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1 BEVEZETÉS - ÖSSZEFOGLALÓ A VEZETŐI 

IDŐGAZDÁLKODÁS KIALAKULÁSÁRÓL 

Az idő mint korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás befolyásolja az elvégezhető feladatok 

mennyiségét, illetve az egyes feladatokra fordítható időmennyiséget. A vezetési struktúrában a vezetői 

feladatok nehezebben tervezhetők és köthetők időhöz, mint egy konkrét technológiai vagy beruházási 

folyamatban, de ez sokszor csak első megközelítésben igaz. A vezető tevékenységében is számos 

olyan feladat van, ami ténylegesen időhöz köthető, megtervezhető és betartható, így a vezetői munka 

hatékonysága is növelhető az időtényezőre nézve, ugyanakkor ennek a végrehajtása komoly 

önkontrollt igényel.  

 

Kérdésként merülhet fel, hogy minek tekintsük az időt a vezetési munka szempontjából? Korlátnak, 

ami a vezetőt folyamatosan céltudatos cselekvésre készteti a célok elérése érdekében vagy 

erőforrásnak, amivel hatékonyan kell gazdálkodni? Mindkettő igaz lehet a vezetés különböző szintjein. 

Az alsó szintű vezetőknek, akiknek a munkája a technológiai folyamatok betartásához, 

végrehajtásához kötődik, az idő inkább korlát, amit figyelembe kell vennie a munkatevékenységek 

irányítása, a folyamat zavarainak elhárítása során. A magasabb szinteken az idő egyre inkább 

erőforrás, amivel hatékonyan kell és lehet is gazdálkodni (Katonáné et al, 1997). 

 

Drucker (1992) „A hatékony vezető” című művében arról ír, mit kell tennie a menedzsernek ahhoz, 

hogy hatékony irányító lehessen. Megállapítja, hogy a hatékonysághoz vezető út első állomása az, 

hogy a vezető tisztázza, mire megy el az ideje, majd ennek ismeretében egy olyan időbeosztást készít, 

ami biztosítja, hogy nem vesztegeti el amúgy is kevés idejét. A nap egy vezető számára is 24 órából 

áll, amelyben vezetői tevékenysége mellett időt kell szakítani magánéletére és élettani folyamatainak 

(alvás, étkezés, higiénia) biztosítására is. Ez utóbbi normális esetben legalább napi 10 órát vesz 

igénybe. A fennmaradó 14 óra elegendő kell, legyen a munkára, a munkába járásra és családi életre, 

valamint a hobbitevékenységekre is. Sok vezető napi 15 óránál több munkát végez, ami azt jelenti, 

hogy nemcsak a családot, a művelődést, a szórakozást kell feláldoznia, hanem egészségét is 

(menedzserbetegségek). A stressz mellett valószínűleg az élettani folyamatok rovására is munkát 

végez, aminek hosszabb távon súlyos következményei lehetnek, egyéntől és alkattól függően. A 

vezető tényleges munkaideje az egész világon hosszabb, mint a törvényes munkaidő. Egy amerikai 

felmérés szerint egy ipari felsővezető napi munkaideje 12 óra, egy középvezetőé 10 óra. Egy német 

felmérés szerint a vezetők napi 10 órát dolgoznak. Egy, a rendszerváltás előtti magyar felmérés szerint 

az iparvállalatok felső vezetőinek tényleges munkaideje 10,3 óra, amihez nyugodtan 

hozzászámíthatunk még napi 1-2 óra olyan munkát, amit a vezető hazavisz, mert annak elvégzéséhez 

zavartalan nyugalomra van szüksége (Mehlhoffer, 2004).  

 

Az idő használati értékének fogalmát Updegraff (2004) vezeti be. Az időt, mint erőforrást, - akár a 

pénzt, az embereket, vagy az eszközöket – akkor érdemes használni, ha a felhasználás határhaszna 

pozitív, azaz az érte várhatóan megszerezhető érték, és a siker valószínűségének szorzata nagyobb, 

mint a felhasznált erőforrás használati értéke. 
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Ebből az következik, hogy akkor érdemes valakinek látszólag ésszerűtlenül sok időt, pénzt fordítani 

valamire, ha amit megszerez, annak számára különleges, mások számára még rejtett értéke van; vagy a 

siker valószínűsége jóval nagyobb, mint mások hiszik; vagy a felhasznált erőforrás használati értéke 

számára kisebb, mint ellenfelei feltételezik (Tarnóczi et al., 2011).  

 

Az idő használati értéke növelhető előzetes felkészüléssel, a megfelelő erőforrások felhalmozásával. 

Updegraff úgy fogalmaz, hogy az időt raktározható a tudás felhalmozásával, az ötletek feljegyzésével, 

a megbeszélésekről, tárgyalásokról készített feljegyzésekkel.  

Vincze (2004) szerint az idő meg is vehető, igaz nem az időtartam, hanem az idő használati értéke. A 

leggyakoribb idővétel a telefonálás. (A telefonálásra fordított idővel és a telefonálás árával meg lehet 

venni azt az időt és útiköltséget, amelyet a személyes megbeszélésre kellett volna fordítani.) Időt vétel 

a levél-, a csomagküldés, a taxizás, és természetesen a munkához a legmegfelelőbb, legjobb 

szerszámok, eszközök, módszerek alkalmazása is. (Berde, 2015) 
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2 AZ IDŐGAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁNAK 

NÖVELÉSE 

A hatékonyság növelésének főbb módszerei a következők lehetnek, az egyszerűbbtől az összetettebb 

metódusig haladva: 

 

1. Hosszabb munkaidő. 

Ha többet akarunk teljesíteni, ez a legnyilvánvalóbb és egyben a legalacsonyabb hatékonyságú eszköz. 

A legtöbb ember alkalmazottként, havi bérért dolgozik. Mivel ezt szokta meg, amikor többet szeretne 

keresni, az első gondolata automatikusan az, hogy ezért többet kellene dolgoznia. 

A heti 50-60-70 órás munkahét egy ideig kétségtelenül hozza az eredményeket, sőt átmenetileg akár 

indokolt is lehet. Hosszabb távon azonban a hátrányok nyilvánvalóak: a „gyertyát két végén égető” 

embernek nincsen szabadideje, megromlik az egészsége, és előbb-utóbb tönkremennek a családi 

kapcsolatai. 

 

2. Tempósabb munkavégzés. 

Ha gyorsabban végzünk el egy adott tevékenységet, az növeli hatékonyságunkat. A gyakorlatban ez 

sokféleképpen megvalósítható, például feladatok csoportosításával és ismétlésével,vagy összetett 

feladatok leegyszerűsítésével. 

A nagyobb munkatempó jó stratégia, de az elérhető eredmény itt is korlátos. Legfeljebb duplázni 

tudjuk teljesítményünket, a többszörözés kizárt. Ráadásul nem is célszerű folyamatosan „csúcsra 

járatni” magunkat, mert annak kimerültség és kiégés a vége. 

 

3. Prioritások alkalmazása. 

Ha azokkal a tevékenységekkel foglalkozunk, amelyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá 

eredményeinkhez, akkor ugyanannyi idő alatt nagyságrenddel többet tudunk elvégezni. 

A Pareto-elv szerint tevékenységeink 20%-a hozza az eredmény 80%-át. Ez négyszeres hatékonyság-

áttétet jelent, szemben azzal a 80%-kal, ami 20%-ot hoz, vagyis egynegyedes áttétet eredményez. A 

különbség tehát összesen tizenhatszoros. 

 

4. Team munka. 

A harmóniában, összehangoltan végzett csapatmunka nagyságrenddel több eredményt hoz, mint az 

egyének munkájának egyszerű összege. Az ok nyilvánvaló és egyszerű: mindenki saját erősségei 

területén tud tevékenykedni. 

Külön-külön az „1 + 1 = 2”, csapatban azonban az „1 + 1 = 11” képlet az érvényes. Ennek elsődleges 

oka, hogy a csapattagoknak lehetőségük nyílik egymás tudását, pénzét, idejét, energiáját, sikereit, 

kudarcait, ötleteit és kapcsolatait hasznosítani. 
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5. Időtöbbszörözés. 

Hatékonyságunk növelésének ez a legjobb módszere. Lényege, hogy csak egyszer „tesszük bele” a 

rendszerbe az időnket, a kimeneti oldalon mégis többszörös lesz a végeredmény. Az időtöbbszörözés 

véglegesen felszabadítja az időnket. 

 

Három alaptípusa létezik: 

 Befektetések. Ha ezek – részvények, ingatlanok stb. - volumene elég nagy, a passzív 

jövedelem egy ponton lefedi költségeinket. 

 Jogdíjas termék létrehozása. Olyan terméket – könyvet, zenét, szoftvert, infóterméket – 

hozunk létre, ami folyamatosan termeli a bevételt. 

