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AZ INTELLIGENCIA

• Hagyományosan az intellektuális intelligenciát 

tekintették intelligenciának, (verbális 

gondolkodás, matematikai gondolkodás, 

kreativitás, - általánosságban az információ 

felfogásának vagy észlelésének képessége, és 

tudásként való elraktározása)

• az IQ (intelligencia hányados) és a sikeresség 

között gyenge korrelációs kapcsolatot találtak



ÉRZELMI INTELLIGENCIA

A korábban (pl. Thorndike és Stein, 1920-35: 

„szociális/társas intelligencia”) általánosan 

„emberi készségeknek” definiált tényezők 

pontos felmérésével és meghatározásával 

jött létre az Érzelmi Intelligencia fogalma 

(Mayer és Salovay1990)



Az érzelmi intelligencia az a képesség, 

melynek birtokában valaki képes …

✓ észlelni, felismerni és kialakítani az 

érzelmeket, azért, hogy ezzel a megértést 

segítse

✓ tudatosítani az érzelmeket

✓ tudatosan szabályozni az érzelmeket

(Mayer-Salovay 1990)

✓ hogy ezáltal 

elősegítse az érzelmi és 

intellektuális fejlődést 

és az alkalmazkodást



MAYER–SALOVEY MODELL

Az érzelmi intelligenciát négy fő 

területre osztják:

1.képesség az érzelmek pontos 

érzékelésére

2.képesség a gondolkodás 

érzelmek segítségével való 

előremozdításában

3.képesség az érzelmek 

jelentésének megértésére

4.képesség az érzelmek 

kezelésére



Forrest Gump … videó 

Egy enyhén 

debilis 

fiatalember 

fényes társadalmi 

karriert fut be!

IQ + EQ=Siker  



Eric Fromm: A szeretet művészete /idézet

• A gyerek számára 8-10 éves koráig a 

szeretet kizárólag azt jeleneti, hogy őt 

szeretik. A gyerek eddig a korig hálásan 

és vidáman elfogadja, hogy szeretik. 

• A gyerek fejlődésének ezen a pontján 

egy új érzés születik, 

• az, hogy az ember a saját 

tevékenységével szeretetet tud 

létrehozni.

„ A szeretet nem csupán művészet, hanem a szó igazi értelmében 

mesterség is, amelyet életgyakorlatokban sajátíthatunk el."



EQ DEFINICIÓ 

• Ha képesek vagyunk 

magunk és mások 

érzelmeit felismerni, 

önmagunkat motiválni, 

érzelmeinkkel 

magunkban és emberi 

kapcsolatainkban 

megfelelően bánni. 

• Mentális képességek, 

személyiségvonások, 

társas kompetenciák 

együttese.

Tévhitek

• kedvesség  konfrontáció

• „kiereszteni a gőzt”,  érzelmekkel 

bánni tudás

• Nők EQ > Férfiak EQ – de az 

egyének közti különbség nagyobb

• Nők: nagyobb érzelmi tudatosság, 

több empátia, jobb társas készségek

• Férfiak: magabiztosabbak, 

optimistábbak, könnyebben 

alkalmazkodnak, jobban tűrik a 

stresszt

• Tanult, fejleszthető, életkorral nő! Daniel Goleman: Érzelmi 

intelligencia a munkahelyen 1995 



AZ INTELLIGENCIA MÉRÉSE

• Hagyományosan az IQ-val történik (ember logikus 

gondolkodási és probléma megoldási képessége: 

intelligenciából mit képes megérteni, hogyan képes azt 

beilleszteni a viselkedésébe, probléma kezelési módszereibe, a 

külvilághoz való alkalmazkodásába)

• Az EQ (Érzelmi Intelligencia Hányados) mérése: 

– Képesség alapú mérések (Mayer és Salovay)

– Önértékelésen alapuló mérések (pl. EQ Map, Bar-on )

– Un. 360˚-os mérések (többirányú értékelésen alapuló 

mérések) 



EQ – érzelmileg kompetens ember portréja 

• Feladat 2 csoport



ÉRZELMI KOMPETENCIÁK



ÉRZELMI – SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
hogyan tudunk magunkkal bánni 

Én-tudatosság
érzelmi tudatosság, pontos 

önértékelés, önbizalom 
(Érzelmeink hatásának felismerése)

Önszabályozás

önkontroll, megbízhatóság, 

lelkiismeretesség, 

alkalmazkodó-képesség, 

innovációs készség 

(kezelni tudjuk belső állapotainkat)

Ön-motiváltság

teljesítmény-vezéreltség, 

elköteleződés, kezdeményezés, 

optimizmus (Cél elérése)

Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations 



SZEMÉLYES KOMPETENCIA 1



SZEMÉLYES KOMPETENCIA 2 



SZEMÉLYES KOMPETENCIA 2 

ÖNSZABÁLYOZÁS 



SZEMÉLYES KOMPETENCIA 3



ÉRZELMI – SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK

Szociális 

tudatosság

Empátia, szolgáltatás-orientáció, 

mások fejlesztésére való 

érzékenység, a sokféleség 

elfogadása és kezelése, szervezet-

politikai tudatosság 

Szociális 

/Társas 

készségek

Befolyásolás és hatékony 

kommunikáció, változás-segítés, 

konfliktus-kezelés,  kapcsolat 

építés, együttműködés, csoport-

képesség 
(másokból az általunk kívánt viselkedést váltsuk 

ki) 

Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations 



SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK



EQ Teszt



EQ Teszt



MILYEN ELVÁRÁSAIK VANNAK A KORSZERŰ 

NAGYVÁLLALATOKNAK?

• Belülről motivált, együttműködésre, folytonos 

változásra és tanulásra kész csapatembereket 

szeretnének

• Optimista és sikerorientált munkatársakat, akik 

képesek és akarnak magas színvonalon 

teljesíteni



INTELLIGENCIA ÉS A CSOPORT

• Magas intellektusú személyek, egyéni feladatként, 

magasabb színvonalon képesek megoldani egy 

problémát mint alacsony intellektusú társaik

• Apolló szindróma: ha magas intellektusú csoportot 

hozunk létre, tapasztalat szerint gyakran gyengébb 

eredményt érnek el, mint az alacsonyabb intellektusú 

csoportok (Meredith Belbin kutatásai)

nehezen irányíthatóak, meddő vitákra 

hajlamosak, a döntéshozatalban nehézkesek

túl nagy hangsúlyt fektetnek az elemzésre

tagjai kizárólag személyes meggyőződésük 

alapján óhajtanak cselekedni, tekintet nélkül 

arra, hogy álláspontjukat elfogadják-e a 

többiek



HATÉKONY CSOPORT 

•  Világos célok: A jövőkép, küldetés, cél vagy feladatkijelölés 

megtörtént és mindenki elfogadta. Cselekvési terv segíti a 

megvalósítást.

•  Formalitásmentes légkör: A légkör egyre kevésbé formális, 

inkább kellemes, nyugodt, nincs feszültség, az unalom jelei nem 

mutatkoznak.

•  Jellemző a részvétel: Sok a megbeszélés, mindenkit 

bátorítanak a közreműködésre.

•  Helyt kap a meghallgatás: A tagok hatékonyan alkalmazzák 

az aktív meghallgatás technikáit: kérdeznek, újrafogalmaznak, 

összefoglalnak.

•  Jellemző a civilizált egyet nem értés: A csoport elfogadja, 

hogy vannak eltérő nézetek, de ezeket nem nyomják el, nem kerülik 

ki, nem bagatellizálják.



HATÉKONY CSOPORT 2 

•  Fontos döntések esetén a célt tartják szem előtt: de nem a 

mindenáron való egyhangú döntés, hanem a szabad 

véleménynyilvánítás alapján. Elkerülik a formális szavazást, vagy a 

könnyű kompromisszumok keresését - konszenzust igyekeznek 

elérni.

•  A kommunikáció nyitott: A teamtagok nem félnek véleményüket, 

érzéseiket kimondani a feladattal és a csoport működésével 

kapcsolatosan.

•  A szerepek tisztázottak: Az egyes teamtagok szerepeivel 

szembeni elvárások világosak. Amikor cselekedni kell, egyértelmű 

feladat-megjelölésre kerül sor, amit az érintettek elfogadnak és 

végrehajtanak. A munka tisztességesen el van osztva a tagok között.



HATÉKONY CSOPORT 3 

•  A vezetés megosztott: Bár a teamnek van formális vezetője, a 

vezetési funkciók időről időre gazdát cserélnek, a csoport igényeinek, 

a körülményeknek függvényében. A formális vezető mintát ad a 

megfelelő viselkedésből és pozitív közös normákat alapoz meg.

•  Figyel a külső kapcsolatokra: A team időt szán a külső 

kapcsolatok ápolására, erőforrások mozgósítására és a szervezet 

vagy környezet más csoportjai felé a megbízhatóság sugárzására -

természetesen nem csak a szavak szintjén.

•  A sokszínűség jellemzi őket: A teamtagok sokfélék. Mások 

alkalmasak a célok kijelölésére és a megbízható végrehajtásra, 

mások a folyamatok kitalálására és ellenőrzésére.

•  Van önértékelés: Időnként a csoportnak meg kell állni, hogy 

ellenőrizze hogyan is működik, és mi akadályozhatja a 

hatékonyságot.



