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1. A munkahellyel kapcsolatos elvárások 
 
Írja le, melyek az ön által elképzelt ideális munkahellyel kapcsolatos elvárások fontossági sorrendben: 
 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

2. A tervezés jelentősége (rövid, és hosszú távú célok) 
 
 
Vázolja fel rövid távú terveit, elképzeléseit a következő egy évben! 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Képzelje el, öt év múlva milyen állást fog betölteni! Vázolja fel az alábbiakban, hogy ennek elérése 
érdekében milyen lépéseket kell megtennie! 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Foglalkozási érdeklődés 

 
 

1. Töltse ki az alábbi foglalkozási kérdőívet! 
 
 

FOGLALKOZÁSI ÉRDEKLŐDÉSI KÉRDŐÍV 
 
 
Karikázza be minden kérdés mellett az „Igen” vagy a „Nem” választ aszerint, hogy melyik illik jobban 
Önre! 
 
1.Szívesen folytatja-e a feladatot addig, amíg befejezi?  Igen          Nem 
 
 
2.Kellemesen érzi magát Új ismerősök társaságában és szívesen köt új barátságokat?  

         Igen         Nem 
 
 
3. Szeretne egy olyan állást, melyben Ön irányítja, ellenőrzi és tervezi mások tevékenységét? 

         Igen        Nem 
 
 
4. Szereti-e, ha munkakörében szabad és független?  Igen        Nem 
 
 
5. Általában pontosan követi az utasításokat?   Igen        Nem 
 
 
6. Meg tud vitatni emberekkel bonyolult témákat anélkül, hogy felkavarná őket?   
         Igen        Nem 
 
 
7. Szeret sakkozni vagy más problémamegoldó játékot játszani? 
         Igen         Nem 
 
 
8. Szeret dolgokat készíteni, vagy megjavítani?   Igen         Nem 
 
 
9. Szereti, ha sok olyan dolga van, ami meggondolkodtatja? Igen         Nem 
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10. Úgy találja, hogy Ön szisztematikusabb és pontosabb, mint sok más ember? 
         Igen        Nem 
 
11. Volt – e valaha dolga papírformaságokkal, adakozásgyűjtéssel, vagy házról-házra járva oldott-e 
már meg valamilyen problémát?     Igen        Nem 
 
 
12. Örömmel vállalja-e fel a dolgokat és oldja meg őket?  Igen         Nem 
 
13. Amikor elvállal egy tervet vagy feladatot, gyakran másoktól eltérő módon teszi ezt?  
         Igen         Nem 
 
 
14. Szeretne-e olyan munkakört, amelyben mindig tudja mit kívánnak Öntől? 
         Igen          Nem 
 
 
15. Elvégez – e bármilyen önkéntes munkát olyan szervezetben, amely embereket segít?  
         Igen         Nem 
 
 
16. Szereti-e az olyan tudományos témájú könyveket, vagy TV műsorokat, mint például a biológia 
vagy az asztrológia?       Igen         Nem 
 
 
17. Gyakran szívesen otthon marad, hogy hobbyjával foglalkozhasson?    
         Igen         Nem 
 
 
18. Szeretne Ön egy olyan állást, amelyben nem tudja mit hoz a holnap vagy a jövő hét?  
         Igen         Nem 
 
 
19. Amikor munkatervet, vagy egyéb feladatot végez el, gondosan, lépésről-lépésre teszi? 
         Igen         Nem 
 
 
20. Szereti-e befolyásolni az embereket azért, hogy megvegyenek valamit, vagy azért, hogy úgy lássák 
a dolgokat, ahogy Ön?      Igen          Nem 
 
 
21. Szereti irányítani az emberek tevékenységét?   Igen          Nem 
 
 
22. Képes Ön tervezni, alkotni vagy feltalálni?   Igen           Nem 
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23. Szereti, ha leszögezett szabályok szerint dolgozik?  Igen           Nem 
 
 
24. Szeret segíteni barátainak a problémáik megoldásában? Igen           Nem 
 
 
25. Szeret mélyen beásni az okok közé, hogy a problémákat megoldja? 
         Igen           Nem 
 
 
26. Szeret olyan munkatervek szerint dolgozni amelyeket maga készít? 
         Igen           Nem 
27. Általában képes-e Ön arra, hogy hangoztassa, mit tett Ön azért, hogy valami újat, és egészen mást 
indítson el?        Igen           Nem 
 
28. Szeret hosszú ideig ugyanazzal a dologgal foglalkozni? Igen           Nem 
 
 
29. Könnyű-e az Ön számára megegyezéseket vagy üzleti megbeszéléseket telefonon lebonyolítani?
         Igen         Nem 
 
 
30. Szeretne egy olyan állást, ahol döntéseiért felelősséget vállalhat? 
         Igen        Nem 
 
 
31. Jó képzelő ereje van Önnek?     Igen         Nem 
 
 
32. Szeret az előírt módszereknek megfelelően dolgozni?  Igen         Nem 
 
 
33. Képes Ön segíteni olyan embereken, akiknek gondjaik vannak, vagy elkeseredettek?  
         Igen        Nem 
 
 
34. Szeret-e bizonyítékokat keresni a problémamegoldás folyamán?    
         Igen         Nem 
 
 
35. Szereti-e az olyan hobbykat, amelyeket egyedül űzhet, például a modellépítést, a kertészkedést, 
régi bútorok felújítását, vagy fényképek előhívását?  Igen         Nem 
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36. Szereti az olyan munkát, amelyben minden nap új és különböző dolgokat csinálhat?  
         Igen         Nem 
 
 
37. Szeretne-e futószalag mellett dolgozni?    Igen         Nem 
 
 
38. Szeretne-e olyan állást, amelyben az emberek véleményét kell megtudakolnia a dolgokról vagy az 
eseményekről?       Igen         Nem 
 
