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BEVEZETÉS 
Miért kezdj bele?

Sokan szeretnék fejleszteni a vállalkozásukat, miközben számtalan 
akadállyal találkoznak ezen az úton. A fejlődés egy folyamat, ez az 
e-book pedig az út lényegre törő leírása, amelyen már ma megteheted 
az első lépéseket. Ha végig csinálod az itt olvasható hét lépést, 
garantáltan eljutsz arra az állomásra, ahonnan már képes leszel 
igazán hatékonyan fejleszteni a vállalkozásodat, folyamatosan és 
eredményesen. Ennek egyetlen feltétele van, hogy kitartóan csináld 
végig a hét lépést.

Én hiszek abban, hogy az éppen szükséges dolgokra a lehető 
legjobbkor találunk rá!

Mivel tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy, és nincs túl sok időd, ezért az 
alábbiakban egy esszenciális kivonatot kapsz a módszerből, amelyet 
sokan úgy ismernek, mint “a Rendszerelme Folyamat első hét lépése”. 

A változás természete

Először is nézzük meg, hogy miért is kezdenek a mai magyar 
kisvállalkozások egyre inkább a tudatos, és külső segítséget is igénybe 
vevő fejlesztés útjára lépni. 

Biztosan ismered a mondást, miszerint “Semmi sem állandó csak a 
változás maga.” Mindannyian alapvetően átmegyünk egy akaratunktól 
független folyamaton, amely két irányba viheti a vállalkozásunkat 
és egyben életünket is. Vagy a fejlődés, vagy a hanyatlás irányába 
tartunk. 

A változás elkerülhetetlen, a fejlődés azonban választható. 

“Nincs elég profit, nincs elég idő és túl sok a stressz.” Elegendő ebből 
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csak egy állításnak is igaznak lenni ahhoz, hogy cégvezetőként 
valamilyen változtatásban, fejlesztésben kezdj gondolkodni. Persze 
a fenti tünetek mellett is jelen lehet a cégedben a fejlődés, miközben 
mégsem érzed magadat elégedettnek. Fejlődhetsz és fejleszthetsz 
a termék és szolgáltatások területén, bevezethetsz újabb és újabb 
technológiákat, szoftvereket vagy képezheted a munkatársaidat. 
Ez mind-mind előre lendítheti ugyan a céged működését, azonban 
sajnos még ezek mellett is előfordul, hogy egy vállalkozás eredményei 
stagnálnak, visszaesnek, és a cég pozíciót veszít a piaci versenyben. 

Ha vezetőként úgy érzed, hogy mindent megteszel a fejlődésért, 
újabbnál újabb módszereket, eszközöket próbálsz ki, ismered és 
alkalmazod a legújabb marketing csodafegyvereket, akkor mégis 
hogyan történhet meg, hogy a vállalkozásod növekedése megállt, te 
pedig elégedetlen vagy és akár a kiégés jeleit is észlelheted magadon?

Vannak nyilvánvaló okok például megváltozott a piac, nincs munkaerő, 
nagy a verseny, a mi cégünk más, mint a többi stb. 

És vannak a valódi okok is, amelyek kiderítéséhez a vezető teljes 
figyelme és tudatossága szükséges.

Egy valódi ok: nem működnek a csodamódszerek

Egészen közelről ismerek olyan vállalkozót, aki elérte azt a pontot, mikor 
már a saját irodájában sem szeretett bent lenni, annyira nyomasztóvá 
váltak számára a munkahelyi állapotok. Növekvő bevételek, stabil 
profit és elégedett ügyfelek mellett mi okozhatott ekkora stresszt? 

Amikor felépítesz egy küldetésen alapuló vállalkozást, amire úgy 
érzed tényleg szüksége van a piacodnak, akkor mindent megteszel, 
hogy az ügyfeleidet kiszolgáld és stabil helyet szerezz cégednek 
a piacodon. Hiszel a termékedben, szolgáltatásodban és hamar 
elérkezik a növekedésnek, a valódi építkezésnek az ideje. Ilyenkor 
úgy érzed, hogy szinte ösztönből is épp pont a megfelelő emberek 
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jelennek meg körülötted. Azzal a szoftverfejlesztővel találkozol, aki a 
te szolgáltatásodra specializálódott és zseniálisnak tűnő rendszert 
fejleszt számodra. A legjobb informatikus tanácsait követve kezded el 
felépíteni a gépparkodat, sokat költesz fejlesztésre, mert tisztán látszik 
számodra, hogy ez a növekedés kulcsa. “Legyen nagyobb az irodánk 
és legyünk még többen. Itt az ideje autót vásárolni, sőt egy teherautó 
is jól jönne.” Mindez persze érzésből, intuícióból és töretlen vállalkozói 
ambícióból fakad. Akár egy briliáns cég is kifejlődhetne ebből a történet 
végén, de valami mégis legtöbbször megakadályozza mindezt. 

Bár számtalan eredete lehet ezeknek a tüneteknek, tapasztalataim 
szerint mégis csupán egy bizonyos ok áll a hátterében. Ez pedig nem 
más, mint egy komplex vezetői látásmódnak a hiánya vagy épp a 
háttérbe szorulása, amelyet leggyakrabban az idő és információhiány 
okoz.

Egy kedves érdeklődő ügyfelemet idézve:

„Judit, bennem még nem született elhatározás és eltökéltség a 
változásra. Alapvetően ellátom a feladataimat, még talán bírom is… 
csak idő nem jut másra, első a meló. Az tetszene, ha varázsütésre 
jobbá válnának a dolgok... de tudom ez lehetetlen. Viszont minden 
változástól rettegek, pláne, hogy pluszban meg kell érte küzdeni.”

Én itt szoktam azt mondani, hogy a változás elkerülhetetlen a fejlődés 
viszont választható. 

