezetnek, hogy valami 

elkelkéépzelhetpzelhetıı jjöövvııje legyen?je legyen?
�� StbStb……

•• IntuitIntuitíív gondolkodv gondolkodáásmsmóódd
�� Gyakran nem tudatosan megy vGyakran nem tudatosan megy véégbe. gbe. 
�� MMáás tevs tevéékenyskenysééggel pggel páárhuzamosan rhuzamosan éés s éészrevszrevéétlentlenüül.l.
�� AnalizAnalizáállááss

�� 2222--es csapdes csapdáája.ja.
�� Nem analitikus folyamatok analitikus kezelNem analitikus folyamatok analitikus kezeléése lse lááthatatlannthatatlannáá
teszi a lteszi a léényeget.nyeget.

�� ProblProbléémamegoldmamegoldáás eszks eszköözeinek alkalmazzeinek alkalmazáása esetsa esetéén levont n levont 
kköövetkeztetvetkeztetéés.s.
oo Nem volt se hideg, se meleg, amNem volt se hideg, se meleg, amííg a hg a hıımméérrııt fel nem t fel nem 
taltalááltltáák.k.

�� Laza, intuitLaza, intuitíív gondolkodv gondolkodáásmsmóód, befeld, befeléé fordulforduláás.s.
�� Sokszor sajSokszor sajáát kt köövetkeztetvetkeztetééssüüket sem ket sem éértik. rtik. 
�� ÍÍttéélet, megllet, meglááttáás, bs, böölcsesslcsesséég a jellemzg a jellemzıı..

•• SzemSzeméélyes lyes éés szubjekts szubjektíív jellegv jellegőő ffáázis.zis.
�� VVáálaszok nem a klaszok nem a küülvillviláág elemzg elemzéése alapjse alapjáán.n.
�� Hitet a tHitet a téények elnyek eléé helyezve.helyezve.
�� Gyakran a problGyakran a probléémamegoldmamegoldáás alapelvei ss alapelvei séérrüülnek. lnek. 

•• „Ú„Új vilj viláágg”” teremtteremtéése. (Vse. (Váállalat alapllalat alapííttóók.)k.)
•• MeghatMeghatáározrozóó, mozgat, mozgatóó ererıı a szervezetek fejla szervezetek fejlııddéésséének. nek. 
•• Karizmatikus vezetKarizmatikus vezetıı..

�� IrIráánykijelnykijelööllıı ttíípus.pus.
�� MegvalMegvalóóssííttáásban sikeres.sban sikeres.
�� ÉÉrzrzééke a kke a küüldetldetéés megfogalmazs megfogalmazáássáára.ra.
�� MMáásokat mozgsokat mozgóóssíítani tud.tani tud.
�� SzabSzabáályok figyelmen klyok figyelmen kíívvüül hagyl hagyáása.sa.
�� ÖÖsztsztöönnöös cselekvs cselekvéés.s.
�� FFéélreslresööprpréése a mse a mááskskéént gondolkodnt gondolkodóóknak. knak. 
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INTUITINTUITÍÍV V 
PROBLPROBLÉÉMAMEGOLDMAMEGOLDÓÓ

LOGIKUS LOGIKUS 
PROBLPROBLÉÉMAMEGOLDMAMEGOLDÓÓ

Képes kezelni a kapcsolódásokat.Szekvenciálisan veszi sorba az 
ötleteket.

Elvekre koncentrál.Egyedi tényekre koncentrál.

Erıs képzelıerıvel rendelkezik.Könnyen felidéz írott szöveget.

Felfedezı típus.Szisztematikusan deríti fel a dolgokat.

Szereti a nyílt feladatokat.Szereti a jól definiált feladatokat.

Kevésbé konformista.Konformistább.

Jobban reagál a vizuális instrukciókra.Jobban reagál a szóbeli instrukciókra.

Gyenge nyelvi kifejezıkészség.Erıs verbális és számítási funkció.

Erıs szintetizáló képesség.Analitikus, logikus gondolkodás.

Jobbfélteke-domináns egyének.Balfélteke domináns egyének.

Logikus Logikus éés intuits intuitíív problv problééma megoldma megoldóókk

55.1 V.1 Víízizióó
•• JJöövvııre tekintre tekintéés.s.
•• ProaktProaktíívv szembesszembesüülléés.s.
•• VilViláágos kgos kéép jp jöövvııkkéép alkotp alkotáása.sa.

��TapogatTapogatóózzááss
��ÁÁrnykrnykéép (Definip (Definiáálhatatlan.)lhatatlan.)
��KKéép folyamatosan formp folyamatosan formáállóódik.dik.
��ÚÚjraformjraformáállóódik.dik.
��VilViláágosabbgosabbáá vváálik. lik. 
��Bizonyos alapkoncepciBizonyos alapkoncepcióóknak lknak lééteznitezniüük kell!k kell!

•• KKéépzelpzelııererıı
��KKéépesspesséég alternatg alternatíív jv jöövvııkkéépek pek 
megfogalmazmegfogalmazáássáára. ra. 
(Nem el(Nem elıırejelzrejelzéés.)s.)

��AttitAttitőőd.d.
��GondolkodGondolkodáásmsmóód. d. 
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•• KreativitKreativitáás. s. 
��Egyedi, szokatlan Egyedi, szokatlan öötletek. tletek. 
��BefolyBefolyáásolsolóó ttéényeznyezııkk

��KonformitKonformitááss..
��RacionRacionáális cselekvlis cselekvéésre irsre iráányulnyulóó igigéény.ny.
��ErErııforrforráások korlsok korláátozottstozottsáága.ga.
��ErErııltetltetéés.s.
��ÁÁrtatlansrtatlansáág g éés naivits naivitáás.s.
��IInformnformáácicióó rendelkezrendelkezéésre sre áálllláása.sa.
��IdIdıızzííttéés.s.
��KonkrKonkréét kt köörrüülmlméények, lehetnyek, lehetıısséégek, szabgek, szabáályok. lyok. 
(H(Hííddééppííttéésben nehsben nehééz kreatz kreatíívnak lenni.)vnak lenni.)

55.2 .2 ÉÉrtrtéékrendkrend
•• TartTartóós szabs szabáályok.lyok.
•• SzemSzeméélyre szlyre szóóllóó iriráánymutatnymutatóók.k.
•• ElfogadhatElfogadhatóó magatartmagatartáás.s.
•• SzSzüüllııktktııl l éés a ts a táársadalomtrsadalomtóól l öörröökköölt lt éértrtéékeket. keket. 
•• BelsBelsıı kontrollkontroll--rendszer.rendszer.
•• Kapcsolatot az irKapcsolatot az iráánykijelnykijelöölléési si éés megvals megvalóóssííttáási fsi fáázis kzis köözzöött. tt. 
•• A felA felüülrlrııl kl köözelzelíített tett éértrtéékek meghatkek meghatáározzrozzáák a megfelelk a megfelelıı

megoldmegoldáásokat.sokat.
�� ””Mi pontosan kezdjMi pontosan kezdjüük a munkk a munkáát.t.””
�� „„Mi soha nem engedMi soha nem engedüünk ki hibnk ki hibáás alkatrs alkatréészt az szt az üüzembzembııl.l.””
�� „„Teljes szolgTeljes szolgááltatltatáást nyst nyúújtunk fogyasztjtunk fogyasztóóinknak, minknak, méég a g a 
rröövid tvid táávvúú profit rovprofit rováássáára is.ra is.””

•• Szervezet egyedi jellegSzervezet egyedi jellegéének nek éés halads haladáási irsi iráánynyáának nak 
meghatmeghatáározrozáása. sa. 

•• HozzHozzáájjáárul a jrul a jöövvııkkééphez.phez.
•• HHúúzzóóererıı..
•• BehatBehatáárol.rol.

�� "Tedd azt, amit a szervezet elv"Tedd azt, amit a szervezet elváár Tr Tııled, ne prled, ne próóbbáálkozz lkozz 
mmáással!ssal!””
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5.3 Elk5.3 Elköötelezettstelezettséégg
•• NehNehéézszséégek, kudarcok lekgek, kudarcok leküüzdzdéése.se.
•• ÖÖtletek cselekedetekktletek cselekedetekkéé vváálláása.sa.
•• SzociSzociáálpszichollpszicholóógiagia

�� KognitKognitíív disszonancia.v disszonancia.
��BelsBelsıı konzisztencikonzisztenciáára tra töörekvrekvéés.s.
��ÚÚj informj informáácicióó ellentmond korellentmond koráábbi meggybbi meggyıızzııddéésnek.snek.

oo MeggyMeggyıızzııddéés ms móódosdosííttáása az sa az úúj informj informáácicióóval val 
öösszhangban.sszhangban.

oo InformInformáácicióó elutaselutasííttáása. sa. 
oo InformInformáácicióó elbagatelizelbagatelizáálláásasa..

•• Eddigi befektetEddigi befektetéés nagyss nagysáága.ga.
•• HHáátrtráányoknyok

�� ÉÉrveket figyelmen krveket figyelmen kíívvüül hagyl hagyóó elutaselutasííttáása a sa a 
kompromisszumnak vagy elkkompromisszumnak vagy elkéépzelpzeléés felads feladáássáának.nak.

�� RRacionacionáális lis éértrtéékelkeléés css csöökkenkkenéése. se. 
(Szemben a fanatizmussal.)(Szemben a fanatizmussal.)

�� EElszigetellszigetelııddéés azokts azoktóól, akik most ellensl, akik most ellenséégnek mingnek minııssüülnek.lnek.
�� KKonok elkonok elköötelezettstelezettséég negatg negatíív kv köövetkezmvetkezméényekkel jnyekkel jáár a r a 
kollkollééggáák kk köörréében.ben.

�� Figyelmen kFigyelmen kíívvüül hagyjl hagyjáák, kevesebbet adnak a vk, kevesebbet adnak a véélemleméénynyéére, re, 
vagy megsajnvagy megsajnááljljáák.k.

•• ElElıınynyöök k 
�� Bukott termBukott terméék kivk kiváállóó. . 
�� A vezetA vezetıı kitart elkkitart elkéépzelpzeléése mellett.se mellett.
�� VVééggéén nyer.n nyer.
�� PPéélda pozitlda pozitíívvvváá éés ks köövetendvetendııvvéé vváálik. lik. 
�� BefolyBefolyáás ns nıı. . 
�� CCééltudatossltudatossáág, elvszerg, elvszerőősséég g éés siker megtestess siker megtestesííttııje.je.
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GondolkodGondolkodáásmsmóódok dok 
áátrendeztrendezııddéésséének hnek háátterettere
((„„HonnanHonnan--HovHováá”” áátfogtfogóó ttöörtrtééneti neti ííve, fejlve, fejlııddéési trend)si trend)

1 M1 Múúltlt
„„Rendszer, szabRendszer, szabáályozottslyozottsáágg””..

1.1 K1.1 Köörnyezetrnyezet
•• RelatRelatíív stabilitv stabilitáás.s.
•• Piacokon extenzPiacokon extenzíív nv nöövekedvekedéés.s.
•• KKöörnyezeti folyamatok elrnyezeti folyamatok elıırelrelááthatthatóóak.ak.
•• OperatOperatíív vv váálasz.lasz.
•• ReagReagáállóó--reaktreaktíív magatartv magatartáás.s.
•• BelBelááthatthatóó jjöövvııre vonatkozre vonatkozóó alternatalternatíívváák elk elıırejelzrejelzéése. se. 

(Tervez(Tervezéés, ks, kööltsltséégvetgvetéési keretek, csi keretek, céélok lebontlok lebontáása szervezeti sa szervezeti 
egysegyséégekre, vezetgekre, vezetııkre.)kre.)

•• MinMinıısséég a gyg a gyáártrtóó ááltal definiltal definiáált.lt.
•• Verseny az Verseny az áárak krak köörrüül forog.l forog.
•• Hatalmi struktHatalmi struktúúrráát domint domináálja. lja. 

�� Kritikus funkciKritikus funkcióó
��TermelTermeléés.s.

�� Kritikus tudKritikus tudááss
��MMőőszaki, mszaki, méérnrnööki ismeretek.ki ismeretek.
��Sok mSok mőőszaki felsszaki felsııvezetvezetıı. . 

1.2 Munkav1.2 Munkaváállalllalóó
•• Sikerhez szSikerhez szüüksksééges kges kéépesspesséégeiket a vezetgeiket a vezetııknek, knek, 
szervezetnek kell fejlesztenie.szervezetnek kell fejlesztenie.

•• VezetVezetııi ti táámogatmogatáásra szorulnak a technolsra szorulnak a technolóógia, gia, 
eszkeszköözhasznzhasznáálat, dlat, dööntntéési kritsi kritéériumok szabriumok szabáályok lyok 
terteréén.n.

•• Alacsonyabb rendAlacsonyabb rendőő szszüükskséégletek kielgletek kielééggííttéése.se.
•• DominDominááns szns szüükskséégletek kielgletek kielééggííttéése szervezeten se szervezeten 
kkíívvüül.l.

•• KalkulatKalkulatíívv sstrattratéégia. gia. 
��Adott erAdott erııkifejtkifejtéésséért maximrt maximáális javadalmazlis javadalmazáás.)s.)

•• Nem vNem váállal felelllal felelııssssééget, nem kezdemget, nem kezdeméényez.nyez.
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1.3 Szervezeti vezet1.3 Szervezeti vezetéési modellsi modell
•• KKöözponti figura a vezetzponti figura a vezetıı. . 

�� KialakKialakíítja, fenntartja, fejleszti a strattja, fenntartja, fejleszti a stratéégigiáát, ct, céélrendszert, lrendszert, 
szervezeti struktszervezeti struktúúrráát t éés rendszereket, szabs rendszereket, szabáályokat lyokat éés s 
eljeljáárráásokat.sokat.

•• SikerSiker
�� TeljesTeljesíítmtméény = ny = SpecializSpecializáácicióó + Szab+ Szabáályozottslyozottsáág.g.

•• MunkakMunkaköörröök, feladatok ezekhez kapcsolk, feladatok ezekhez kapcsolóóddóó szabszabáályrendszer lyrendszer 
kialakkialakííttáása.sa.
�� EEredmredméény a rendszer ny a rendszer éés nem a munkavs nem a munkaváállalllalóó ffüüggvggvéénye. nye. 
�� Olyan rendszer lOlyan rendszer léétrehoztrehozáása, amelyben nem lehet rosszul sa, amelyben nem lehet rosszul 
teljesteljesííteni.teni.

•• FeladatcentrikusFeladatcentrikus vvezetezetıı--beosztott kapcsolat.beosztott kapcsolat.
�� FeladatleosztFeladatleosztáás, szabs, szabáályok rlyok réészletezszletezéése, ellense, ellenıırzrzéése a se a 
szabszabáályok betartlyok betartáássáának.nak.

•• MagatartMagatartááskontrollskontroll
�� SzabSzabáályok betartlyok betartáása. sa. 
�� MagatartMagatartáás norms normáához igazhoz igazííttáása,sa, a norma helyessa norma helyessééggééneknek
megkmegkéérdrdııjelezjelezéése nse néélklküüll..

�� VVááltoztatltoztatáási igsi igéény forradalmi hatny forradalmi hatáássúú..

•• TanulTanuláás, fejleszts, fejlesztéés a vezets a vezetıı feladata, feladata, ıı oldja meg a oldja meg a 
kküülslsıı, bels, belsıı problprobléémmáákat.kat.

•• MunkavMunkaváállalllalóó éérdemi drdemi dööntntéést nem hoz, st nem hoz, 
szabszabáályklyköövetvetıı, szab, szabáályokba klyokba kóódolt ddolt dööntntééseket seket 
hoznak a szabhoznak a szabáályokban rlyokban röögzgzíített ttett téénynyáálllláás uts utáán.n.

•• JJóó rendszer megalkotrendszer megalkotáása + magatartsa + magatartááskontroll.skontroll.
•• KKéérdrdééseksek

��EgyEgyééni vagy csoportos teljesni vagy csoportos teljesíítmtméényt kellnyt kell--e e 
mméérni?rni?

��SzabSzabáályklyköövetvetıı feladat vfeladat véégrehajtgrehajtáás (ers (erııfeszfeszííttéés) s) 
vagy teljesvagy teljesíítmtméény (eredmny (eredméény) a ny) a 
teljesteljesíítmtméénynyéértrtéékelkeléésben?sben?

��LojalitLojalitáás a hatalmi strukts a hatalmi struktúúra stabilizra stabilizáállóóddáássáához hoz 
valvalóó hozzhozzáájjáárulruláás?s?

��KivKiváálasztlasztáás alapjas alapja
��LoyalitLoyalitááss vagy szaktudvagy szaktudáás?s?
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2 J2 Jöövvıı
„„EmpowermentEmpowerment””

2.1 K2.1 Köörnyezetrnyezet
•• Komplex, vKomplex, vááltozltozóó, el, elııre nem jelezhetre nem jelezhetıı, turbulens, , turbulens, 

kiszkiszáámmííthatatlan, vthatatlan, vááratlan, meglepetratlan, meglepetéésszersszerőő
�� Szervezetekben Szervezetekben úúj alkalmazkodj alkalmazkodáási stratsi stratéégia.gia.

•• LehetLehetıısséégek, fenyegetgek, fenyegetéések rsek réészben jelezhetszben jelezhetıık elk elııre.re.
•• Verseny szVerseny szííntere globntere globáális.lis.
•• OligopolOligopol piac piac 

(Glob(Globáális beszerzlis beszerzıı, gy, gyáártrtóó, , éértrtéékeskesííttıı konglomerkonglomeráátum, termel, tum, termel, 
termeltet, termeltet, éértrtéékeskesíít.)t.)

