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Bevezetés 

 
Ahhoz hogy egy cég sikeresen tudjon működni, kulcskérdés, hogy minden 

dolgozója, vezetője rátermett és lehetőleg szakmája legjobbja legyen.  

 

Hogyan lehet ezt elérni? Nyilván úgy, hogy a munkatársakat a legnagyobb körültekintéssel 

válogatjuk össze, vezérigazgatótól a portásig. 

Ráadásul nem elég egyszer összerakni a jól működő céget, mert sokszor a legváratlanabb 

pillanatban üresedik meg valamelyik kulcspozíció. Azt ugye mindenki tudja, hogy minden egyes 

pozíció kulcspozíció? Legalábbis egy hatékonyan összerakott cégben. Mert, amelyik nem az, arra 

nincs is szükség. 

 

Az új munkatárs kiválasztásához rengeteg féle praktika, módszer létezik.  

 

Készítettem egy felmérést 2010 októberében, melyben arra voltam kíváncsi, milyen módszereket 

alkalmaznak a kicsi, csupán néhány főből álló vállalkozások, és az akár több ezer főt foglalkoztató 

nagyobb cégek. 

A kérdéseimre választ adók többsége (87%) a szolgáltató szektorból érkezett, de akad közöttük a 

termelést, a kereskedelmet, ipart képviselő is. Valamint néhány külső HR tanácsadó is megosztotta 

velem módszereit.  

A válaszadás önkéntesen, véletlenszerű kiválasztással történt, így a mintavétel nem tekinthető 

reprezentatívnak. Alkalmazott módszerek: a kérdések alapján történt mintavétel, valamint a saját és 

mások általi megfigyelés. 

 

A válaszadóim főleg két kategóriába sorolhatók: a 10 fő alatti létszámmal, 10-50 milliós éves 

árbevétellel működő kisebb vállalkozások, illetve a 200-1000 fő alkalmazottal és akár 2000 millió 

fölötti éves árbevétellel dolgozó nagyobb cégek. Ennek megfelelően, van közöttük az egy 

telephellyel rendelkező, falusi kisvállalkozástól, a több nagyvárosi telephelyű, külföldi központtal 

működő nagyobb cégig, mindenféle. 

  

Azt ugye mindenki tudja, hogy a hatékony kiválasztás folyamata nem a 

beérkező pályázatok szűrésével kezdődik? 
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Először is nagyon aprólékosan és precízen föl kell mérni, hogy miért is van szűkség az új 

munkatársra, mi lesz pontosan a feladata és ezen feladatok ellátásához milyen személyiségjegyekre, 

milyen szakmai tudásra, milyen mélységű tapasztalatokra lesz szüksége. Csak, ha mindezt pontosan 

megállapítottuk, akkor kezdődhet a megfelelő ember megtalálása. 

Munkahely meghirdetése 

 

Komoly körültekintést igényel annak fölkutatása, hogy az olyan szakemberek, amilyenre a cégnek 

éppen szüksége van, milyen fórumokon és milyen módon megfogalmazott hirdetéssel találhatók 

meg. 

 
Milyen módszerrel keresnek új munkatársat? 
 

 

 

A legtöbben (78%) hirdetés útján, de mindjárt a nyomában van az ajánlás útján (67%) történő 

keresés és előkelő helyen szerepel a belső munkatárs „kinevelése” is (53%), főleg vezető-

kiválasztásnál. Mindez azt mutatja számomra, hogy nagyon fontos szerepe van a bizalomnak a 

kiválasztásban. Ezért igyekeznek olyan személyt találni, akiről már eleve rendelkeznek bizonyos 

információkkal, vagy azok viszonylag könnyedén beszerezhetők.  

A következő, legalább ennyire fontos lépés, az álláshirdetés helyének kiválasztása. Ehhez jó tudni, 

hogy milyen területen, milyen médián keresztül lehet elérni a szükséges célcsoportot. 

Megkérdeztem tehát, hol hirdetnek a válaszadóim. Erre is érdekes válaszok érkeztek. 
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Hol hirdetik meg az állást? 
 