 Saját vállalkozás. Felépítünk egy olyan vállalkozást, amelyben egy ponton túl már nem kell 

aktív munkával részt vennünk. Ilyen például egy jól összerakott MLM hálózat, vagy egy cég, 

amelynek az üzletmenetét az alkalmazottak bonyolítják. (Kerner, 2012) 

 

Az időgazdálkodás első lépése, hogy listát vezetünk mindazokról a feladatokról, amiket el akarunk 

végezni. Erre egy egyszerű feladatlista is alkalmas. A következő lépés, hogy egy olyan szisztémát 

alkalmazunk, ami segít a lehető legtöbb feladat elvégzésében a rendelkezésünkre álló idő alatt. A 

következő tippek lehetnek segítségünkre abban, hogyan végezzünk el minél több feladatot minél 

rövidebb idő alatt. 

2.1 Getting Things Done – Intézz el mindent!  

Más szóval alkalmazz fegyelmezett időgazdálkodási módszert! A GTD (Getting Things Done) 

időgazdálkodási módszer a legjobb erre. A módszer lényege, hogy sokkal több feladatot tudunk 

elvégezni akkor, ha nem kell gondolkodnunk azon, hogy mit csináljunk, hanem egy 

mechanizmus segítségével egyszerűen kiválasztjuk az adott pillanatban leghatékonyabban elvégezhető 

feladatot. A GTD ennek a mechanizmusnak a kialakításához ad módszert, mégpedig öt lépésen 

keresztül. 

1. Rögzítsd.  

Az első lépés, hogy a felmerülő feladatokat a lehető legkevesebb ráfordítással rögzítsd egy „Inbox” 

gyűjtőbe. Ez lehet elektronikus eszköz vagy jegyzettömb is. A lényeg, hogy minden pillanatban 

veled legyen és legyen alkalmas arra, hogy a felismerés pillanatában rögzítsd vele a feladatokat. 

Ezzel a módszerrel megszabadítjuk magunkat attól a stressztől, hogy valamit elfelejtettünk. 

2. Dolgozd fel.  

Szánj időt arra, hogy az Inbox-ban összegyűjtött feladatokat átnézed. Azokat, amik azonnal, rövid 

idő alatt (mondjuk kevesebb, mint két perc) elvégezhetők, végezd el. A többit vagy tedd be 

egy teendő-listába, vagy delegáld valaki másnak, ha nem a te dolgod, vagy tedd félre későbbi 

rendszerezésre. A teendő listában lévő feladatokat az alkalmas pillanatban végrehajtjuk. Teendő 

listából több is lehet. Lehet például egy listánk az otthoni feladatok számára, egy az irodában 

végzendő munkának, egy az elintézendő telefonhívásoknak. Természetesen egy elektronikus eszköz 

sokat segít abban, hogy egyetlen listában tárolhassuk a feladatokat, amiket több szempont szerint 

rendszerezhetünk. 
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3. Rendszerezd.  

Ebben a lépésben teszünk rendet a további rendszerezésre félretett feladatok között.  

Előfordulhatnak közöttük olyanok, amikkel nincs jól megfogható teendőnk. Ezeket tegyük el például 

egy „ötletek” gyűjtőbe, hogy megnyugodjunk afelől, hogy megőriztük őket.  

Lesznek közöttük olyan feladatok, amik több időt igényelnek. Ezeket tervezzük be a naptárunkba. 

Lehetnek közöttük komplex feladatok, amiket David Allen projekteknek hív. Ezeknél döntsük el, 

hogy mi az első specifikus feladat amit végre tudunk hajtani. Ezt tegyük be egy teendő listába. A 

projektet pedig tegyük be egy „projektek” listába. 

4. Vizsgáld át.  

A projekt listában lévő projektjeinket és az ötletgyűjtőben lévő ötleteinket rendszeres időközönként 

vizsgáljuk át és határozzunk meg  hozzájuk olyan végrehajtható feladatokat, amiket aztán a teendő 

listák valamelyikébe tudunk tenni. A GTD módszer ezzel a fázissal biztosítja, hogy a hosszú távú 

céljainkat időről időre napirendre tegyük. Az átvizsgálás egy rendszeres feladat, amit mondjuk 

hetente kétszer megtehetünk. 

5. Végezd el. 

Határozd el magad és hajtsd végre a feladatot. Ekkor már ne gondolj másra, csak koncentrálj a 

feladat végrehajtására. Ha jól végeztük el a korábbi lépéseket, akkor minden adott ahhoz, hogy 

hatékonyan végezzünk feladainkkal. 

 

A GTD módszer átvételéhez jó kezdet, ha leírsz egy listát mindarról, amit tenned kell. Ez a lista 

valószínűleg egyszerre fog megnyugtatni és lelombozni – megnyugtatni, mert már nem kell mindent 

észben tartanod, és lelombozni, hogy mennyi, listán szereplő dolgot el kellett volna már végezned. 

Allen módszerének a lényege, hogy ez a lista ne nyomasszon minket belülről tovább, és, hogy minél 

kevesebb magunkkal szembeni be nem tartott ígéret nézzen vissza ránk. Ezt a legegyszerűbben úgy 

érhetjük el, ha minél apróbb tennivalókra bontjuk le a listánk: semmi se jelenjen meg, ami nem egy 

specifikus, elvégezhető feladat. Egyik ponttal kapcsolatban se kelljen megkérdezned, hogy „hogyan”. 

A „hogyan” legyen maga a leírt tennivaló. Ezzel azt is kiszűrheted, ha az esetleges terved túl nagy 

feladat, vagy külső segítségre van szükséged ahhoz, hogy belefogj. 

A tapasztalat azt mutatja, egy-két napba mindenképp beletelik, hogy az összes papírodat és e-mailedet 

rendszerezd, felállítsd a teendőlistádat, illetve eldöntsd, hogy mi az, amit nem tudsz megvalósítani. Ha 

ez egyszerre túl nagy feladatnak tűnik, tedd meg lépésenként: első nap csak a papír alapú feladatokat 

rögzítsd, másnap nézd át a postafiókod első 50 e-mailjét – és ezzel már gyakorlod is a GTD módszer 

alapját! 

A GTD módszer tehát nem csak személyes teendőlisták esetén lehet hasznos: arra is remekül alkalmas, 

hogy a kollégáidnak vagy alkalmazottaidnak pontos feladatokat adj, így akkor is tudni fogják, mit kell 

tenniük, ha éppen nem vagy az irodában. 

(https://www.minicrm.hu/blog/2014/10-24/getting-things-done-gtd-a-stresszmentes-produktivitas-

titka/) 

 

https://www.minicrm.hu/blog/2014/10-24/getting-things-done-gtd-a-stresszmentes-produktivitas-titka/
https://www.minicrm.hu/blog/2014/10-24/getting-things-done-gtd-a-stresszmentes-produktivitas-titka/
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2.2 Minden feladatot tervezz be a naptáradba  

Cal Newport egy elismert kutató és időmenedzsment szakértő. Vizsgálatai szerint a feladatlisták 

önmagukban nem segítik az időgazdálkodásunkat. Éppen ezért minden egyes teendőnket tervezzük be 

a naptárunkba.  

Newport szerint a feladatlisták elrejtik a feladatok méretét és időigényét, nem segítenek reális képet 

alkotni arról, hogy mennyi feladattal vagyunk képesek valójában megbirkózni. Éppen ezért minden 

feladatot tervezzünk be a naptárunkba a becsült időszükségletével együtt! Ha valamiért nem tudjuk a 

tervezett időpontban végrehajtani, akkor tegyük át másik időpontra, lehetőleg még az adott héten. 

Ezzel a módszerrel képesek leszünk reálisan megítélni a heti teljesítőképességünket. 

2.3 Fejezd be, amit elkezdtél  

A legtöbben megdöbbennének, ha tudnák hogy mennyi munkát ölnek egy évben olyan 

tevékenységekbe, amiket sosem fejeznek be. Ezek egy ideig fontosak, meg is teszünk értük ezt-azt, 

majd később az élet felülírja a célokat és a munkánk sosem hasznosul. Minél inkább szellemi munkát 

végzünk, annál nagyobb az esélye annak, hogy ebbe a hibába esünk. Egy műhelyben nem férünk el ha 

sok a félkész termék. A számítógépen ugyanezt már nem vesszük észre… Ha több eredményt akarunk 

elérni, akkor figyeljünk arra, hogy mennyi munkán – vagy a GTD fogalomrendszerében: projekten – 

dolgozunk párhuzamosan! 

 

Mielőtt belekezdünk egy feladatba, válaszoljuk meg magunknak a kérdést: 

 Van más feladatom, amivel még nem végeztem? Ha igen, mi indokolja azt hogy másikba 

kezdjek? 

 Be tudom fejezni ezt a feladatot a belátható időben? Ha nem, akkor szét tudom szedni jól 

meghatározható lépésekre? Esetleg olyanokra, amiknek önmagukban is lehet haszna? 

 

2.4 Tudd, hogy miért csinálod…  

Ha már betartjuk a befejezés szabályát, akkor érdemes nagyon tudatosan megválasztani, hogy mibe 

kezdünk bele egyáltalán! Ezért mielőtt belekezdenénk bármibe is, tegyük fel magunknak a következő 

négy kérdést. Jurgen Appelo, a Management 3.0 című népszerű könyv szerzője alkalmazza a négy 

miért technikáját. 