•• ÜÜzleti kockzleti kockáázat mellett megnzat mellett megnııtt a ktt a küüllöönbnböözzıı szervezeti szervezeti 
kultkultúúrráák egymk egymáásra hatsra hatáása, egymsa, egymáás mellett s mellett éélléése.se.

•• TermTerméékek kek ééletciklusa lecsletciklusa lecsöökkent.kkent.
�� ErkErköölcsi avullcsi avuláása gyorsabb, mint fizikai sa gyorsabb, mint fizikai amorticamorticáácicióójaja..

•• Szervezetek Szervezetek ééletgletgöörbrbééje rje röövidebb.videbb.
�� BeolvadBeolvadáás, felvs, felváássáárlrláás, elts, eltőőnik)nik)

•• ReakciReakcióóididıı rröövidvidüül.l.
(V(Váálaszadlaszadáás a piaci, ks a piaci, köörnyezeti kihrnyezeti kihíívváásokra). sokra). 

•• Nincs nyugalmi periNincs nyugalmi perióódus, folyamatos vdus, folyamatos vááltoztatltoztatáás. s. 
�� Egyik program hatEgyik program hatáása msa méég nincs meg, mg nincs meg, máásik program msik program máár r 
indul. indul. 

�� Az idAz idııvel lvel lééppééstartstartáás jellemzs jellemzııje, hogy a szervezetek olyan je, hogy a szervezetek olyan 
beruhberuháázzáásokba sokba kkéénytelenek nytelenek fogfognini, melyekr, melyekrııl nem tudjl nem tudjáák, k, 
hogy megvalhogy megvalóósulsuláások idejsok idejéére milyen piaci, kre milyen piaci, köörnyezeti rnyezeti 
igigéényeket fognak kielnyeket fognak kielééggííteni. teni. 

�� Ritmus! Ritmus! 
��Piaci szereplPiaci szereplıık dinamikk dinamikáájjáát, sajt, sajáát ct céélok ellok eléérréésséére re 
szolgszolgáállóó gyors, rugalmas, egyensgyors, rugalmas, egyensúúlyt tartlyt tartóó stratstratéégia.gia.

•• HozzHozzááadott adott éértrtéékben megnkben megnııtt a tudtt a tudáás ss súúlyalya..
•• Szervezeti tanulSzervezeti tanuláás rs réévvéén nagyobb tudn nagyobb tudááskombinskombináácicióó

lléétrehoztrehozáása.sa.
�� Megjelenik a termMegjelenik a terméékekben is. kekben is. 

•• Anyagi jellegAnyagi jellegőő hozzhozzááadott adott éértrtéékben kben „„utazutazóókk”” lemaradnak.lemaradnak.
�� FejlFejlııddıı orszorszáágok termgok terméékei, iparkei, iparáágai.gai.

•• MinMinıısséég a vevg a vevıı ááltal definiltal definiáált. lt. 
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2.2 Munkav2.2 Munkaváállalllalóó
•• Magasan kMagasan kéépzett, problpzett, probléémamegoldmamegoldóó, k, kéépesspesséég, kg, kéészsszséég.g.

�� Iskolai tanulmIskolai tanulmáányok.nyok.
�� Szervezet is kiegSzervezet is kiegéészszíítheti.theti.

•• MunkavMunkaváállalllalóó rendelkezik valamilyen egyedi rendelkezik valamilyen egyedi 
tudtudááskombinskombináácicióóval, val, tacittacit tudtudáással.ssal.

•• BirtokoljBirtokoljáák a folyamatok, eljk a folyamatok, eljáárráások, technolsok, technolóógia, gia, 
eszkeszköözhasznzhasznáálat tudlat tudáássáátt..

•• TudTudáásuk suk meg is haladhatja a vezetmeg is haladhatja a vezetıı tudtudáásszintjsszintjéét.t.
•• Alacsonyabb rendAlacsonyabb rendőő szszüükskséégletek mgletek máár kielr kielééggíítettek, a felstettek, a felsııbbbb

szintszintőőek ek motivmotivááltak.ltak.
�� ÖÖnmegvalnmegvalóóssííttáásra tsra töörekvrekvıı, kezdem, kezdeméényeznyezıı, felel, felelııssssééget get 
vváállalllalóó munkavmunkaváállalllalóó felhatalmazfelhatalmazáása sa éés fejleszts fejlesztéése.se.

•• Igyekezet a szervezeti Igyekezet a szervezeti éés egys egyééni cni céélok lok öösszhangjsszhangjáának nak 
megteremtmegteremtéésséére.re.
�� MunkavMunkaváállalllalóó szemszeméélyes sikerlyes sikeréét abban lt abban láátja, hogy a tja, hogy a 
szervezetszervezetéét sikeresst sikeresséé tetegye.gye.

�� EEgyik alapkonfliktus megszgyik alapkonfliktus megszőőnik.nik.

•• ÖÖnmegvalnmegvalóóssííttáás s öösszekapcsolsszekapcsolóódhat a szervezeti dhat a szervezeti 
ccéélokkal.lokkal.
��Magasabb rendMagasabb rendőő szervezeti cszervezeti céélok csak magasabb lok csak magasabb 
rendrendőő egyegyééni cni céélokat klokat köövetvetıı emberekkel emberekkel éérhetrhetıık k 
el.el.

•• A magasabb rendA magasabb rendőő motivmotiváácicióók kielk kielééggííttéése a se a 
munkmunkáához khoz kööttııdik, a munka maga kdik, a munka maga köözvetlenzvetlenüül l 
jutalmazjutalmazóó..

•• SzemSzeméélyes stratlyes stratéégigiáát kiht kihíívvóó, fejl, fejlııddéést jelentst jelentıı
problprobléémmáák felvk felváállalllaláása sa éés megolds megoldáása jelenti, mely a sa jelenti, mely a 
szervezet szervezet éés egys egyéén szn száámmáára is siker.ra is siker.
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2.3 Szervezeti vezet2.3 Szervezeti vezetéési modellsi modell
•• HagyomHagyomáányos vezetnyos vezetııkkéép felp felüülvizsglvizsgáálata.lata.
•• Nincs idNincs idıı a szolga szolgáálati lati úútra, ctra, céélokat feladatokra lebontlokat feladatokra lebontóó

folyamatra. folyamatra. 
•• VevVevııvel kapcsolatba kervel kapcsolatba kerüüllıınek helyben kell dnek helyben kell dööntntéést hoznia.st hoznia.

�� Partnerek elvesztPartnerek elvesztéésséének vesznek veszéélye.lye.
•• Nem a vezetNem a vezetıı a siker leta siker letéétemteméényese. nyese. 
•• Nagy Nagy öösszefsszefüüggggéések, ksek, köörnyezeti kihrnyezeti kihíívváások felismersok felismeréése, se, 

szervezeti vszervezeti váálaszok megtallaszok megtaláálláása, ersa, erııforrforráások elosztsok elosztáása, sa, 
feltfeltéételek biztostelek biztosííttáása, beosztottak fejlesztsa, beosztottak fejlesztéése, tse, táámogatmogatáása.sa.

•• Nem magatartNem magatartááskontrollal tskontrollal töörtrtéénnıı szabszabáályozlyozáás, hanem s, hanem 
mindenki mindenki ááltal elfogadott ltal elfogadott éértrtéékekkel tkekkel töörtrtéénnıı iriráánynyííttáás. s. 

•• ÉÉrtrtéékek kkek köövetvetéése fontosabb, mint a pse fontosabb, mint a péénznzüügyi teljesgyi teljesíítmtméény. ny. 
(Paradoxon !)(Paradoxon !)

•• TTööbb, mint delegbb, mint delegáállóó vezetvezetıı..
�� FFeladatkiadeladatkiadáásra, sra, a a „„vezetvezetıı--beosztottbeosztott”” kapcsolatra kapcsolatra 
minimminimáális figyelmet fordlis figyelmet fordíít. t. 

•• Beosztottainak problBeosztottainak probléémmáát ad, rendelkeznek kt ad, rendelkeznek kéépesspesséégekkel, gekkel, 
kkéészsszséégekkel, megoldjgekkel, megoldjáák.   k.   

•• MegvalMegvalóóssííttááshoz szshoz szüüksksééges eszkges eszköözzööket a beosztottra ruhket a beosztottra ruháázza, zza, 
teljesen felhatalmazza. teljesen felhatalmazza. 
((Bizalom!!Bizalom!!))

•• KoordinKoordináácicióós s éés kontroll rendszers kontroll rendszer
�� TTööbb, jobb informbb, jobb informáácicióóval rendelkezval rendelkezıı beosztott dbeosztott dööntntéési si éés s 
cselekvcselekvéési szabadssi szabadsáágot kap. got kap. 

�� Jutalom, kJutalom, kéépzpzéés, trs, trééning.ning.
•• Kritikus elemKritikus elem

�� Szervezeti tudSzervezeti tudáás kialaks kialakííttáása. (Tudsa. (Tudáásmenedzsment)smenedzsment)
•• Szervezeti struktSzervezeti struktúúrara

�� TechnolTechnolóógiagia
�� TudTudáást, mint hozzst, mint hozzááadott adott éértrtééket honorket honoráállóó..

�� kküülslsıı kköörnyezetrnyezet
�� GGyors reakciyors reakcióóididııt kt köövetel., vetel., 

�� EgyEgyéén n éés vezets vezetııje kje köözzöötti kapcsolat mtti kapcsolat máás mins minııssééggőő..
�� Lapos struktLapos struktúúrara

��Szervezeti alapkSzervezeti alapkéépesspesséég.g.
oo Piac Piac ááltal megkltal megküüllöönbnbööztetztetıı, felismert, elismert min, felismert, elismert minııssééget get 
hoz lhoz léétre.tre.

oo CoreCore competencecompetence..
��CsinCsináálni vagy vennilni vagy venni..

oo Minden olyan tevMinden olyan tevéékenyskenyséégelem kiszervezgelem kiszervezéésese, amely , amely 
szerzszerzııddééses alapon kses alapon kööltsltsééghatghatéékonyabb.konyabb.

oo MakeMake oror buybuy!!
��Szervezeti folyamatok kialakSzervezeti folyamatok kialakííttáása hozzsa hozzááadott adott éértrtéék elvk elvőő..

oo ÉÉrtrtééklkláánc meghatnc meghatáározrozáása, mely a vevsa, mely a vevıı szszáámmáára ra éértrtééket ket 
teremtteremt. . 

oo MMinden olyan tevinden olyan tevéékenyskenyséég elhagyg elhagyáásasa, vagy , vagy 
úújraszervezjraszervezéésese, amelynek a vev, amelynek a vevıı szempontjszempontjáábbóól nincs l nincs 
hozzhozzááadott adott éértrtééke.ke.

oo ValueValue chainchain..
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•• SikerSiker
��TeljesTeljesíítmtméény = Tudny = Tudáás(informs(informáácicióó)) ++
FelhatalmazFelhatalmazáás (s (empowermentempowerment))

•• KontrollKontroll
��TeljesTeljesíítmtméénykontroll. nykontroll. 
��CCéélok ellok eléérréésséének kontrollja. nek kontrollja. 
��CCéélokhoz a beosztott visszatlokhoz a beosztott visszatéérrííttéése. se. 

•• Nem teljesNem teljesíítmtméényt meghatnyt meghatáározrozóó magatartmagatartáás, s, 
hanem teljeshanem teljesíítmtméényt befolynyt befolyáásolsolóó okok--okozati okozati 
kapcsolat. kapcsolat. 

•• KKéérdrdééseksek
��Mit mMit méérjen a teljesrjen a teljesíítmtméénynyéértrtéékelkeléés, s, éés az s az 
eredmeredméényeket mire hasznnyeket mire hasznááljljáák?k?

��ElismertsElismertséég vagy g vagy öönmegvalnmegvalóóssííttááss??
��JJóó teljesteljesíítmtméényt megfelelnyt megfelelıı feladatokkal vagy feladatokkal vagy 
ststáátussal ismerjtussal ismerjéékk--e el?e el?

��TeljesTeljesíítmtméényre vagy potencinyre vagy potenciáálra lra legyen legyen alapozalapozvava
a kiva kiváálasztlasztáás, javadalmazs, javadalmazáás, els, elıımenetel?menetel?

MegjegyzMegjegyzééss

DelegDelegáállááss
��DDööntntéések sek áátengedtengedéése.se.

RRéészvszvéétel (tel (participparticipáácicióó))
��VVezetezetéés definis definiáálja a feladatot, magatartlja a feladatot, magatartáást, st, 
teljesteljesíítmtméénycnycéélokat, clokat, céélok fontosslok fontossáággáát, t, 
ccéélprlpreeferenciferenciáákat.kat.

EmpowermentEmpowerment
��MunkavMunkaváállalllalóó hathatáározza meg a feladatot, rozza meg a feladatot, 
magatartmagatartáást, cst, céélok fontosslok fontossáággáát, t, 
ccéélpreferencilpreferenciáákat.kat.

��MunkavMunkaváállalllalóó problprobléémmáát kap a vezett kap a vezetııttııl. l. 
��TeljesTeljesíítmtméény cny céélokat a vezetlokat a vezetıı éés munkavs munkaváállalllalóó
kköözzöösen hatsen hatáározzrozzáák meg.k meg.
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3 Jelen3 Jelen
„„participparticipáácicióó””

•• Piaci oldalPiaci oldal
�� jjöövvıımodell modell hhúúzza.zza.

•• MMunkavunkaváállalllalóói oldali oldal
�� MMúúltlthoz khoz köözelebbzelebb..

3.1 K3.1 Köörnyezetrnyezet
•• HasonlHasonlóó a a „„jjöövvıı”” kköörnyezetrnyezetééhez, csak mhez, csak méég kevg kevéésbsbéé dinamikus dinamikus 
éés gyors.s gyors.

•• A szolgA szolgááltatltatáások, tudsok, tudáás ds dööntntıı mmóódon don ééppüül be a terml be a terméékek kek 
éértrtéékkéébe.be.

•• MinMinııssééget a vevget a vevıı definidefiniáálja.lja.
•• A verseny szA verseny száámos piacon globmos piacon globáális.lis.
•• TermTerméék k ééletgletgöörbe rrbe röövidebb. videbb. 
•• Szervezetek is folyamatos vSzervezetek is folyamatos vááltozltozáásra ksra kéényszernyszerüülnek.lnek.

�� AlkalmazkodAlkalmazkodáás ks kéényszere.nyszere.
•• MMéég ismertek az g ismertek az üüzleti, szervezetizleti, szervezeti--strukturstrukturáális vlis váálaszok a piaci laszok a piaci 
kihkihíívváásokra, de ezek bevezetsokra, de ezek bevezetéése tse tööbbtbbtéényeznyezııs, ks, köörnyezet rnyezet 
diktdiktáálta vezetlta vezetııi, munkavi, munkaváállalllalóói magatarti magatartáást kst köövetel.vetel.

3.2 Munkav3.2 Munkaváállalllalóó
•• Magasan kMagasan kéépzett, pzett, ááltalltaláános nos éés specifikus szakmai tuds specifikus szakmai tudáás, s, 

problprobléémamegoldmamegoldóó kkéépesspesséég, egyedi tudg, egyedi tudááskombinskombináácicióó..
•• Alacsonyabb rendAlacsonyabb rendőő szszüükskséégletek kielgletek kielééggíítettek. tettek. 
•• De a munkavDe a munkaváállalllalóó ttööbbnyire szervezeti pozbbnyire szervezeti pozíícicióója, ja, 

elismertselismertséége ge ááltal motivltal motiváált.lt.
�� Hatalomra tHatalomra töörekvrekvéés.s.

•• Szervezeti Szervezeti éés egys egyééni cni céélok lok öönmegvalnmegvalóóssííttáási szintre jellemzsi szintre jellemzıı
konvergencikonvergenciáája nem valja nem valóósul meg.sul meg.
�� ÖÖnmegvalnmegvalóóssííttáás szintjs szintjéén n éészlelt sikerszlelt siker helyett az helyett az 
ererııfeszfeszííttéésséért elrt elıımeneteltmenetelt vváár.r.

•• A vezetA vezetıı--beosztott viszony tranzakcibeosztott viszony tranzakcióós szinten marad. s szinten marad. 
•• A siker mA siker méércrcééjeje

�� ElElıımenetel, stmenetel, stáátuszhierarchituszhierarchiáában elfoglalt helyban elfoglalt hely, mint a , mint a 
tteljeseljesíítmtméény kny küülslsıı megermegerııssííttııje je éés szems szeméélyre lyre 
visszacsatolvisszacsatoláása.sa.

•• KalkulatKalkulatíívv ststíílus.lus.
�� NNem azonos az em azonos az öönmegvalnmegvalóóssííttóó motivmotiváácicióóval.val.
�� MunkavMunkaváállalllalóó hajlamos felelhajlamos felelııssssééget vget váállalni, llalni, 
kezdemkezdeméényezni, de a felelnyezni, de a felelıısssséégvgváállalllaláás tranzakcis tranzakcióós s 
kalkulkalkuláácicióó ttáárgyargya..

�� DDööntntéési folyamatba valsi folyamatba valóó bevonbevonáásséért rt felelfelelııssssééget vget váállal, llal, ha ha 
ez stez stáátuszt ktuszt köölcslcsöönnööz. z. 