 

 

Megállapíthatjuk, hogy elsősorban a cég saját honlapján (49%) hirdetik meg a lehetőséget, illetve 

kihasználják a házon belüli csatornákat (46%) is, faliújság, céges újság, belső hírlevél. Csak 

ezután következnek a külső hirdető cégek (44%), majd az egyéb lehetőségek. Természetesen a 

legtöbben nem csak egy helyen hirdetnek, hanem többféle csatornát is igénybe vesznek, így 

jöhettek létre a megjelölt %-ok. 

 

Szakemberek pontosan tudják, hogy az álláshirdetés megfogalmazásával erősen 

befolyásolható, hányan és kik fognak pályázni.  

 

Hiszen nem az a fontos, hogy minél több ember zúdítsa ránk a pályázatát, hanem, hogy minél 

inkább a betöltendő állásra megfelelő embereket szólítson meg a hirdetésünk.  
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Ennek megfelelően, többnyire azok fogalmazzák meg a hirdetést, akik az egész kiválasztási 

folyamatban is fontos szerepet játszanak. 

 

Ki fogalmazza meg a hirdetés szövegét? 

 

 

Az esetek többségében (39%) a belső vagy külső HR szakemberre bízzák ezt a feladatot, illetve a 

cégvezetőre vagy arra a személyre, aki az interjúztatást végzi. Gyakran ez a két személy egy és 

ugyanaz, főleg a kisebb cégek esetén, ahol nincs külön HR szakember erre a feladatra. Érdekes, 

hogy viszonylag sok esetben (21%) az álláshirdetés szövegének megfogalmazását 

marketingfeladatnak tekintik. Ha belegondolunk, ez valójában nagyon okos ötlet, hiszen amikor új 

munkatársat szeretnénk fölvenni, valójában a cégünket kínáljuk föl áruként a leendő munkatárs 

számára. A hirdetést úgy kell megfogalmazni, hogy a jelentkező eléggé kívánatosnak találja a 

portékánkat. 

 

Lássuk, mi alapján történik a választás, vagyis mit kérnek a cégek a pályázóktól.  

 

Kért anyagok 

 

Egyáltalán nem mindegy, hogy a pályázat során milyen dokumentumokat kérünk a jelentkezőktől, 

hiszen ezek alapján kell majd eldöntenünk, kik azok a személyek, akik nagy valószínűséggel 

megfelelnek az általunk támasztott elvárásoknak. 
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Milyen anyagot kérnek a jelentkezőktől? 
 

 

Az utóbbi időben az amerikai típusú önéletrajzírás a legelterjedtebb, vagyis, a személyes 

adatokon túl az iskolák és az eddigi munkahelyek, esetleg szakmai eredmények évszámok szerinti 

fölsorolása számítógépes szövegszerkesztővel megírt formában. 

Ennek előnye, hogy könnyen áttekinthető a szakmai múlt (ami azért, valljuk be könnyen alakítható 

úgy, hogy jó képet mutasson az írójáról…), viszont ezen fölül szinte semmilyen információval nem 

szolgál az olvasó számára. 

Ezért van az, hogy az önéletrajz mellé sokszor motivációs levelet is kérnek a pályázóktól, amelyben 

a tárgyi információk mellett, hasznos támpontokat adhat az illető szóhasználata, választékossága, 

egyszerű vagy bonyolult kifejezésmódja, az írásjelek használata és még sok egyéb, ami az illető 

személyiségéről, intelligenciájáról informálja a kiválasztást végző szakembert. Ennek ellenére a 

válaszadóknak alig több, mint a fele, csupán 64%-a kéri ezt az információt. 

Még többet lehet megtudni a kézzel írt dokumentumokból, igaz, ehhez szakavatott szemre, azaz 

grafológus tudására van szükség. A kézírás alapján biztosan föltárhatók az írás készítőjének 

legfontosabb személyiségjegyei, különös tekintettel azokra, amelyek a meghirdetett pozícióban 

nélkülözhetetlenek. Ezért meglepő, hogy erre az információra a megkérdezetteknek csupán 10%-a 

tart igényt. 
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Miért fontos a személyiségjegyek ismerete? 