 
39. Volt-e valaha egy klub vezetője, illetve valamilyen bizottság csapat, vagy szervezet elnöke? 
         Igen         Nem 
 
 
40. Gondolja, hogy rendelkezik zenei, művészi vagy színészi képességekkel?   
         Igen         Nem 
 
41. Szeretne olyan állást, amelyben nem kell terveznie és döntenie?    
         Igen         Nem 
 
 
42. Meghallgat – e másokat is?     Igen         Nem 
 
 
43. Szeretne kutatási terveken dolgozni?    Igen         Nem 
 
 
44. Örömmel dolgozik eszközökkel és gépekkel?   Igen          Nem 
 
 
45. Képes Ön eleget tenni folyamatosan új és váratlan dolgoknak? Igen         Nem 
 
 
46. Szeretne olyan állást, amely többé-kevésbé automatikusan végezhető?   
         Igen         Nem 
 
 
47. Képes Ön világosan megmagyarázni dolgokat másoknak?     
         Igen         Nem 
 
 
48. Magabiztosnak és önállónak tartják Önt?   Igen         Nem 
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49. Kedveli az olyan tanulmányokat vagy kurzusokat, amelyek a téma elméleti oldalát hangsúlyozzák?
         Igen         Nem 
 
 
50. Szeret-e másokért cselekedni úgy, ahogy ők elvárják?      
         Igen        Nem 
 
 
51. Szeret segédkezni az embereknek, amikor betegek, vagy  bajban vannak?   
         Igen        Nem 
 
 
52. Jó képességei vannak a számtan és a tudományok terén?     
         Igen         Nem 
 
 
53. Örömmel dolgozik olyan anyagokkal, mint a fa, kő, anyag, textília, vagy fém?  
         Igen         Nem 
 
 
54. Gyakran végez több dolgot egyszerre?    Igen         Nem 
 
 
55. Szeretne olyan állást, amelyben egész nap gépeket kezelhet? Igen         Nem 
 
 
56. Szeretne-e egy klub vagy szervezet bizottságának tagja lenni?     
         Igen        Nem 
 
 
57. Versenyképes Ön?      Igen        Nem 
 
 
58. Szeretne olyan munkaterven dolgozni, amely új dolgok vagy eszmék felfedezését teszi lehetővé?
         Igen        Nem 
 
59. Tetszene – e Önnek egy olyan állás, amelyben munkáját gyakran szigorúan korlátozzák és 
ellenőrzik?        Igen       Nem 
 
 
60. Szeretne – e olyan állást, amelyben a szociális fellendüléssel kell foglalkozni?  
         Igen       Nem 
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61. Szeret – e kísérletezni különböző módszerekkel, hogy tökéletesítsen valamit, vagy problémákat 
oldjon meg?        Igen       Nem 
 
 
62. Örömmel végez –e olyan kézimunkákat, mint a makramé, szövés, kerámia, bőrdíszmű készítés?
         Igen        Nem 
 
 
63. Felelt – e valaha Ön olyan munkatervért vagy tevékenységért, amelyben sok különböző 
részletkérdésnek kellett utánanéznie?    Igen        Nem 
 
 
64. Szereti először befejezni az egyik dolgot, mielőtt a másikhoz hozzákezdene?   
         Igen         Nem 
 
 
65. Általában tevékeny Ön, szociális helyzetekben vagy munkában?    
         Igen         Nem 
 
 
66. Felelt – e valaha Ön egy tevékenység megszervezéséért és valaminek a tervezéséért?  
         Igen         Nem 
 
 
67. Untatják Önt a pontos, szisztematikus tevékenységek?  Igen         Nem 
 
 
68. Képes Ön utasításokat követni anélkül, hogy kérdezősködne?     
         Igen         Nem 
 
69. Szeretne olyan munkát, amely felekezeti szolgáltatást foglal magába?    
         Igen          Nem 
 
 
70. Szeretne olyan állást, amelyben statisztikai számítások segítségével oldja meg a feladatot? 
         Igen         Nem 
 
 
71. Szereti az olyan kétkezi munkát, mint például a vízvezeték javítás, az autójavítás, a szövés vagy a 
tapétázás?        Igen         Nem 
 
 
72. Tagja Ön egy vagy több csoportnak illetve szervezetnek?  Igen         Nem 
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73. Szeretne olyan munkát, amelyben egyenletes tempóban dolgozik egész nap?   
         Igen         Nem 
 
 
74. Szeretne olyan állást, amelyben egész nap emberekkel kelljen foglalkoznia?   
         Igen        Nem 
 
 
75. Jobban szereti, ha ellenőr szerepe van egy csoportban, mintha csak egyszerű tag lenne? 
         Igen       Nem 
 
 
76. Kreatív személynek tartja – e magát?    Igen       Nem 
 
 
77. Képes Ön rendet tartani?      Igen       Nem 
 
 
78. Volt Ön valaha tanár hétvégi iskolában, vagy tanácsadó egy táborban, esetleg más irányított 
embercsoportban?        Igen       Nem 
 
 
79. Szereti az olyan tevékenység formákat, amelyek valamilyen módon lehetőséget adnak a vizsgálatra 
és a mérésre?        Igen       Nem 
 
 
80. Örül ha könyvekből vagy TV műsorból rájön, hogyan készülnek vagy működnek dolgok? 
         Igen       Nem 
 
 
81. Általában kedveli, ha szokatlan helyekkel és körülményekkel kerül szembe?   
         Igen       Nem 
 
 
82. Szeretné-e kezelni egy komputer adatbevitelét, vagy szövegfeldolgozását?   
         Igen       Nem 
 
 
83. Könnyűnek találja Ön az emberekkel végzendő munkát és a velük való együttműködést? 
         Igen       Nem 
 
 
84. Általában sikerül elérnie, hogy az emberek azt tegyék, amit Ön akar?    
         Igen       Nem 
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85. Szeret problémákat megoldani vagy terveket készíteni saját ötletei alapján?   
         Igen       Nem 
 
 
86. Engedelmeskedő embernek tartják Önt?    Igen       Nem 
 
 
87. Szívesen viseli gondját az embereknek?    Igen       Nem 
 
 
88. Szeretne olyan munkakört, amelyben a számítógépes formanyomtatványok kitöltése a fő feladat?
         Igen        Nem 
 
 
89. Jobban szeretne egy olyan állást, amelyben gépekkel, vagy tárgyakkal dolgozik, mint egy olyat, 
amelyben emberekkel?      Igen        Nem 
 
 
90. Szeretne egy olyan állást, amelyben Ön felel azért, hogy megszervezze saját tevékenységét, ahogy 
jónak látja?        Igen        Nem 
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Értékelje a kitöltött kérdőívet, az útmutató segítségével! 