 Miért ezt? Miért pont ezzel foglalkozzak? Ez a kérdés segít megérteni a munka célját. Vagy 

éppen rádöbbent, hogy csak megszokásból, vagy magunk sem tudjuk, miért csinálnánk ezt. Ha 

az derül ki, hogy ez a legfontosabb feladat amivel foglalkoznom kell, akkor a kérdés segített 

ezt tudatosítani magunkban, ami jó hatással lesz a motivációnkra. Ha nem ez a legfontosabb, 

akkor elkerültünk egy feladatválasztási hibát… 

 Miért én? Lehet, hogy a feladat elvégzése fontos, de egyáltalán nem biztos, hogy nekem kell 

ezzel foglalkoznom. Lehet, hogy más hatékonyabban, olcsóbban, jobban képes lenne ugyanezt 

elvégezni. 

 Miért most? A kérdés, hogy tényleg most van-e itt az ideje annak, hogy ezzel a dologgal 

foglalkozzak? Ez valami olyan, ami fontos is, vagy csak sürgős lett? Mi van, ha mégis 

későbbre halasztom? Mi történik, ha egyáltalán nem csinálom meg? 

http://calnewport.com/
http://www.jurgenappelo.com/
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 Miért itt? Olyan-e a feladat jellege, amit valamilyen felszerelést, közeget igényel? 

Elképzelhető-e az, hogy ezt a feladatot valahol máshol is meg tudnám oldani, és itt, ahol most 

vagyok inkább olyan feladatokkal kellene foglalkoznom, amit csak itt tudok megoldani? 

 

Hogyan koncentráljunk az értékes feladatokra? 

 

A hatékonyság egyik fontos pillére a feladataink szervezett, fegyelmezett végrehajtása. Ugyanennyire 

fontos viszont az is, hogy a szűkös időnket olyan feladatok végrehajtására fordítsuk, amik valóban 

fontos célokat szolgálnak. 

 

2.5 First Things First (Először a fontosat! ) 

Míg a GTD módszer elsősorban a feladatok végrehajtására koncentrál, addig a First Things First 

szemlélet az időnk értékes felhasználására helyezi a hangsúlyt Stephen R. Covey könyve magyarul is 

megjelent „Először a fontosat!” (1994) címmel. Szokjunk hozzá a gondolathoz, hogy bármennyire is 

hatékonyan szervezzük az időnket, akkor sem lesz időnk minden feladatot elvégezni. A lényeg a 

prioritások meghatározása és betartása. Covey könyve nagyon sok hasznos támpontot ad az 

időgazdálkodáshoz.  

 

Válaszd szét a sürgőset és a fontosat  

 

 

1. ábra: Sürgősség-fontosság mátrix (forrás: Covey, 1994) 

 

http://www.bagolyvar.hu/webshop/product/eloszor-a-fontosat,000259.html
http://www.adaptiveconsulting.hu/wp-content/uploads/2015/10/Eisenhower_Matrix.png
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Az időgazdálkodásunk legnagyobb ellensége a sürgősség. A sürgősség elhomályosítja 

ítélőképességünket és a fontosság érzetét kelti. Eisenhowernek, az Egyesült Államok egykori 

elnökének tulajdonítják a következő idézetet: „ami fontos, az ritkán sürgős, és ami sürgős az ritkán 

fontos.” Az Eisenhower mátrix a fontosság és sürgősség szerint osztályozza a feladatokat. Erre a 

mátrixra épül Covey módszere is. A módszer támpontot ad arra, hogy mit tegyünk az egyes 

negyedekben lévő feladatokkal. 

 Sürgős és fontos – amint lehet végezzük el. (I. negyed.) Ezek a feladatok azok, amiket 

amilyen gyorsan csak lehet meg kell csinálnunk. Sajnos hajlamosak vagyunk az összes 

időnket ebben a negyedben tölteni. Ezzel az a baj, hogy elveszítjük az irányítást az életünk 

felett, mások által meghatározott feladatok töltik ki a teljes időnket. Fontos, hogy ebbe a 

negyedbe kerüljenek be olyan feladatok is, amiket mi határoztunk meg saját magunknak! 

 Fontos, de nem sürgős – tervezzük be őket. (II. negyed.) Ez az értékes időtöltésünk. Az 

ebben a negyedben eltöltött idő alatt töltődünk fel és növeljük érdemben a hatékonyságunkat. 

Fontos, hogy az itt kitűzött céljainkat tervezzük be, adjunk nekik határidőt. Így egy idő után 

eljutnak az első negyedbe – abba a negyedbe, amelyikre leginkább koncentrálunk. A módszer 

kritikus eleme, hogy az időnk egy jó részét előre töltsük fel a fontos, de nem sürgős 

elemekkel, betonozzuk be őket, nehogy a sürgős feladatok kiszorítsák őket onnan. 

 Sürgős, de nem fontos – csökkentsük, automatizáljuk, delegáljuk. (III. negyed.) Ezek a 

megszokáson alapuló feladatok. Gyakran a nem hatékony vállalati szokások kényszerítik ránk 

őket. Próbáljunk meg tenni azért, hogy ezek számát csökkentsük! (Az ezek csökkentésére 

irányuló erőfeszítések tipikus második negyedbeli tevékenységek.) Ha megtehetjük, akkor 

inkább delegáljuk, vagy automatizáljuk őket. (Vigyázzunk a delegálással is, nehogy az 

alattunk dolgozó emberek idejét tegyük tönkre!) 

 Nem sürgős és nem fontos – hagyjuk el. (IV. negyed.) Ezek általában saját rossz szokásaink. 

Ezek a bambulós tevékenységek: TV nézés, céltalan internet böngészés. Ne keverjük őket 

össze az első negyed pihentető tevékenységeivel, mert ezek a hiedelemmel ellentétben nem 

pihentetnek! 

A First Things First módszer kulcsa tehát az, hogy töltsük fel az időnket előre olyan feladatokkal, 

amik számunkra értékes célokat szolgálnak. 

 

2.6 Tudatosítsd a szerepeidet  

Mindannyiunk számára más fontos. Covey azt javasolja, hogy vegyük sorra, hogy milyen szerepeket 

töltünk be az életünk során és ezek közül melyek a fontosak. Lehetek például egy személyben 

családapa, férj, vezető és szakember. Ezen túl lehet néhány hobbim, ami az életem fontos része. Ha 

minden szerepkört meg akarok tartani, akkor képesnek kell lennem ezek mindegyikére időt fordítani. 

Az időmet tehát úgy kell beosztanom, hogy a különböző szerepköreimhez kapcsolódó feladatok 

egyensúlyban legyenek. 

 

2.7 Tartsd magad formában! 

A feladatok fegyelmezett végrehajtásán és az elvégzendő feladatok jó kiválasztásán túl még 

egy területen mindannyian tudunk fejlődni. Ez pedig a saját képességeink formában tartása, ami nem 

csak a hatékonyságunkra, de az egész életminőségünkre pozitív hatással van. 
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2.8 Mozogj!  

John Medina nagyszerű könyve a Brain Rules 12 szabályt gyűjt össze, melyek meghatározzák agyunk 

működését. Ezek közül az egyik a mozgás jótékony hatása az agyunk teljesítőképességére. Az 

evolúció során őseink folyamatosan mozogtak. Ennek megfelelően agyunk is a mozgásra rendezkedett 

be. Medina szerint agyunk akkor a legaktívabb, amikor nagyjából 2.9 km/óra sebességgel 

gyalogolunk. Nem véletlen, hogy Steve Jobs előszeretettel tárgyalt séta közben. 

2.9 Aludj eleget!  

Agyunknak napi 8-9 óra alvásra van szüksége. Ha ezt nem kapja meg, akkor szellemi képességeink 

jelentős mértékben csökkennek. A legrosszabb, hogy ezt az alváshiányos emberek észre sem veszik, 

mivel számukra a csökkent képességek teljesen normálisnak fognak tűnni. Egy, a New York Times 

oldalán közölt kutatás szerint azok, akik 8 óránál kevesebbet alszanak jóval a potenciális képességeik 

alatt tejesítenek. Azok, akik két héten keresztül rendszeresen 6 órát aludtak, olyan képességeket 

mutattak mint azok, akiket 24 órás alvásmegvonásnak vetettek alá. 

2.10 A multitasking csökkenti az IQ-t!  

A hatékonysággal kapcsolatos legnagyobb tévhit, hogy képesek vagyunk megosztani a figyelmünket. 

A figyelem sajátossága, hogy egyetlen célpontra összpontosul. A Forbes magazin jelentetett meg 

2014. októberében egy cikket, mely több tanulmányra is hivatkozik, ami bizonyítja, hogy a 

több  feladat párhuzamos végzése rontja a szellemi képességeinket. A Stanfordi Egyetemen végzett 

kutatás például kimutatta, hogy azok, akik rendszeresen több feladatot végeznek egyszerre – erre 

általában büszkék is – sokkal rosszabbul teljesítenek, mint azok, akik egyszerre egy feladatra 

koncentrálnak. Ennek elsődleges oka, hogy sokkal rosszabbul teljesítenek a gondolataik 

rendszerezésében, mint az egy feladatra koncentrálók, és nem képesek kiszűrni az irreleváns 

információkat. Összességében a vizsgálat kimutatta, hogy ezek az emberek sokkal lassabban váltottak 

feladatot, mint a fókuszáltabb kollégáik. 