�� KKüüllöönben teszi, amit elvnben teszi, amit elváárnak, semmi trnak, semmi tööbbet.bbet.
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3.3 Vezet3.3 Vezetéési si éés szervezeti modells szervezeti modell
•• MunkavMunkaváállalllalóó ddööntntéésekbe valsekbe valóó bevonbevonáása, rsa, réészvszvéételteléének nek 

biztosbiztosííttáása, melynek a csa, melynek a céélja a felellja a felelıısssséégvgváállalllaláás elnyers elnyeréése.se.
•• Gyenge feladat meghatGyenge feladat meghatáározrozáás, ers, erııs kapcsolat orients kapcsolat orientááltsltsáágg..
•• HangsHangsúúlyos a csapat lyos a csapat éés team munka. s team munka. 
•• MegegyezMegegyezééses eredmses eredméénycnycéélokkal tlokkal töörtrtéénnıı vezetvezetéés.s.
•• DivizionDivizionáálislis szervezet.szervezet.
•• KontrolltechnikaKontrolltechnika

�� TeljesTeljesíítmtméénykontrollnykontroll..
�� TeljesTeljesíítmtméénykontroll nykontroll elselsıısorban psorban péénznzüügyi kontrollt jelent.gyi kontrollt jelent.

•• SikerSiker
�� TeljesTeljesíítmtméény = Delegny = Delegáálláás + Ps + Péénznzüügyi kontroll.gyi kontroll.

•• KKéérdrdééseksek
�� Hogyan lehet a rHogyan lehet a réészleg cszleg céélok lok éés szervezeti cs szervezeti céélok lok 
öösszhangjsszhangjáát megteremteni?t megteremteni?

�� ÖÖsztsztöönznzéés (fizets (fizetéés) vagy fejleszts) vagy fejlesztéés? s? 
��VezetVezetıı tranzakciontranzakcionáálislis techniktechnikáával ellentval ellentéételezze adott telezze adott 
motivmotiváácicióós szinten levs szinten levıı dolgozdolgozóó ererııfeszfeszííttééseitseit??

��ÁÁtalaktalakííttóó logiklogikáával prval próóbbáálja magasabb motivlja magasabb motiváácicióós s 
szintre segszintre segííteni?teni?

�� RRéészvszvéétel milyen szintjtel milyen szintjéét biztost biztosíítani az elvtani az elváárt rt 
felelfelelıısssséégvgváállalllaláásséért, kezdemrt, kezdeméényeznyezéésséért cserrt cseréébe?be?

�� TeljesTeljesíítmtméény ny éés sts stáátuszszerztuszszerzéésséért folytatott politikai rt folytatott politikai 
manmanııverek viszonyaverek viszonya
��Jobb stJobb stáátusz, ttusz, tööbb erbb erııforrforráás, jobb teljess, jobb teljesíítmtméény, jobb ny, jobb 
ststáátusztusz…………

StratStratéégigiáák k éés s 
gondolkodgondolkodáásmsmóódokdok
(Agy helyzet(Agy helyzetéértrtéékelkelıı stratstratéégigiáái)i)

1 Tudatos strat1 Tudatos stratéégiagia
•• Logikus Logikus éés hats hatáározott stratrozott stratéégia.gia.
•• Analitikus gondolkodAnalitikus gondolkodáásmsmóód. d. 

�� AnalAnalííziszis
��TudomTudomáányos kutatnyos kutatóómmóódszer. dszer. 
��RRéészekre, elemekre bontszekre, elemekre bontáás alapjs alapjáán tn töörtrtéénnıı elemzelemzéés.s.

•• ObjektivitObjektivitáás.s.
•• RacionalitRacionalitáás.s.
•• Tapasztalat, tanulTapasztalat, tanuláás alapjs alapjáán reagn reagáálláás. s. 
•• IdIdııigigéényes nyes „„lasslassú”ú”..
•• InformInformáácicióó igigéénye nagy.nye nagy.
•• ÜÜzenet direkt csatornzenet direkt csatornáákon keresztkon keresztüül.l.
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•• MeneteMenete
�� EgEgéész rsz réészegysszegyséégekre bontgekre bontáása.sa.
�� TTéények, adatokat, aprnyek, adatokat, apróólléékos bizonykos bizonyííttéékok tanulmkok tanulmáányoznyozáása.sa.
�� RacionRacionáális elemzlis elemzéés ismert s ismert öösszefsszefüüggggéések, szabsek, szabáályok, lyok, 
ttöörvrvéények nyek éés ezek meghats ezek meghatáározott alkalmazrozott alkalmazáási sorrendje si sorrendje 
szerint.szerint.

�� ÉÉrvekkel alrvekkel alááttáámasztott logikus dmasztott logikus dööntntéés.s.
�� Helyes vHelyes váálasz, vlasz, véédhetdhetıı ddööntntéés, logikus megolds, logikus megoldáás, optims, optimáális lis 
stratstratéégia.gia.

•• CCééll
�� JJöövvıı megismermegismeréése.se.
�� ReagReagáállóó viselkedviselkedéés.s.

�� IlleszkedIlleszkedıı gondolkodgondolkodáás.s.
��PasszPasszíív mv móódon szembesdon szembesüülléés a ks a köövetkezmvetkezméényekkel.nyekkel.

•• A kompetens problA kompetens problééma megoldma megoldáási tsi tíípusba tartozpusba tartozóók tudjk tudjáák, k, 
hogyan kell chogyan kell céélirliráányosan gondolkodni. nyosan gondolkodni. 

•• Analitikus eszkAnalitikus eszköözeiket arra hasznzeiket arra hasznááljljáák, hogy a komplex k, hogy a komplex 
problprobléémmáákra optimkra optimáálishoz klishoz köözeli megoldzeli megoldáásokat talsokat talááljanak.ljanak.

•• EmocionalitEmocionalitááss, intu, intuíícicióó a rendszer zavara rendszer zavaráát jelenti, az emberi t jelenti, az emberi 
ttöökkééletlensletlenséég megnyilvg megnyilváánulnuláása.sa.
�� HHangsangsúúly az elemzly az elemzéésen sen éés a logiks a logikáánn..

MegjegyzMegjegyzééss
•• A valA valóóssáágban tgban tööbb a bizonytalansbb a bizonytalansáág, tg, tööbb az elbb az elııre re 
nem kalkulnem kalkuláált lehetlt lehetıısséég.g.

•• Nagy mennyisNagy mennyisééggőő, ellentmond, ellentmondáásos informsos informáácicióóbbóól l 
kell kkell köövetkeztetvetkeztetéést levonni.st levonni.

•• EEllııfordulhat, hogy a dfordulhat, hogy a dööntntééshozshozóónak olyan nak olyan 
informinformáácicióókra is szkra is szüükskséége van, melyek semmifge van, melyek semmifééle le 
adatbadatbáázisban nem talzisban nem taláálhatlhatóók meg.k meg.

•• Az alapvetAz alapvetıı kkéérdrdéések nagyon nehezek. sek nagyon nehezek. 
•• KizKizáárróólag analitikus gondolkodlag analitikus gondolkodáással nem ssal nem 
vváálaszolhatlaszolhatóók meg.k meg.

•• Gyakran nincs idGyakran nincs idıı mméérlegelrlegeléésre! sre! 
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2 Tudat szintje alatti strat2 Tudat szintje alatti stratéégia gia 
•• A A „„hatodik hatodik éérzrzéék.k.””
•• IntuitIntuitíív gondolkodv gondolkodáásmsmóód.d.

�� IntuIntuíícicióó
��ÖÖsztsztöönnöös megs megéérzrzéés, felismers, felismeréés, a dolgok ms, a dolgok méélylyéére lre lááttáás. s. 
��KKéépesspesséég az igazsg az igazsáág elg elıızetes logikai okfejtzetes logikai okfejtéés ns néélklküüli li 
kköözvetlen, zvetlen, éélmlméényszernyszerőő felismerfelismeréésséére. re. 

��Alapja a korAlapja a koráábban szerzett, felhalmozott tapasztalatok, bban szerzett, felhalmozott tapasztalatok, 
ismeretek.ismeretek.

�� IntuitivizmusIntuitivizmus
��ValValóóssáág kg köözvetlen megismerzvetlen megismeréése az se az éérzrzééki tapasztalattki tapasztalattóól l 
éés a racions a racionáális gondolkodlis gondolkodááststóól fl füüggetlen intuggetlen intuíícicióó alapjalapjáán n 
ttöörtrtéénik.nik.

•• ElemzElemzéés ns néélklküüli gondolkodli gondolkodáás, ds, dööntntéés, cselekvs, cselekvéés. s. 
•• SzemSzeméélyes lyes éés szubjekts szubjektíív termv terméészetszetőő..
•• IrracionalitIrracionalitáás.s.
•• VVáálaszok nem a klaszok nem a küülvillviláág tg téényeinek feldolgoznyeinek feldolgozáása alapjsa alapjáán n 

szszüületnek.letnek.
•• Hit, megHit, megéérzrzéés, meggys, meggyıızzııddéés a ts a téények fnyek föölléé helyezve.helyezve.
•• ÍÍttéélet, megllet, meglááttáás, bs, böölcsesslcsesséég jellemzg jellemzıı a gondolkoda gondolkodáásra.sra.
•• Gyakran nincs bizonyGyakran nincs bizonyííttéék a vk a váálaszra. laszra. 

•• SzabSzabáályok lehetslyok lehetsééges figyelmen kges figyelmen kíívvüül hagyl hagyáása. sa. 
•• ÖÖsztsztöönnöös cselekvs cselekvéés.s.
•• GlobGlobáális probllis probléémakezelmakezeléés. s. 

�� EgEgéészre tekintszre tekintéés.)s.)
•• Nem tudatosan megy vNem tudatosan megy véégbe. gbe. 
•• Gyors.  Gyors.  

�� „„PillanatokPillanatok””..
•• ÜÜzenetek indirekt csatornzenetek indirekt csatornáákon keresztkon keresztüül.l.
•• ProaktProaktíívv mmóódon szembesdon szembesüülléés a ks a köövetkezmvetkezméényekkel. nyekkel. 

�� Gyakori fizikGyakori fizikáális reakcilis reakcióó. (. ( Pl. Pl. izzadizzadáás). s). 
�� ReakciReakcióó az elemzaz elemzéés vs véégeredmgeredméénye elnye elııtt.tt.

•• CCéél: Jl: Jöövvıı megalkotmegalkotáása.sa.
•• AdaptAdaptíív tudatalattiv tudatalatti

�� BelsBelsıı szszáámmííttóóggéép (Kapacitp (Kapacitáás, csendes s, csendes éés gyors.) s gyors.) 
�� KKéépesspesséég (Hatodik g (Hatodik éérzrzéék.)k.)

��KevKevéés informs informáácicióóbbóól gyors helyzetmegl gyors helyzetmegííttéélléés, cs, céélok lok 
meghatmeghatáározrozáása, cselekvsa, cselekvéés.s.

��Pl. Pl. stresszhelyzetstresszhelyzet, vesz, veszéélyhelyzet. lyhelyzet. 
�� Rendszer, melyben az agy kRendszer, melyben az agy köövetkeztetvetkeztetéésre jut, de nem sre jut, de nem 
hozza tudomhozza tudomáásunkra.sunkra.
��ViselkedViselkedéési vonzatok.si vonzatok.
��EredmEredméényre gyakorolt hatnyre gyakorolt hatáás.s.

�� LLéényeglnyeglááttááss
��Gyors helyzetfelismerGyors helyzetfelismeréés kritikus pontja.s kritikus pontja.
�� InformInformáácicióók szelektk szelektáálláása. sa. 
��KKüüllöönbnböözzıı helyzetekben khelyzetekben köözzöös jellemzs jellemzıık felfedezk felfedezéése. se. 
��RRöövid idvid idıı alatt melyik/milyen informalatt melyik/milyen informáácicióóra kell ra kell 
koncentrkoncentráálni?lni?
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MegjegyzMegjegyzééss

•• NNem analitikus folyamatok, intuitem analitikus folyamatok, intuitíív megoldv megoldáások sok 
analitikus kezelanalitikus kezeléésse integrite integritáásuk ssuk séérrüülléésséét t 
eredmeredméényezheti.nyezheti.

•• KKéét stratt stratéégia kgia köözzöötti vtti váálasztlasztáás helyzetfs helyzetfüüggggıı..
•• Tudatos stratTudatos stratéégigiáában jobban bban jobban bíízunk.zunk.

��„„Lassan jLassan jáárj, tovrj, továább bb éérsz!rsz!””
��„„Gondol vGondol véégig mgig méég egyszer alaposan! g egyszer alaposan! „„
��„„Ne Ne HHőőbelebele BalBaláázs mzs móódjdjáára..!ra..!””
��IntuIntuíícicióó hhááttttéérbe szorrbe szorííttáása.sa.

•• Tudatalatti Tudatalatti „„ttéévedvedééseisei””.  .  
��VVáágygyáálmok, ellmok, elııííttééletek, egyletek, egyééb b éérdekek, felfogrdekek, felfogáás, s, 
éérzelmekrzelmek, , stb..miattstb..miatt..

ESETTANULMESETTANULMÁÁNYOKNYOK
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GondolkodGondolkodáásmsmóódok dok 
1 Elektr1 Elektróóddáákk
•• Menedzserek Menedzserek éés opers operáácicióókutatkutatóók agyhullk agyhulláámainak mainak 
vizsgvizsgáálata.lata.

•• ElektrElektróóddáák helyezk helyezéése egse egéészsszsééges vezetges vezetıık, k, éés s 
operoperáácicióókutatkutatóók jobb k jobb éés bal agyfs bal agyfééltekltekééjjéére.re.

•• EltEltéérrıı szakterszakterüületekre vonatkozletekre vonatkozóó problprobléémmáák k 
megoldmegoldáása.sa.

•• AgyhullAgyhulláámokra vonatkozmokra vonatkozóó adatok adatok öösszegysszegyőőjtjtéése. se. 
•• AgyhullAgyhulláámok mok öösszehasonlsszehasonlííttáása.sa.
•• Minden problMinden probléématmatíípus esetpus esetéén   n   

��VezetVezetııkk
��IntenzIntenzíívebb jobb fvebb jobb féélteke lteke ááltal irltal iráánynyíított tott 
(intuit(intuitíív/divergens) tevv/divergens) tevéékenyskenyséég.g.

��OperOperáácicióókutatkutatóókk
��Bal fBal féélteke lteke ááltal vezltal vezéérelt relt 
(analitikus/konvergens) tev(analitikus/konvergens) tevéékenyskenyséég erg erıısebb.sebb.

•• MindkMindkéét csoport intenzt csoport intenzíívebbnek bizonyult a sajvebbnek bizonyult a sajáát t 
terterüületletééhez khez köözelebb zelebb áállllóó problprobléémmááknknáál.l.

2 M2 Mőővvéészekszek éés ms mőőszakiakszakiak
•• MMőővvéészeti Kar (Irodalom, festszeti Kar (Irodalom, festéészet, szet, ééppííttéészet, zene, stb..)szet, zene, stb..)
•• MMőőszaki szaki éés Terms Terméészettudomszettudomáányi Kar (Matematika, mnyi Kar (Matematika, mőőszaki szaki 

ismeretek, termismeretek, terméészettudomszettudomáányok.)nyok.)
•• Hat fajta teszt alkalmazHat fajta teszt alkalmazáása az analitikus sa az analitikus éés logikai ks logikai kéépesspesséégek gek 

vizsgvizsgáálatlatáára. ra. 
•• Hat fajta teszt alkalmazHat fajta teszt alkalmazáása a ksa a kéépzelpzelııererıı, intu, intuíícicióó

vvéélemleméényeznyezéésséére.re.
•• MindkMindkéét tt tíípuspusúú teszt mind a hat variteszt mind a hat variáácicióójjáának kiosztnak kiosztáása sa 

mindkmindkéét karon valamennyi t karon valamennyi úúj hallgatj hallgatóónak.nak.
((MMáásod, harmad sod, harmad éés negyed s negyed éévesek kivvesek kiváálasztott mintlasztott mintáájjáánaknak isis.).)

•• KezdKezdıı mmőőszaki szaki éés terms terméészettudomszettudomáányi hallgatnyi hallgatóók messze az k messze az 
áátlag feletti tlag feletti éértrtéékeket keket éértek el az analitikus teszteknrtek el az analitikus teszteknéél.l.

•• TeljesTeljesíítmtméény tovny továább emelkedett az egyetemi bb emelkedett az egyetemi éévek, a vek, a 
tanulmtanulmáányok nyok sorsoráánn..
(N(Negyedegyedéévesek vesek éértrtéék el a legjobb teljesk el a legjobb teljesíítmtméényt.nyt.))

•• KKéépzelpzelııererııre vonatkozre vonatkozóó teszteknteszteknéél ellenkezl ellenkezıı eredmeredméény. ny. 
•• FFelselsııbb bb éévesek gyengvesek gyengéébb eredmbb eredméényt mutattak, mint az alsnyt mutattak, mint az alsóóbb bb 

éévesek.vesek.
•• A mA mőővvéészeti fakultszeti fakultáás hallgats hallgatóóinináál l ellentellentéétes az tes az eredmeredméényny..
•• A felsA felsııbb bb ééves mves mőővvéészeti hallgatszeti hallgatóók szignifikk szignifikáánsan jobb nsan jobb 

eredmeredméény ny éértek el a krtek el a kéépzelpzelııererııt vizsgt vizsgáállóó teszten, mint a kezdteszten, mint a kezdıı
hallgathallgatóók. k. 

•• A felsA felsııbb bb ééves mves mőővvéészeti hallgatszeti hallgatóók analitikus kk analitikus kéépesspesséégei gei 
leromlottak.leromlottak.
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KKöövetkeztetvetkeztetééss
•• MMőőszaki kszaki kéépzpzéés javs javíítja a probltja a probléémamegoldmamegoldóó
kkéépesspessééget.get.