 
1. Lépés 
 
A következő számsorban karikázza be az igennel megválaszolt kérdéseknek megfelelő számokat. 
Például, ha Ön igennel 

 

válaszolt az 1.,2.,és a 4. Kérdésre, akkor karikázza be az 1., 2., és 4. Számot az 
alábbi táblázatban. 

Hagyja ki azokat a kérdéseket, amelyekre nemmel felelt. 
 
Bizonyosodjék meg róla, hogy végignézte a lapot. 
 
 

1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 ………(1) 

2 11 20 29 38 47 56 65 74 83 ……….(2) 

3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 ……….(3) 

4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 ………..(4) 

5 14 23 32 41 50 59 68 77 86 ………..(5) 

6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 ………..(6) 

7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 ………..(7) 

8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 ………..(8) 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 ………..(9) 
 
 
2. Lépés 
 
Most számolja össze, hány számot karikázott be mindegyik vízszintes sorban, és írja az összeget a 
táblázat jobb kéz felöli részére, a zárójeles számok mellé. 
 
 
3. Lépés 
 

Most figyelje azt a két-három sort, amelyben a legmagasabb pontszámot érte el. Ezek valószínűleg az 
Ön érdeklődési területét jelzik. A zárójelben levő számok azt mutatják, melyik részt kell elolvasnia a 
következő oldalakról. Mondjuk például, hogy az Ön legmagasabb pontszámai az (1) és (6) sorban 
találhatók, így a (1) SZERVEZETT és az (6) EMBERKÖZPONTÚ (SEGÍTŐKÉSZ) részeket kell 
majd elolvasnia. 
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SZEMÉLYISÉG TÍPUSOK 

(1) A szervezett munkafolyamatokat kedvelő típus 
A szervezett munkafolyamatokat kedvelő emberek szeretik a rendszeres, rutin tevékenységeket és 
szeretik elkerülni a váratlan dolgokat. Képesek változtatás nélkül hosszú ideig folytatni ugyanazt a 
feladatot, képesek úgy dolgozni, hogy szigorúan betartják az adott munkamódot, vagy a megállapított 
tempót a gép vagy más dolgozó függvényében. Jól tűrik a változatosság hiányát, olyan 
tevékenységeket kedvelnek inkább, amelyek meghatározott sorrendben történnek, és egyszerre csak 
egy dolgot csinálnak. Azokat a tevékenységeket részesítik előnyben, amelyek jól megvannak 
szervezve, amelyek rutinszerűek, és amelyekben konkrét dolgokkal kell foglalkozni. 
A további sorokban olyan foglalkozásokat sorolunk fel, amelyeket szervezettnek tekinthetünk: 
esztergályos, műszerész,fonalgyártó, kötő, cipőfelsőrész-készítő, húsfeldolgozó, élelmiszertartósító, 
gépi varró,  műszaki rajzoló, adatrögzítő, telefonközpont-kezelő, radiológus, gép-kezelő 

(2) A társas típus (szociábilis) 
A társas típus szereti, ha másokkal együtt lehet, társadalmi vagy gazdasági értelemben. Képes 
könnyedén kapcsolatot teremteni másokkal és a csoport általában elfogadja őt. Megbecsüli a kellemes 
munkahelyi kapcsolatokat. Nem szeret egyedül dolgozni, Kellemesnek találja, ha az új emberekkel 
találkozhat és ismerkedhet meg. 
A következő sorokban olyan szakmák vannak, amelyeket társasnak tartanak. 
ipari foglalkozások, ügyintézők, ügynök, munkacsoport szervező, irodai ügykezelő, telefonos marketing 
ügyintéző csoportban, kútkezelő, idegenvezető, riporter, vendéglátó-ipari foglalkozások, kereskedelmi, 
eladói pályák, lakossági szolgáltatások ügyintézői, ügynök 

(3) A domináns típus 
A domináns személyek szeretik uralni és ellenőrizni a többieket, valamint részt akarnak venni a 
környezet alakításában. Szeretnek felelős beosztást elérni olyan tevékenységekben, amelyek tervezést, 
döntést és irányítást igényelnek. Jól boldogulnak versenyhelyzetekben. Képesek könnyedén irányítani 
másokat, utasításokat adni vagy parancsokat osztani. Szeretnek kezdeményezni, szeretik másokra 
erőltetni a saját stílusukat, vagy saját programot készíteni. Önmagukat önállónak és önirányítónak 
látják és szeretnek főnökösödni. 
A következő példák olyan pályákat sorolnak fel, amelyeket általában dominánsnak tekintenek. 
vezetői beosztások / igazgató, osztályvezető, menedzser, üzletvezető, művezető, rovatvezető, 
főszerkesztő, főrendező, revizor, főszakács, főnővér, egyenruhás pályák (pl. rendőr) 