(https://www.adaptiveconsulting.hu/idogazdalkodas_tippek/) 

 

http://brainrules.net/
http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Sleep-t.html
http://www.nytimes.com/2011/04/17/magazine/mag-17Sleep-t.html
http://www.forbes.com/sites/travisbradberry/2014/10/08/multitasking-damages-your-brain-and-career-new-studies-suggest/
http://www.forbes.com/sites/travisbradberry/2014/10/08/multitasking-damages-your-brain-and-career-new-studies-suggest/
http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html
http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html
https://www.adaptiveconsulting.hu/idogazdalkodas_tippek/
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3 AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

 

Stephen R. Covey (1994), a téma nemzetközi hírű szakértője szerint alapvetően négyféle rendszer 

létezik, az ő megfogalmazásában „az órától az iránytűig”. A négy generáció a következő: 

1. Cetli menedzsment 

Egyfajta „úszunk az árral” filozófia. A szisztémát használók – nálunk kb. az emberek 60%-a - úgy 

gondolkodnak, hogy tervezni nem kell, hiszen az élet feladatai adottak. Körülményeinket nem mi 

teremtjük, legfeljebb csak alkalmazkodni tudunk hozzájuk.  

A „cetlis”embernek a papír csak a végső mentsvár – szükséges rossznak tekinti -, és igyekszik inkább 

mindent fejben tartani. Mivel aktív életet élő ember számára ma ez gyakorlatilag lehetetlen, a helyzet 

feloldására rendszerint kétféle „megoldás” születik. 

Az egyik, hogy visszafogja az aktivitását, és életét a komfortzóna rutinjában és vélt biztonságában éli. 

Napi 2-3 teendőt valóban fejben lehet tartani. A másik a káosz, amire a folytonos tűzoltás, a szanaszét 

heverő cetlik, és a naponta többször felhangzó „jaj, elfelejtettem” típusú felkiáltások a jellemzőek. 

 

2. Határidőnapló 

Az emberek mintegy 25-30%-a naptárt használ időtervezésre. Számukra is a meglevő események 

hatékony lekövetése a cél. A teendőlista belekerül a naptárba, és minél többet pipálunk ki belőle, annál 

eredményesebbek vagyunk. A határidőnaplós rendszernek két Achilles-sarka is van. Az egyik, hogy a 

prioritások különösebb mérlegelése nélkül mindent el akarunk végezni a listáról. A másik gyenge 

pont, hogy a naptár használata öncélúvá válhat. 

Aki beleesik ebbe a hibába, annak az élete teljesen a határidőnapló köré szerveződik, és egyedül az 

elvégzett feladatok számát fogja élete értékmérőjének tekinteni. 

 

3. Tervezési rendszer 

A tudatosan tervező ember úgy gondolkodik, hogy ő tartja kézben az életét. Tudja, hogy mit akar, 

ezért először meghatározza céljait, majd prioritás szerint rendezi őket, és csak ezután határozza meg 

napi teendőit. 

A célok és prioritások alapján történő időgazdálkodást nálunk az emberek 8-10%-a használja, ami 

magyarázatként szolgálhat arra, hogy miért érik el olyan kevesen a céljaikat. 

 

4. Értékrendre épülő időtervezés 

Ez a legmagasabb szintű időgazdálkodási rendszer. Nem a meglevő célokat menedzseli, hanem a 

személyes értékrendből kiindulva teljesen újratervezi az életcélokat.  

Az időgazdálkodás ilyen megközelítése magas tudatossági szintet feltételez, mert komplett 

életfilozófiát kell kialakítanunk. Másrészről azonban ez a rendszer – melyet becslések szerint az 

embereknek csupán 2-3%-a használ - rendkívüli módon leegyszerűsíti az életünket, mert komplex 

döntési helyzetekben értékrendünk iránytűként szolgál számunkra az eligazodáshoz. 
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A Covey-féle, negyedik generációként emlegetett megközelítés nem az időt és a dolgokat próbálja 

kezelni, hanem önmagunk hatékony menedzseléséről szól. A legfontosabb tennivalók kiválasztásának 

bázisként szolgálnak azok az alapelvek, alapértékek és személyes prioritások, melyeket saját 

„küldetésnyilatkozatunkban”, más szóval én-ideálunkban megfogalmazunk.  

A következő réteg az életben betöltött szerepeink (vagy akár az ezeken belüli al-szerepek) és a 

hozzájuk kapcsolódó legfontosabb céljaink. Amint ezeket megfogalmaztuk, ráépítve értékeinkre és 

alapelveinkre, pontosan láthatjuk, hogy valóban az igazán lényeges dolgokat vesszük-e előre. Covey 

szerint az időnk többségét fontos, de nem sürgős dolgokkal érdemes tölteni. Nem tűzoltással (csak ha 

néha muszáj) és nem olyan dolgokkal, ami másnak sürgős és fontos. 

A negyedik generáció heti tervezésben gondolkodik. A határidőnapló minden hetében fel vannak 

sorolva a szerepeink és a céljaink, mintegy emlékeztetőként. Így elkerülhetjük, hogy például a napi 

taposómalom folyamatosan elfeledtesse velünk, hogy milyen önként vállalt kötelezettségeink vannak a 

családunk felé, melyek azok a fontos változtatási kezdeményezések, amik elengedhetetlenek a 

munkában, csak sose jut rá idő, és hogyan fogjuk magunkat, mint fő termelőeszközt karbantartani, 

akár szellemileg, akár fizikailag, akár lelkileg.  

 

Az időgazdálkodás szakirodalmának áttekintése Covey (1994) Először a fontosat! című könyve 

alapján: 

3.1 A „Szervezd meg magad” megközelítés (rendrakás) 

Ez a megközelítési mód abból indul ki, hogy az időgazdálkodási problémák legnagyobb részét  a 

káosz okozza – vagyis hogy nincs rend az életünkben. Sokszor előfordul, hogy nem találjuk azt, amire 

szükségünk van. A válasz legtöbb esetben abban rejlik, hogy rendszerezni kell: csináljunk dosszié-

rendszert, kimenő és bejövő anyagok számára kosarakat, emlékeztető feljegyzésekből álló rendszert, 

adatbázisrendszert. Ezek a rendszerek általában három területre bontva végzik a szervezést. 

 A dolgok rendszerezése (rendszabályok kialakítása a számítógép jelszavainak tárolására, 

dossziérendszer a szekrényben stb.) 

 A feladatok rendszerezése (rend kialakítása a tennivalókban, ehhez listák, órarend-táblázatok, 

projekttervezési szoftverek, más eszközök alkalmazása) 

 Az emberek rendszerezése (meghatározzák, hogy ki mit tehet, delegálási rendszer, 

folyamatfigyelési rendszerek az események nyomon követésére) 

Erősségei: A szervezet ésszerűsíti az időfelhasználást, ezzel megnöveli hatékonyságát. Hatékonyabban 

használjuk az erőnket. A szervezés áttekinthetőséget és rendet hoz. 

Gyengeségei: Az a veszélye, hogy a szervezés öncéllá lép elő, és elterelődik a figyelem a tényleges 

célokról. Rengeteg idő mehet el a tényleges munka helyetti szervezgetéssel. Túlbonyolítást, 

rugalmatlanságot és gépiességet idézhet elő.  

 

3.2 A harcos-megközelítés (túlélés és független teljesítmény) 

A harcos megközelítés lényege a személyes leterheltség elleni védekezés. Sokan úgy érzik, hogy nagy 

terhet ró rájuk a környezetükben folyó erőltetett munkatempó. Szinte minden munkahelyen több a 
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feladat, mint amivel a dolgozók még meg tudnak birkózni. Tudjuk, hogy csak akkor leszünk képesek a 

megfelelő teljesítményt nyújtani, ha úgy intézzük, hogy békén hagyjanak bennünket, és nyugodtan 

dolgozhassunk anélkül, hogy zavarnának.  

A Harcos felismeri, hogy ha nem tesz valamit ellene, akkor a rendszer olyan lavinát zúdít rá, ami élve 

maga alá temeti. Tehát ez egyfajta önvédelem, amelynek keretében megvédjük azidőnket ahhoz, hogy 

nyugodtan dolgozhassunk. Olyan technikái vannak, mint például: 

 Elzárkózás (olyan védelmi vonalak kialakítása, mint titkárnő, zárt ajtók, üzenetrögzítőre 

állított telefonok, hatékony kommunikáció) 

 Elszigetelődés (elhúzódás olyan környezetbe, ahol az egyedüllét zavarásmentes időt biztosít) 

 Delegálás (intéznivalók másokra átruházása, és ezzel időnyerés a fontosabb feladatok 

elvégzésére) 

Erősségei: Abban rejlik, hogy személyes ügyként éljük meg időnk felhasználását. Akkor tudunk 

produkálni, ha nyugodt és zavarásmentes idő áll rendelkezésünkre az értelmes és független munkához 

(különösen fontos akkor, ha fokozott kreativitást igénylő tevékenységet végzünk). 