El sem hinnéd, hogy hányan számolnak be hasonló érzésekről, amelyek 
időnként hatalmukba kerítik őket. Sokan már régóta tudják, hogy 
változásra van szükségük, de a problémák halmaza olyan mértéket ölt 
a vállalkozói életükben, hogy azt sem tudják hol kezdjenek neki. 

Ha belekezdtél ennek az e-booknak az olvasásába, akkor bizonyára 
már te is érezted magadat hasonlóan. Több, mint három éve fejlesztek 
vállalkozásokat, így aztán elegendő alkalmam volt, hogy felismerjek, 
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egyfajta hasonlóságot a cégvezetők között:

“Az érzés mindig hamarabb érkezik meg arról, hogy változásra 
van szükségük, mint a pontos ismerete annak, hogy mit is lenne 
szükséges tenniük.” Ez az elveszettség olykor már a vállalkozói teljes 
magányosságáig, kiábrándultságáig is képes eljuttatni őket. Aki elérte 
ezt az állapotot, belül igazán már nem nagyon hisz abban, hogy valódi 
vezetőként bármikor képes lenne más döntéseket hozni, másként 
cselekedni és ezzel más élet stílust választani. 

Ez a könyv azért született, hogy neked is megmutassa azt az utat, 
amelyet számos vállalkozás vezetőjével már sikerrel végig jártunk. Jól 
lehet, többük nyilatkozata szerint nem volt könnyű, mégis mindnyájan 
úgy tartják, hogy ez volt a legjobb dolog, ami történhetett velük.  

Nincs semmi titok és csodamódszer, mindössze egy rendszer, ami 
előhozza belőled és cégedből mind azt, amit a VÁLTOZÁS legjobb 
módjaként FEJLŐDÉSNEK nevezünk. Ez az alkalom arra, hogy ha úgy 
érzed, hogy az, amit és ahogyan most csináltok már nem támogat 
téged és a csapatodat, akkor teljesen újra indíthatsd a rendszeredet. 

Íme a hét lépés, hogy te és a munkatársaid mind elkötelezett 
cégfejlesztőkké váljatok! Én pedig itt vagyok és távolról is végig kísérlek 
az utadon.
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1. LÉPÉS: 
Cégfelmérés, avagy kerülj képbe a jelenlegi helyzettel!

Biztosan ismered azt a jelenséget, amikor a hajnali indulás pillanatában 
a navigációd még nem észleli a GPS jeleket, így egy őrült útitervet ad 
meg számodra. Kell neki egy kis idő, hogy képbe helyezze magát, azaz 
megállapítsa a kezdő pozíciót. Ha ez a lépés nincs meg, az eltévedés 
garantált. 

Ha el akarsz jutni az úticélodhoz, először tudnod kell, hogy hol vagy.

Pontosan így van ez a cégfejlesztéssel is. A leggyakoribb fejlődést gátló 
tényező nem más, mint a vezető információ hiánya a jelen állapottal 
kapcsolatban. Ezeket a hiányokat nevezzük vakfoltoknak. 

Lehet, hogy könnyebb lenne először a céged állapotának felmérésével 
kezdeni, most azonban mégis -először Rád, azaz a vállalkozásod 
vezetőjére fókuszálunk, hiszen az egész szervezet működésének a 
kulcsa te magad vagy.

A legtöbb cégvezető három dologtól szenved a vállalkozásában:

• Pénzhiány

• Stressz

• Időhiány
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Ha nincs elég pénz, hiába szereted, amit csinálsz, lehet kedvenc 
időtöltésed a munkád, a vállalkozói léted állandó veszélyben van. 
Ilyenkor automatikusan stresszelsz is.

Ha nincs elég időd, előbb-utóbb nagyon elfáradsz. A vállalkozás 
ugyanis végsősoron azt a célt szolgálja, hogy újabb és újabb 
erőforrásokat teremtsen a családi, vagy személyes céljainknak. Az 
állandó kilátástalan mókuskerék érzésben könnyen kiégsz, ami életed 
egyetlen területét sem támogatja, beleértve a legfontosabbat is, az 
egészségedet. Mert, ha meg is van mindened, de egészséged nincs 
akkor, a MINDEN is csak semmi. 

Ha stresszes vagy, a szüntelen problémamegoldási kényszer állandó 
túlélő helyzetben tart. Ilyen állapotban képtelenség kreatívnak lenni, így 
elveszíted az alkalmazkodási képességedet, de nehéz összeszedettnek 
is lenni, ami szükséges lenne a hosszú távú stratégiai gondolkodáshoz.

Ha meg tudod állapítani melyik tényező befolyásol téged leginkább, 
máris képes vagy megalapozottan dönteni, hogy melyik témával 
foglalkozz először. Hogy miért fontos a sorrend? Mert hiába akarsz 
több bevételt vagy kevesebb stresszt, ha jelenleg arra sincs időd, hogy 
megkeresed az okát az időhiánynak és változtass. 

Először neked van szükséged időre, ahhoz, hogy megtanulj másként 
bánni az időddel. 

A személyes hatékonyságnövelésről a következő részben olvashatsz.

Ami ezután jön az a céges diagnózis. Nincs más dolgod, mint egyfajta 
leltárként végig venni a céged területeit. Minden tevékenységet, amely 
jellemző a vállalkozásodra. Ezek közül sok általánosat találhatsz és 
lesz néhány egyedi, ami nem mindenkire jellemző. 

Ha használsz feladat vagy projektkezelőt, már most nyiss egy új 
felületet, ahol felvezetheted a tevékenységeiteket és saját véleményed 
alapján értékelheted azokat. Gyakran hasznos, ha a kollégáidat is 
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megkérdezed az őket érintő területekről, szélesítve ezzel a saját vezetői 
látókörödet.  