•• MMőőszaki kszaki kéépzpzéés lerontja az irs lerontja az iráánykijelnykijelööllééshez shez 
szszüüksksééges, kges, kéépzelpzelııererııvel kapcsolatos kvel kapcsolatos kéépesspesséégeket.geket.

•• MMindkindkéét t didiáákkcsoportncsoportnáál ll léényeges knyeges küüllöönbsnbséég g 
figyelhetfigyelhetıı meg a gondolkodmeg a gondolkodáásmsmóódban.dban.

•• A gondolkodA gondolkodáásmsmóódbeli kdbeli küüllöönbsnbséég a tanulmg a tanulmáányok nyok 
elelıırehaladtrehaladtáávalval fokozfokozóódik.dik.
��MMőőszaki hallgatszaki hallgatóók egyre k egyre jobban elsajjobban elsajááttíítjtjáák az k az 
analitikus gondolkodanalitikus gondolkodáásmsmóódotdot..

��MMőővvéészettel foglalkozszettel foglalkozóó hallgathallgatóókkrara az intuitaz intuitíív, v, 
kkéépzelpzelııererııre tre táámaszkodmaszkodóó gondolkodgondolkodáás  s  éés annak s annak 
fejlfejlııddéése jellemzse jellemzıı..

Generálás
•Kreativitás
•Manıverezési képesség
•Mindig többre vágyás

Értékelés
•Kritizál, megítél, prioritásokat állapít meg

Elemzés
•Hasonlatosság, valószerőség keresése
•Dolgok összekapcsolása

Számolás
•Kvantitatív, számok
•Matematika, binaritás

Intuíció
•Lehetıségek keresése
•Képzelıerı
•Részek összekötése az egésszel
•Szintetizálás
•Érzelmek
•Ösztönös tudás

Racionalitás
•Valószínőségek kezelése
•Logikus, reális, szó szerinti értelmezés, 
kategorizálás, definiálás, differenciálás
•A dolgok szétválasztása, egyértelmőség 
keresése, deduktivitás
•Okok és okozatok:következmények

Térérzékelés, lényeglátás
•Szervezıdések térbeli érzékelése
•Az egész lényének felismerése, a globális és 
a részleges elkülönítése

Idıérzékelés
•Idı pontos észlelése
•Jelen, múlt, jövı megkülönböztetése
•Szekvenciális, egyenes, lépésrıl lépésre 
haladó

Látás
•Képek kivetítése
•Gesztusokkal, hangtónusokkal, 
arckifejezésekkel történı kommunikáció
•Emlékezés arcokra

Beszéd
•Szavakban való gondolkodás
•Verbális kommunikációnk

Jobb féltekeBal félteke

Emberi agy fEmberi agy fééltekltekééii
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LLéényeglnyeglááttááss
1 1 KKéét csomag kt csomag káártyartya
•• KKéét kt káártyacsomag. (Piros rtyacsomag. (Piros éés ks kéék.)k.)
•• Piros vagy a kPiros vagy a kéék csomagbk csomagbóól hl húúzni kell egyzni kell egy--egy egy 
lapot!lapot!

•• Piros csomag lapjaiPiros csomag lapjai
��Nagy Nagy öösszegsszegőő nyeresnyereséég/vesztesg/veszteséég.g.

•• KKéék csomag kk csomag káártyrtyááii
��SzerSzeréény nyeresny nyereséég/vesztesg/veszteséég.g.

•• Kb. 10 kihKb. 10 kihúúzott lap utzott lap utáán piros kn piros káártya hrtya húúzzáása esetsa esetéén n 
tenytenyéér izzadr izzadáása, azaz idegesssa, azaz idegesséég.g.

•• Kb. 50 lap utKb. 50 lap utáán egyre tn egyre tööbbszbbszöör a kr a kéék csomag k csomag 
vváálasztlasztáása.sa.

•• SejtSejtéés megfogalmazs megfogalmazáása a ksa a kéét csomag t csomag öösszetsszetéételteléére re 
vonatkozvonatkozóóan.an.

•• Kb. 80 kihKb. 80 kihúúzott lapig tart a tanulzott lapig tart a tanuláás folyamata.s folyamata.
•• KerKerüülni kell a piros csomagot!lni kell a piros csomagot!

KKöövetkeztetvetkeztetééss
•• A tudat szintje alatti stratA tudat szintje alatti stratéégia alkalmazgia alkalmazáása. sa. 

(10 k(10 káártya kihrtya kihúúzzáása utsa utáán.)n.)
•• Gyorsan mGyorsan mőőkkööddéésbe lsbe léép hp héézagos informzagos informáácicióó alapjalapjáán.n.
•• Indirekt csatornIndirekt csatornáán kn küüldldöött tt üüzenet. zenet. 
•• StresszreakciStresszreakcióó..

�� ViselkedViselkedéés megvs megvááltozltozáása.sa.
•• LLéényeglnyeglááttáásra vonatkozsra vonatkozóó igyekezet.igyekezet.
•• SejtSejtéés megfogalmazs megfogalmazáása a ksa a kéét csomag t csomag öösszetsszetéételteléére re 

vonatkozvonatkozóóan.an.
�� Kb. 50 lap utKb. 50 lap utáán.n.

•• TanulTanuláási folyamat kb. a 80. lapig tart.si folyamat kb. a 80. lapig tart.
•• TanulTanuláás alapjs alapjáán reakcin reakcióó..
•• Tudatos stratTudatos stratéégia alkalmazgia alkalmazáásasa

�� Lassan lLassan léép mp mőőkkööddéésbe.sbe.
�� Sok informSok informáácicióó alapjalapjáán.n.
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22 TanTanáárréértrtéékelkelééss
•• TanTanáárokrrokróól hang nl hang néélklküüli videli videóó felvfelvéétel bemutattel bemutatáása disa diáákoknak.koknak.
•• FeladatFeladat

�� TanTanáárok hatrok hatéékonyskonysáággáának megnak megííttéélléése.se.
•• T = 10 sT = 10 s
•• DiDiáákok kkok köönnyednnyedéén megn megííttééltltéék az egyes tank az egyes tanáárok rok 

hathatéékonyskonysáággáát.t.
•• T = 5 sT = 5 s
•• EredmEredméény vny vááltozatlan.ltozatlan.
•• T = 2 sT = 2 s
•• EredmEredméény vny vááltozatlan.ltozatlan.
•• T = 4 hT = 4 hóónap. (Fnap. (Féélléév.)v.)
•• MegMegííttéélléés ls léényegnyegéében azonos.ben azonos.
•• KKíísséérlet alanyai nem ugyanazok a dirlet alanyai nem ugyanazok a diáákok voltak a kkok voltak a küüllöönbnböözzıı

ididııpontokban.pontokban.

KKöövetkeztetvetkeztetééss
•• AdaptAdaptíív tudatalatti erejev tudatalatti ereje

�� KevKevéés  informs  informáácicióó alapjalapjáán gyors n gyors ííttéélet, dlet, dööntntéés. s. 
•• ÉÉszlelszleléési hibsi hibáák veszk veszéélye lye 

�� Pl. ElsPl. Elsıı benyombenyomááss
��ÉÉrtrtéékelkeléésben nagy szerepe a sorrendnek. sben nagy szerepe a sorrendnek. 
��Megszab egy irMegszab egy iráányt. nyt. 
��BefolyBefolyáásolja az solja az öösszes tsszes tööbbi sbbi súúlylyáát. t. 
��ArAráánytalanul nagy hatnytalanul nagy hatáása van az sa van az ííttééletre. letre. 
��NNééma a felvma a felvéétel.tel.
(D(Dööntntéés csak a ks csak a kéépek alapjpek alapjáán.)n.)
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33 HHáázaspzaspáárokrok
•• HHáázaspzaspáárok felszerelrok felszereléése elektrse elektróóddáákkal, kkal, éérzrzéékelkelııkkel. kkel. 

(Pulzus, izzad(Pulzus, izzadáás, hs, hıımméérsrsééklet, fklet, féészkelszkelııddéés.)s.)
�� NonverbNonverbáálislis jegyek.jegyek.

•• BeszBeszéélgetlgetéés s egymegymáással assal a kapcsolatban vitkapcsolatban vitáát okozt okozóó ttéémmáárróól.l.
•• T = 15 perc.T = 15 perc.
•• VizsgVizsgáált hlt háázaspzaspáárok szrok szááma ma ttööbb, mint 3000bb, mint 3000 voltvolt..
•• VideVideóó felvfelvéétel ktel kóódok szerinti elemzdok szerinti elemzéése.se.
•• FelismerhetFelismerhetıı éérzelmek 20 krzelmek 20 kóódszdszáámmal ellmmal elláátott kategtott kategóóririáába ba 

sorolsoroláásasa
�� LenLenéézzéés, megvets, megvetéés, harag, vs, harag, véédekezdekezıı áálllláásba vonulsba vonuláás, s, 
sirsiráánkoznkozáás, sops, sopáánkodnkodáás, szomors, szomorúússáág, idg, idııhhúúzzáás, semleges s, semleges 
áállllááspont, stb..spont, stb..

�� TaktikTaktikáákra kkra köövetkeztetvetkeztetéés. s. 
�� NonverbNonverbáálislis jegyek.jegyek.

•• Emberek arcEmberek arcáárróól az l az éérzelmi megnyilvrzelmi megnyilváánulnuláások leolvassok leolvasáása.sa.
•• T = 1 s idT = 1 s idııkköözzöönknkéént.nt.
•• KKéét tt tíípuspusúú eredmeredméényt egyesnyt egyesíítik.tik.
•• Pontos elPontos elıırejelzrejelzéés: 90 %.s: 90 %.
•• BeszBeszéélgetlgetéés ideje.s ideje.
•• T = 60 perc.T = 60 perc.
•• Pontos elPontos elıırejelzrejelzéés: 95 %.s: 95 %.
•• T = 3perc.T = 3perc.
•• PontossPontossáág elg eléég meggyg meggyıızzıı..

KKöövetkeztetvetkeztetééss
•• HHáázasszassáág perspektg perspektíívváája rja röövid idvid idıı alatt, kevalatt, kevéés informs informáácicióó

alapjalapjáán megn megííttéélhetlhetıı..
•• Kellemes, kKellemes, köönnyed besznnyed beszéélgetlgetéés ms méélyslyséégei. gei. 
•• ÉÉrtrtéékelkeléés menetes menete

�� Tudatalatti stratTudatalatti stratéégiagia
��LLéényeglnyeglááttáás. s. 
��VizsgVizsgáálandlandóó jellemzjellemzıık kijelk kijelöölléése.se.
��ElElıırejelzrejelzéés feladats feladatáának leegyszernak leegyszerőőssííttéése.se.

�� Tudatos stratTudatos stratéégia gia 
��Megfigyelt jellemzMegfigyelt jellemzıık szisztematikus elemzk szisztematikus elemzéése a se a 
megadott kmegadott kóódrendszer drendszer éés s öösszefsszefüüggggéések alapjsek alapjáán.n.

•• ÉÉrtrtéékelkeléés eredms eredméényenye
oo HHáázasszassáágok kgok kéézjegyezjegye

��AnalAnalóógia: Morse stgia: Morse stíílus. lus. 
��SzemSzeméélyislyiséég bizonyos rg bizonyos réésze tudatalattibsze tudatalattibóól felbukkan.l felbukkan.
��TermTerméészetesen szetesen éés automatikusan megjelenik. s automatikusan megjelenik. 
��Nincs tudatos vNincs tudatos váágy, akarat a kgy, akarat a küüllöönbnböözzıısséégre.gre.
��MMáár a legkisebb megnyilvr a legkisebb megnyilváánulnuláásban (morzemintsban (morzemintáában) ban) 
megjelenik. megjelenik. 

��NNééhháány elem utny elem utáán ismerttn ismerttéé vváálik a stlik a stíílus. (Hlus. (Háázasszassáág, g, 
rráádidióós beazonoss beazonosííthatthatóó.).)

��HHáázasszassáágok kgok köönnyen megnnyen megéérthetrthetıık, bekk, bekóódolhatdolhatóók.k.
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oo Kapcsolatok fajtKapcsolatok fajtááii
��PozitPozitíív v éérzelmi trzelmi tööbbletbblet

��PozitPozitíív v éérzelmek elnyomjrzelmek elnyomjáák az ingerlk az ingerléékenyskenysééget. get. 
��LLöökhkháárrííttóó..

��NegatNegatíív v éérzelmi trzelmi tööbbletbblet
��TartTartóós ks köövetkeztetvetkeztetéés egyms egymáásra vonatkozsra vonatkozóóan.an.

��PozitPozitíív v éés negats negatíív v éérzelmek ingadozrzelmek ingadozáássáának nak áábrbráázolzoláása.sa.
��Tendencia hamar felismerhetTendencia hamar felismerhetıı..
��LefelLefeléé haladhaladáás gyakorlatilag korrigs gyakorlatilag korrigáálhatatlan. (94%) lhatatlan. (94%) 

oo Kritikus tKritikus téényeznyezıık k 
��VVéédekezdekezıı áálllláásba helyezkedsba helyezkedéés.s.
��IdIdııhhúúzzóó taktika. (Ftaktika. (Féérfiak.)rfiak.)
��Kritika. (NKritika. (Nıık.)k.)
��LekicsinylLekicsinyléés.s.

�� Legfontosabb.Legfontosabb.
��Hierarchikus szemlHierarchikus szemléélet.let.
��StresszStressz..
�� Immunrendszer mImmunrendszer mőőkkööddéésséére kihat.re kihat.

4 Di4 Diáákokkok
4.1 Szem4.1 Szeméélyislyiséégg megmegííttéélléés ms móódsdszzereierei
•• Gyakori talGyakori taláálkozlkozáások. sok. 

��Folyamatos.Folyamatos.
��IdIdııtartam: hossztartam: hosszúú. . 

•• KKöözvetlen kzvetlen köörnyezet (intim szfrnyezet (intim szfééra) tanulmra) tanulmáányoznyozáása. sa. 
��Egyszeri. Egyszeri. 
��IdIdııtartam: rtartam: röövid.vid.

•• EysenckEysenck fféélele szemszeméélyislyiséég tipolg tipolóógia teszt. gia teszt. 
(Saj(Sajáát, szubjektt, szubjektíív megv megííttéélléés.)s.)
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4.2 Szem4.2 Szeméélyislyiséégjellemzgjellemzıık dimenzik dimenzióóii

•• ExtrovertExtrovertááltsltsáágg
�� TTáársasrsasáágkedvelgkedveléés vagy visszahs vagy visszahúúzzóóddáás.s.

•• BarBaráátstsáágossgossáágg
�� BBíízik az emberekben vagy gyanakvzik az emberekben vagy gyanakvóó..
�� EgyEgyüüttmttmőőkkööddéési ksi kéészsszséég.g.

•• TudatossTudatossáágg
�� Szereti a rendet maga kSzereti a rendet maga köörrüül vagy rendetlen.l vagy rendetlen.
�� ÖÖnuralom vagy akaratgyengesnuralom vagy akaratgyengeséég.g.

•• ÉÉrzelmi stabilitrzelmi stabilitááss
�� AggodalmaskodAggodalmaskodóó vagy nyugodt.vagy nyugodt.
�� BiztonsBiztonsáágban gban éérzi magrzi magáát vagy sem.t vagy sem.

•• InnovInnováácicióós ks kéészsszséégg
�� EgyedisEgyediséég vagy alkalmazkodg vagy alkalmazkodáás. s. 
�� ÉÉlléénk knk kéépzelpzelııererıı vagy tvagy téényekhez ragaszkodnyekhez ragaszkodáás. s. 

4.3 Eset4.3 Eset
•• 80 di80 diáák szemk szeméélyislyiséégjellemzgjellemzııinek vizsginek vizsgáálata.lata.
•• Legjobb barLegjobb baráátok tok áálllláásfoglalsfoglaláása.sa.

�� Folyamatos, hosszFolyamatos, hosszúú kapcsolat.kapcsolat.
�� BarBaráátok pontosan le tudttok pontosan le tudtáák k íírni a vizsgrni a vizsgáált alanyok lt alanyok 
szemszeméélyislyisééggéét. t. 

•• Idegenek Idegenek áálllláásfoglalsfoglaláása .sa .
�� VizsgVizsgáált alanyok szoblt alanyok szobááinak szemrevinak szemrevéételeztelezéése.se.

�� Indirekt informIndirekt informáácicióó..
�� IdIdııtartam: 15 perc.tartam: 15 perc.
�� KKéérdrdııíív kitv kitööltltéése. se. 

��EgyszerEgyszerőően megfogalmazott ken megfogalmazott kéérdrdéések.sek.
��Megadott szempontok Megadott szempontok éés sks skáála alapjla alapjáán pontozn pontozáás s 
(1,2,3,4,5)(1,2,3,4,5)

��LeegyszerLeegyszerőőssíített dtett dööntntééshozatal.shozatal.
•• EredmEredméényny

�� ExtrovertExtrovertááltsltsáág, barg, baráátstsáágossgossáág megg megííttéélléése      se      
��BarBaráátok jobban tok jobban ííttééltek.ltek.

�� TudatossTudatossáág, g, éérzelmi stabilitrzelmi stabilitáás, innovs, innováácicióós ks kéészsszséég g 
megmegííttéélléésese
�� Idegenek jobbak.Idegenek jobbak.