 

Gyengeségei: A megközelítés alapfeltevése, hogy a többi ember ellenség. Ez túlélő-paradigma – 

elzárkózni, elszigetelődni, elhúzódni. Távol tartja az embereket, és így azt csinálhatjuk, amit akarunk. 

De ha olyat akarunk csinálni, amihez ők is kellenek, gyakran azt vesszük észre, hogy nemigen akarnak 

együttműködni velünk. A függetlenség-alapú megközelítés nem lehet hatékony egy 

egymásrautaltságról szóló világban.  

 

3.3 Célorientált megközelítés (elintézés) 

Ez a megközelítés azt mondja, hogy legyél tisztában vele, mit akarsz, és arra összpontosítsd az erődet. 

Olyan technikák tartoznak hozzá, mint a hosszú távú, közép távú és rövid távú tervezés, a célkijelölés, 

vizualizáció, az önmotiválás és a pozitív szellemi beállítottság kialakítása. 

Erősségei: Ez az a módszer, amellyek a nagy tehetségeket is legyőzhetik a kisebb tehetségű, de 

nagyon céltudatos versenytársak – akik mozgósítják összes erejüket, összpontosítják az energiájukat, 

nem hagyják magukat eltéríteni. A személyiségfejlesztés terén nagyon kevés dolgot lehet a 

gyakorlatban ellenőrizni, de azt igen, hogy azok az egyének és szervezetek, akik célokat tűznek maguk 

elé, jobban teljesítenek. Akik tudják, hogyan kell célokat kitűzni és megvalósítani, azok általában el is 

érik, amit kitűztek maguk elé. 

Gyengeségei: Számtalan olyan ember van, akik a céloientált megközelítést alkalmazzák ahhoz, hogy 

felmásszanak a siker létráján – aztán azt veszik észre, hogy rossz falhoz támasztották a létrát! Célokat 

tűznek ki, aztán jelentős erőkifejtést tesznek, hogy el is érjék azokat. De amikor megkapják, amit 

akartak, azt látják, hogy nem azokat az eredményeket kapták, amiket reméltek.  

Ha a célok nem az elveken és elsődleges szükségleteken alapulnak, akkor a sikerhez szükséges 

összpontosított erőkifejtés és eltökéltség vakká teszi az embert, és kibillenti életét az egyensúlyából.  
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3.4 Az ABC-megközelítés (rangsorolás és értékrend felállítása) 

Az ABC-megközelítés azt mondja, hogy bármit megcsinálhatsz, de nem mindent. A célorientált 

megközelítésen alapul, de hozzátesz egy további fontos fogalmat, a sorrendiséget. Vagyis azt, hogy 

először a legfontosabb feladatokra koncentráld az erődet! Olyan technikák tartoznak hozzá, mint az 

értékrend felállítása és a feladatok rangsorolása. Az az alapfeltevése, hogy ha tudod, mit akarsz, és 

ennek során a legfontosabbra összpontosítasz, akkor boldog leszel. 

Erősségei: Ez a tradicionális „kezdd a legfontosabbal” megközelítés, rendet és sorrendiséget teremt. Jó 

technikákat nyújt ahhoz, hogy megkülönböztessük az egyszerű tennivalókat azktól a kiemelt 

feladatoktól, amikre teljes figyelmünkkel kell összpontosítanunk. A legújabb szakirodalom tágabbá 

teszi ezt a megkülönböztetést, és külön kategóriaként kezeli az életre szóló prioritásokat. Azt mondja, 

hogy „a legfontosabb dolgok” ahhoz kötődnek, amiben hiszel és amit értéknek tekintesz, és hogy az 

értékrend felállítása adja meg a kereteket a legfontosabb dolgok első helyre tételéhez. Hasznos és 

hatékony lehet, ha mélyebben utánagondolunk az értékeinknek. 

Gyengeségei: A fő hibája az, hogy az értékrend felállítása nem tudja kezelni azt a tényt, hogy a 

minőségi életet bizonyos alapelvek, természeti törvények révén teremthetjük meg. Ez a hiányosság sok 

esetben azt eredményezi, hogy az emberek olyan értékeket jelölnek ki és hajszolnak, amelyek 

ellentétesek a természeti törvényekkel. Ilyen esetekben az értékek keresése csak frusztrációhoz és 

kudarchoz vezet. Ha a céljaink nem kötődnek mélyen a helyes alapelvekhez, soha nem leszünk 

képesek elérni a mély megelégedettséget és a minőségi életet.  

 

3.5 A varázsvessző megközelítés (technika) 

A varázsvessző megközelítés azon az alapfeltevésen nyugszik, hogy a megfelelő eszközzel (a helyes 

kialakítású naptár, a jü határidőnapló, a jó számítógép-program, a jó laptop) megkapjuk a lehetőséget a 

minőségi élet megteremtésére. Ezek az eszközök valóban segítségünkre vannak a prioritások szem 

előtt tartásában, a feladatvégrehajtás megszervezésében és a fontos információk könnyű 

megszerzésében. Az az alapfeltevés, hogy az ilyen rendszerektől és struktúráktól leszünk igazán 

hatékonyak.  

Erősségei: Az ilyen eszközök használata kétségkívül előnyös. A jó eszközök sokat segítenek például a 

házépítésben, de egy élet felépítésében is. Miért is használnánk egy egyszerű naptárt, amikor bonyolult 

határdiőnaplónk lehet, amely a segítségünkre van a következőkben: 

 a prioritások szem előtt tartása 

 a közvetlen célok megjelölése 

 a feladatok végrehajtásának megszervezése 

 a szükséges információk tárolása és gyors elérésének megszervezése 

A papírból készült és elektronikus eszközök nagy száma is mutatja, hogy ez a megközelítés nagyon 

népszerű. A rend érzetét adja, ha van a kezünkben valami rendezésre alkalmas eszköz. Elégedettséggel 

tölt el bennünket, ha leírjuk, csoportosítgatjuk és nyomon követjük az életünk dolgait.  

Gyengeségei: Még a legjobb eszköz sem képes pótolni a jövőképet, az ítélőképességet, a kreativitást, a 

jellemet vagy a rátermettséget. A jó eszköz fokozhatja képességünket a minőségi élet kialakítására, de 

önmagától soha nem teszi meg helyettünk. A modern eszközök legtöbbje az „emberi cselekvést” 
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szolgálja, nem pedig az „emberi létezést”. A napi szintű tervezés az elintéznivalók mikéntjére irányítja 

a figyelmünket, és így nem vetődik fel az a kérdés, hogy ezeket a tennivalókat valóban érdemes-e 

megtenni. Sok ember számára ezek az eszközök mesterkéltek és természetellenesek.  

Vajon hányan használják az időgazdálkodási eszközöket úgy, ahogyan azokat elvileg kellene? Az 

eszközök gyártói maguk is elismerik, hogy nagyon kevesen. Az emberek megveszik a bonyolult 

határidőnaplókat, de csak egyszerű naptárként használják őket. A legtöbb ember számára ezek az 

eszközök a beteljesületlen ígéretek szimbólumai. 

 

3.6 Az Időgazdálkodás 101 megközelítés (szakismeret) 

Az Időgazdálkodás 101 megközelítés azon a paradigmán alapul, hogy az időgazdálkodás lényegében 

egyfajta szakismeret – ugyanúgy, mint a könyvelés vagy a szövegszerkesztő kezelése -, és hogy 

hatékonyan tudjunk működni a mai világban, meg kell tanulnunk bizonyos alapismereteket, mint 

például: 

 a határidőnapló használata,  

 listakészítés a tennivalókról,  

 célok kijelölése,  

 delegálás,  

 szervezés,  

 prioritások felállítása. 

Az elmélet szerint ezek az alapismeretek nélkülözhetetlenek a társadalomba betagozódáshoz. Az 

üzleti-menedzseri világban ez nagyon népszerű felfogás. Ha egy cégnél nem tudják, hogy kell 

tervezni, célokat kijelölni vagy delegálni, az súlyos zavarokat okozhat a cég működésében. Az 

alkalmazottak betanítási programjának részeként sok cég készít hanganyagokat, füzeteket, és szervez 

tanfolyamokat ezeknek az alapismereteknek a megtanítása céljából. 

Erősségei: Bizonyos javulás elérhető vele, különösen, ahol az ismeretek a cég tevékenységére 

vonatkoznak. 

Gyengeségei: Kérdés, hogy az ilyen tanfolyamoknak milyen a mélysége és a minősége. Milyen 

alapvető paradigmák mentén oktatnak? Helyes elvekre támaszkodnak? Vagy pedig helytelen 

előfeltevéseket terjesztenek az élet és a hatékonyság természetéről? 