Itt adok néhány tippet, hogy melyek ezek: 

1. Adminisztráció

2. Pénzügyek

3. Informatika

4. Projekt menedzsment

5. Partnerkezelés és vevőkezelés

6. Értékesítés

7. Kontrolling

8. Marketing

9. HR

10. Beszerzés

11. Gyártás

12. Logisztika

13. Vezetés

A weboldalamról letöltheted a 101 kérdéses felmérésünket, amivel 
gyorsan végezhetsz az első lépéssel és a kezedben tarthatod a céged 
állapotfelmérését.

Tipp! Használhatod például a Trellot, (www.trello.com) mint 
feladatkezelőt arra, hogy a kérdésekre adott válaszaidat könnyedén 
%-os eredményként is lásd.



w w w . u n g v a r i j u d i t . h u

7 lépés, ami által képessé válsz a vállalkozásod hatékony és stresszmentes fejlesztésére

9

2. LÉPÉS: 
Növeld a hatékonyságod!

Egy energikus és rendkívül kreatív ügyfelemmel egy konzultáció 
alkalmával 3 órát ültünk egy asztalnál. A tárgyalóasztalon épphogy 
elfértünk a digitális eszközeinkkel, de a telefonnak kitüntetett helye volt 
a fiatalember jobb kezének közelében. 2. alkalommal csörrent meg a 
konzultáció során, amikor jeleztem, hogy a hatékonyságunk érdekében 
halkítsa le. Igen ám, de még némán is képernyővel felfelé lett elhelyezve 
az asztalon. Így könnyedén tudott a hívásokra rövid sms üzenetekkel 
válaszolni. Miután ez is 2. Alkalommal történt meg ismét jeleztem, 
hogy fordítsuk le a készüléket, hogy hatékonyak tudjunk maradni. 
Megdöbbentő néha mennyire nehéz változtatni egy szokásunkon a jobb 
eredmény érdekében. Az említett ügyfelem egyébként a konzultációnk 
alatt több mint 20 nem fogadott hívást gyűjtött be, akiket a hazafelé 
úton visszahívott. Kiderült, hogy mindenki túlélte azt a 2 órát nélküle. 

Valahogy így működünk mi manapság a felgyorsult digitális világban 
és észre sem vesszük, hogy az eszközeink irányítanak minket és 
nem mi használjuk őket. Sokkal nagyobb tudatosságot igényel ma 
ingerszegény környezetbe kényszeríteni magunkat, hogy a tervezett 
feladatainkra koncentráljunk. Már ha vannak…

“A szorongást az okozza hogy nincs ráhatásunk az eseményekre, 
nem szervezzük  meg, nem irányítjuk őket, és nem készülünk fel 
rájuk.”

– David Kekich

Én magam David Allen GTD módszerét alkalmazom évek óta a 
hatékonyságom fejlesztésére és komplett digitális eszköztárat 
használok a megvalósításhoz. 
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Melyek a legnagyobb akadályai a valódi hatékonyságnak:

• Olyan mértékben vagyunk körülvéve zavaró körülményekkel, 
amelyek teljesen blokkolják az összpontosítási képességünket.

• Nem rendelkezünk teljeskörű komplex támogató rendszerekkel, 
amelyek segítségével könnyedén szervezhetjük az életünket. 

• Nem rangsoroljuk a feladatainkat, amelynek legjellemzőbb oka, 
hogy nem tudjuk eldönteni a fontossági sorrendet. 

Ha ezen a három tényezőn sikerül kis mértékben is változtatnod, 
már megtapasztalhatod, hogy te irányítod az idődet és ezáltal fel is 
szabadíthatod azt. 

Rakj rendet a feladataid között: 

•  Készíts egy listát a jelenlegi teendőidről! Mindent írj össze, ami a 
fejedben van és leköti a figyelmedet. Legyen az egy megbeszélés 
egy munkatársaddal vagy egy pénzügyi döntés, amelyet régóta 
halogatsz. Minél több annál jobb.

•  Határozd meg mivel is van dolgod és van-e vele valódi teendőd. 
Fontos, hogy itt az is kiderülhet, hogy törlöd az egészet, mert 
mégsem feladat és át is adhatod valaki másnak és máris 
beindult a delegálás, ami a hatékonyságodat segíti. Ennyire 
egyszerű a tisztázása egy teendőnek. 

•  Amivel pedig dolgod van azt tartsd meg, tedd fontossági 
sorrendbe és döntsd el mi lesz vele a következő lépésed.

Ha igazán hatékony szeretnél lenni és a mindennapi teendőidet a valódi 
életcéljaid szolgálatába szeretnéd állítani, akkor semmi képpen ne 
hagyd ki a tervezés részt, ahol egy 5 lépéses módszer is a segítségedre 
lesz. 
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További tippek:

• Legyen napirended akár csak egy kisbabának.

• Ne csak dolgozz, hagyj időt a feladataid megtervezésére is.

• Tanulj meg nemet mondani az időrabló dolgokra.

• Ne vedd fel mindig a telefont, a tervezett visszahívással akár 
egy óra időt is megtakaríthatsz naponta.

• Állítsd le MOST a figyelemelterelő értesítéseket a telefonodon.

“Hatékonyságunkat leginkább azzal tudjuk növelni, ha 
meghatározzuk az életminőségünket érintő projektjeinket és konkrét 
teendőinket.”                     

– David Allen
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3. LÉPÉS: 
Jövőkép és célok az életstílusod szolgálatában

Három gyakori felállás létezik a célokat illetően.

Az első amikor nincsenek célok és tervek, sem jövőkép, hanem 
intuícióból, megszokásból vagy éppen lelkesedésből sodródik egy 
vállalkozás. Egy egyszemélyes cégnél ez hosszú távon is tud stabilan 
működni, de olyan vállalkozásnál, ahol az együtt gondolkodásra, közös 
problémamegoldásra és valódi csapatmunkára van szükség, ott a 
legnagyobb akadály, ha a többiek nem ismerik a miérteket. Márpedig 
a munkatársakat nem az ügyvezető 3 hetes nyaralása fogja motiválni. 