(4) A kreatív típus 
A kreatív személyek szeretik az olyan tevékenységeket, amelyekben elméleti kérdésekkel kell 
foglalkozni pl. minőségi ítéleteket kell hozni, elképzeléseket és új megoldásokat kitalálni. Az 
önkifejezés nagyon fontos a kreatív személyek számára és előnyben részesítenek olyan 
tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik az egyéni hajlam érvényesítését, a személyiség 
önmegvalósítását, és a személyes értékekhez való ragaszkodást. Szeretnek a saját elméletük szerint 
dolgozni és tudatában vannak saját ízlésüknek és szempontjaiknak. Ők nem bánják, ha különböznek 
másoktól és nem szívesen utánoznak másokat. 
A következőkben olyan foglalkozásokat sorolunk fel, amelyeket aktívnak tartanak. 
formatervező, csoporttervező, szobrász, kerámiaformázó, lakberendező, író, kereskedelemtervező, 
fodrász, fényképész, divattervező, virágkötő, táncos 
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(5) Az alkalmazkodó típus 
Az alkalmazkodó típusú emberek olyan dolgokat kedvelnek, amelyeket mások döntései alapján 
csinálnak. Szeretnek a mások utasításai szerint cselekedni és olyan feladatokat végezni, amelyekben 
nem szükséges tervezni vagy határozatot hozni. 
Ilyenek lehetnek: 
tisztviselő, könyvelő, adminisztrátor, technikus, gépkezelő, pénztáros, kézbesítő, konyhai kisegítő 

(6) Az emberközpontú típus (segítőkész) 
A segítőkész személyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a társas (szociábilis) személyek, 
de úgy tűnik, hogy jobban belemélyednek mások problémáiba, így a segítségnyújtásba is. Ezek a 
személyek szeretnek emberekért dolgozni, mint pl. társadalmi jólét, boldogulás megvalósítása. 
Ilyen például: tanácsadó, tanár, orvos, lelkész, szociális gondozó, ápolónő, óvónő, csecsemőgondozó 

(7) Az objektív típus 
Az objektív személyek szeretik az olyan típusú problémamegoldást, amelyet racionálisan kell 
végrehajtani és az eredmények nyilvánvaló bizonyítékokra alapozódnak illetve mérésekre és 
ellenőrzésekre. Olyan módszereket igényelnek, amelyek standardizált megfigyelési folyamatokat 
foglalnak magukba A tudományos vagy technikai természetű tevékenységeket részesítik előnyben és 
azokat, amelyekben saját kezdeményezés alapján oldhatnak meg dolgokat. Gyakran érdeklődnek 
természeti jelenségek és azok okai iránt. 
A következőkben olyan foglalkozásokat sorolunk fel, amelyeket objektívnek tartanak: 
programozó, mérnök, matematikus, geológus, laboratóriumi technikus, biológus, méréssel, 
adatrögzítéssel kapcsolatos munkakörök 

(8) Nem szociábilis típus 
A nem szociábilis személyek szeretnek egymagukban dolgozni, olyan tevékenységekben, amelyekben 
az egyéni erőfeszítés, ismeretek és az önmagukra utalás dominál. Az olyan tevékenységeket kedvelik, 
amelyekben az élettelen tárgyakkal van dolguk, mint pl. a gépek, folyamatok, eljárások, adatok. 
A következőkben olyan pályákat sorolunk fel, amelyeket nem szociábilisnak tartanak: 
statisztikus, pénzügyi nyilvántartó, számítógép-kezelő, gépész, műbútorasztalos 
 

(9) A sokoldalú típus 
A sokoldalú személyek kedvelik az olyan helyzeteket, amelyek változatosak, lehetővé teszik, hogy a 
figyelem az egyik dologról a másikra tevődjék át és ne összpontosuljon hosszabb ideig ugyanarra a 
dologra. Keresik az olyan helyzeteket, amelyek alkalmat adnak új és váratlan eseményekkel való 
találkozásra. Képesek különböző dolgokat szem előtt tartani és alkalmazkodnak a tevékenység 
menetében lévő változásokhoz. Könnyedén állnak át az előzőtől egészen különböző feladatra vagy 
kedélyállapotra. Általában szeretik, ha több dolog van folyamatban egy-időben, és képesek helytállni 
folyamatos ellenőrzések közepette, gyakran konfliktushelyzetekben.  
 
A következőkben olyan foglalkozásokat sorolunk fel, amelyeket általában sokoldalúnak tartanak: 
ügyvéd, vállalkozó, beruházási szakértő, kiadó, hirdetésfelvevő, titkár, népművelő 
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4.  10 tevékenység 

 
 
Vázolja fel fontossági sorrendben azokat a tevékenységeket, amelyekkel szívesesen foglalkozik 
szabadidejében! 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

 
 
 
 

5. Írja le az ön által választott célállás(oka)t (szakmacsoporto(ka)t)! 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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6.  Kapcsolati háló feltérképezése. 
Az ábra segítségével szerkessze meg saját kapcsolati hálóját, sorolja fel 3-5 olyan ismerősét, akiktől 
álláskeresési információkat tud kérni!  
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Ismerőseim: (név, telefonszám): 

 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
7.  Jegyezze fel az interneten található 5 álláskereső honlap címét, majd 3 olyan cég 

elektronikus elérhetőségét, ahol szívesen dolgozna. 
 
Álláskereső oldal: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Cégek elérhetősége: 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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8. Személyes tulajdonságok 

 

 
A MUNKÁBAN HASZNOSÍTHATÓ KÉPESSÉGEK, TULAJDONSÁGOK 

Húzza alá azokat a tulajdonságokat, képességeket, amelyek illenek önre, majd minden 
csoportból válasza ki azt a 3-3-at, amely a legjobban jellemzi a személyiségét. 