 

Ha önnek jól működő ügyfélszolgálatra van szüksége, tudnia kell, hogy leendő munkatársa 

megfelelően fog megbirkózni indulataival, hogy a ráció és nem csak az érzelmek irányítják 

reakcióit, döntéseit, hogy nem válik agresszívvé, ha az ügyfél reklamációkkal bombázza. Ezeket a 

tulajdonságokat biztonságosan, csak valós helyzetben lehet tesztelni, ám a grafológia segítségével 

már a kiválasztás során fényt deríthet rá. 

Bár a sikeres értékesítők között az egészen eltérő tulajdonságokkal rendelkező embertípusok is 

megtalálhatók, azonban vannak olyan személyiségjegyek, amelyek hiányában biztosan nem képes 

valaki megfelelően teljesíteni ezen a területen.  

 

Nézzük, mit mondanak erről a szakemberek: 

 „Fogadok, néhányszor te is mellényúltál már egy-egy értékesítő felvételével. Eladta magát neked, 

aztán fél év múlva érzékelted először, hogy az illető nem lesz az igazi. Mivel az ember nehezen 

fogadja el, hogy tévedett, gondolom, megtartottad még egy évig, hátha beválik. Hogy elkerüld a 

jövőbeni pénzügyi veszteségeket illetve az elbocsátással járó kellemetlenségeket, fektess nagyobb 

hangsúlyt a próbaidő alatti betanításra, de mindenekelőtt: légy résen az interjún.„ (Gera László 

www.geralaszlo.hu) 

 

„Születni kell az értékesítésre? Igen is és nem is. Természetesen vannak olyanok, akiknek 

genetikailag nincsen érzékük az eladáshoz. Ők vannak kevesebben. Az értékesítés egy olyan 

önérdek-érvényesítő folyamat, ami a legtöbb ember számára megtanulható. Olyan készségek és 

tulajdonságok szükségesek hozzá, amelyekkel az ember születése pillanatában még nem rendelkezik, 

de amelyeket gyermekkorában vagy később elsajátíthat.” (Magda Attila www.miraconsulting.hu) 

 

 „Mennyi, de mennyi pénzt dob ki az ablakon sok vezető, amikor egyes beosztottaik gyenge 

teljesítményét képzéssel akarják megoldani! Azt hiszik, ha valaki rosszul teljesít, akkor képezni kell, 

azzal  biztosan megoldható a probléma. Közben a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

sereghajtókra fordított képzés teljesen ablakon kidobott pénz. És milyen sok pénzt dobnak ki így az 

ablakon!” (Kelkó Tamás www.kelko.hu) 

 

Összegezve: megfelelő képzéssel lehet ugyan javítani az értékesítők hatékonyságát, de, ha 

alapvető képességek hiányoznak, bizony ezeket nagyon nehéz tanácsokkal, tréningekkel 

pótolni. Még, ha egyik másik tulajdonság fejleszthető is sok-sok energia befektetésével, nem biztos, 

hogy ez a cég számára meg is térül. 
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Nagyon fontos tehát, hogy ezeket a tulajdonságokat már a munkaerő fölvételekor szem előtt 

tartsuk. Ebben tud segíteni a grafológia, hiszen ezen személyiségjegyek hiánya vagy meglétüknek 

mértéke a kézírás alapján nagyon jól megállapítható. 

 

Visszatérve a vizsgálatban szereplő kérdésekhez: 

 

 Mint a grafikonon látható, a bekért pályázati anyagban szerepel még a referenciák megnevezése és 

a végzettséget igazoló okmányok másolatai is. A továbbiakban arról is információkat kapunk, hogy 

mindezeket milyen mértékben használják a különböző vezetői, alkalmazotti szintű kiválasztás 

során. 