�� Az idegenek  3:2 arAz idegenek  3:2 aráányban helyesebben nyban helyesebben ííttééltltéék meg a k meg a 
vizsgvizsgáált alanyok szemlt alanyok szeméélyislyisééggéét.t.
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KKöövetkeztetvetkeztetééss

••LegszemLegszeméélyesebb dolgok hordozzlyesebb dolgok hordozzáák a lk a léényegi informnyegi informáácicióót.t.
�� IdentitIdentitáásigsigéény jeleiny jelei

��Milyennek szeretnMilyennek szeretnéé magmagáát lt láátni a viltni a viláágban? gban? 
��Pl. diploma a falon.Pl. diploma a falon.

�� ViselkedViselkedéésbsbııl szl száármazrmazóó jelek.jelek.
��Pl. Rend a polcon.Pl. Rend a polcon.

�� JJóó kköözzéérzetre trzetre töörekvrekvééss
��Pl. IllatgyertyPl. Illatgyertyáák, poszter a falon. k, poszter a falon. 

••LLéényegre koncentrnyegre koncentráálláás lehets lehetıısséégege
�� Nincsenek a zavarNincsenek a zavaróó, irrelev, irrelevááns informns informáácicióók.k.
�� SzemSzeméélyes tallyes taláálkozlkozáásoknsoknáál nagyon sok informl nagyon sok informáácicióó. . 

(Gyakran f(Gyakran féélrevezetlrevezetıı, zavar, zavaróó, l, léényegtelen informnyegtelen informáácicióók.)k.)

Tudatalatti dTudatalatti dööntntééshozatalshozatal
1 K1 Káártya hrtya húúzzáásasa
•• Piros vagy a kPiros vagy a kéék csomagbk csomagbóól hl húúzni kell egyzni kell egy--egy egy 
lapot!lapot!

•• Piros csomag lapjaiPiros csomag lapjai
��Nagy Nagy öösszegsszegőő nyeresnyereséég/vesztesg/veszteséégg

•• KKéék csomag kk csomag káártyrtyááii
��SzerSzeréény nyeresny nyereséég/vesztesg/veszteséég.g.

•• Kb. 10 kihKb. 10 kihúúzott lap utzott lap utáán piros kn piros káártya hrtya húúzzáása esetsa esetéén n 
tenytenyéér izzadr izzadáása, azaz idegesssa, azaz idegesséég.g.

•• Kb. 50 lap utKb. 50 lap utáán egyre tn egyre tööbbszbbszöör a kr a kéék csomag k csomag 
vváálasztlasztáása.sa.

•• SejtSejtéés megfogalmazs megfogalmazáása a ksa a kéét csomag t csomag öösszetsszetéételteléére re 
vonatkozvonatkozóóan.an.

•• Kb. 80 kihKb. 80 kihúúzott lapig tart a tanulzott lapig tart a tanuláás folyamata.s folyamata.
•• KerKerüülni kell a piros csomagot!lni kell a piros csomagot!
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2 2 MondatokMondatok
•• Kb. 10 db. Kb. 10 db. éértelmes mondat rtelmes mondat öösszesszeáállllííttáása sa 
öösszekevert szavakbsszekevert szavakbóól.l.

•• ÖÖregsregséégre utalgre utalóó szavak a mondatokban. szavak a mondatokban. 
��KKíísséérlet utrlet utáán lassabb, nehn lassabb, nehéézkesebb jzkesebb jáárráás.s.

•• SzelSzelíídsdséégre utalgre utalóó szavak a mondatokban.szavak a mondatokban.
��KKíísséérlet utrlet utáán szeln szelííd viselkedd viselkedéés, ers, erıısebb sebb 
tolerancia.tolerancia.

•• AgresszivitAgresszivitáásra, durvassra, durvasáágra utalgra utalóó szavak.szavak.
��TTüürelmetlen, ingerlrelmetlen, ingerléékeny viselkedkeny viselkedéés.s.

•• KondicionKondicionáállóó hathatáás.s.

3 Professzorok 3 Professzorok éés css csöövesekvesek
•• Csoport kCsoport kéét rt réészre osztszre osztáása.sa.
•• SzerepkSzerepköörröök kk köözlzléése az egyes csoportokkal.se az egyes csoportokkal.
•• Feladatok megoldFeladatok megoldáása elsa elııtt 5 percig a tt 5 percig a 
szerepkszerepköörröökre valkre valóó koncentrkoncentráálláás.s.

•• Professzor csoport Professzor csoport éés css csöövesves csoport tudcsoport tudáásszintje sszintje 
a ka kíísséérlet elrlet elııtt megegyezett. tt megegyezett. 

•• Professzorok teljesProfesszorok teljesíítmtméényszintje: 56%, nyszintje: 56%, 
•• CsCsöövesek teljesvesek teljesíítmtméényszintje: 42%.nyszintje: 42%.
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4 N4 Néégerekgerek
•• SzSzííne bne bıırrőő hallgathallgatóók vizsgk vizsgáája.ja.
•• Csoport kCsoport kéét rt réészre osztszre osztáása.sa.
•• Egyik csoportnEgyik csoportnáál az elsl az elsıı kkéérdrdéés faji hovatartozs faji hovatartozáásra sra 
vonatkozvonatkozóó kkéérdrdéés.s.

•• EredmEredméényny
��SzSzíínes bnes bıırrőőek tanulmek tanulmáányi elnyi elıımenetelmeneteléével vel 
kapcsolatos kapcsolatos öösszes sztereotsszes sztereotíípia beugrpia beugráása. sa. 

��50% 50% -- osos teljesteljesíítmtméény a mny a máásik csoporthoz sik csoporthoz 
viszonyviszonyíítva.tva.

��MegkMegkéérdezett hallgatrdezett hallgatóók vk véélemleméényenye
��EmlEmlíített ktett kéérdrdéésnek nem volt jelentsnek nem volt jelentıısséége.ge.
��Nem oka a gyengNem oka a gyengéébb teljesbb teljesíítmtméénynek.nynek.

5 5 KKáártyapartirtyaparti
•• ElElıızetes szabzetes szabáályrendszer kidolgozlyrendszer kidolgozáása.sa.
•• SzabSzabáályrendszer a jlyrendszer a jááttéékosok elkosok elııtt ismeretlen.tt ismeretlen.
•• JJááttéékosok egykosok együüttmttmőőkkööddéés esets esetéén nyerhetnek.n nyerhetnek.
•• A jA jááttéék sork soráán fokozn fokozóóddóó egyegyüüttmttmőőkkööddéés.s.
•• EgyEgyüüttmttmőőkkööddéésre vonatkozsre vonatkozóó kkéérdrdéésekre adott sekre adott 
vváálaszok alapjlaszok alapjáánn
��EgyEgyüüttmttmőőkkööddéés figyelmen ks figyelmen kíívvüül hagyl hagyáása.sa.
��VVáálaszok laszok éés ts téényleges viselkednyleges viselkedéés ks köözzöötti tti 
korrelkorreláácicióó: 0: 0
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6 D6 Dööntntééskskééptelensptelenséégg
•• Orvosi kOrvosi kíísséérlet. rlet. 
•• VentromediVentromediáálislis prefrontalprefrontal cortexcortex sséérrüülléése.se.
•• InformInformáácicióó szszőőrréésséére, preferencia sorrend megalkotre, preferencia sorrend megalkotáássáára, ra, 
vvééletlen esemletlen eseméények feldolgoznyek feldolgozáássáára valra valóó kkééptelensptelenséég.g.

•• Nincs felszabadulNincs felszabaduláás, nincs meg a ls, nincs meg a léényeges dolgokra nyeges dolgokra 
koncentrkoncentráálláás lehets lehetıısséége.ge.

•• DDööntntééskskééptelen szemptelen szeméélyek.lyek.
•• KKáártyrtyáák hk húúzzáása.sa.

�� Nincs stressz reakciNincs stressz reakcióó. (Nem izzadt a tenyer. (Nem izzadt a tenyerüük.) k.) 
�� Nincs stratNincs stratéégia igazgia igazííttáás a rossz lap elkers a rossz lap elkerüülléése cse cééljljáábbóól.l.
�� Megszakadt kapcsolat a tudMegszakadt kapcsolat a tudáás s éés cselekvs cselekvéés ks köözzöött. tt. 
�� Nincs biztosNincs biztosíítva az tva az éérzelmi pluszt (tenyrzelmi pluszt (tenyéérizzadrizzadáás) a js) a jóó

iriráány keresny keresééssééhez, felismerhez, felismerééssééhez.hez.

7 K7 Köötelektelek
••FellFellóógatott kgatott köötelek egymtelek egymááststóól ell eléérhetetlen rhetetlen 
ttáávolsvolsáágra.gra.
••KKöötelek telek öösszeksszekööttéése a feladat.se a feladat.
••4 megold4 megoldáás ls léétezik.tezik.

��TTáárgyhoz (pl. szrgyhoz (pl. széék) rk) röögzgzííttéés. s. 
��KampKampóózzáás. s. 
��SegSegéédkdkööttéél. l. 
��BelengetBelengetéés.s.

••Negyedik megoldNegyedik megoldáásra a csoport tagjai nem jsra a csoport tagjai nem jööttek rttek ráá. . 
••Plusz gondolkodPlusz gondolkodáási idsi idıı: T = 10 perc. : T = 10 perc. 
••Burkolt utalBurkolt utaláás.s.

��„„VVééletlenletlenüüll”” mozgmozgáásba hozott ksba hozott kööttéél. l. 
••Csoporttagoknak a negyedik alternatCsoporttagoknak a negyedik alternatííva va „„beugrottbeugrott””..
••KKéérdrdéésekre adott vsekre adott váálaszaik alapjlaszaik alapjáánn

��Nem vettNem vettéék k éészre a kapott segszre a kapott segíítstsééget.get.
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8 8 VillVilláámrandimrandi
•• 24 f24 féérfi rfi éés 24 ns 24 nıı..
•• NNıık rk röögzgzíített helyen. tett helyen. 
•• FFéérfiak szisztematikusan vrfiak szisztematikusan váándorolnak. ndorolnak. 
•• BeszBeszéélgetlgetéés ideje: T = 6 perc. s ideje: T = 6 perc. 
•• KKéérdrdııííven a szimpatikus ven a szimpatikus „„partnerpartner”” bejelbejelöölléése. se. 
•• KKöölcslcsöönnöös jels jelööltsltséég esetg esetéén en e--mail cmail cíím csere. m csere. 
•• TovTováábbfejlesztett vbbfejlesztett vááltozatltozat

�� KKéérdrdııíív a potenciv a potenciáális partner tulajdonslis partner tulajdonsáágairgairóól.l.
�� ÉÉrtrtéékelkeléés sks skáálláája: 1ja: 1……..10 ..10 
�� KategKategóóririáákk: : 

��SzSzéépspséégg,, kköözzöös s éérdeklrdeklııddééss,, sszzóórakoztatrakoztatóó egyegyéénisniséég, g, 
ııszintesszinteséég,g, iintelligencia, ntelligencia, aambmbíícicióó..

�� TalTaláálkozlkozóó kezdete elkezdete elııtt tt éés vs vééggéén kitn kitööltendltendıı a ka kéérdrdııíívv..
�� VizsgVizsgáálat megismlat megisméétltléése fse féélléév mv múúlva.lva.

•• KKéérdrdııíív kitv kitööltltéése tudatos stratse tudatos stratéégia alapjgia alapjáán. n. 
•• ElkElkéépzelpzeléés his hiáányos.nyos.

�� VVáálasztlasztáási lehetsi lehetıısséég esetg esetéén preferenciarendszer lehetsn preferenciarendszer lehetsééges ges 
vvááltozltozáása. sa. 

�� Kb. egy hKb. egy hóónap mnap múúlva visszalva visszaááll az eredeti igll az eredeti igéény.ny.

KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

•• Tudatalatti stratTudatalatti stratéégia alkalmazgia alkalmazáássáával gyakran jobb val gyakran jobb 
eredmeredméény adny adóódik.dik.
��Tudatalatti Tudatalatti ááltal megtalltal megtaláált vlt váálasz vezet rlasz vezet ráá a a 
megoldmegoldáásra.sra.

•• Tudatalatti biztosTudatalatti biztosíítja a kapcsolatot a tudtja a kapcsolatot a tudáás s éés s 
cselekvcselekvéés ks köözzöött.tt.
��TudatalattibTudatalattibóól felbukkanl felbukkanóó gondolatok hatgondolatok hatáássáára ra 
ddööntntéések, cselekvsek, cselekvéések.sek.

•• InformInformáácicióó mennyismennyiséége: minimge: minimáális.lis.
•• ÍÍttééletalkotletalkotáás minims minimáális tlis téénymennyisnymennyiséég alapjg alapjáán.n.

��Pl. KPl. Káártyrtyáák hk húúzzáása piros vagy ksa piros vagy kéék csomagbk csomagbóól.l.
��10 lap ut10 lap utáán figyelmeztetn figyelmeztetéés.s.
(Ne a piros paklib(Ne a piros paklibóól!)l!)

��Tudatos dTudatos dööntntééshozatal: 80 lap utshozatal: 80 lap utáán. n. 
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•• TematizTematizáácicióó
�� AdaptAdaptíív tudatalatti nem tv tudatalatti nem táájjéékoztatta az agy tkoztatta az agy tööbbi rbbi réészszéét a t a 
hirtelen thirtelen táámadt gondolatokrmadt gondolatokróól.l.

�� ViselkedViselkedéésre vonatkozsre vonatkozóó ddööntntéés.s.
�� TulajdonsTulajdonsáágok, gok, éérdekek, feltrdekek, feltéételek premissztelek premisszáájjáának nak 
betbetááplpláálláása.sa.

•• Tesztek objektivitTesztek objektivitáássáának knak kéérdrdéése.se.
•• Szabad akarat: IllSzabad akarat: Illúúzizióó
•• Gondolat, cselekedet befolyGondolat, cselekedet befolyáásolhatsolhatóó/befoly/befolyáásolt a ksolt a küülslsıı

kköörrüülmlméények nyek ááltal. ltal. 
•• Tudatalatti szerepe: Tudatalatti szerepe: „„Lelki komornyikLelki komornyik””. . 

�� Szavak, kSzavak, köörrüülmlméények nyek ááltal sugallt a kltal sugallt a köörnyezet rnyezet ááltal elvltal elváárt rt 
viselkedviselkedéés. s. 
((ÖÖregsregséég, durvasg, durvasáág, szelg, szelíídsdséég, kg, kéék kk káártya hrtya húúzzáása, sa, 
egyegyüüttmttmőőkkööddéés.)s.)

�� ÉÉrzelmi plusz biztosrzelmi plusz biztosííttáása a jsa a jóó iriráány keresny keresééssééhez, hez, 
felismerfelismerééssééhez.hez.

•• SzabadsSzabadsáági fok: Megoldandgi fok: Megoldandóó feladatra koncentrfeladatra koncentráálláás.s.
•• Tudatalatti dTudatalatti dööntntéés magyars magyaráázatzatáának ernak erııszakolszakoláása veszsa veszéélyes.lyes.

�� Emberek nincsenek tudatEmberek nincsenek tudatáában a cselekvban a cselekvééseiket, seiket, 
ddööntntééseiket befolyseiket befolyáásolsolóó ttéényeznyezııkkel.kkel.

�� ÚÚgy gy éérzik, hogy mindezek tudatrzik, hogy mindezek tudatáában vannak.ban vannak.

Implicit asszociImplicit asszociáácicióó

1 Implicit asszoci1 Implicit asszociáácicióós teszts teszt
•• SzSzáámmííttóóggéépes teszt.pes teszt.
•• KKéét eltt eltéérrıı kategkategóória szerinti besorolria szerinti besoroláás.s.
•• Szavak egyenkSzavak egyenkéént villannak fel a knt villannak fel a kéépernypernyıın, n, éés s 
valamelyik csoportba sorolandvalamelyik csoportba sorolandóók.k.

•• „„GondolkodGondolkodáás ns néélklküülili”” ddööntntéés.s.
•• ReakciReakcióóididıı a ka kíísséérleti alanyok rleti alanyok 

��AsszociAsszociáácicióós ks kéépesspessééggéének mnek méérréése.se.
��BeBeáállllíítottstottsáág, g, éértrtéékrend krend éértrtéékelkeléése.se.

��Kevesebb idKevesebb idıı: F: Féérfi/Karrier, Nrfi/Karrier, Nıı/Csal/Csaláádd..
��TTööbb idbb idıı: N: Nıı/Karrier, F/Karrier, Féérfi/csalrfi/csaláádd..
��Kevesebb idKevesebb idıı: Fekete/rossz: Fekete/rossz,, FehFehéér/jr/jóó..
��TTööbb idbb idıı: : Fekete/jFekete/jóó, , FehFehéér/rosszr/rossz..
��Tesztek 80%Tesztek 80%--áában fehban fehéér preferencia mr preferencia méérréése.se.
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2 2 ÜÜgyfgyféélkapcsolati tlkapcsolati tııkeke
•• Sikeres autSikeres autóókereskedkereskedıı..
•• LLéényeglnyeglááttáás.s.

��Azonnali dAzonnali dööntntéések a vevsek a vevıı igigéénynyéérrııl, hangulatl, hangulatáárróól, l, 
stb..stb..

•• Nincsenek elNincsenek elııííttééletei.letei.
��Nem Nem ííttéél a kl a küülslsıı alapjalapjáán.n.
��Tudja, mikor kell megfTudja, mikor kell megféékezni az kezni az öösztsztöönnöös s 
gondolkodgondolkodáást.st.