A második amikor léteznek kitűzött célok, talán valahol még írásban 
is megvannak, azonban az eredmények mérése elmarad és a 
következtetések hiányában újra tervezések sem történnek. Ilyenkor 
nem alakul egy folyamattá a jövőkép megvalósítása, hanem olyan 
mintha valahol lebegne egy légüres térben. 

A harmadik amikor vannak pontosan kitűzött célok, mégpedig a 
cégvezető által a saját életére és a vállalkozásának jövőképére 
vonatkozóan is. Ez teszi igazán izgalmassá a fejlesztést, mert ezen 
a ponton érzik azt a cégvezetők a leggyakrabban, hogy olyan mintha 
jobb üzemanyagot tankolnának az autójukba. Mi más is motiválhatna 
minket jobban, mint az a legjobb minőségű élet, amit csak el tudunk 
képzelni magunk számára. 

“Az a lényeg, hogy a lényeg legyen a lényeg.” 

– Stephen R. Covey
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Honnan tudhatod, hogy tervezésre van szükséged?

• Konkrét célok helyett inkább a munkára összpontosítasz.

• Onnan tudod, hogy sokat dolgoztál, hogy jó alaposan elfáradtál.

• Elfoglaltnak és munkamániásnak lenni szerinted sikk.

• Akkor érzed magad eredményesnek, ha tevékeny vagy, és 
minden percedet kihasználtad a napban.

• Vállalkozóként gyakran úgy érzed, mintha a megrendelőd vagy 
az ügyfeled lenne a főnököd. 

• Megmaradt néhány munkavállalói szokásod, kényszert érzel, 
hogy tovább bent maradj, mint a munkatársaid.

• Nem tudod megengedni magadnak a rendszeres pihenést, 
feltöltődést, mert nélküled megáll az élet a vállalkozásban.

• Gyakori, hogy a nélkülözhetetlenséged jó érzéssel is tölt el.

Kezdj el tervezni most!

Ha még nem gondolkodtál el azon, hogy milyen életstílus tetszene 
igazán akkor ajánlom figyelmedbe Timothy Ferris 4 órás munkahét 
című könyvét. Kiváló ötleteket találhatsz benne! 

Válaszolj 3 egyszerű kérdésre és garantálom, hogy be fog indulni a 
fantáziád a jövőképedet illetően! Minden kérdésre írj 5 választ. 
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1. Ki szeretnél lenni? 

A beidegződéseink, szokásaink és a hazai vállalkozói kultúra 
rendszerint nem támogatja az “igazi” vállalkozói életstílus 
kialakulását. Leggyakrabban inkább kényszervállalkozókkal 
találkozni, akik vállalkozókként önmaguk munkavállalói, de 
legalábbis ezzel a szemlélettel élik mindennapjaikat. 

Biztosan ismered a Pareto elvet, amiknek a vállalkozások 
működésére vonatkozó értelmezése az, hogy 80% munkával érjük 
el a teljesítményünk 20%-át. Ha neked is volt már olyan érzésed, 
hogy egész nap dolgoztál, nagyon elfáradtál, de végül semmilyen 
eredményérzésed nem alakult ki, akkor lehet, hogy a munkaidőd 
mindössze 5%-ban foglalkoztál eredmény termelő feladatokkal.  
Tehát a munkaidőd 95%-a nem volt eredményes. 

Kézenfekvő tehát, hogy a célunk az, hogy maximális eredményt érj 
el, minimális energiabefektetéssel. Képessé válj arra, hogy minden 
5% befektetett energiád 95%-os haszonnal járjon. 

Tehát itt az ideje, hogy végre leírd milyen valódi cégvezető szeretnél 
lenni, majd menj végig minden életterületeden és válaszold meg a 
kérdést: 

“Ki szeretnél lenni?” 

2. Mit szeretnél megtenni?

A vállalkozói életstílus legfontosabb jellemzője a szabadság. Ez 
azt jelenti, hogy bármivé válhatsz, és bármit megtehetsz. Az ok 
és okozat törvénye azonban itt is működik, tehát azzá válsz, amit 
teszel.

Ha szabad lennél, mit tennél a szabadidőddel? Élnél a hobbidnak? A 
családodnak, vagy éppen egy jótékony célnak? Vagy mindháromnak?
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Tehát itt az ideje, hogy végre leírd miket szeretnél megtenni és itt is 
menj végig minden életterületeden és válaszold meg a kérdést: 

“Mit szeretnél megtenni?” 

3. Mit szeretnél megvenni?

Egy dán mondás szerint “Az utolsó ingnek nincs zsebe”. Nagyon 
szemléletes és elgondolkodtató hasonlat ez az életről, melynek 
egyszer vége szakad, így a felhalmozott vagyontárgyaknak, 
legyenek azok bármilyen kedvesek is számodra egy bizonyos 
ponton már nem veszed hasznát. 

Ha a motiváció nem mutat túl a tárgyak birtoklásán, akkor mindaz, 
ami a tulajdonodba került nem hoz majd valódi boldogságot. Ha 
azonban a célod ennél távolabbra mutat és pl. egy vágyott autó 
mögött egy magasabb cél rejtőzik, az anyagi javak kulcsfontosságú 
eszközökké válhatnak az életstílusod szolgálatában. Ekkor a helyük 
valóban ott van a listádon. 

Számoljunk

A lenni-venni-tenni lista nem véletlenül jelenik meg ebben a sorrendben. 
A tárgyaid a tetteidet, a tetteid a megálmodott életedet, vagyis a 
vállalkozói életstílusodat támogatják, amely mögött akár nemesebb 
küldetésre is lelhetsz. 