 

Visszajelzés a pályázóknak: 

 

A pályázók gyakran panaszkodnak, hogy a cégek csak abban az esetben reagálnak a benyújtott 

pályázatra, ha az valamilyen szinten kiválasztásra került. Azért is nehezményezik ezt, mert hasznos 

információ lenne számukra az elutasítás ismerete is, hiszen ez egyértelművé tenné, hogy nincs 

értelme tovább várni és reménykedni, hanem más lehetőség után kell nézniük. Ha viszont semmi 

visszajelzés nincs, nehéz eldönteni, hogy csupán még sorban áll valahol a beadott pályázat és talán 

majd megérkezik a várva várt telefonhívás, vagy már régen kiejtették azt az első rostán. 

Ezért erre is rákérdeztem: 

 

A beérkező pályázatok közül küldenek-e visszajelzést azoknak, akik nem maradnak bent az 

előzetes szűrés után? 
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Érdekes módon a válaszolók 88% igennel válaszolt. Néhányan beismerték, hogy csak magasabb 

szintű vezetőkiválasztás esetén jeleznek vissza, de mindössze 11% vallotta be, hogy sosem válaszol 

a kiválasztásra nem kerülőknek. Lehet, hogy ennek fontosságát jobban kellene tudatosítani a 

kiválasztással foglalkozó szakemberekben? 

 

A kiválasztás folyamata  

 

A továbbiakban a különböző pozíciókkal kapcsolatban, felsővezető, középvezető, alsószintű vezető, 

értékesítő és alkalmazott kiválasztási folyamatának részleteit illetően, ugyanazokat a kérdéseket 

tettem föl. 

 

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakorisággal van szükség új munkatársra az adott pozícióban, 

igen eltérő válaszokat kaptam. Van, ahol felsővezető kiválasztására is félévnél gyakrabban kerül 

sor, máshol hat évnél is ritkábban. Van, ahol egyszerű alkalmazottat heti több alkalommal kell 

fölvenni, míg máshol három évnél is ritkábban. Ezek nyilván összefüggenek az alkalmazottak 

számával is, de igazán messzemenő következtetést önmagában ebből a számból nem tudunk 

levonni.  

 

A beérkező pályázatok első szűrését minden pozíciónál leginkább a belső HR munkatárs végzi, 

esetleg a területi vezető vagy a cégvezető. 

 

Lássuk, milyen szempontok szerint történik a szűrés! 

 

Tudjuk, hogy a pályázathoz, a válaszadók 41%-a kéri a referenciák megnevezését is. Ezekről a 

helyekről véleményt azonban legtöbben csak alkalomszerűen kérnek. Leginkább értékesítők esetén 

használják ezt az informálódási lehetőséget. Ám ilyenkor sokan nem csak a pályázó által megadott 

referenciákat használják, hanem más felszínre kerülő lehetőségektől is informálódnak, ha annak 

szükségessége merül föl. 

Fontos tudni, hogy a közösségi oldalakon (Facebook, Twitter, Iwiw) föllelhető adatokat, 

megnyilvánulási formákat is egyre inkább figyelembe veszik a munkáltatók, mielőtt végső 

döntést hoznának a jelentkező alkalmazásáról. 

Különösen igaz ez értékesítők esetén, ahol 44% minden esetben, 33% alkalmanként megvizsgálja a 

jelentkezők közösségi oldalakon történő megnyilatkozásait. Ám a többi pozíció esetén is, csupán 

30-35% nyilatkozott úgy, hogy sohasem nézi ezt az információs csatornát. 
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Úgy gondolom, mindenkinek érdemes elgondolkodnia azon, hogy az ő megjelenései vajon milyen 

képet mutatnának adott esetben a leendő munkáltató felé. 

 

Milyen szempontok szerint választanak tehát a munkáltatók? 

 

A válaszadók rangsorolása szerint, felsővezetőknél a végzettség a legfontosabb, ám a többi esetben 

ennél nagyobb szerepe van a szakmai múltnak. A grafológus szakvéleménye, a referenciák és a 

megérzések fontosságát a válaszok összesítése alapján készült táblázat mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érdekesség, hogy, bár viszonylag kevesen veszik igénybe a grafológus segítségét, mégis, az általa 

adott szakvélemény, a rangsorban az előkelő második helyet kapja több pozíciónál is, szinte 

mindenütt (kivétel értékesítők) megelőzve a referenciák fontosságát. Ez az eredmény rámutat arra a 

kettősségre, miszerint sokan idegenkednek ettől a módszertől, mégis úgy gondolják, ha lenne ilyen 

vélemény a kezükben, azt érdemes lenne komolyan venni.  