Az egyén és a cég minőségét az ilyen képzettségeknél és technikáknál sokkal inkább az határozza 

meg, hogy a személyes jellem és a személyes viselkedés mennyire támaszkodik az elvekre. A 

tréninget elvégzők nem kapnak elég hatalmat az elvek helyes alkalmazására – vagy hogy a célnak 

megfelelően más elveket keressenek és alkalmazzanak. Önmagukban a szakismeretek nem adják meg 

a várt válaszokat.  

 

3.7 A „Flow” megközelítés (harmónia és természetes ritmusok) 

Ez a megközelítés a hagyományos időgazdálkodáshoz képest másmilyen alapfeltevésekre támaszkodik 

az időről és életről. Az az alap-paradigmája, hogy ha megtanulunk „úszni az árral”, és visszatérünk az 
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élet természetes ritmusához, akkor kitárjuk az életünket a természetes spontaneitás és nyugalom 

számára.  

Az idevágó szakirodalom legnagyobb része a keleti kultúrák filozófiáiból táplálkozik, amelyek az 

ember benső lényének és a természet működésének harmóniáját hangsúlyozzák. Mindez egyfajta 

ellenáramlat a hagyományos időgazdálkodással szemben – menekülési út azok számára, akiket 

nyomasztanak a többi időgazdálkodási megközelítés rendszerei és paradigmái. 

Erősségei: Akár bálványozzuk, akár nem, de mindenhol órák ketyegnek, telefonok csengenek, 

számítógépek zümmögnek, és a mechanikus szerkezetek diktálják az ütemet. de néha, az erőltetett 

menet kellős közepén „időtlen” pillanatok ragadnak meg bennünket, amikor a ritmus elhalkul, csend 

lesz, és a pillanat öröme uralkodik el rajtunk. Történhet ez kinn a természetben, amikor ráhangolódunk 

a természet bennünk és körülöttünk rezgő ritmusára. Történhet ez olyankor, amikor elmerülünk 

valamiben, amit szeretünk – zenében, művészetben, irodalomban vagy kertészkedésben. Ez teljesen 

más ritmus, és érezzük, milyen gazdagok és megnyugtatóak az ilyen pillanatok. 

Ez a megközelítés felfokozza értékenységünket az ilyen pillanatok megbecsülésére, és segítségünkre 

van, hogy több ilyet alakítsunk ki magunknak az életünkben. Kiragad bennünket a „sürgős” dolgok 

szüntelenül ránk nehezedő uralma alól, belső és külső harmóniát teremt. 

Gyengeségei: Ez a megközelítés sok esetben a sürgősséggel szembeni ellenreakció – csupán 

menekülés, nem pedig támasz ahhoz, hogy minőségi életet alakítsunk ki. Ilyenkor hiányzik belőle 

néhány alapvető tényező, mint például a jövőkép, a céltudatosság és a kiegyensúlyozottság.  

 

3.8 A talpraállás-megközelítés (én-tudatosság) 

 

Ennek a megközelítésnek az az alapvető paradigmája, hogy a környezetből, az öröklődésből, a rögzült 

forgatókönyvekből és más befolyásokból eredően mélyre ható hibák vannak a pszichénkben, amelyek 

önpusztító vagy rosszul működő időgazdálkodásban nyilvánulnak meg.  

Valamilyen gyermekkori modellt követve vagy a családi neveltetésből eredően az egyén 

„perfekcionista” (tökéletességre törekvő) lesz – fél delegálni, hajlamos mindent agyonmenedzselni, 

rengeteg időt pazarol olyan tervekre, amelyek távol állnak az erőforrások hatékony kihasználásától. 

Aki gyermekkori élményei vagy a beléje plántált forgatókönyvek miatt mindenkinek meg akar felelni, 

túlvállalja magát, és túl sok munkát végez, mert fél az elutasítástól.  

A megoldást ez a megközelítés abban látja, hogy ki kell gyógyulni azokból a pszichológiai és 

szociológiai sérülésekből, amelyek az időgazdálkodási problémák gyökerét alkotját.  

Erősségei: Ez a megközelítés azért értékes, mert részben azokra a paradigmákra koncentrál, amelyek a 

viselkedésünket meghatározzák – vagyis a probléma gyökerét veszi célba. Nagyobb tudatosságot 

eredményez, és előkészíti az embereket arra, hogy mélyreható változásokat és javításokat hozzanak az 

életükbe.  

Gyengeségei: Bár ez a megközelítés értékes felismerésekkel gazdagíthat minket és segít a probléma 

megtalálásában, az értéke inkább a diagnózisban, mint a gyógyszerben rejlik. Meg sem próbál úgy 

tenni, mintha általános megközelítést nyújtana a megoldásra, több elfogadott megoldás pedig 

ellentmond egymásnak, még az alapkérdéseket illetően is. Ráadásul nagyon szűk a hatóköre. Az 

időgazdálkodással kapcsolatos más jellegű gondok nagyobb részére még elvileg sem kínál orvosságot. 
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1. táblázat: Az időgazdálkodás szakirodalma (Covey, 1994) 

Megközelítés  1. generáció  2. generáció  3. generáció 

Szervezd meg magad 

(rend) 
 X X 

Harcos (túlélés és 

jelentős független 

teljesítmény) 

 X X 

Célok (teljesítmény)  X X 

ABC (rangsorolás és 

értékfelismerés) 
  X 

Varázsvessző 

(technológia) 
 X X 

Időgazdálkodás 101 

(készségek) 
 X X 

Flow (harmónia és 

természetes ritmus) 
X   

Talpraállás (öntudat) X   

 

 

2. táblázat: Az időgazdálkodás generációinak jellemzői (Covey, 1994) 

 Erősségek Gyengeségek 

Első 

generáció 
 Képes alkalmazkodni, amikor 

valamilyen fontosabb dolog 

adódik – „haladj az 

áramlattal” rugalmasság 

 Jobban reagál az emberekre 

 Nem túlbonyolított, nem 

agyonstrukturált 

 Kevésbé stresszelt 

 A teendők nyomában van 

 Nincs igazi struktúrája 

 Sok dolog egyszerűen kiesik a réseken 

 A másoknak tett vállalásokat elfelejti vagy 

figyelmen kívül hagyja, ami negatívan 

befolyásolja a kapcsolatokat 

 Viszonylag alacsony teljesítmény 

 Mivel elhanyagolja a struktúrát és az 

időrendeket, válságról válságra bukdácsol 

 A fontos dolgok – azok, amik épp az orrod 

előtt vannak 

Második 

generáció 
 Nyilvántartja a vállalásokat és 

a találkozókat 

 A célok és a tervezés révén 

sokkal többre képes 

 A felkészülés miatt 

hatékonyabbak a találkozók és 

a prezentációk 

 Oda vezet, hogy a napirend fontosabb lesz, 

mint az emberek 

 Többet végzel el abból, amit akarsz – de nem 

feltétlenül abból, amire szükséged van, vagy 

ami elégedettséget jelent 

 Független gondolkodás és cselekvés – az 

emberek eszközként vagy akadályként 

jelennek meg 

 A fontos dolgok – azok, amik napi 

ütemtervedben szerepelnek 

Harmadik 

generáció 
 Vállalja a felelősséget az 

eredményekért 

 Az értékekhez kötődik 

 Kihasználja a hosszú, közép 

 Azt hiheted, hogy te irányítod a dolgokat, 

nem pedig az alapelvek, illetve természeti 

törvények – „A saját törvényemet követem” 

büszkesége 

 Az értékek tisztázása nem feltétlenül van 
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illetve rövid távú célok erejét 

 Az értékeket célokra és 

tettekre váltja 

 Növeli az egyéni 

teljesítőképességet a napi 

tervezés és rangsorolás révén 

 Növeli a hatékonyságot 

 Struktúrát/rendet visz az 

életbe 

 Erősíti az időgazdálkodás és 

önmenedzselés képességét 

összhangban az irányító alapelvekkel 

 Nem aknázza ki a jövőkép erejét 

 A napi tervezéssel ritkán lehet túljutni a 

sürgős és azonnali dolgokon és a 

válságmenedzselésen 

 Bűntudatot, túlprogramozottságot és szerepek 

közötti egyensúlytalanságot eredményezhet 

 A napirend fontosabb lehet, mint az emberek, 

az emberek dolgokként jelenhetnek meg 

 Kevesebb a rugalmasság/spontaneitás  

 A készségek önmagukban sem 

eredményességet, sem pedig vezetést nem 

garantálnak – a jellem is szükséges 

 A fontos dolgokat a sürgősség és értékek 

határozzák meg 

 

3. táblázat: Az időgazdálkodás generációinak eszközei (Covey, 1994) 

 Lényege Eszközök 

Első generáció Emlékeztetők Egyszerű jegyzetek, ellenőrző listák 

Második generáció Tervezés és felkészülés Naptárak, előjegyzési határidőnaplók 

Harmadik generáció Tervezés, fontossági sorrend felállítása, 

irányítás 

Az értékrendet a célokkal és a napi 

teendőkkel összeegyeztető tervezők 

 

 

4. táblázat: Összefoglaló az időgazdálkodás negyedik generációjáról (Covey, 1994) 