��VevVevııkkel egyenlkkel egyenlııen ben báánik.nik.
oo „„Mindenki egyenlMindenki egyenlıı valvalóószszíínnőőssééggel vesz ggel vesz 
autautóótt””..
oo „„LegvalLegvalóószszíínnőőtlenebb eset a legjobb vevtlenebb eset a legjobb vevıı..””

��Kamasz kKamasz köölylyöökk.. (Milliomos sz(Milliomos szüüllııkkelkkel..))
��GazdGazdáálkodlkodóó „„munkaruhmunkaruháábanban””.. (Nagyon (Nagyon 
gazdag.)gazdag.)

3 3 BecsapBecsapóósdisdi
•• CsapattagokCsapattagok

�� FehFehéér fr féérfiak/nrfiak/nııkk..
�� FFekete fekete féérfiak/nrfiak/nıık.k.
�� HasonlHasonlóó megjelenmegjelenéés.s.
�� HasonlHasonlóóan diszkran diszkréét t ööltltöözkzkööddéési stsi stíílus.lus.
�� HasonlHasonlóó kor.kor.
�� HasonlHasonlóó éértelmi, kommunikrtelmi, kommunikáácciióós ks kéépesspesséég.g.
�� HasonlHasonlóóan kvalifikan kvalifikááltak, stb..ltak, stb..

•• AutAutóókereskedkereskedéések felkeressek felkereséése autse autóóvvéétel sztel száándndéékkáával.val.
•• LegolcsLegolcsóóbb autbb autóó iriráánti nti éérdeklrdeklııddéés.s.
•• KereskedKereskedıı ááltal felajltal felajáánlott nlott áár utr utáán alku. (T = 40 perc)n alku. (T = 40 perc)
•• KereskedKereskedıık k áárajrajáánlatai nem nlatai nem éés bs bıırszrszíín fn füüggvggvéénynyéében.ben.

�� FehFehéér fr féérfiak. (Legkedvezrfiak. (Legkedvezııbb.)bb.)
�� FehFehéér nr nıık.k.
�� Fekete nFekete nıık.k.
�� Fekete fFekete féérfiak. (Legkedvezrfiak. (Legkedvezııtlenebb.) tlenebb.) 
�� SzignifikSzignifikááns kns küüllöönbsnbséég!g!

•• KereskedKereskedıık tapasztalatai alapjk tapasztalatai alapjáán ern erııs asszocis asszociáácicióó
�� Balek vevBalek vevıı/n/nıı,,
�� Balek vevBalek vevıı/kisebbs/kisebbséég viszonylatg viszonylatáában.ban.
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•• KereskedKereskedıı gondolkodgondolkodáási msi móódjaidjai
��Tudatos szintTudatos szint

��VevVevıı jellemjelleméének tanulmnek tanulmáányoznyozáása alapjsa alapjáán n 
ddöönt az nt az áárrrróól.l.

��Nem lehetett volna kNem lehetett volna küüllöönbsnbséég az ajg az ajáánlati nlati 
áárakban! rakban! 
(Minden egyezett a vev(Minden egyezett a vevııknknéél.)l.)

��Tudatalatti reakciTudatalatti reakcióó
��AjtAjtóón beln belééppıı vevvevıı vvááltja ki.ltja ki.
��ElElııííttééletre rletre rááccááfolfolóó ttéények. nyek. 
(Okos (Okos éérvelrveléés az alkuns az alkunáál) l) 

��Eredeti hozzEredeti hozzáááállllááshoz ragaszkodshoz ragaszkodáás.s.

4 Harsona4 Harsona
•• ParavParaváán mn mööggöötti prtti próóbajbajááttéék.k.
•• BizottsBizottsáág szg száámmáára lra lááthatatlanok.thatatlanok.
((„„VakVak”” meghallgatmeghallgatáás.)s.)

•• 33 p33 páálylyáázzóó..
•• Hangszer: Harsona.Hangszer: Harsona.
•• KKéépzett komolyzenpzett komolyzenéész zssz zsőőritagok szritagok száámmáára ra 
nnééhháány taktus utny taktus utáán felismerhetn felismerhetıı a zena zenéészek szek 
kkéépesspesséége. ge. 

•• Egy hEgy höölgy elslgy elsööprprıı sikert aratott.sikert aratott.
•• MegrMegröögzgzöött eltt elııííttééletek miatt fokozatosan letek miatt fokozatosan 
elteltáávolvolíítotttottáák. k. 

•• IndokokIndokok
��Fizikai adottsFizikai adottsáágok.gok.
��LevegLevegııhihiáány hallhatny hallhatóó..
��MegbMegbíízhatatlan.zhatatlan.
��HiHiáányos szakmai ismeretek. nyos szakmai ismeretek. 

•• PereskedPereskedéés. (T = 5 s. (T = 5 éév.)v.)
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5 Vad5 Vadáászkszküürtrt
•• „„VakVak”” meghallgatmeghallgatáás. s. 
•• Nyertes egy picike hNyertes egy picike höölgy. lgy. 
•• Eddig Eddig a zenekarban ja zenekarban jáátszott. tszott. 
•• A zsA zsőőri tagjai elri tagjai elııtt tt éévek vek óóta ismert volt a jta ismert volt a jááttééka. ka. 
•• Fizikai adottsFizikai adottsáágai az eddigi meggai az eddigi megííttéélléésséét negatt negatíívan van 
befolybefolyáásoltsoltáák.k.

KKöövetkeztetvetkeztetééss
•• Implicit (tudatalatti) asszociImplicit (tudatalatti) asszociáácicióók szerepe jelentk szerepe jelentııs a s a 

meggymeggyıızzııddéésben, viselkedsben, viselkedéésben.sben.
•• Tudatos szintTudatos szint

�� VilViláágngnéézeti alap.zeti alap.
�� KinyilvKinyilváánníított tott éértrtéékrend. krend. 
�� MagatartMagatartáás szervezs szervezéése, megnyilvse, megnyilváánulnuláások.sok.

•• Tudatalatti szintTudatalatti szint
�� MMáásodik attitsodik attitőődszint.dszint.
�� Azonnali, automatikus asszociAzonnali, automatikus asszociáácicióókk..
((PPl. Fl. Féérfias hangszer/nrfias hangszer/nıı))

�� GondolkodGondolkodáást megelst megelıızve. zve. 
(Nem lehet gondosan megv(Nem lehet gondosan megváálogatni.) logatni.) 

�� HatHatáása nem tudatosult. sa nem tudatosult. 
(Nem sz(Nem száándndéékos kos éés tudatos els tudatos elııííttéélet.) let.) 

�� MagatartMagatartáásra kihat. sra kihat. 
��DiszkriminDiszkrimináácicióó
(Nem, faji hovatartoz(Nem, faji hovatartozáás.)s.)

��KommunikKommunikáácicióó bizalmatlansbizalmatlansáágot sugall.got sugall.
��VisszajelzVisszajelzéés ennek megfelels ennek megfelelıı..
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•• ObjektObjektíív helyzetben mutatkozik meg a dolgok igazi v helyzetben mutatkozik meg a dolgok igazi 
éértrtééke.ke.
(Parav(Paraváán mn mööggöötti jtti jááttéék.)k.)

•• Gyors Gyors ííttééletalkotletalkotáás fs féélrevezetlrevezetıı lehet.lehet.
•• ViselkedViselkedéés megvs megvááltoztatltoztatáássáával a tudatalatti val a tudatalatti 
tudatosan befolytudatosan befolyáásolhatsolhatóó..

ÉÉszlelszleléési hibsi hibáákk
•• Burkolt szemBurkolt szeméélyislyiséégelmgelmééletekletek

�� TulajdonsTulajdonsáágtgtáársrsííttáás.s. (S(Szemzeméélyislyiséégjegyek gjegyek öösszekapcsolsszekapcsolóódnak.dnak.))
�� FeltFeltéételezett egytelezett együüttttáálllláásnak nem vagyunk gyakran tudatsnak nem vagyunk gyakran tudatáábanban..
�� FFontos szerep a benyomontos szerep a benyomáás kialaks kialakííttáássáában. ban. 
�� SSzemzeméély kevly kevéés megfigyelhets megfigyelhetıı tulajdonstulajdonsáága ga öösszesszekapcsolkapcsolóódikdik egyegyééb, b, 

nem megfigyelhetnem megfigyelhetıı jellemzjellemzııkkel. kkel. 
�� „„Aki hazudik, az lop isAki hazudik, az lop is””

•• SztereotSztereotíípipiáák k éés kategorizs kategorizáállááss
�� EgysEgyséégekben gondolkodgekben gondolkodáás. s. ((Emberek csoportokba sorolEmberek csoportokba soroláásasa.).)
�� SSzemzeméélylyéészlelszleléés feladata leegyszers feladata leegyszerőőssíítve. tve. 
�� Ismert tIsmert tíípus tulajdonspus tulajdonsáágaival ismeretlen egygaival ismeretlen egyéén jellemzn jellemzéése.se.
�� Egy csoportba tartozEgy csoportba tartozóó emberek kemberek köözzöös tulajdonss tulajdonsáágokkalgokkal valvalóó

felruhfelruháázzáása.sa.
�� AAzokat a tulajdonszokat a tulajdonsáágokat vesszgokat vesszüük k éészre, melyek megerszre, melyek megerııssíítik az tik az 

osztosztáályjellemzlyjellemzııket.ket.

•• CentrCentráális lis éés perifs perifééririáális tulajdonslis tulajdonsáágokgok
�� KKöözponti, meghatzponti, meghatáározrozóó vonvonáások arsok aráánytalanul nagy hatnytalanul nagy hatáássa.a.
�� FelcserFelcserééllééssüük radikk radikáálisan megvlisan megvááltoztatja a szemltoztatja a szeméélyrlyrııl alkotott kl alkotott kéépet.pet.
�� Nem centrNem centráális tulajdonslis tulajdonsáágok esetgok esetéén a felcsern a felcseréélléésnek kis hatsnek kis hatáása van.sa van.
�� Az Az éészlelt tulajdonsszlelt tulajdonsáág fg füügg a kgg a köörrüülmlméényektnyektııl, l, a kora koráábbanbban szerzett szerzett 

informinformáácicióóttóól. l. 

•• HaloHalo--effektuseffektus
�� SzembetSzembetőőnnıı tulajdonstulajdonsáág fg féényudvarknyudvarkéént elhomnt elhomáályoslyosíít minden egyt minden egyééb b 

tulajdonstulajdonsáágot. got. 
�� Pl. kPl. küülslsıı megjelenmegjelenéés szolgs szolgáál a belsl a belsıı szemszeméélyes tulajdonslyes tulajdonsáágra tgra töörtrtéénnıı

kköövetkeztetvetkeztetééshez.shez.
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•• SpeciSpeciáális torzlis torzííttáásoksok
�� ElsElsıı benyombenyomááss

�� ÉÉrtrtéékelkeléésben nagy szerepe a sorrendnek. sben nagy szerepe a sorrendnek. 
�� Megszab egy irMegszab egy iráányt. nyt. 
�� BefolyBefolyáásolja az solja az öösszes tsszes tööbbi sbbi súúlylyáát. t. 
�� ArAráánytalanul nagy hatnytalanul nagy hatáása van az sa van az ííttééletre. letre. 

�� NegatNegatíív torzv torzííttááss
�� NegatNegatíív informv informáácicióóknak arknak aráánytalanul nagyobb szerepe van. nytalanul nagyobb szerepe van. 
�� Sokkal ellenSokkal ellenáállllóóbbak a vbbak a vááltozltozáással szemben. ssal szemben. 
�� PPozitozitíívan cselekvvan cselekvıı ember felel meg az elvember felel meg az elváárt normrt normááknakknak..

�� ElnElnéézzééss
�� PozitPozitíív tulajdonsv tulajdonsáágok feltgok feltéételeztelezéése.se.
�� PozitPozitíív elvv elváárráás gyakran nyer megers gyakran nyer megerııssííttééstst..
�� BarBaráátstsáágtalan viselkedgtalan viselkedéés, bars, baráátstsáágtalan, agresszgtalan, agresszíív viselkedv viselkedéést st 
eredmeredméényez. nyez. 

•• ProjekciProjekcióó
�� SajSajáát t éérzrzééseink mseink máásokra vetsokra vetííttéése. se. 
�� VVéédekezdekezıı mechanizmus rmechanizmus réészesze..
�� CCéél: A kellemetlen igazsl: A kellemetlen igazsáág elhg elháárrííttáása.sa.
�� Az Az éérzrzéékelkelıı éérzelmi rzelmi áállapota sajllapota sajáát t éérzelmi rzelmi áállapotllapotáát vt vééli felfedezni li felfedezni 

mmáásban.sban.
�� A tA téények pillanatnyi nyek pillanatnyi éérzelmi rzelmi áállapotllapotnaknak megfelelmegfelelııen en lelereagreagáálláása. (sa. (Az Az 

emberek cselekedeteit is.emberek cselekedeteit is.))

•• Tudat alatti befolyTudat alatti befolyáásolsolááss ((SzubliminSzublimináálislis percepcipercepcióó))
�� IngerkIngerküüszszööbbööt t el nem el nem éérrıı, , tudatalattitudatalattiban jelen lban jelen léévvıı..
�� HHatatáása sok esetben tsa sok esetben túúlléérzrzéékelt. kelt. 

•• SzelektSzelektíív v éérzrzéékelkelééss
�� SajSajáát t éérdeklrdeklııddéés befolys befolyáásolja az solja az éérzrzéékelkelééstst. (Mit? Mennyire?). (Mit? Mennyire?)
�� PPreferenciarendszreferenciarendszer fer füüggvggvéénye.nye.

MemMemóória, sria, séémmáák, kontextus k, kontextus hathatáásasa

•• EmlEmléékezkezééss
�� ÚÚjra alkojra alkottááss, , éértelmes trtelmes töörtrtéénettnettéé formformáálláás.s.
�� IIddııvel vel áátalakul. talakul. 

•• SSééma ma 
�� LLéényeges vonnyeges vonáásokra korlsokra korláátoztozóóddóó leegyszerleegyszerőőssíített tett 
áábrbráázolzoláás,rendezs,rendezııelvelv..

�� Kialakult Kialakult rendezrendezıı elv szerint kiegelv szerint kiegéészszíítjtjüük k a ta töörtrtéénetet, a netet, a 
dolgokat.dolgokat.

�� SzemtanSzemtanúúk hitelessk hitelesséégi problgi probléémmáája. ja. 
•• KontextusKontextus

�� Pillanatnyi helyzet, Pillanatnyi helyzet, áállapot, hangulat fllapot, hangulat füüggvggvéénynyéébenben mmóódosdosulul
az az éértrtéékelkeléés.s.

KognitKognitíív disszonanciav disszonancia
•• Gondolataink kGondolataink köözzöötti ellentmondtti ellentmondáás. s. 
•• DisszonanciaredukciDisszonanciaredukcióó vváágya gya 

(Megsz(Megszüüntetntetéésre irsre iráányulnyulóó ttöörekvrekvéés.)s.)
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SpontaneitSpontaneitááss

1 Hadgyakorlat1 Hadgyakorlat
•• CsapatokCsapatok

�� KKéék csapat.k csapat.
�� VVöörröös csapat.s csapat.

•• KKéét ellentt ellentéétes katonai filoztes katonai filozóófia.fia.
•• KKéék csapat filozk csapat filozóófifiáájaja

�� AdatbAdatbáázisok, mzisok, máátrixok, mtrixok, móódszertan az ellensdszertan az ellenséég g 
szisztematikus feltszisztematikus feltéérkrkéépezpezééssééhez.hez.

�� EllensEllenséég eszkg eszkööztztáárráának felmnak felméérréése csse csúúcstechnolcstechnolóógia gia ááltal.ltal.
�� CsCsúúcstechnikcstechnikáát jelentt jelentıı mmőőholdak, holdak, éérzrzéékelkelıık, szk, száámmííttóóggéépek pek 
tiszta ktiszta kéépet adnak a helyzetrpet adnak a helyzetrııl. l. 

�� EllensEllenséég lehetg lehetıısséégeinek blokkolgeinek blokkoláása.sa.
�� MMáátrixok elemztrixok elemzéésséével az ellensvel az ellenséég sebezhetg sebezhetıı pontjai, pontjai, 
vváárhatrhatóó llééppéései, lehetsei, lehetıısséégei feltgei feltéérkrkéépezhetpezhetıık.k.

�� RacionRacionáális elemzlis elemzéések.sek.
�� Szisztematikus dSzisztematikus dööntntéések.sek.

•• VVöörröös csapat filozs csapat filozóófifiáájaja
��HHááborborúú termterméészetszetéénnéél fogva kiszl fogva kiszáámmííthatatlan, thatatlan, 
kaotikus, nonkaotikus, non--linelineááris.ris.

��BizonytalansBizonytalansáági tgi téényeznyezıık.k.
((HeisenbergHeisenberg fféélele bizonytalansbizonytalansáági tgi téétel.)tel.)

��Azonnali, vAzonnali, véészhelyzetben hozott dszhelyzetben hozott dööntntéések sek 
szszüükskséégessgesséége. ge. 
(Spont(Spontáán dn dööntntéések.)sek.)

•• VVöörröös csapat elszigetels csapat elszigeteléése.se.
•• VVöörröös csapat ellents csapat ellentáámadmadáásasa

��Praktikus (klasszikus) megoldPraktikus (klasszikus) megoldáások. sok. 
(Pl. f(Pl. féényjelek, motoros futnyjelek, motoros futáárok)rok)

��Sikeres spontaneitSikeres spontaneitáás felts feltéételeinek teleinek 
megteremtmegteremtéése.se.

•• VVöörröös csapat gys csapat gyıızelme.zelme.
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2 R2 Röögtgtöönznzöött tt elelııadadááss
•• SzSzíínjnjáátsztszóó csoport.csoport.