EQ MÉRÉSÉNEK MÓDSZEREI

• Önértékelés (self report) tesztek

• 360-fokos tesztek részben az önismeretre, 

részben pedig arra a tényre épülnek, hogy a 

körülöttünk élő emberek is kialakítanak egy képet 

érzelmi intelligenciánkról. 



AZ EQ FEJLESZTÉSI MODELLJE

• Ismerd meg önmagad! (Az érzelmi intelligencia
ABC-je, alapérzelmek és felismerésük,
gondolatok, érzelmek és cselekvés, saját
gondolati, érzelmi és cselekvési mintáink
felismerése)

• Válaszd ki új önmagad! (a következetes
gondolkodás alkalmazása, állandó értékelés és
újra választás, elköteleződés a belső motivációk
iránt, optimizmus)

• Add önmagad! (empatizálj, kötelezd el magad
nemes célok iránt

• Társas kompetenciák fejlesztése





Egy ember minél inkább képes önmagában és 

másokban is a pozitív érzelmek kiváltására, annál 

magasabb érzelmi intelligenciával rendelkezik!



Érzelmi Intelligencia és a kommunikáció

• A csoportok eredményességében tapasztalt 

különbséget kommunikáció eltérő 

hatékonysága okozta. 

• Ott volt hatékonyabb a kommunikáció, ahol 

nagyobb volt az egymásra és önmagukra való 

figyelés, ahol a tagok motiváltabbak voltak a 

csoport céljainak megértésére és a közös 

cselekvésre. 



Ha a szervezetben dolgozók képesek 

észlelni, felismerni és kialakítani az 

érzelmeket, akkor

1. mélyek és támogatóak a munkatársi kapcsolatok

2. a vezetés érzékeny az alkalmazottak problémáira

3. a vezetés és az alkalmazottak kölcsönösen támogatják egymást

4. felismerik a változással szembeni ellenállás okait

5. készek a változásokra

6. jól menedzselhetőek a változások

7. fontosnak tartják a munkával való elégedettséget

8. érzékeny a partnerek (vevők, szállítók) problémáira

9. figyelnek a munka és magánélet kiegyensúlyozottságának 
támogatására

10. felelősséget éreznek munkájukért, természeti és társadalmi 
környezetükért



Ha a szervezetben dolgozók képesek 

tudatosítani az érzelmeket

1. olyan módszereket alkalmaznak, amelyek bátorítják a 

problémák felszínre kerülését

2. olyan módszereket alkalmaznak, amelyek nyílt kommunikációt 

eredményeznek

3. beszélnek a problémákról, és nem söpörik azokat a szőnyeg 

alá

4. olyan módszereket alkalmaznak, amelyek a legtöbb esélyt 

biztosítják a problémák érdemi megoldására

5. olyan módszereket alkalmaznak, amelyek garantálják a célok 

megértését

6. olyan módszereket alkalmaznak, amelyek feltárják az 

alkalmazottak munkahellyel kapcsolatos beállítódásait 



Ha a szervezetben dolgozók képesek 

tudatosan szabályozni az érzelmeket

1. odafigyelnek az alkalmazottak fejlődésére

2. rendszeresen értékelik az alkalmazottak fejlődését

3. építenek az alkalmazottak önálló felelősségére

4. nem alakulnak ki szélsőséges érzelmi konfliktusok

5. segítik a konfliktusok megoldását

6. elfogadott és támogatott a saját hibákból való tanulás

7. törekednek a kölcsönösen elfogadható célok kitűzésére

8. fontosnak tartják a célok megértését

9. világosan látják saját jövőjüket, és optimizmussal 
tekintenek a jövőbe

10.rendszeresen értékelik az alkalmazottak szervezeti 
célokhoz való viszonyát

11.támogatják az alkalmazottakat a munka és magánélet 
egyensúlyának fenntartásában



SZERVEZETI KLIMA TESZT

Klímateszt eredménye
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Válaszok

száma
Kérdőív alkalmas arra, hogy egy adott szervezeten 

belül a belső klíma jellegzetességeit felmérje és 

arra vonatkozó értékelést adjon. 

A szervezetben domináló vezetési, irányítási 

kultúrát vizsgálja úgy, hogy a működés belső 

akadályait diagnosztizálja. 

12 belső, irányítási 

problémakört lehet 

azonosítani



Hipotézisek

• ha egy szervezetben emberek 
működnek, akkor a szervezetnek 
éppen úgy mérhető az 
intellektuális és érzelmi 
intelligenciája, mint a 
szervezetben dolgozó embereké

• a szervezet érzelmi intelligenciája 
a szervezet kommunikációs 
gyakorlatában és működési 
módjában nyilvánul meg



Ajánlott irodalom