Negyedik 

generáció 

Megtartott erősségek Kiküszöbölt gyengeségek 

A Négy 

Szükséglet és 

Képesség: Élni, 

Szeretni, 

Tanulni, 

Maradandót 

alkotni 

 A szükségletek egy részének 

megfelelő célkiválasztás és 

prioritáskijelölés révén történő 

kielégítése (3. generáció) 

 „A legfontosabb dolgok” – azok, amik éppen 

a szemed előtt vannak (1. generáció) 

 Inkább arra figyelsz, amit távlatilag akarsz – 

nem pedig arra, ami sürget vagy amitől 

pillanatnyi keilégülést remélsz (2. és 3. 

generáció) 

A „Valódi 

Észak” 

alapelvek 

 

A négy 

adottság: 

Tudatosság, 

Lelkiismeret, 

Teremtő 

képzelet, 

Szabad akarat 

 Felelősségérzet az eredményekért 

(3. generáció) 

 Önmagában a hozzáértés nem hoz 

hatékonyságot és vezetést – jellem is kell 

hozzá (2. és 3. generáció) 

 Azt hiszed, te irányítasz, nem a természeti 

törvények vagy alapelvek – „törvényhozói” 

gőg (3. generáció) 

 Az értékrend nem feltétlenül igazodik az 

irányító elvekhez (3. generáció) 

 A „legfontosabb dolgokat” a sürgősség és az 

értékrend jelöli ki (3. generáció) 

A jövőkép 

szenvedélye 
 Felkészüléssel hatékonyabbak a 

megbeszélések és prezentációk 

(2. generáció) 

 A jövőkép ereje nem érvényesül (1., 2. és 3. 

generáció) 
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 Összekapcsolódik az értékrenddel 

(3. generáció) 

A szerepek 

kiegyensúlyozot

tsága 

 Kevesebb stressz (1. generáció)  A mások iránti elkötelezettség sérül vagy 

nem érvényesül, a kapcsolatok sérülnek (1. 

generáció) 

 Bűntudathoz, túlterheltséghez és a szerepek 

közötti kiegyensúlyozatlansághoz vezethet 

(3. generáció) 

A célok ereje  Sokkal több eredmény 

célkijelöléssel és tervezéssel (2. 

generáció) 

 Erőt merítés a hosszú-, közép- és 

rövid távú célokból (3. generáció) 

 Az értékrendet célkijelölésre és 

cselekvésre fordítja le (3. 

generáció) 

 A dolgok elsikkadnak (1. generáció) 

 Viszonylag kevés dolgot lehet elintézni (1. 

generáció) 

A hét 

perspektívája 
 Nincs túltervezve és 

túlstrukturálva (1. generáció) 

 Rögzíti a tennivalókat (1. 

generáció) 

 Rögzíti az ígéreteket és a 

megbeszélt dolgokat (2. 

generáció) 

 A tervezéssel és a prioritások 

kijelölésével megnöveli a 

személyes produktivitást (3. 

generáció) 

 Növeli a hatékonyságot (3. 

generáció) 

 Struktúrát, rendet visz az életbe 

(3. generáció) 

 Erősíti az idő- és önmenedzselési 

képességet (3. generáció) 

 Nincs igazi struktúra (1. generáció) 

 A tervezés és a struktúra hiánya miatt 

válságról válságra hányódik (1. generáció) 

 A napi tervezés nemigen jut túl az azonnali, 

sürgős dolgok prioritásán és a 

válságkezelésen (3. generáció) 

Integritás a 

döntés 

pillanatában 

 Képesség a helyzetfelismerésre, 

amikor valami még fontosabb 

vetődik fel – Az árral úszás 

rugalmassága (1. generáció) 

 A „legfontosabb dolgok” azok, amiket előre 

felvettünk a napirendre (2. generáció) 

 A napirend eltakarja magát az embert (2. és 

3. generáció) 

 Kevesebb rugalmasság, spontaneitás (3. 

generáció) 

 Független gondolkodás és cselekvés – az 

embereket a célok eszközének vagy gátjának 

tekinti (2. és 3. generáció) 

 Hajlamos az embereket „dolgoknak” láttatni 

(3. generáció) 
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4 SAJÁT IDŐGAZDÁLKODÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

4.1 A saját időgazdálkodási rendszer kialakításának kérdései 

4.1.1 Mi a 10 legfontosabb célom az idei évre? 

Életbevágó az adott év tíz legfontosabb céljának ismerete. Az időgazdálkodás boszorkánykonyhájában 

az értékrend, a célok és a prioritások nélkülözhetetlen hozzávalók; nélkülük értelmetlenné válik az 

egész folyamat. 

4.1.2 Miért nem értem el még a célomat? Mi a fő akadály? 

Általában van egy fő oka annak, ha nem vagyunk képesek valamely célunk elérésére. Tudod minden 

célodnál, hogy neked mi ez? Amennyiben sikerül meghatároznod az okot, akkor rá tudsz fókuszálni a 

megoldásra. Felmérések szerint már az is jelentősen javítja a helyzetet, ha egy probléma okát 

egyértelműen beazonosítjuk és tudatosítjuk magunkban. 

4.1.3  Mi az első számú célom idén? 

Ez a cél az idei év fő „motívuma”.  Aki nem sajátította el ennek a sikerelvnek az alkalmazását, azt az 

igazán nagy eredmények elkerülik, mert energiáit nem képes egyetlen, pontosan meghatározott 

irányba fókuszálni. 

4.1.4 Mik a kulcsfeladataim? 

A később bemutatott Pareto-elvnél látni fogjuk, hogy teendőink 20%-a határozza meg eredményeink 

80%-át. Ez a 20% a kulcsfeladatok köre. Tudnunk kell, hogy életünk egyes területein melyek ezek, és 

időnk nagy részében ezekre kell fókuszálnunk. Eközben a többi teendőnket – a 80%-ot - limitáljuk, 

delegáljuk, halogassuk a kreatív halogatás segítségével, vagy egész egyszerűen húzzuk ki a 

feladatlistánkról! 

4.1.5 Mennyire vagyok jó a kulcsfeladataimban? 

Kulcsfeladatainkban mesterré kell válnunk, mert a leggyengébb kulcsfeladat határozza meg a célelérés 

sebességét. Nagyon fontos ezért az egész életen át történő tanulás és a folyamatos fejlődés. Ha 

kulcsfeladataid lefedik személyes erősségeid területét, akkor sikerre vagy ítélve. Fejlődj ezekben, és 

válj kiemelkedővé bennük! Munkád többi feladatát delegáld a megfelelő embereknek, akiknek az a 

részterület az erőssége! 

4.1.6 Mi az a képesség, amelynek elsajátítása kiemelkedő hatással lenne eredményeimre? 

Egy adott élethelyzetben mindig létezik egy olyan jártasság vagy képesség, amelynek megtanulásával 

ugrásszerűen javulnának eredményeink. Ez bármi lehet: vezetési képességeink fejlesztése, online 

marketing módszerek elsajátítása, kommunikációnk javítása, angoltudásunk elmélyítése, vagy 

magánéleti hátterünk, párkapcsolatunk rendezése. 

4.1.7 Mekkora hasznom származik abból, ha elvégzem ezt a feladatot? 

Ha tempósan akarunk haladni céljaink felé, akkor a legtöbbet kell kihoznunk a rendelkezésre álló 

időből. Mindenre soha nincsen idő, tehát pontosan kell tudnunk a prioritásainkat, hogy a legnagyobb 

hasznú tevékenységet tudjuk választani. 

A haszon itt mindazt az eredményt jelenti, ami céljaink megvalósulásához kapcsolódik. Lehet 

természetesen pénz is, de jelenthet harmonikusabb családi kapcsolatokat, jobb egészséget, 
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tartalmasabb munkát, vagy lelki békét, attól függően, hogy abban a pillanatban éppen mi élvez 

számunkra prioritást. 

4.1.8 Hogyan tudnám a rendelkezésre álló időt most a leggazdaságosabban és a 

leghatékonyabban felhasználni a céljaim érdekében? 

Aki hagyja szétfolyni az idejét, az ritkán ér el nagy sikereket, mert nem képes arra, hogy erőforrásait 

egy irányba koncentrálja. Ugyanakkor az idő túlzott előtérbe helyezése ugyanúgy problémát jelenthet. 

Az ”A” típusú személyiség egyik fő ismertetőjegye a sietségbetegség, ami fő oka e típus gyakori 

szívbetegségének. Alakíts ki egy egészséges középutat, ami kiküszöböli a két szélsőséget!  

4.1.9 Melyik kvadránsban található napi tevékenységeim nagy része? 

Ha ez a fontos – nem sürgős kvadráns, akkor jó úton jársz. Ha nem, akkor dolgozz ki stratégiát, 

hogyan juthatnál át oda! 

4.1.10 Elegendő az energiám az eredményes időgazdálkodáshoz? 

Időnk hatékony menedzseléséhez magas energiaszint szükséges. Ha ez nincsen meg, akkor 

elkerülhetetlen az életmód átalakítása. (Kerner, 2012) 

 

4.2 Természetes adottságaid és képességeid 

Wayne Dyer szerint minden gyermek titkos küldetéssel jön a világra. Mi a te küldetésed? Mire 

születtél? Mi az, ami igazán érdekel téged? Melyek azok a különleges adottságok, képességek, vágyak, 

és jártasságok, amelyek egyedivé tesznek téged? Mindenki másnál másabbá? Honnan tudod, hogy 

azzal foglalkozol, ami valóban a te küldetésed? 