Instrukciók: 

 

 
Munkához való hozzáállás: 

Gyakorlatias Lelkiismeretes Termelékeny 
Kritikus Feladat centrikus Igényes 
Alapos Eredmény centrikus Gyors 
Szolgálatkész Együttműködő Kitartó 
Törekvő Kezdeményező Lelkes 
Megbízható Vállalkozó kedvű Kihívásokat kedvelő 
Precíz Következetes Keményen dolgozó 
Ötletgazdag Lelkesedésre képes Örömmel veszi az új 

feladatokat 
Célorientált Minőségre törekvő Inkább végrehajtja a 

feladatokat, utasításokat 
Felelősséget vállaló Pontos  
 

 
Kommunikáció: 

Világosan fogalmaz Hiteles Jó humorú 
Közérthető Meggyőző Könnyed 
Röviden beszél Tárgyalóképes Szórakoztató 
Szabatosan fogalmaz Halk szavú Közvetlen 
Tud jól kérdezni Határozott Gátlásoktól mentes 
Tud nemet mondani Bőbeszédű Szeret közösség előtt 

beszélni 
Jó kapcsolatteremtő Jól értelmezi mások 

szavait 
Szeret másokat hallgatni 
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Emberi kapcsolatok, másokhoz való viszony: 

Toleráns Nyitott Segítőkész 
Figyelmes Előzékeny Dinamikus 
Igazságos Nyílt Barátságos 
Udvarias Őszinte Együtt érző 
Megértő Diplomatikus Következetes 
Türelmes Tapintatos Társaságot kedvelő 
Közvetlen Beleérző Pozitív gondolkodású 
Optimista Józan Békés 
Könnyen alkalmazkodó Szavatartó Vezéregyéniség 
Megnyerő Természetes Közösségi ember 
Érdeklődő Tisztelettudó Emberközpontú 
Gondoskodó Emberszerető Áldozatkész 
Diszkrét   
 

 
Egyéni jellemzők: 

Kiegyensúlyozott Elszánt Dinamikus 
Higgadt Széles látókörű Vidám alaptermészetű 
Nyugodt Jó megjelenésű Szereti kijavítani a hibákat 
Sokoldalú Eredeti Elfogadja a kritikát 
Becsületes Jó az önismerete Magabiztos 
Rugalmas Vállalkozó kedvű Tud szembesülni magával 
Lelkiismeretes   
 

Válassza ki azokat a fogalmakat, amelyek fontosak vagy szükségesek lehetnek a megcélzott állása 
vagy a leendő munkaadója számára! 
……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……..………………………………………………………………………………………………… 
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Vázolja fel, hogy az ön által választott munkakör(ök)höz milyen jellemzők tartoznak az előzőben 
említettek közül. 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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9. SWOT analízis 

 

Erősségek 
SWOT analízis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fejlesztendő 
területek 

Lehetőségek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akadályok 

 
Az „Erősségek” negyedbe írt tulajdonságok alapján írjon magáról egy rövid bemutatkozó összegzést! 

 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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10. Írja le, hogy az egyes cégtípusok (társaságok, intézmények stb.) esetén ki az 
illetékes új munkatárs felvételében! 

 
Nagyvállalatok, multinacionális vállalatok 

………………………………………………………………………………………… 

Kis és középvállalkozások (Bt, Kft)  

………………………………………………………………………………………… 

Egyéni vállalkozó 

…………………………………………………………………………………………. 

Önkormányzat  

………………………………………………………………………………………… 

Egészségügy  

………………………………………………………………………………………… 

Egyesület  

………………………………………………………………………………………… 

Alapítvány  

………………………………………………………………………………………… 

Iskola  

………………………………………………………………………………………… 

Főiskola, Egyetem 

………………………………………………………………………………………… 
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11. Újsághirdetésre való jelentkezés 

 

AZ ALKALMAZÓVAL FOLYTATOTT TELEFONBESZÉLGETÉS 
 

(ÚJSÁGHIRDETÉS) 
 

Mutatkozzon be annak, aki felveszi a telefont! 

↓ 

Kérdezze meg az igazgató nevét! 

↓ 

Szólítsa nevén az igazgatót, mutatkozzon be, hivatkozzon az újsághirdetésre (az újság 
neve, dátum) majd mutassa be képzettségét! 

↓ 

Kérjen személyes találkozót! 

↓              ↓ 

Igen                                                Nem 

↓              ↓ 

Nap, óra, helyszín egyeztetése!                            Önéletrajz elküldése! 
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12. Ismerőssel történő beszélgetés 

 

TELEFONBESZÉLGETÉS 
 

(BARÁTOKKAL, ISMERŐSÖKKEL) 
 

Bemutatkozás 

A személy neve, akivel beszélni szeretne 

Üdvözlés, csevegés 

Állást keresek! Miért, milyen végzettséggel-, tapasztalatokkal rendelkezem? 

Az Ön tapasztalata és szakértelme 

Amit az ismerős megtehet: 

Értesül megüresedett állásról 

Valaki kilépett 

Ajánlólevél 

Ajánlás 

Beszél a felettesével 

Javasol helyeket, ahová álláskérelmet nyújthat be 

Üres állások az ő munkahelyén 

Visszahívás 
 

mailto:országostranzit@gmail.com�


 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület által megvalósított projekt. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00015-2009 
Programakkreditációs lajstromszám: PL-3979 

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2222 
4025 Debrecen, Barna u. 2. fszt./1. Tel/fax: 0652/410-640 E-mail: orszagostranzit@gmail.com 

 24 

13.  Kopogtató telefon ábrája 
 

KOPOGTATÓ TELEFON 
 

Mutatkozzon be annak, aki felveszi a telefont 

↓ 
Kérdezze meg az igazgató nevét, kérje, hogy kapcsolják. 

↓ 
Szólítsa nevén az igazgatót, mutatkozzon be, mutassa be magát röviden 

(képzettsége, gyakorlata) 

↓ 
Kérjen találkozót. 