 

Az előzetes szűrés után a fönnmaradókról további információkat igyekeznek begyűjteni a 

munkáltatók, melyhez többféle módszert alkalmazhatnak.  

Válaszadóinknál minden pozícióban személyes interjú következik, majd gyakorlati feladatot 

kapnak a jelentkezők, ahol napvilágra kerülhet valódi hozzáértésük. A vezetők és értékesítők 

Milyen szempontok szerint szűrik a beérkező anyagokat? 

Rangsorolja a szempontokat fontosságuk szerint (1- legfontosabb)! 

 1 2 3 4 5 

Felsővezetők Végzettség Szakmai 

múlt 

Grafológus 

véleménye 

Referenciák Megérzések 

Középvezetők Szakmai 

múlt 

Grafológus 

véleménye 

Végzettség Megérzések Referenciák 

Alsóvezetők  Szakmai 

múlt 

Grafológus 

véleménye 

Végzettség Megérzések Referenciák 

Értékesítők Szakmai 

múlt 

Végzettség Referenciák Grafológus 

véleménye 

Megérzések 

Alkalmazottak  Szakmai 

múlt 

Grafológus 

véleménye 

Végzettség Referencia Megérzések 
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esetén személyiségteszteket is alkalmaznak, olykor stresszhelyzetben vagy versenyhelyzetben is 

kipróbálják a jelentkezőket. 

Válaszadóink esetében az összetett vizsgálat (AC = Assessment Center) alkalmazása nem tűnik 

igazán népszerűnek, még felső vezetőknél is mindössze 17% említette meg, a többi pozíciónál csak 

4-7% alkalmazza. 

 

A kiírt pályázatok végén 50-75%-ban sikerül valakit kiválasztani.  

 

A legjobb az arány az alkalmazottak esetén, ahol bizonyára kisebb a tétje annak, ha később mégis 

kiderül az illető alkalmatlansága. A többi esetben, ha nem találják a megfelelő embert, a pozíció 

üresen marad és újabb pályázat kerül kiírásra.  

Talán érdemes lenne ilyen esetben azt is megvizsgálni, miért nem sikerül megtalálni a megfelelő 

embert: 

• Lehet, hogy nem a megfelelő helyen hirdetnek? 

• Lehet, hogy a szöveg nem a megfelelő jelentkezőket vonzza be? 

• Lehet, hogy az előzetes szűrés során rendelkezésre álló kevés információ alapján kiejtik azt, 

aki éppen a legjobb lenne? 

• Lehet, hogy az interjú során nem a megfelelő kérdésekre helyezik a hangsúlyt? 

• Lehet, hogy a próbafeladatok kiválasztásával túl magasra helyezik a mércét? 

• …  

Ennek a jelenségnek a boncolgatása akár egy újabb vizsgálat témája is lehetne. 

 

Sajnos az sem biztos, hogy a kiválasztott személy valóban beválik az adott 

pozícióban.  

 

Alkalmazottaknál általában már az első hónap alatt egyértelművé válik a dolog, de magasabb 

pozíciók esetén akár 3 hónap is eltelik, amíg fény derül az új munkatárs esetleges 

alkalmatlanságára. Ez azt jelenti, hogy a 3 havi fizetése biztosan veszteség a cég számára, de ehhez 

még hozzájön az elmaradó haszon is, amit egy hatékony munkatárs termelt volna. Fontos tehát, 

hogy valóban a megfelelő emberrel töltsék be az üres pozíciót. A következő kérdésre adott válaszok 

szerint azonban, ugyanaz a pozíció általában nem üresedik meg egy éven belül. Ez vagy azt jelenti, 

hogy mindig sikerül végül a megfelelő embert fölvenni, vagy azt, hogy, ha nem is teljesít 

tökéletesen, legalább egy évig a helyén hagyják, hátha beletanul idővel. Ha azonban később mégis 

el kell küldeni, az bizony még komolyabb veszteséget jelenthet az alkalmazó cég számára. 
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Grafológia alkalmazása a kiválasztásban  