Az előző tervező feladat során direkt nem használtunk számokat, 
pénzösszegeket, hiszen annak, hogy “20 millió van a számlámon” 
önmagában nincs értelme.

Az elméd képtelen vele bármit is kezdeni, de ha arra gondolsz, amit 
vennél belőle és aztán azáltal valamit megtehetnél abból kikerekedne, 
hogy ki is lennél szívesen. Így válhat a vállalkozói motivációd teljessé.
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Itt van az a pont, ahol visszaugrunk a vállalkozás fejlesztésnek arra a 
területére, ahol a számok vezetik a táncot. Egy hatalmas különbséggel 
a kezdeti állapotokhoz képest. Amikor elindítottad a vállalkozásodat, 
akkor volt egy üzleti célod, hogy minél jobban menjen. Most, ha már van 
időd magadra, könnyedén megláthatod a számok és az eredményeid 
mögötti konkrét lehetőségeket. Itt ér körbe a tervezés és lehetnek a 
vágyaidból a céged számai és a számaidból teljesítheted az álmaidat. 

Utolsó feladat itt, hogy árazd be a listádon szereplő venni és tenni 
pontokat. Fordítsd át anyagi megfelelőre a terveidet. Például 
mekkora összeg szükséges ahhoz, hogy megvedd a vitorlásodat az 
Adrián és mekkora rendszeres havi fenntartási összeget szükséges 
ehhez elkülönítened. Ebből a listából könnyedén összeáll egy teljes 
kép a tervezett életstílusod pénzben kifejezhető értékéről. Így 
aztán azt lebonthatod a kitűzött célod határidőjéhez igazítva havi 
teljesítményekre. És akkor érünk körbe amikor a vállalkozásodból 
havonta kivehető fizetés vagy osztalék előleg pontosan fedezi az 
életstílusodat. 

Legközelebb tehát, mikor a számokra gondolsz, lásd mögöttük azt 
az életet, amit azok biztosítanak számodra. Engedd szabadjára a 
fantáziád, és hagyd dolgozni a zsigeri vágyaidat, hiszen szabad 
vállalkozóként ez különböztet meg minket másoktól. 

“Ma megteszem, amit mások nem és holnap elérem amire ők nem 
képesek.”      

– Jerry Rice 
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4. LÉPÉS: 
Határozd meg ki mit csinál és miért!

A munkaköri leírás több mint egy kötelező munkajogi adminisztráció. 
Ha még nincsenek tisztázott munkaköreid, akkor könnyen abban 
a helyzetben találhatod magad, hogy nélkülözhetetlennek tűnő 
státuszba került embereken múlik a céged jövője. 

Az első lépésben már leltárba vehetted a céged tevékenységeit. Ez egy 
jó kiindulópont, hogy utána járj a munkaköröknek. És nem véletlenül 
előzi meg a tevékenységek listája a munkaköröket. Ha megnézed 
a felsorolást vagy a listát, amelyet elkészítettél láthatod, hogy a 
különböző feladatokra más-más adottságokkal rendelkező személyek 
szükségesek.

Mi alapján döntöd el ki melyik feladatot látja el? Nyilvánvalóan a 
munkatárs személyiségéhez, tudásához, tapasztalatához leginkább 
megfelelő munkakörhöz kapcsoljuk. Kérdés, hogy amikor egy új 
munkakört képezünk és megkezdjük a kiválasztási folyamatot, 
tudjuk-e pontosan milyen személyiség szükséges ahhoz, hogy az 
adott feladatban nem csak jól teljesítsen, hanem jól is érezze magát. 
A legjobb ugyanis, örömteli, elégedett, boldog emberekkel együtt 
dolgozni. Ezért mérd fel pontosan kit veszel fel, mert ezzel akár 1 évet 
is megtakaríthatsz, ami alatt igazán kiismernéd azt, akivel együtt 
dolgozol.

Ha már rendelkezel egy csapattal, de nem érzed pontosan tisztázottnak 
a munkaköröket, a tevékenységek összegyűjtése után folytasd azzal, 
hogy megkérdezed a munkatársaidat, hogy mi is az ő tevékenységük. 
Nyilatkoztasd őket, hogy mi a munkájuk majd ellenőrizd, hogy valóban 
így van-e. Izgalmas kérdés lehet az is, ha megkérdezed tőlük, hogy mi 
az ő felelősségük, vagy éppen ki az ő felettesük. Ebből rögtön kiderül 
mennyire tisztázott a szervezeted munkaköri rendszere.



w w w . u n g v a r i j u d i t . h u

7 lépés, ami által képessé válsz a vállalkozásod hatékony és stresszmentes fejlesztésére

18

Ha a kérdőíveid már megvannak a munkakörökről, rendelkezel egy 
saját elképzeléssel, hogy milyen valódi pozíciókra van szükségetek, 
akkor el is készülhetnek a tényleges munkakör leírások. 

Hogy miért jó és elengedhetetlen ez a cégedben?

Mert teljesen más, mint a munkaszerződés célja. Abban ugyanis 
egy kölcsönös jogviszonyt foglaltok írásban, míg a munkaköri leírás 
egyoldalúan tájékoztat. És ez így védhet meg téged munkáltatóként 
egy esetleges munkaügyi vitában.

Mutatok egy példát hogyan gondolkozz:

Itt már nem csak tevékenységekben gondolkozunk, hanem a 
tevékenységekért való felelősségekben is.
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Ha rendelkezel ezzel a tudással és ezek írásban is rögzítve vannak, 
akkor amikor kiesik egy kulcsember megkönnyítheted a dolgodat. Amíg 
nem veszel fel helyette mást biztosan nem egy komplett munkakört 
adsz át egy meglévő kollégádnak, hiszen végtelenül leterhelnéd. 
Ha részekre bontod a munkakört, lehetőséged van ideiglenesen 
felosztani több munkatársad között. Így a leterheltségük ellenére 
nagyobb együttműködésre számíthatsz, mert nem tűzoltásnak, 
túlélési küzdelemnek élik meg, hanem tudatosan kapják az átmeneti 
feladatot, személyre szabottan. Így vezetőként számodra is keletkezik 
egy kicsivel nagyobb tér és idő az új munkatárs kiválasztására. 