    ↓     ↓ 
Igen                                      Nem 

    ↓     ↓ 

 
  nap, óra, helyszín         Kérdezze meg, hogy 

                                                  eljuttathatja-e az önéletrajzát 

↓     ↓    ↓ 
                                            személyesen       postán          e-mail 
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14. Álláshirdetés 

 

Állást keres hirdetés 

rövid, tömör lényegre törő 

felhívó jellegű 

keresett munkakör pontos megnevezése 

felsorolja a hirdető erősségeit 
(szaktudás, szakmai gyakorlat, személyes jellemzők) 

elérhetőségek felsorolása 

 
Az ábra segítségével szerkessze meg saját álláshirdetését! 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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15. Szakmai önéletrajz elkészítése 

 
 

A szakmai önéletrajz formai követelményei 

 
- A/4 fehér vagy halványszínű papírt kell használni 

- az önéletrajzot legjobb nem összehajtva, A/4 borítékba tenni 

- ha kifejezetten nem kérik a kézírást, számítógéppel kell készíteni 

- az önéletrajzot mindig kézírással kell aláírni, akkor is, ha többi része gépelve van 

- az önéletrajzon mindig aktuális dátum szerepeljen 

- egy-két oldalnál ne legyen hosszabb terjedelmű 

- a szöveg legyen tagolt, jól olvasható betűtípussal íródó, sorkizárt 

- hivatalos stílusú, rövidítéseket, helyesírási hibákat nem tartalmazó 

- ajánlott a fényképpel ellátott önéletrajz (a kép illeszkedjen a hivatalos formához) 

- mellékletek csatolása (bizonyítványok, referenciák) amennyiben kérik 

- az önéletrajzot mindig kísérőlevéllel együtt küldjük 
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A szakmai önéletrajz tartalmi követelményei 

- csak pozitív, valós információkat tartalmaz 

- mindig a meghirdetett munkakör preferenciáihoz igazodik 

- az aktuális információkat tartalmazza, amelyek illeszkednek a célálláshoz 

- pontos, az igazolványokkal, bizonyítványokkal megegyező felsorolások  

A szakmai önéletrajz fő tartalmi elemei 

- személyes adatok (pontos cím ahova a választ meg is kapja, születési idő nem kötelező, 

ha nem erősség (35 év felett), telefon ajánlott, ez a leggyakoribb kapcsolati mód) 

- iskolai végzettség (iskolarendszerben szerzett végzettségek felsorolása: 

 az iskola pontos neve (ami a bizonyítványban van), hely, tanulmányi időszak, 

amennyiben szakmát adott annak megnevezése. Felsorolási módok: csak a legmagasabb 

iskolai végzettség, időrendi sorrend, fordított sorrend) 

- egyéb végzettség (iskolarendszeren kívül szerzett végzettség pl: OKJ-s szakma, 

nyelvvizsga típussal együtt, vezetői engedély típus megnevezésével) 

- Egyéb ismeret kategóriába kerülnek azok a tudások, amelyekről nem rendelkezünk 

bizonyítvánnyal pl: felhasználói szintű számítógépes ismeret, alapfokú vagy társalgási 

szintű nyelvismeret 

- Munkatapasztalat/szakmai gyakorlat/képességek (időszak, munkakör, helyszín, feladat 

megfogalmazása egy mondatban) 

- Egyéni jellemzők: hobbi, személyes tulajdonságok megfogalmazása egy-egy 

mondatban. 

 Kiegészítő információk lehetnek: megpályázott munkakör, fontos tantárgyak ami 

illeszkedik a munkakörhöz stb. 
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Szakmai önéletrajz 
 

Név:     Szabó Ildikó 
 
Lakcím:    4025 Debrecen, Piac utca 11. 
 
Telefon:    52 / 441-215 
 
E-mail:    szabo.ildiko@valami.hu 
 
Iskolai végzettség: Berzsenyi Dániel Gimnázium Debrecen, 1987. 
 
Egyéb végzettség: Középfokú számítógépkezelő-szövegszerkesztő, 
 Oktáv Ráció Kft. Debrecen, 1995. 
 Igazgatási ügyintéző, 1993. 
 
Munkatapasztalatok: 1990-től 1993-ig adminisztratív feladatokat láttam el az 

Éden Kft.-nél, ahol a levelezés és az ügyfelekkel való 
kapcsolattartás mellett szervezési feladatokat is kaptam. 
1987 - 1990 között ügyintézőként dolgoztam a Hajdú 
Turist utazási irodában. Feladataim közé tartozott az 
ügyfelek kiszolgálása, levelek megírása, számlázás és 
egyéb adminisztrációs feladatok. 

 
Egyéb információk: Az új feladatokat kedvelő, könnyen alkalmazkodó ember 

vagyok, jó kommunikációs képességekkel rendelkezem. A 
rám bízott feladatokat becsülettel elvégzem. 
„B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezem 1991. 
Szabadidőmben szívesen túrázok, kirándulok és nagyon 
szeretek állatokkal foglalkozni. 

 
Debrecen, 2007. október 2. 
 

Szabó Ildikó

Fénykép 

mailto:országostranzit@gmail.com�
mailto:szabo.ildiko@valami.hu�


 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület által megvalósított projekt. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00015-2009 
Programakkreditációs lajstromszám: PL-3979 

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2222 
4025 Debrecen, Barna u. 2. fszt./1. Tel/fax: 0652/410-640 E-mail: orszagostranzit@gmail.com 

 29 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
Bárdos Veronika 

 
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: Debrecen, 1976. március 6. 