 

A kiválasztás folyamatában alkalmazott módszerek közül, kicsit alaposabban vizsgáltam a 

grafológiát. Igyekeztem képet kapni a témával kapcsolatos ismeretekről, illetve véleményekről. 

 

Alkalmaz(ott)-e grafológust a cég, illetve Ön az előzetes szűrés során? 

 

 

 

A válaszok alapján azt látjuk, hogy viszonylag kevesen (19%) alkalmazzák a módszert, 

leginkább felsőbb szintű vezetők kiválasztásánál, de közöttük is a többség csak alkalmanként.  
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Viszont elég nagy azoknak a száma (33%), akik „szívesen kipróbálnák”, esetleg szeretnének 

többet hallani a módszerről (14%), mert úgy érzik, keveset tudnak róla.  

Bár kimondottan rossz tapasztalatokról mindössze 3% hallott (nem is ő maga tapasztalta!), 22% azt 

nyilatkozta, hogy nem hisz a módszer hatékonyságában. Sajnos a kérdések arra nem terjedtek ki, 

hogy ez utóbbi csoportban miért alakult ki ez a meggyőződés, egyáltalán nekik mennyi a konkrét 

ismeretük, tapasztalatuk a grafológiával kapcsolatban. 

 

Ugyanezt a kérdést megtaláljuk a kiválasztási folyamat végén alkalmazott grafológiai elemzéssel 

kapcsolatban is: 

 

Alkalmaz(ott)-e grafológust a cég illetve Ön a végső döntés előtt? 
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Utolsó szűrőként úgy tűnik még kevesebben (14%) hasznosítják a grafológiában rejlő 

lehetőségeket, ők is csupán alkalmanként. Ám itt ugyanúgy megjelenik az igény sokakban (31%) a 

kipróbálására, illetve a több információra (13%). Természetesen itt is megmutatkozik a 21%, aki 

nem hisz a módszer hatékonyságában. 

 

Mindkét esetben megjelenik a „nem érdekel a téma” csoport is. Talán érdekes lenne megtudni velük 

kapcsolatban is a miérteket… 

 

A következő kérdésre adott válaszok, miszerint, akik alkalmaznak (/tak) grafológust, azok 

mindig ugyanazt a szakembert vagy céget bízzák meg a feladat elvégzésével, arra enged 

következtetni, hogy akik kipróbálták, mit tud nyújtani a grafológia ezen a területen, azok 

valószínűleg jó tapasztalatokat szereztek mind a módszerről, mind a szakemberről, akit 

alkalmaztak. 

 

A témával foglalkozó utolsó kérdésre kapott válaszok szintén arra utalnak, hogy a cégek 

kiválasztásban illetékes munkatársai nem egészen tájékozottak a grafológia fölhasználási 

lehetőségeit illetően. Igaz, kicsit beugratós volt a kérdés megfogalmazása, mert talán azt sugallhatta, 

hogy nem illik minden választ bejelölni, pedig ez lett volna az igazán helyes változat. 

 

Ön szerint milyen területen használható a grafológia a cégen belül?  
 

 

Azt szinte mindenki tudta, hogy munkaerő- és vezetőkiválasztás folyamatában jól jöhet a 

grafológus segítsége. Érdekes módon, a többi lehetőségnél egyre inkább elbizonytalanodtak, míg 
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végül a rendezvények színesítésére alkalmazható grafológiai gyorselemzés lehetőségét már csak 

14% találta elfogadható válasznak. Viszonylag sokan (19%) választották az egyéb lehetőséget, de 

ott nem adtak meg értékelhető választ. Talán így kívánták jelezni, hogy nem ismerik a helyes 

válaszokat vagy nem is akarnak azzal foglalkozni, hogy ezeket megtalálják. 