��5 f5 féérfi, 3 nrfi, 3 nıı..
•• SzSzíínpadon npadon öösszecsukhatsszecsukhatóó szszéékek.kek.
•• Nincs forgatNincs forgatóókköönyv, cselekmnyv, cselekméényvnyváázlat.zlat.
•• SzSzíínnéészek nem tudjszek nem tudjáákk

��Mi fog tMi fog töörtrtéénni? nni? 
��Milyen karaktert fognak jMilyen karaktert fognak jáátszani? tszani? 
��Mi a tMi a töörtrtéénet?net?

•• KKöözzöönsnséégtgtııl l öötletktletkéérréés.s.
•• RRöövid megbeszvid megbeszéélléés.s.
•• RRöövid elvid elııadadáás. (T = 30 perc)s. (T = 30 perc)
•• CselekmCselekméény ny úúgy zajlott, mintha napig gyakoroltak gy zajlott, mintha napig gyakoroltak 
volna. volna. 

•• NNééha az elhangzottak ha az elhangzottak éés a cselekvs a cselekvéés s öösszhangja sszhangja 
nem volt tnem volt töökkééletes.letes.

•• HagyomHagyomáányos sznyos szííndarabndarab
��StrukturStrukturáált. (Mozdulatok, szavak lelt. (Mozdulatok, szavak leíírva.)rva.)
��FelelFelelııs rendezs rendezıı..

•• ImprovizImprovizáácicióó
��FFéélelmetesnek, kaotikusnak, vlelmetesnek, kaotikusnak, vééletlenszerletlenszerőőnek nek 
ttőőnik.nik.

��SzabSzabáályokon alapullyokon alapulóó mmőővvéészeti forma. szeti forma. 
��TTáársulat tagjai hetenkrsulat tagjai hetenkéént prnt próóbbáálnak. lnak. 
(Komolyan veszik a dolgukat.)(Komolyan veszik a dolgukat.)

��PrPróóba a biztosba a biztosííttéék, hogy a szk, hogy a szíínpadon mindenki npadon mindenki 
betartja a megegyezbetartja a megegyezéés szabs szabáálylyáát. t. 

��SpontSpontáán dn dööntntéések. sek. 
��AnalAnalóógia: Pl. Kosgia: Pl. Kosáárlabda.rlabda.
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3 Elemz3 Elemzéés css csııdjedje
•• IsmerIsmerııs arc. s arc. 
(Utast(Utastáárs a metrrs a metróón, portn, portáás bs báácsi, stb..)csi, stb..)
��FFéényknykéépek kpek köözzöötttt a fa féényknykééppéét felismerik.t felismerik.

•• ManuManuáális (toll paplis (toll papíír), verbr), verbáálisan elemzlisan elemzéése az se az 
arcnak.arcnak.
��FelismerFelismeréési eljsi eljáárráásban nem ismerik fel a ksban nem ismerik fel a kééppéét.t.

•• VerbVerbáális lelis leáárnyrnyéékolkoláás s 
��VizuVizuáális memlis memóóririáában tban táárolt adat felrolt adat felüüllíírráása sa 
verbverbáális lelis leíírráással.ssal.

��Jobb agyfJobb agyfééltekelteke kkéépekben gondolkozik.pekben gondolkozik.
��Bal agyfBal agyfééltekelteke szavakban gondolkozik.szavakban gondolkozik.

��Tudatos gTudatos gondolkodondolkodáás folyamata a bal s folyamata a bal 
ffééltekltekéében.ben.

��IsmIsméételt felismertelt felismeréési ksi kéérréésnsnéél l az az emlemléékezet kezet a a bal bal 
agyfagyfééltekltekéébbııl l prpróóbbáálja ellja elııhhíívni vni a a kkéért rt leleíírt rt 
informinformáácicióót. t. 
(Nem a jobb f(Nem a jobb fééltekltekéébbııl, amibl, amibııl ell elııhhíívhatvhatóó lenne.lenne.))

•• VizuVizuáális felismerlis felismeréés jobbans jobban mmőőkköödikdik, mint a verb, mint a verbáális lis 
leleíírráás.s.

44 TTőőzoltzoltóókk
•• TTőőzoltzoltóók riasztk riasztáás felts feltéételezett konyhattelezett konyhatőőzhzhööz.z.
•• TTőőzoltzoltóók kivonulnak.k kivonulnak.
•• KonyhKonyháára irra iráánynyíítjtjáák a tk a töömlmlııket.ket.
•• TTőőz nem csillapodik.z nem csillapodik.
•• MMéég tg tööbb vbb vííz beeresztz beeresztéése a tse a tőőzfzféészekbe. szekbe. 
•• HatHatáástalan. stalan. 
•• FolyFolyóóssóón keresztn keresztüül hl háátrtráálláás.s.
•• Hadnagynak rossz Hadnagynak rossz éérzrzéése tse táámadt, madt, éés azonnal kiparancsolta az s azonnal kiparancsolta az 

embereit a lakembereit a lakáásbsbóól.l.
•• Beszakadt a padlBeszakadt a padlóó..
•• A tA tőőz fz féészke nem a konyhszke nem a konyháában, hanem a pincban, hanem a pincéében volt.ben volt.
•• A hadnagy A hadnagy „„nem tudjanem tudja””, mi, miéért parancsolta ki az embereit a rt parancsolta ki az embereit a 

laklakáásbsbóól.l.
•• Nem tudatosan Nem tudatosan éértrtéékelte a tkelte a tőőzzel kapcsolatos furcsaszzel kapcsolatos furcsasáágokat.gokat.
•• KKééssııbbi elemzbbi elemzéés sors soráán fogalmazta meg.n fogalmazta meg.

��SzokvSzokváányos konyhatnyos konyhatőőz reagz reagáál a vl a víízre. zre. 
��A nappaliban melegebb volt, mint azt a konyhatA nappaliban melegebb volt, mint azt a konyhatőőz z 
indokolta volna.indokolta volna.

��TTőőz nem volt hangos. (Ahhoz kz nem volt hangos. (Ahhoz kéépest, amilyen forrpest, amilyen forróó
volt.)volt.)

��EzekbEzekbııl a furcsasl a furcsasáágokbgokbóól l öösszesszeáállt a kllt a kéép. p. 
��Baj van. Baj van. 

•• LLéényeg azonnali kiragadnyeg azonnali kiragadáása vsa véészhelyzetben. szhelyzetben. 
•• GondolkodGondolkodáása tudat alatti szinten zajlott. sa tudat alatti szinten zajlott. 
•• Nem Nem áállt meg elemezni, elemeztetni a problllt meg elemezni, elemeztetni a probléémmáát. t. 
•• ÖÖsztsztöönnöös megs megéérzrzéés nem volt s nem volt „„verbverbáálisan lelisan leáárnyrnyéékolvakolva””..
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5 Infarktus5 Infarktus
•• KKéérdrdııíív orvosoknak.v orvosoknak.

�� Melyik pMelyik pááciensnciensnéél vall valóószszíínnőőssííthetthetıı a sza szíívinfarktus vinfarktus 
diagndiagnóózisa?zisa?

�� Melyik pMelyik pááciensnciensnéél vl váárhatrhatóó a ka köövetkezvetkezıı hháárom napon belrom napon belüül l 
ssúúlyos szlyos szíívelveléégtelensgtelenséég kialakulg kialakuláása?sa?

�� SkSkáálláán n éértrtéékelkeléés. (0s. (0…….100).100)
•• VVáálaszok megleplaszok meglepııen nagy szen nagy szóórróóddáása.sa.
•• Orvosok Orvosok úúgy gondoltgy gondoltáák, racionk, racionáális dlis dööntntéést kell hozniuk.st kell hozniuk.
•• DiagnosztizDiagnosztizáálláás bizonytalanss bizonytalansáággáának korrignak korrigáálláása.sa.

�� KockKockáázat cszat csöökkentkkentéése.se.
�� Legkisebb infarktusgyanLegkisebb infarktusgyanúú esetesetéén sn süürgrgıısssséégi ellgi ellááttáás s 
elrendelelrendeléése. se. 
((MMőőhihibaperek megelbaperek megelıızzéése.) se.) 

�� InfarktusgyanInfarktusgyanúúval kval kóórhrháázba felvett emberek 10%zba felvett emberek 10%--a esett a esett 
áát tt téénylegesen infarktuson. nylegesen infarktuson. 

•• Fogytak az Fogytak az áágyak, kgyak, kóórhrháázban pzban péénznzüügyi, ellgyi, ellááttáási problsi probléémmáák.k.
•• Matematikusok statisztikai szabMatematikusok statisztikai szabáályokat dolgoztak ki lyokat dolgoztak ki 

szubatomiszubatomi rréészecskszecskéékre vonatkozkre vonatkozóóan.an.
•• Matematikusok Matematikusok ááltal hasznltal hasznáált alapelvek hasznosak voltak lt alapelvek hasznosak voltak 

infarktusgyaninfarktusgyanúús esetek megs esetek megííttéélléésséében.ben.

•• InfarktusgyanInfarktusgyanúús esetek oszts esetek osztáályozlyozáása. sa. 
��EKG lelet EKG lelet öösszevetsszevetéése se 

��Akut coronaria jelei megfigyelhetAkut coronaria jelei megfigyelhetııkk--e?e?
��VanVan--e folyade folyadéék a pk a pááciens tciens tüüdejdejéében?ben?
��SzisztolSzisztoléés vs véérnyomrnyomáás kevesebbs kevesebb--e 100e 100--nnáál?l?

��Minden rizikMinden rizikóófaktor kombinfaktor kombináácicióóra egy ra egy 
ddööntntééshozatali shozatali áábra kidolgozbra kidolgozáása. sa. 

��KezelKezeléési, beavatkozsi, beavatkozáási javaslatok megadsi javaslatok megadáása.sa.
•• Az algoritmus 95%Az algoritmus 95%--os pontossos pontossáággal kiszggal kiszőőri ri 
legslegsúúlyosabb eseteket. lyosabb eseteket. 
(Orvosok saj(Orvosok sajáát tapasztalataikra, eszkt tapasztalataikra, eszköözeikre zeikre 
ttáámaszkodva 75maszkodva 75--89%89%--os pos poontossntossáággalggal..))

•• 70%70%--kal nagyobb hatkal nagyobb hatáásfokkal sfokkal kiszkiszőőrte a rendszer rte a rendszer 
azokat a betegeket, akiknazokat a betegeket, akiknéél az infarktusgyanl az infarktusgyanúú nem nem 
igazoligazolóódott.dott.

•• MegvMegvéédi az orvosokat a felesleges informdi az orvosokat a felesleges informáácicióók k 
ááradatradatááttóól.l.

•• FelszabadFelszabadíítja az orvosokat a bonyolult dtja az orvosokat a bonyolult dööntntéési si 
folyamat alfolyamat alóól.l.

•• EnergiEnergiáájukat mjukat máásra koncentrsra koncentráálhatjlhatjáák.k.
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66 JoghurtJoghurt
•• 6 6 fféélele joghurtbjoghurtbóól l áállllóó vváálasztlasztéék esetk esetéén a vn a váássáárlrlóók k 
30%30%--a va váássáárolt.rolt.

•• 24 fajta joghurtb24 fajta joghurtbóól l áállllóó vváálasztlasztéék esetk esetéén az n az 
emberek 3%emberek 3%--a va váássáárolt.rolt.

•• JoghurtvJoghurtváássáárlrláás gyors ds gyors dööntntéés. s. 
•• ÖÖsztsztöönnöös s ííttéélet, hogy szlet, hogy szüükskséég vang van--e a terme a terméékre. kre. 
•• EgyszerEgyszerőő ddööntntéés esets esetéén a nagy vn a nagy váálasztlasztéék k 
(feleslegesen sok inform(feleslegesen sok informáácicióó) t) tööbb gondolkozbb gondolkozáásra sra 
kkéényszernyszeríít. t. 

•• Tudatalatti leblokkol.Tudatalatti leblokkol.
•• Ellentmond a kEllentmond a köözgazdzgazdáász, kereskedsz, kereskedııi bi böölcseletneklcseletnek

KKöövetkeztetvetkeztetééseksek
•• Nincs eszkNincs eszkööz z éés ms móód a vald a valóóssáágban rejlgban rejlıı
bizonytalansbizonytalansáágok eloszlatgok eloszlatáássáára. ra. 

•• IdIdıı hihiáánynyáában nem gondolhatban nem gondolhatóó ki, ki, éés elemezhets elemezhetıı
vvéégig az gig az öösszes lehetsszes lehetıısséég.g.

•• KevKevéés informs informáácicióó nnééha tha tööbbet bbet éér. r. 
��AdatbAdatbıısséég zavara.g zavara.
��MagabiztossMagabiztossáági iggi igéény.ny.
��DDööntntéés nem pontosabb.s nem pontosabb.

•• DDööntntééshozatalt shozatalt „„csakcsak”” tantaníítani lehet. tani lehet. 
•• ValValóóssáágban a tanult mgban a tanult móódszerek lassdszerek lassúúak ak éés s 
nehnehéézkesek.zkesek.

•• DDööntntéések egyszersek egyszerőősséégege
��Legbonyolultabb problLegbonyolultabb probléémmáák mk mööggöött is van tt is van 
rendszer.rendszer.

��Rendszerek alapjRendszerek alapjáán hozott dn hozott dööntntéések informsek informáácicióó
igigéénye kevesebb.nye kevesebb.

��ÓÓvakodni kell az egyszervakodni kell az egyszerőő ddööntntéések sek 
ttúúlbonyollbonyolííttáássááttóól.l.
��TTúúl sok informl sok informáácicióó, t, túúl nagy vl nagy váálasztlasztéék.k.
��Tudatalatti leblokkol.Tudatalatti leblokkol.
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•• StresszhelyzetbenStresszhelyzetben
��Azonnali helyzetfelismerAzonnali helyzetfelismeréés s éés ds dööntntéés.s.
��Helyzet globHelyzet globáális kezellis kezeléése. (se. (ÁÁtltlááttáása.) sa.) 
��CselekvCselekvéés tapasztalatok, intus tapasztalatok, intuíícicióó, r, röögtgtöönznzöött tt 
mentmentáális szimullis szimuláácicióó alapjalapjáán.n.

��DDööntntéések nem az sek nem az öösszes lehetsszes lehetıısséég logikus g logikus éés s 
szisztematikus feldolgozszisztematikus feldolgozáása alapjsa alapjáán szn szüületnek. letnek. 

��ElemzElemzéések sorozata ksek sorozata köözzöött elveszhet a tt elveszhet a 
szembetszembetőőnnıı igazsigazsáág, az emberi kreativitg, az emberi kreativitáás, s, 
lelemleleméényessnyesséég.g.

��DDööntntéések minsek minıısséége fge füügggg
��ElElıızetes trzetes trééning.ning.
��SzabSzabáályok.lyok.
��PrPróóbbáák. k. 
��StrukturStrukturáált feladatgyakorllt feladatgyakorláás.s.

•• SpontaneitSpontaneitáás nem rendszer ns nem rendszer néélklküül vall valóó..
•• MegegyezMegegyezéés szabs szabáálya.lya.

�� Nem kell magyarNem kell magyaráázatot adni a cselekvzatot adni a cselekvéésre, sre, 
okokáára, mra, móódjdjáára.ra.

�� Semmilyen felvetSemmilyen felvetéést nem szabad st nem szabad 
elutaselutasíítani!tani!

�� Gyors helyzetfelismerGyors helyzetfelismeréés s éés reags reagáálláás s 
lehetlehetııssééggéének biztosnek biztosííttáása.sa.

•• ElemzElemzéés bs béénnííttóó hathatáása sa 
�� GGöördrdüülléékeny, intuitkeny, intuitíív v nonverbnonverbáálislis tudatalatti tudatalatti 

folyamatok megsfolyamatok megséérrüülnek a magyarlnek a magyaráázzóó
folyamatban.folyamatban.

�� VerbVerbáális lelis leáárnyrnyéékolkoláással, a lessal, a leíírt, rt, 
megfogalmazott gondolatok, megfogalmazott gondolatok, 
gondolatmenetek strukturgondolatmenetek strukturáálláássáával  a val  a 
problprobléémamegoldmamegoldóó kkéépesspesséég csg csöökken. kken. 
((KbKb 30%30%--kal.)kal.)
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Direkt mDirekt móódszer torzdszer torzííttáásaisai

1 1 RockzenRockzenéészsz
•• JellemzJellemzııkk

�� Udvarias, szerUdvarias, szeréény, figyelmes, ny, figyelmes, éértelmes, tehetsrtelmes, tehetsééges. ges. 
(Szimpatikus egy(Szimpatikus egyéén.)n.)

�� ÚÚjszerjszerőő ststíílus, eredeti megjelenlus, eredeti megjelenéés, s, éérdekes dalok. (Egyetlen rdekes dalok. (Egyetlen 
mmőőfajba sem sorolhatfajba sem sorolhatóó.).)

•• Szakmai elismertsSzakmai elismertséég.g.
•• Karrierje beindult. (Klipek, CDKarrierje beindult. (Klipek, CD--k, telthk, teltháázas elzas elııadadáások.)sok.)
•• VVéélemleméény: ny: „„HHőő, ez klassz!, ez klassz!””
•• SikeressSikeresséég (ismertsg (ismertséég) elg) elııfeltfeltéétele: Rtele: Ráádidióók jk jáátssztsszáák a szk a száámait!mait!
•• RRáádidióók piackutatk piackutatóók felmk felméérréése alapjse alapjáán szerkesztenek. n szerkesztenek. 
•• KKöözvzvéélemleméényny--kutatkutatáás felms felméérréései alapjsei alapjáán megbukott.n megbukott.
•• Karrierje problematikussKarrierje problematikussáá vváált.lt.
•• Zenei guruk nem a megZenei guruk nem a megéérzrzééseikre hallgattak, hanem a seikre hallgattak, hanem a 

kköözvzvéélemleméényny--kutatkutatáási adatokra. si adatokra. 
(Direkt m(Direkt móódszer alkalmazdszer alkalmazáása.)sa.)