A végére hagyom, de valójában a legfontosabb, hogy vezetőként te is 
rendelkezz munkaköri leírással. Kezd a feladat megvalósítását ezzel!

Tippeket találsz a vezetői feladatokra itt. 

• irányítod a vállalkozás folyamatos és eredményes működését

• megtervezed, vezeted, koordinálod és ellenőrzöd az általad 
vezetett szervezet tevékenységét a tulajdonosi irányelveknek 
megfelelően

• a szervezet ügyeinek intézése, szakmai irányítása

• a szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének 
meghatározása és megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi 
és vezetői érdekeket

• a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és 
hatáskörmegosztás szabályozása

• anyagi, emberi és pénzügyi források biztosítása a szervezet 
céljainak és programjainak megvalósítása érdekében

• a mérleg- és a vagyonkimutatás elkészíttetése és értékelése
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• tulajdonosok felé beszámolás a tevékenységről, valamint a 
szervezet működéséről

• közép-és hosszútávú stratégia kidolgozása és ismertetése

• gondoskodás a vállalkozás vagyonának kezeléséről, 
gyarapításáról, védelméről, a társasági cél szerinti 
felhasználásról

• gondoskodás az éves költségvetés elkészítéséről és annak 
folyamatos nyomon követéséről, korrekciójáról

Ha már most is első helyen foglalkozol ezekkel nap mint nap, akkor 
gratulálok, igazán tudatos vezető vagy. 

Ha még nem akkor kezdj bele most a változtatásba.



w w w . u n g v a r i j u d i t . h u

7 lépés, ami által képessé válsz a vállalkozásod hatékony és stresszmentes fejlesztésére

21

5. LÉPÉS: 
Gondolkodj és működj folyamatokban

Ha már tudod, hogy miért is akarsz fejleszteni, megtaláltad az időt 
arra, hogy meg is tedd a lépéseket, vannak tisztázott munkakörrel 
rendelkező segítőid, akkor már várhatod is a pozitív változásokat. 

Ha mégsem vagy elégedett akkor lehet, hogy ezek jellemeznek:

•  még mindig nélkülözhetetlennek érzem magam, mert kisebb 
vagy nagyobb mértékben benne vagyok szinte minden 
tevékenységünkben

•  indokolatlan és követhetetlen működési költségeink vannak és 
túl sok idő amíg az okokat kiderítjük

•  folyton hibákat keresünk vagy éppen hibákat oldunk meg és 
elfogy az energia 

•  az ügyfélreklamációk sok időt veszenek el és a selejtek mértéke 
is aggasztó

•  úgy tűnik sosem lesz vége az újabb működési hibák 
keletkezésének

•  semmi nincs írásba foglalva a folyamatokról, mert azt sem 
tudom hol kezdjek neki

Minden eredmény mögött folyamatok vannak. Ez akkor is így van, ha 
nem mi terveztük meg a folyamatot vagy éppen nincs rálátásunk a 
folyamatra és akkor is amikor mindezt mi irányítjuk és összhangban 
van a vállalkozás céljaival.  

Ha nem vagy elégedett a vállalkozásod eredményeivel, akkor fejleszd 
a folyamataidat.
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Amennyiben segítségre van szükséged mutatok néhány lehetőséget 
ahogyan nekikezdhetsz. 

Ha ismersz feladatkezelőket akkor azok között is találhatsz a 
folyamatok rögzítésére alkalmas eszközt. Én szívesen alkalmazom a 
Trello feladatkezelőt a folyamatok rögzítésére, abból a célból, hogy 
egy word doksi helyett láthassam azok kapcsolódási pontjait. A 
grafikus megjelenítésre kiváló eszköz lehet egy mindmap alkalmazás 
(számtalan online verziót találhatsz a neten).  A Google összes irodai 
alkalmazásában találsz alkalmas eszközöket és kiválaszthatod 
a szimpatikusabbat. Ilyen például a Google Docs, Sheets, Slides, 
Drawings. Ha ezt végig csinálod az összes folyamaton, az eredmény 
akár a teljes céged működési kézikönyvének egy jelentős része. 

Íme néhány példa a folyamatokra:

•  Értékesítés (pl. piackutatástól az újravásárlásra ösztönzésig)

•  Online marketing (érdeklődőszerzéstől a visszatérő vásárlókig)

•  HR folyamatok (pl. új pozíció megfogalmazásától a személy 
kivezetéséig a szervezetből)

•  Gyártás, termékfejlesztés (kutatás-fejlesztéstől a raktározásig)

•  Ügyfélkezelési folyamat (pl. első kapcsolatfelvételtől az után 
követésig, utógondozásig)

•  Informatika folyamat (pl. Egy új felhasználó rendszerbe való 
beillesztésétől a kivezetéséig)

•  Fejlesztési folyamat és stb. stb.

Én gyakran úgy látom a cégeket magam előtt, mint Neo a mátrixot. Ha 
szeretnéd Te is így látni a vállalkozásodat ezt a lépést semmiképp ne 
hagyd ki, kezdj bele most!
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6. LÉPÉS:  
Legyen saját vezetői műszerfalad!

Ha úgy gondolod, hogy neked már van egy kiváló könyvelőd és egy 
szuper adótanácsadód, akkor ez a téma eddig is nagyon fontos volt 
számodra. Ha nem teljesen vagy elégedett a szolgáltatóiddal, akkor 
legyen ez most a legfontosabb téma a számodra, mert itt rejtőzhet sok 
problémád valódi oka.