 

A grafológia, mint módszer, a munkaerőkiválasztás folyamatában, úgy tűnik, jelenleg nincs igazán 

a helyén. Túl sokan vannak, akik azért nem alkalmazzák, mert keveset tudnak róla, akik pedig 

hallottak már a módszerről ezt-azt, azok sem merik igazán kipróbálni. 

 

Az új munkaerő képzése  

 

A kiválasztás folyamata azonban nem ér véget azzal, hogy felvettünk valakit a 

meghirdetett pozícióra.  

 

Az új munkatárs ugyanis még hosszabb-rövidebb ideig nem képes a teljes hatékonyságra, hiszen 

meg kell ismernie a helyi módszereket, szokásokat, esetleg meg kell tanulnia a termelési, 

szolgáltatási folyamatok működését is. Az esetek 55-70%-ában próbaidőre veszik föl csupán az új 

munkatársat, ezáltal biztosítva önmaguk számára, hogy időben kiderüljön, ha valaki nem válik be. 

Alkalmazottak esetén ez az arány 91%-ra emelkedik. 

 

Lássuk, milyen segítséget kap a beilleszkedéshez az újonnan fölvett munkatárs! 

 

36-60%-ban megbíznak valakit az új kolléga betanításával. Ez az arány az alkalmazottak körében 

valamivel nagyobb (86%). 

36-41%-ban szakmai tanfolyamra küldik, ám 43%-ban ezt nem teszik, mondván, „majd 

megtanulja a többiektől”. 

Sokat hallunk mostanában személyiség fejlesztő tréningekről, ám a választ adó cégek 59%-a ezt 

nem alkalmazza. A többiek is leginkább csupán a felsőbb vezetőknél érzik ezt szükségesnek a 

hatékonyság növeléséhez. 

Egyéb módszereket is alkalmaznak, a megkérdezettek 50%-ánál. Ehhez érdekes ötleteket kaptunk, 

talán néhányat érdemes eltanulni is: 
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Fontos, az is, hogy az új, de emellett a régi munkatársak is, mindvégig jól érezzék magukat 

munkahelyükön. Csak akkor tudnak hatékonyan működni és a cég számára egyenletes, sőt egyre 

növekvő profitot termelni, ha folyamatos marad a motiváltságuk arra, hogy teljes erőbedobással, 

legjobb tudásukat bevetve végezzék munkájukat nap, mint nap. 

Nélkülözhetetlen, hogy minden munkatárs érezze, fontos a cége számára, hogy ott, ahol 

tevékenykedik, éppen az ő munkájára van szükség. Mindezek eléréséhez jó, ha a cég gondoskodik a 

munkatársak egészségi állapotának fönntartásáról, kényelmének és szükséges pihenési 

lehetőségeinek biztosításáról is. 

 

Válaszadóink egyike a náluk kidolgozott, egészen összetett, minden területre kiterjedő módszert is 

megosztotta velem, mellyel a munkatársak hatékonyságának növelését igyekeznek biztosítani: 

 

 
• Teljesítményértékelés havonta az alkalmazottaknál és értékesítőknél, vezetők esetében félévente 
 
• Strukturált, munkakörre szabott beillesztési program. 
 
• Mentorálás, később, szükség esetén coaching. 
 
• Értékelő beszélgetések 
 
• Un. introduction programon vesz részt, melynek során a különböző részlegeken tölt időt, hogy 
még jobban megismerje a cég működését. 
 
• A tapasztaltabb kollégák vezetése, folyamatos segítsége, egyes feladatok elemzése, 
példamutatás. 
 
• Teljesítmény alapú jutalékrendszernél belső verseny, majd a hét végén apró elismerés. 
 
• A mindennapi munka és a cégen belül összegyűjtött szakmai anyagok elolvasása, megbeszélése, 
tesztek. 
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Mit is lehet ehhez még hozzátenni? 