2 2 MorrisMorris
•• Politika vilPolitika viláággáába ba ááttüültetve az ltetve az üüzleti vilzleti viláágban gban 
alkalmazott kalkalmazott köözvzvéélemleméényny--kutatkutatáás ms móódszere.dszere.

•• Minden Minden áállllííttáás uts utáán megkn megkéérdeznirdezni
��„„Kire szavaznKire szavaznáának?nak?””

•• MegtudhatMegtudhatóó, mely , mely áállllííttáás mozgs mozgóóssíít. t. 
•• Mely Mely áállllííttáás mennyi s mennyi éés milyen szavazs milyen szavazóót mozgt mozgóóssíít.t.
•• ValValóóssáág reakcig reakcióókat vkat váált ki az emberekben.lt ki az emberekben.
•• Igyekezet az erIgyekezet az erııs s éés titokzatos reakcis titokzatos reakcióók k 
rendezrendezııelveinek megelveinek megéértrtéésséére.re.
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3 3 PepsiPepsi//CokeCoke
•• CokeCoke piacvezetpiacvezetııkkéént uralta a vilnt uralta a viláágot. got. 
•• PepsiPepsi egyre nagyobb regyre nagyobb réészt hasszt hasíított le a tott le a CokeCoke piaci piaci 
rréészesedszesedéésséébbııl.l.

•• CokeCoke terterííttéése erse erıısebb volt.sebb volt.
•• TTööbb helyen lehetett kapni.bb helyen lehetett kapni.
•• TTööbbet kbbet kööltltööttek reklttek rekláámra.mra.
•• PepsiPepsi nynyíílt rekllt rekláámkampmkampáányba kezdett.nyba kezdett.
•• „„VakVak”” kkóóstolstoláás szervezs szervezéése mindkse mindkéét rt réészrszrııl.l.
•• PepsiPepsi jobban jobban íízlett.zlett.
•• CokeCoke íízzéén vn vááltoztattak. (New ltoztattak. (New CokeCoke))
•• „„VakVak”” kkóóstolstoláás szervezs szervezéése.se.
•• JJóól vizsgl vizsgáázott. zott. 
•• MMéégis megbukott.gis megbukott.

4 Margarin/vaj4 Margarin/vaj
•• Margarin nem volt nMargarin nem volt néépszerpszerőő..
•• Nem volt fogyasztNem volt fogyasztóói i éérdeklrdeklııddéés. s. 
(Nem v(Nem váássáároltroltáák, nem fogyasztottk, nem fogyasztottáák.)k.)

•• SzSzíín vn vááltoztatltoztatáása. sa. 
((„„VajszVajszíínn””) ) 

•• KKóóstolstolóó szervezszervezéése hse hááziasszonyoknak. ziasszonyoknak. 
•• „„VakVak”” kkóóstolstoláás eredms eredméényenye

��Margarin  Margarin  íízlett.zlett.
��HHááziasszonyok ziasszonyok úúgy tudtgy tudtáák, hogy vajat esznek.k, hogy vajat esznek.

•• ÉÉrtrtéékeskesííttéés ns nöövelveléésese
��AlufAlufóóliliáás csomagols csomagoláás. s. 
(Vev(Vevıı magas minmagas minııssééggel asszociggel asszociáálja.)lja.)

��KKóóstolstolóó szervezszervezéése. se. 
•• BevBeváált.lt.



47

5 5 ChristianChristian BrothersBrothers/ E&J/ E&J
•• CB veszCB veszíített piaci rtett piaci réészesedszesedéésséébbııl.l.
•• TermTerméékküük nem drk nem dráággáább, kbb, köönnyen megtalnnyen megtaláálhatlhatóó a a 
boltokban, reklboltokban, rekláámozmozáás hasonls hasonlóó mméértrtéékkőő..

•• ””VakVak”” tesztelteszteléés eredms eredméényenye
��KiegyenlKiegyenlíített helyzet. tett helyzet. 

•• „„LLááttó”ó” teszteltesztelééss
��CB termCB termééke jobban szerepelt. ke jobban szerepelt. 
((ÉÉrzelemrzelemáátvitel.)tvitel.)

•• PiacvesztPiacvesztéés okas oka
��CsomagolCsomagoláás. s. 
��E&J palackja mutatE&J palackja mutatóósabb volt. sabb volt. 
��CB palackja borosCB palackja borosüüveghez hasonlveghez hasonlóó volt.volt.

KKöövetkeztetvetkeztetééseksek
•• VevVevııi igi igéénnyel kapcsolatos megnnyel kapcsolatos megéérzrzéések rejtsek rejtéélyesek, lyesek, 
bizonytalanok, szubjektbizonytalanok, szubjektíívek.vek.

•• BiztonsBiztonsáágra tgra töörekvrekvéés.s.
�� KKöözvzvéélemleméényny--kutatkutatáás. s. 
(V(Váássáárlrlóó megkmegkéérdezrdezéése.)se.)

�� Direkt mDirekt móódszer. dszer. 
(Kifejez(Kifejezéések sek éértelmezrtelmezéési problsi probléémmáái. Pl. szokatlan vagy i. Pl. szokatlan vagy 
cscsúúnya?)nya?)

�� Emberek kEmberek kéészsszséégesen elmondjgesen elmondjáák cselekedeteik, k cselekedeteik, 
magatartmagatartáásuk okait.suk okait.

�� A magyarA magyaráázatok a tudatalatti spontzatok a tudatalatti spontáán vn véélemleméényei, nyei, 
ddööntntéései miatt nem korrektek.sei miatt nem korrektek.

•• KKöözvzvéélemleméényny--kutatkutatóók valk valóós piacts piactóól elszigetelt, steril l elszigetelt, steril 
kköörnyezetben dolgozrnyezetben dolgozóók.k.
��Pl. telefonos kPl. telefonos kéérdezrdezéés szs száámmííttóóggéép mellp mellııl.l.

•• LLéényeg kiragadnyeg kiragadáása mindig kontextusban tsa mindig kontextusban töörtrtéénik.nik.
•• Indirekt mIndirekt móódszerrel lehet kdszerrel lehet kéépet kapni a vpet kapni a váássáárlrlóó motivmotiváácicióójjáárróól.l.

��Nem kNem köözvetlen kzvetlen kéérdezrdezéés.s.
��ViselkedViselkedééssüük (vk (váássáárlrlóói szoki szokáások), ksok), köörnyezetrnyezetüüket, ket, 
testbesztestbeszééddüük tanulmk tanulmáányoznyozáása.sa.
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•• Bonyolult felmBonyolult felméérni, hogy mit gondolnak valrni, hogy mit gondolnak valóójjáában ban 
az emberek. az emberek. 

•• RRéészekre bontszekre bontáásnsnáál az egl az egéész integritsz integritáássáának nak 
elvesztelvesztéése.se.
��Nem elNem eléég egy dimenzig egy dimenzióónak (pl. nak (pl. ííz) eleget tenni.z) eleget tenni.
��CokeCoke csak a termcsak a terméékre koncentrkre koncentráált. lt. 
((PepsiPepsi a fiatalokra, mint ca fiatalokra, mint céélcsoportra.) lcsoportra.) 

��ValValóóssáágban senki sem eszik/iszik gban senki sem eszik/iszik „„vakonvakon””!!
��MegMegííttéélléés mennyiss mennyiséégfgfüüggggıı. . 
(Kis mennyis(Kis mennyiséégngnéél l éédesebb vdesebb váálasztlasztáása.)sa.)

��TermTerméék k éés csomagols csomagoláása sa öösszekapcsolsszekapcsolóódik.dik.
��CsomagolCsomagoláásrsróól alkotott benyoml alkotott benyomáás a terms a terméékre kre 
is vonatkozik. is vonatkozik. 

��Emberek konzervatEmberek konzervatíív gondolkodv gondolkodáásmsmóódja. dja. 
��Pl. lekvPl. lekváár r üüvegben, modell a csomagolvegben, modell a csomagolááson. son. 

��ÉÉrzelemrzelemáátvitel jelenttvitel jelentıısséége.ge.

GondolatolvasGondolatolvasáás ms mőővvéészeteszete
1 Arc taxon1 Arc taxonóómimiáájaja
•• CCéél az arckifejezl az arckifejezéések pontos lesek pontos leíírráása.sa.
•• T = 7 T = 7 éév.v.
•• Orvosi kOrvosi köönyvek, funkcionnyvek, funkcionáális anatlis anatóómiai munkmiai munkáák k 
tanulmtanulmáányoznyozáása.sa.

•• Arc minden izmArc minden izmáának mozgnak mozgáássáának kategoriznak kategorizáálláása. sa. 
(Mimikai egys(Mimikai egyséégek.)gek.)

•• Mimikai mozgMimikai mozgáások videoszalagra rsok videoszalagra röögzgzííttéése.se.
•• Mimikai egysMimikai egyséégek pontos meghatgek pontos meghatáározrozáása.sa.
•• Mimikai egysMimikai egyséégek mozggek mozgááskombinskombináácicióói. i. 
•• KKéét izomnak 300 mozgt izomnak 300 mozgááskombinskombináácicióója.ja.
HHáárom izomnak 4000 mozgrom izomnak 4000 mozgááskombinskombináácicióója.ja.

•• Minden egysMinden egyséég kombing kombináácicióóinak tanulminak tanulmáányoznyozáásasa
��JelentJelentééssel bssel bíírróó arckifejezarckifejezéések szsek szááma: 3000 ma: 3000 

•• ÉÉrzelemkifejezrzelemkifejezéés teljes mimikai repertos teljes mimikai repertoáárjrjáának nak 
kategorizkategorizáálláása.sa.
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2 Karikat2 Karikatúúrráákk
•• KKéét csoportt csoport
•• Humoros rajzok meghatHumoros rajzok meghatáározott ideig valrozott ideig valóó
nnéézegetzegetéése.se.

•• Csoporttagok szCsoporttagok száájjáába toll.ba toll.
��Egyik csoportEgyik csoport

��SzSzááj j öösszeszorsszeszorííttáásasa..
(Ne tudjanak mosolyogni!)(Ne tudjanak mosolyogni!)

��MMáásik csoportsik csoport
��SzSzááj sj szzééththúúzzáásasa..
(Csak mosolyogni tudjanak!) (Csak mosolyogni tudjanak!) 

•• MMáásodik csoport a rajzokat sokkal humorosabbnak, sodik csoport a rajzokat sokkal humorosabbnak, 
vidvidáámabbnak mabbnak éértrtéékkeelte.lte.

3 3 AutistAutistáákk
•• GondolatolvasGondolatolvasáás css csııdje.dje.
•• „É„Érzelemvaksrzelemvaksáágg””
•• ””ElsElsııbenyombenyomááss éérzrzéékelkelıı”” rendszer srendszer séérrüült.lt.
•• Nincs tNincs táájjéékozkozóóddáási igsi igéény.ny.
(Nem n(Nem nééznek a mznek a máásik arcsik arcáába, szemba, szeméébe be 
beszbeszéélgetlgetééskor.)skor.)

•• NehNehéézszséégek a gek a nonverbnonverbáálislis jelensjelenséégek gek 
éértelmezrtelmezéésséében ben 
(Pl. gesztusok, arckifejez(Pl. gesztusok, arckifejezéések.)sek.)

•• Nincs beleNincs beleéérzrzıı kkéépesspesséég. g. 
•• Szavak szSzavak szóó szerinti jelentszerinti jelentééssüükben valkben valóó éértelmezrtelmezéése.se.
•• TTáárgy, rgy, eszkeszköözcentrikusszcentrikussáágg. . 
(Pl. (Pl. „„festmfestméény, falny, fal””. K. Kéépeket kerespeket kereséése a falon.)se a falon.)

•• Film jelenetFilm jelenetéében nem a cselekmben nem a cselekméényre koncentrnyre koncentráálláás.s.
•• KKüüllöönnáállllóó ttáárgyak, rgyak, éés s öösszefsszefüüggggééseik. (Pl. nseik. (Pl. nıı, f, féérfi, rfi, 
szszéék.) k.) 

•• A szA széék kelti fel az k kelti fel az éérdeklrdeklııddéést.st.
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4 4 StresszhelyzetekStresszhelyzetek
•• Pontosabb vizuPontosabb vizuáális lis éérzrzéékelkeléés.s.
•• CsCsııllááttáás.s.
•• CsCsöökkent hangkkent hangéérzrzéékelkeléés.s.
•• „„Lelassult idLelassult idıı”” éérzrzéése.se.
•• Agy drasztikusan csAgy drasztikusan csöökkenti a feldolgozandkkenti a feldolgozandóó informinformáácicióó

mennyismennyisééggéét.t.
�� TTáágabb kgabb köörnyezet rnyezet éérzrzéékelkeléésséének benek beááldozldozáása a sa a 
stresszhelyzetrestresszhelyzetre koncentrkoncentráálláás s éérdekrdekéében. ben. 

�� IrrelevIrrelevááns informns informáácicióók kikapcsolk kikapcsoláása.sa.
•• Agy feleslegesnek Agy feleslegesnek ííttéélt funkcilt funkcióókat kikapcsolja.kat kikapcsolja.

�� HangHangéérzrzéékelkeléés, mems, memóória, lria, lááttáás beszs beszőőkküülléése, motoros se, motoros 
funkcifunkcióók, stb...k, stb...

�� PulzusszPulzusszáám tm tööbb, mint bb, mint 
oo 145/perc. 145/perc. 

��Komplex motoros funkciKomplex motoros funkcióók lek leáálllláása. sa. 
(Pl. K(Pl. Kéét kt kéézzel dolgozni, zzzel dolgozni, záárróóizmok.)izmok.)

oo 175/perc.175/perc.
��KognitKognitíív folyamatok, tudat alatti v folyamatok, tudat alatti 
informinformáácicióófeldolgozfeldolgozáás megszs megszőőnik.nik.
(R(Réémmüült, feldlt, feldüühhööddöött emberrel kommuniktt emberrel kommunikáálni.)lni.)

KKöövetkeztetvetkeztetééseksek
•• Gyors helyzetfelismerGyors helyzetfelismeréés leggyakoribb forms leggyakoribb formáájaja

��ElsElsıı benyombenyomáás alapjs alapjáán alkotott vn alkotott véélemleméény.ny.
•• KKöörnyezetrnyezetüünk gondolatainak megfejtnk gondolatainak megfejtéésese

��ViselkedViselkedéés figyels figyeléése.se.
��Emberek arcEmberek arcáába (szemba (szeméébe) nbe) néézzéés kommuniks kommunikáácicióó
sorsoráán.n.

��KKíívvááncsisncsisáág, helyzetg, helyzetéértrtéékelkeléés, gondolatolvass, gondolatolvasáás.s.
��IdIdııszszüüksksééglet. glet. 
(Pl. Reagan elleni mer(Pl. Reagan elleni meréénylet.)nylet.)

•• Komplex Komplex éérzelmek kiolvasrzelmek kiolvasáása az arckifejezsa az arckifejezéésbsbııl.l.
��Arc Arc éértrtéékes informkes informáácicióót hordoz a belst hordoz a belsıı
motivmotiváácicióórróól, l, éérzelmekrrzelmekrııl. l. 

��Arcot figyelve elArcot figyelve elıırejelzrejelzéések. sek. 
•• PszicholPszicholóógiai felfoggiai felfogááss

��ArckifejezArckifejezéések kultursek kulturáálisan determinlisan determinááltak.ltak.
��Arc mimikArc mimikáája tja táársadalmilag elfogadott rsadalmilag elfogadott 
konvencikonvencióó..
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•• Arcra kiArcra kiüüllıı informinformáácicióó a a „„folyamatfolyamat””. . 
��Nem az agyban lejNem az agyban lejáátsztszóóddóó folyamatok folyamatok 
megnyilvmegnyilváánulnuláása. sa. 

��Visszahat az agy mVisszahat az agy mőőkkööddéésséére.re.
��ÉÉrzelem elrzelem elııbb nyilvbb nyilváánulhat meg az arcon.nulhat meg az arcon.
��Az arc nem az Az arc nem az éérzelmek mrzelmek máásodlagos kifejezsodlagos kifejezııje. je. 
��EgyenlEgyenlıı rangrangúú fféél az l az éérzelmek kifejezrzelmek kifejezéésséében.ben.
��Arc nagymArc nagyméértrtéékben sajkben sajáát specifikus ingereitt specifikus ingereitııl l 
vezvezéérelve mrelve mőőkköödik. dik. 

•• Akaratlagos mimikai munka Akaratlagos mimikai munka éérzelem leplezrzelem leplezéésséének nek 
ccééljljáábbóól. l. 
��Elfojtani kElfojtani kíívváánt nt éérzelem rzelem ááttüüt az akaratlagos t az akaratlagos 
mimikmimikáán.n.

•• MMáásik szsik száándndéékainak, viselkedkainak, viselkedéésséének hibnek hibáás s 
éértrtéékelkeléésséének alapja kornek alapja koráábbi vitbbi vitáák, fk, féélrelreéértrtéések, sek, 
sséérelmek.relmek.