Bármelyik csoportba is tartozol, ha cégvezetőként mások előtt szeretnél 
járni, akkor ennek a témának mindig az első prioritású ügyeid között 
lesz a helye.

Lehet, hogy többször hallottál már a számok fontosságáról vagy éppen 
az okosszámokról. Ha követsz akkor talán már tudod, hogy ez egy 
igen komoly becsípődésem lett az évek során. Olyannyira, hogy bár ez 
maradt az utolsó előtti helyen a listában, mégis ez az egyik legfontosabb 
rész, mondhatni mindennek az alapja. Hiszen birtokolhatsz bármilyen 
beosztást, címet, rangot és tiszteletet, valójában a hatalmad egyedül 
abban áll mennyi információval rendelkezel. Közhelyesen fogalmazva a 
tudás hatalom. Cégvezetőként mindenről, de tényleg mindenről tudnod 
kell. Na nem olyan értelemben, hogy mindent te csinálsz, hanem arra 
van szükséged, hogy a folyamatszálak végén kinyerhető információk 
esszenciája mindig nálad sűrűsödjön össze. 

Nézzük melyek azok a számok, amelyek minden vállalkozásban 
megtalálhatóak:

•  Árbevétel 

•  Profit 

•  Költségek

•  ÁFA 

•  Tartalék

•  stb.
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Ezek mind olyan egyértelműek számunkra, de mindannyian tudjuk, 
hogy ennyi információval még könnyedén kormányozható bármely 
vállalkozás a szakadék szélére. Arra is van példa, hogy ennyi 
információval is lehet sikeresen céget működtetni, de az biztos, hogy 
ebben az esetben nem egy stabilan működő fejlődő vállalkozásról van 
szó, amely tudja hová tart. Nézzünk egy példát egy konkrét vállalkozásra, 
ahol kiválóan mérhetőek a cég és a munkatársak teljesítményei is. 
Vegyünk egy ingatlan forgalmazással foglalkozó céget, ahol jellemző 
módon az adott személyek az értékesítés folyamatát az első lépéstől 
az utolsóig saját maguk végzik, menedzselik.  A cél minél több ingatlan 
értékesítéséből származó jutalékra szert tenni. 

Nézzük miket mérhetünk mindeközben:

1. Ingatlanok tulajdonosainak hideghívással történő megkeresése 

2. Helyszín bejárással felkutatott eladó ingatlanok száma

3. Személyes látogatással megtekintett ingatlanok száma

4. Adatbázisba bekerülő, szerződött ingatlanok

5. Megtartott ingatlan bemutatók száma

6. Vételi ajánlatok száma

7. Megkötött adás-vételik száma

8. Eladott ingatlanok száma

9. Jutalék összege/hó 

10. Tovább ajánlással behozott új ügyfelek száma

11. Meghíúsult adás-vételi szerződések száma
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Ha rendszeresen monitorozzuk a fenti tevékenységeket, akkor 
láthatjuk mekkora teljesítményre képes a vállalkozásunk vagy éppen 
egy munkatársunk a jelenlegi tudásával. 

Például, ha valaki egy hónapon belül 1,5MFt-os jutalékbevételt 
úgy ér el, hogy 20 hideghívást folytat le, amelyből 6 esetében lesz 
sikeres személyes találkozó, és ebből 2 szerződött ingatlan kerül be a 
portfólióba, melyből a végén 1 ingatlan értékesítésre kerül, akkor ez jó 
példa lehet azoknak a munkatársaknak, akik utálják a hideghívásokat. 

Ha megértik a fontosságát, akkor képessé válhatnak arra, hogy 
fejlesszék a saját teljesítményüket.

Ehhez szükséges, hogy a vezető a visszajelzést a mérőszámok alapján 
tudja megadni a munkatársainak, mert ezzel teljesen objektív tud 
maradni. 

Mi teszi lehetővé, hogy ennyi információ naprakészen a rendelkezésünkre 
álljon? A fenti példa mögött egy folyamatosan fejlesztés alatt álló 
szoftver szolgáltat információt a cég különböző szintjein. Tehát a kulcs 
egy műszerfalban van. 

Hogyan lehet saját műszerfalad?

1. Határozd meg, hogy az alapokon kívül milyen számok fontosak 
a te cégedben.

2. Nézd meg hol találod meg a szükséges információkat. 
(számlázó, könyvelő, feladatkezelő, CRM rendszer, webshop, 
vállalatirányítási rendszer, táblázatok, e-mailek, munkatársak)

3. Gondold át a számaid közötti összefüggéseket a folyamataid 
alapján. Például: mekkora online marketing hirdetési költésből 
érhetsz el 30 új 10eFt feletti kosárértékben vásárlót.
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4. Alakítsd ki a saját riport rendszeredet, ahol a teljesen különböző 
szoftverekből, táblázatokból kinyert adatokat is átláthatóan 
tudod kezelni. 

5. Legyél következetes, elsősorban magaddal szemben. Különíts 
el időt legalább havonta arra, hogy feltöltsd az információdat 
és következtetéseket vonj le. Az még jobb, ha hetekben 
gondolkozol.

6. Ünnepled meg az eredményeiteket, amikor a munkatársaid 
egyre jobb teljesítményeket érnek el azáltal, hogy mérsz. 
Bizonyított tény, hogy amit mérünk az javul!