LEVÉLCÍM: 6000 Kecskemét, Tél utca 10/A 

E – MAIL: veronika.bardos@orso.dfmk.hu  
 

FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK: Pénzügyi és Számviteli Főiskola (Zalaegerszeg) 
1994-1999 számvitel, pénzügy, közgazdaságtan, adózás, tőzsde, 

statisztika, számítástechnika, marketing, 
külkereskedelem, logisztika, gazdasági matematika 

 
DIPLOMAMUNKA CÍME:  A privatizáció problematikája 
 
KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG: Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 
1990-1994 számvitel, pénzügy, közgazdaságtan, költségvetés 
 

NYELVISMERET: Angol: üzleti, középfokú állami nyelvvizsga 
Francia: középfokú nyelvismeret 

 
MUNKAHELYEK:  
1997-1999 OTP Rt. Kecskemét 

Értékpapír osztály 
1995-1997 P&T Kft. Kecskemét 

könyvelő 
 
MÁS KÉPZETTSÉGEK:  homepage-szerkesztés 

értékelemzés 
Nemzetközi Számítógép-kezelői Vizsga 

 
HOBBI:  kerékpározás, táncolás 

monopolizás 
 
 
 Bárdos Veronika 
 
Budapest, 2008. szeptember 30. 

mailto:országostranzit@gmail.com�
mailto:veronika.bardos@orso.dfmk.hu�


 TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0037 „Munkába lépés” 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület által megvalósított projekt. 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00015-2009 
Programakkreditációs lajstromszám: PL-3979 

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2222 
4025 Debrecen, Barna u. 2. fszt./1. Tel/fax: 0652/410-640 E-mail: orszagostranzit@gmail.com 

 30 

 
Ö n é l e t r a j z  

 
 
 
 

Személyes adatok 
 

Név  KÖVES KÁLMÁN 
Cím  1119 Budapest, Margit körút 6.  

Telefon  06-20-111-1111 
E-mail  kalman.koves@freemail.hu 

Állampolgárság  Magyar 
Születési idő  1972.11.19. 

 
Szakmai tapasztalat 

  
• Dátum  2001. -  

• Cég neve és címe  East-Tel Rt., 1119 Budapest Margit körút 11.  
• Üzleti ágazat típusa  Telekommunikáció 

• Beosztás  Országos értékesítési vezető 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 Országos disztribúciós hálózat kiépítése, új termékek bevezetése 

 
• Dátum  1999. – 2001. 

• Cég neve és címe  InfoCOM Kft..‚1125 Budapest, Kapás utca 10. 
• Üzleti ágazat típusa  Telekommunikáció  

• Beosztás  Területi értékesítési vezető 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 200 ügynök irányítása 8 megyében, értékesítési hálózat kiépítése, továbbképzés 

szervezés ügynökök részére 
 

• Dátum  1996. – 1999. 
• Cég neve és címe  Trade Kft..‚1148 Budapest, Róna utca 7. 

• Üzleti ágazat típusa  Kereskedelem 
• Beosztás  Értékesítési munkatárs 

• Főbb tevékenységek és 
felelősségek 

 Vállalati ügyfelek, majd később a kiemelt ügyfelek kezelése  

 
Tanulmányok 

 
• Dátum  1996-2002 

• Oktatási Intézmény neve és típusa  Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
Szakközgazdász Marketing Szakirány, Marketingkommunikáció mellékszakirány 

• Kiemelt tárgyak  Marketing, marketingkutatás, marketingkommunikáció 
• Végzettség szintje  Egyetemi diploma 

 

Fotó helye 
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Személyes Kompetenciák 
 

Anyanyelv  Magyar 
 

Egyéb Nyelvismeret  Angol, tárgyalóképes 
  NÉMET, tárgyalóképes 
  SPANYOL, alapfokú 

 
Számítógépes Ismeretek   Microsoft Word®, Excel®, Power Point®, internet teljes körű használata. 

 
Vezetői Engedély  B kategóriás vezetői engedély, 2001. 

 
Szociális Kompetenciák 

. 
 Szakmai konferenciák szervezése, lebonyolítása 

 
Érdeklődési Kör  Futás, tenisz, színház 

 
Kiegészítő Információk/ 

                                    
Publikációk    

 2002 Marketing Szakdolgozat: “Telekommunikáció és Magyarország” 
 

 
Mellékletek  Motivációs levél 

 
Budapest, 2008. január 10.   
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A segédletek felhasználásával készítse el saját szakmai önéletrajzát! 
 
 .................................................................................................................................................................. 
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16. Kísérőlevél megfogalmazása, motivációs levél 
 
 

A kísérő levél tartalmi és formai követelményei 

 
- papírja, betűtípusa, mérete illeszkedik az önéletrajzhoz, hivatalos levél 

- pontos címzés kerüljön az elejére, bal felső sarokba 

- az önéletrajzhoz hasonlóan minden jelentkezéshez új kísérőlevél készül 

- a telefonos technikához hasonlóan törekedni kell az illetékes nevének, pozíciójának 

megismerésére, a megszólítás lehetőleg elfogadott.   

- a kísérőlevél rövid, tömör, névre szóló legyen. Amennyiben nem sikerült, Tisztelt 

Hölgyem/Uram! megszólítás udvarias, nem több mint egy oldal 

- a kísérőlevelet kézírással kell aláírni 

- lássuk el dátummal, és az elérhetőségeinkkel 

- tűnjön ki belőle a szakmai végzettség, gyakorlat és a meghirdetett munkakör illeszkedése, a 

hosszú távú terveink 

- szerepeljen az állásinformáció forrásának feltüntetése 

- a levél végén minden esetben fel kell tüntetni a személyes találkozó kérését 
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VÁLASZLEVÉL EGY ÁLLÁSHIRDETÉSRE (MINTA) 

BRBG 

4030 Debrecen, 

Kocsisor utca 11. 

 

Kovács Tamás 

Kereskedelmi Igazgató részére 

 

 

Tisztelt Kovács Úr! 

 

A Heti Világgazdaság 2002. május 16-i számában megjelent hirdetésükre válaszolva jelentkezem a 

kereskedelmi-üzletkötői állásra. 

 

A mellékelt önéletrajzomból látni fogja, a kiírás feltételeinek (megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat, 

nyelvtudás) megfelelek. 

 

Nagyon szeretném, ha személyes találkozásra is lehetőségem nyílna egy Önnek alkalmas közeli 

időpontban. 