 

Ha valóban hatékonyan működő, folyamatosan fejlődő céget szeretne, ahhoz hatékonyan működő, 

folyamatosan fejlődni képes munkatársakra van szüksége. Ennek kulcsa, a munkaerőfelvétel 

folyamatának olyan magas szintre emelése, melynek során minden pozícióra a lehető 

legalkalmasabb embert képes megtalálni.  

A grafológiával kapcsolatos vélemények, mint láttuk, megoszlanak.  

• Vannak elkötelezett hívei, akik kipróbálták és mivel jó tapasztalatokat gyűjtöttek, már nem 

is mondanak le róla.  

• Vannak azonban, akik megfelelő ismeretek hiányában még nem merték elszánni magukat a 

grafológia alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatgyűjtésre.  

• Találunk olyanokat is, akik, bár gyakran valós ismereteik nincsenek a grafológiát érintő 

kutatásokról, mégis egyértelműen elutasítják ennek a módszernek az alkalmazását, sőt még 

a kipróbálását is.  

• Sajnos előfordulhat, hogy valakiben a nem kellő szaktudással rendelkező, ám önmagát 

grafológusnak nevező egyén megnyilvánulásai miatt alakult ki a grafológiát illetően 

ellenséges vélemény. 

1.  Anyagiak: 

Megfelelő munkakörülmények, eszközök és felszerelés. Ipari átlag feletti fizetés.  

Mobilhasználat, cégautó használati joga, cafeteria, melyeket nem megfelelő teljesítés esetén 

elveszíthet. 

2.  Korrekt kommunikáció: 

Céges hírek az intraneten, e-mailben (távozó és új kollégák, szervezeti átalakítások), CEO 

reggelik - kötetlen beszélgetések a vezetőséggel havonta. 

3.  Csapatépítés: 

Klub, olimpia, évzáró party. Vezetőknek csapatépítő tréning. 

4.  Szakma: 

Nívós tanfolyamok, külföldi szakmai utak. 

5.  Egészség: 

Cég által fizetett biztosítás. Évente munkaköri alkalmassági vizsgálat és stressz-szűrés. 

6.  TÉR (teljesítményértékelő rendszer): 

Feladatok éves kijelölése, félévenkénti értékelés személyre szabottan, négyszemközt a közvetlen 

vezetővel. Ettől függ az éves bónusz. 
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Mindenkinek, aki szeretne többet megtudni erről az egyszerű, de igen hatékonyan alkalmazható 

módszerről, esetleg még mindig kétségei vannak, szíves figyelmébe ajánlom Dr. Szidnai László: A 

grafológia validitásáról című tanulmányát, mely a grafológia kiválasztásban való 

használhatóságával, érvényességével kapcsolatos kutatások eredményeit foglalja össze.  

A cikk végén található irodalomjegyzék pedig jól használható gyűjteménye a hasonló témában 

itthon, illetve külföldön megjelent írásoknak. 

A tanulmány teljes terjedelmében olvasható az alábbi linkre kattintva: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B606TTpm89sLNTBhMWE3YzQtOTk4OC00MzlhLTlm

OTctMzA3NjMzZTkxYjUy&hl=en&authkey=CLfIgZYC&pli=1 

 

Felmérésemben igyekeztem végigkövetni a teljes kiválasztási folyamatot, rávilágítva az egyes 

lépések lehetséges buktatóira, illetve a bennük rejlő lehetőségekre. Mint láttuk, a grafológia több 

ponton is segítségére lehet, hogy gyorsabban, egyszerűbben és biztosabban tudja megtalálni a 

legrátermettebb személyt a jelentkezők között. Ne feledje, időt, energiát és nem utolsó sorban 

pénzbeli veszteséget takaríthat meg, ha valóban személyiségjegyeit illetően is a megfelelő embert 

alkalmazza minden pozícióban. 

 

 

 

A vizsgálathoz a kérdéseket összeállította, és a válaszokat kiértékelte: 

 

Sármásiné Erdődy Gizella grafológus 

 

E-mail: sarmasi.gizella@profigrafologia.hu 

Tel.: 30 595 5378 

Honlap: www.profigrafologia.hu 