Néhány extra tipp egyéb mérőszámokra:

• Kampány eredmények (feliratkozók száma)

• FB jelenlétben a követők száma

• Weboldalad látogatóinak száma (organikus kattintások)

• Átlagos napi bevétel

• Fix és változó költségek (egyéb kategóriák aránya az 
összköltségekhez)

• Bérköltségek / összes bevétel

• Megkötött szerződések / kiadott ajánlatok

• Vásárlói reklamációk / vásárlások száma

• Kintlévőségek és tartozások mértéke

• Készpénzállomány
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• Bankszámlák egyenlegei

• Tagi kölcsönök

• Gyártási selejtek

• Hibák (külső beszállítók, szolgáltatók)

• Szállítási költségek / bevétel

• Profit / projekt

• Egy alkalmazottra jutó forgalom / nyereség

• Készletforgás

• Nyereség bérhez viszonyított aránya

• Stb. 
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7. LÉPÉS: 
Építsd fel és működtesd a rendszeredet

Egy jó rendszer soha nincs készen!

Ahhoz, hogy bármely rendszer életképes legyen két dologra van 
szükség:

1. Tudni azt, hogy konkrétan mit akarunk a rendszerrel elérni, 
tehát mi a célja (ezt a 3. lépés után már jobban láthatod) 

2. Milyen eszközöket és működési eljárásokat használunk 
a folyamatban, a célok eléréséhez. (ezt a 4. lépésben 
határozhattad meg)

Legyen szó egy két fős vállalkozásról, vagy egy több száz főt alkalmazó 
cégről a résztvevők egymással kölcsönhatásban működve rendszert 
alkotnak. Ha fejleszteni szeretnéd a vállalkozásodat, erre a rendszer 
szemléletre mindenképpen szükséged lesz.

Készítsd el a vállalkozásod szervezeti ábráját! Segítségül egy minta 
ábrát találsz hozzá a következő oldalon.

Az ábrát célszerű digitálisan is elkészíteni, hiszen ezt a 
folyamattervezések során még sokszor használhatod, módosíthatod. 
Az ábrád elkészítésében az 5. pontban már rögzített folyamatok is a 
segítségedre lesznek. 

Az elkészítésnél figyelj arra, hogy a pozíció nem maga az ember. Egy 
feladatot többen is elláthatnak, ahogy egy emberhez is több feladat 
társulhat.

A szervezeti ábra segítségével tisztán láthatod, hogy mely pozíciók 
és emberek miként kapcsolódnak egymáshoz és hol lehet szükség 
beavatkozásra. 
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Ha minden tevékenységet és munkakört a célok szolgálatába állítva 
folyamatokba rendezel - az elképzelhető legideálisabb módon - akkor 
már csak annyi dolgod van, hogy az ideális állapot és a jelenlegi 
működésetek közötti különbségeket, hibákat kijavítsátok.

Mutatok egy példát: 

Ebben a példában egy termelési részlegnél felmerülő 2 fős munkaerő 
igényt vezetünk végig egy feltételezett folyamaton. Ahogy látod a felső 
vezetőig érnek fel a szálak és a legalsó szinteken is van kommunikáció.

Mit jelent mindez a példánkban? Lehet ez egy un. hiba amikor egy 
termelési vezető csak úgy simán összefut a büfénél a cégvezetővel 
és méltatlankodik, hogy megint elment 2 ember és nem is érti, hogy 
lehetnek ilyen hálátlanok a munkásai. 
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Eközben egy üzemi munkás a dohányzó helyen fut össze az online 
marketinges régi haverjával és már kész tényként közli, hogy újabb 
emberre van szükség mert a termelési vezető már megint kikészített 
két embert, ráadásul a legjobbakat. 

Sejthetjük mennyi félreértés adódhat az ilyen információ áramlásból, 
nem is beszélve arról, ha a jogosultsági körök sincsenek kellően 
definiálva a munkaköri leírásokban. 

Vizsgáld meg a saját céged szervezeti ábráját és keress hibákat, 
vagyis olyan részleteket: 

• ahol hiányozhat az információ 

• hiányozhatnak jogosultságok

• esetleg duplikált felesleges munkavégzések vannak

• indokolatlan résztvevők lehetnek a folyamatban és a 
kommunikációban

Minél több pozíció, ember és folyamat van jelen a vállalkozásodban 
annál több kapcsolódás jellemzi és ezáltal egyre nagyobb a hibák 
előfordulásának lehetősége. 

A folyamataid és a rendszered kidolgozásába érdemes bevonnod 
az alsóbb szintek vezetőit, sőt a munkaköri leírások elkészítésénél 
egy fejlesztési folyamat során akár a munkavállalók is bevonhatók 
kérdőívek segítségével. 

Így válhat a csapat minden tagja a fejlődési folyamat aktív részesévé. 

Szóval én azt mondom hajrá és folytasd, amit itt most elkezdtél. Mutass 
példát a kollégáidnak azzal, hogy élen jársz a fejlődésben! 
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Nyomtasd ki emlékeztetőként a szervezeti ábrát, amely segít rajta 
maradni az utadon. 

“A bölcsesség azt jelenti, hogy a legjobb eredményt érjük el, a 
legjobb eszközökkel.”

– Frances Hutcheson
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Köszönöm

hogy végig olvastad ezt az összefoglaló leírást. Bízom benne, hogy 
sok hasznos tippet kaptál, és már látod magad előtt a saját céged 
fejlődési folyamatát. Külön gratulálok ahhoz, hogy bizalmat szavaztál 
magadnak, hogy végig fogod csinálni!

Ne feledd, hogy ez még csak az első lépés volt, amelyet megtettél, és 
én innentől kezdve lelkes támogatódként kísérlek végig azon az úton, 
amely mellett döntöttél. Amit ígérhetek, hogy a sok változás ellenére is 
sokkal jobban fogod élvezni ezt az utat, mintha hagynád, hogy minden 
maradjon a régiben.

Neked mi volt a leghasznosabb?

Kérlek oszd meg velem a véleményedet! Nagyon kíváncsi vagyok, a 
saját céges történetedre, ezért örülnék, ha megosztanád velem! 

Hogyan tudsz írni nekem?

• Leveledet küldd a hello@ungvarijudit.hu címre. 