Így tájékozódhatnék a felkínált lehetőségekről, és beszélgethetnénk arról, hogy képes lennék-e 

megfelelni az Önök elvárásainak. 

 

Debrecen, 2008. 05. 16. 

 

Tisztelettel: 

 

Szabó Istvánné 

                  Debrecen, Pilisi utca 10. 

             Telefon: 52/512-420 
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KÍSÉRŐLEVÉL / TELEFONOS KOPOGTATÓRA (MINTA) 

 

Kovács János         Zöld Sándor 

Vezérigazgató         3245 Veszprém 

          Bíbic utca 6.   

          Telefon: 56/362-456 

Tranzex Kft. 

3245 Veszprém 

Kossuth utca 54. 

 

 

Tisztelt Kovács Úr! 

 

Legutóbbi telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, ezúton küldöm önéletrajzom egy példányát, valamint az 

ajánlóleveleket, amelyekből további információkat tudhat meg rólam. 

Mint ahogy arra beszélgetésünk során utaltam, több éves tapasztalattal rendelkezem a 

………………………………………………………………………………………………………………

……………..területén, amit az Önök cége is hasznosítani tudna. 

Szeretném Önnel személyesen megbeszélni a jelenlegi vagy a jövőbeli álláslehetőségeket. Amennyiben 

önéletrajzom elnyerte tetszését, kérem, hogy az 56/362-456-os telefonszámon hívjon fel, vagy a fent 

megadott címen értesítsen. 

 

Veszprém, 2008. február 15. 

 

 

Köszönettel és tisztelettel: 

 

 

 …………………………………….. 
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Ingatlankezelő Vállalat 
6722Szeged,  
Dáni János utca 14-16. 
Személyzeti Osztály Vezetője 
részére 
 
 

Tisztelt Uram/Asszonyom! 

 

Az Ön cégénél is előfordulhat, hogy egy munkaterületről tartósan kiesik a megfelelő 

szakértelmű munkatárs, vagy új feladatok ellátására rövid idő alatt kell megtalálni a 

megfelelő szakembert. 

 Amennyiben a TB ügyintézés, pénzügy, könyvelés területén hiányzik most, vagy a 

későbbiekben egy energikus, jó munkaerő, úgy kérem, tekintse át mellékelt önéletrajzom. 

 Szívesen venném, ha egy, az Ön számára alkalmas időpontban egy személyes 

találkozó keretében alkalmam nyílna egy részletesebb bemutatkozásra is, 

Értesítés esetén az alábbi címen és telefonszámon vagyok elérhető: 

 
 
Tisztelettel: Kerekes Gizella 
  Szeged, 6724 
  Hajnal utca 13. 
  T: 62-245-567 

 
 
Szeged, 2008. április 1. 
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A segédletek segítségével fogalmazza meg kísérőlevelét! 
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Motivációs levél 
 
Stollwerck-Budapest KFT 
 
Budapest 
Vágóhíd utca 20. 
1097 
 
Ludwigné Dervadelin Mária 
Humánpolitikai Osztályvezető 
 
Tisztelt Asszonyom! 
 
Az Expressz hirdetési újság 1995. április 15-i számában meghirdetett titkárnői állásra 
jelentkezem. 
 
Közgazdasági szakközépiskolai érettségim van, számítógép-kezelői végzettséggel rendelkezem. 
Gyakorlatom van gyors- és gépírásban, önálló levelezésben, iktatásban, nyilvántartások 
vezetésében, házipénztár kezelésben. 
Jártasságot szereztem számítógépes-szövegszerkesztői munkában, irodai gépek, berendezések 
kezelésében. Tapasztalatom van emberekkel való kapcsolatteremtésben, tevékenységek, 
események megszervezésében, lebonyolításában. 
23 éves vagyok, független, energikus, munkában megbízható, pontos. Társalgási szinten 
beszélem a német nyelvet, melyet folyamatosan tanulok, célom a középfokú nyelvvizsga 
letétele. 
Tudok gépírni, „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem. Szeretek olvasni, kirándulni, 
rendezvényekre járni. 
Úgy vélem, a fentiek hasznosak lehetnek az Ön cége számára. 
 
Remélem, hogy hamarosan egy találkozón vehetek részt Önöknél, ahol bővebb információkkal 
szolgálhatok magamról. A 231-1448-as telefonszámon vagyok elérhető.  
Címem: 1234 Budapest, Orgona utca 1.  
 
Budapest, 2008. április 16. 
 
 

Tisztelettel: 
 
Kiss Katalin 
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17. Állás megtartás 

 
Az állás megtartása 

 
 
 
 
 

Idők pontos 
betartása 

Személyes 
kapcsolatok 
rendszere 

Feladat, 
munkakör 

Praktikus 
javaslatok 

• Munkaidő 
pontos 
betartása 

• Ebédszünet 
• Dohányzás, 

étkezés rendje 
• Munkaidő 

teljes 
kihasználása 

• Szabadságok 
rendje 

• Közvetlen 
munkatársa
k 

• Felettesek, 
szakmai 
vezetők 

• Szolgálati 
út pontos 
ismerete 

• Feladatok 
pontos 
ismerete 

• „Munkám” 
helye és 
szerepe 

• Tárgyak, 
gépek, 
eszközök 
pontos 
ismerete, 
szakszerű 
kezelése, 
felelősség 

• Mindig tartsa 
be a szavát! 

• Tanuljon 
meg 
hallgatni! 

• Vigyázzon a 
pletykára! 

• Ne 
panaszkodjo
n! 

• Ne 
beszélgessen, 
ha éppen 
nincs fontos 
munkája! 

• Ne a 
munkahelyen 
randevúzzon! 

• Tartsa be az 
érvényes 
dohányzási 
szokásokat! 
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18.  Határozza meg napi időmérlegét! (jelölje be a körben az egyes időszakokra 
fordított idő mennyiségét most és az elhelyezkedését követően) 

Munka – család – szabadidő 
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