Az alábbi tíz mutató segítségével eldöntheted, hogy a számodra megfelelő területen tevékenykedsz-e, 

és valóban azzal foglalkozol-e, amiért téged erre a Földre küldtek: 

1. Imádod a munkádat. Érdekel, lenyűgöz és vonz, amit csinálsz. 

2. Munkádban törekszel a kiválóságra. Szeretnél benne lenni a terület művelőinek felső tíz 

százalékában. 

3. Nagyon nagyra tartod szakterületed kiválóságait, és magad is hozzájuk hasonló akarsz lenni, a 

sikereiket tekintve is. 

4. Szeretsz újat tanulni a szakterületeden. Szívesen olvasol, továbbképzésekre és előadásokra jársz. 

Sosem fáraszt, hogy egész életeden át képezned kell magad. 

5. Jellemzően az a számodra megfelelő munka, amit könnyűnek érzel. Szinte ragad rád a tudás, és nem 

tartod nehéznek a munkát, mert természetes tevékenységnek érzed, ami másoknak nehéz. 

6. Amikor elmerülsz a munkában, szinte megáll az idő. Gyakran elfelejtesz enni, inni, sőt, pihenni is. 

7. Önbecsülés és elégedettség szempontjából azok a sikerek adnak számodra a legtöbbet, amelyeket a 

szakterületeden érsz el. Ezeket a sikereket érzed életed csúcsélményeinek. Alig várod, hogy ismét 

sikeres légy. 

8. Szeretsz a munkádról beszélni, és szívesen gondolkozol is róla. Még a szabadidődben is. Munkád 

szinte átszövi az egész életedet. 

9. Szeretsz találkozni szakterületed többi képviselőjével, és szívesen beszélsz velük szabadidődben is 

munkáról. 
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10. Életed végéig ezzel a munkával akarsz foglalkozni. Sosem gondolsz a várva-várt nyugdíjas évekre, 

hiszen élvezed a munkádat. (Tracy, 2008) 

4.3 Négy módszer célod kiválasztására 

Célod kiválasztásakor négy különleges módszert is alkalmazhatsz, amelyek segítségével egyrészt 

gyorsabban fogsz haladni, másrészt nagyobb eséllyel érsz célba. Ez a négy módszer a verbalizálás, a 

vizualizálás, az emocionalizálás, és a racionalizálás. Vegyük sorra őket: 

1. Verbalizálás: írásban rögzítsd világos, specifikus és mérhető céljaidat. Nem találhatsz célba, ha nem 

látod a célt. Hogyan érheted el a célodat, ha nem fogalmaztad meg írásban világosan? Minél több időt 

fordítasz célod pontos megfogalmazására, annál könnyebben el tudod dönteni minden lépésedről, 

hogy a megfelelő irányba visz-e téged, vagy sem. 

2. Vizualizálás: Életed bármely látható területén akarsz változtatni, először az önmagadról és a vágyott 

jövődről alkotott képedet kell jobbá tenned. A vizualizálás során világos, részletes mentális képet 

készítesz arról, hogy hová is tartasz. 

A vizualizálás képessége az ember egyik leghihetetlenebb és legnagyszerűbb eszköze. Minél 

gyakrabban képzeled el tökéletes célod képét megvalósult állapotban, annál mélyebben vésődik be az 

üzenet a tudatalattidba. Minél tisztábban látod elmédben a célodat, annál gyorsabban jelenik meg a 

valóságban is. 

3. Emocionalizálás: Miután verbalizáltál és vizualizáltál egy célt, következhet az emocionalizálás. 

Ennek során azokat az érzéseket idézed fel, amelyeket akkor fogsz megtapasztalni, amikor elérted, 

amit akartál. Minél erősebb ez az érzés, annál nagyobb energiákat tudsz fordítani célod elérésére, 

és értelemszerűen annál gyorsabban el is fogod érni. Annak az örömnek, boldogságnak, büszkeségnek 

és élvezetnek az átélése, amely a célod elérésével jár, sokszorosára növeli a cél elérésére fogható 

mentális energiáidat. 

4. Racionalizálás: Ez azt jelenti, hogy leírod az összes indítékot, ami a cél elérésére motivál, és az 

összes előnyt, amelyre szert teszel, ha elérted. írd le, hogy mi mindenben tenné jobbá az életedet, ha 

elérnéd a kitűzött célt. „Az, kinek a MIÉRTje elég erős, szinte bármilyen HOGYANnal célba ér” 

mondta Nietzsche.  

A nagy tettek indítékokból táplálkoznak. Minél több indítékod van egy cél elérésére, annál 

motiváltabb és elszántabb leszel. Annál jobban kitartasz majd, minden viszontagság ellenére. És annál 

kreatívabb megoldások jutnak majd eszedbe a nehézségek és az akadályok kiküszöbölésére. (Tracy, 

2008) 

4.4 Listakészítés 

 

Ha pénzügyi természetű célokat tűztél ki magadnak, sorold fel az összes lehetőséget arra, hogy elérd a 

kívánt célt. Ne feledd, minél több választási lehetőséged van, annál jobb döntést tudsz hozni. Íme 

nyolc példa: 

1. Új vállalkozás indításával tervezed elérni a célod. 

2. Megvásárolhatsz egy már létező vállalkozást, és nyereségesebbé teheted. 
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3. Szakterületed kiválóságává fejleszted magad, és a sok pénzt, amit munkáddal megkerestél, 

körültekintően megtakarítod, és befekteted. 

4. Befektethetsz ingatlanba — a felújított ingatlant eladhatod, vagy bérbeadhatod. 

5. Különleges adottságaiddal és jártasságaiddal segíthetsz kezdő vállalkozások beindításában, 

részvényért vagy tulajdoni opcióért cserébe. 

6. Vásárolhatsz franchise jogot, és felfuttathatod az adott üzletet. 

7. Módot találhatsz arra, hogy hobbid vagy érdeklődésed egyben pénzkereseti forrássá is váljon 

számodra. 

8. Dönthetsz úgy is, hogy sikeres cégnél fogsz dolgozni, kiválóvá válsz a munkakörödben, és 

szakterületed egyik legjobban megfizetett képviselője leszel. Ha jól keresel, és okosan fekteted be a 

pénzed, így is lehetsz gazdag. (Tracy, 2008) 

4.5 Célkitűzés egyszeregy 

1. Pontosan határozd meg, hogy mit akarsz elérni életed egyes területein. Légy konkrét. Annyira 

világosan fogalmazd meg céljaidat, hogy még egy gyerek is megértse, sőt, el is tudja magyarázni 

mondandódat egy másik gyereknek. Úgy, hogy a másik gyerek is megértse, mit akarsz. Ne azt mondd, 

hogy „sok pénzt akarok keresni”, hanem mondj konkrét összeget. Mennyi az a „sok”? Egy ködös cél 

nem tudja kellően motiválni az embert. 

2. Írd le a célodat, és valamilyen módon tedd mérhetővé. A cél, amelyet nem írtak le, kívánság marad. 

Lendület nélküli álom. Ellenben ha mérhetővé tetted, ezzel pontosan meg is határoztad. 

3. Tűzz ki határidőt. Világosan írd le, hogy meddig akarod elérni az adott célt. Tudatalattink imádja a 

határidőket. A határidő gondolati energiákat szabadít fel, és lendületben tart a cél felé vezető úton. 

4. Vegyél számba minden lehetséges akadályt, amelyen túl kell jutnod ahhoz, hogy célba érj. Mi 

romolhat el? Mi áll jelen helyzeted és célod között? Miért nem értél már most célba? Mi tart vissza, 

vagy mi tarthat vissza, hogy elérd a célod? Gondolkozz papíron! Minél világosabban fogalmazod meg 

az esetleges problémákat és nehézségeket, annál felkészültebb leszel, amikor szembetalálkozol velük. 

5. Határozd meg, hogy milyen többlettudásra és jártasságra lesz szükséged ahhoz, hogy elérd a 

célodat. Ne feledd, ha olyan dolgot akarsz elérni, amit még sosem értél el, valószínűleg sok mindent el 

kell hozzá sajátítanod. Az az adottság, tudás és jártasság, amivel odáig eljutottál, ahol ma vagy, biztos, 

hogy nem lesz elegendő a továbblépéshez. Minden új cél új tudás és új jártasságok elsajátítását és 

gyakorlását igényli tőled. Mit jelent ez a te esetben? A világos fogalmazás itt is elengedhetetlen. 

6. Határozd meg, hogy kiknek a segítségét és együttműködését kell kémed céljaid eléréséhez. A nagy 

célok megvalósításához sok ember segítségére lesz szükséged. Minél konkrétabban meghatározod, kik 

ezek az emberek, annál nagyobb valószínűséggel fogod megtenni az ahhoz szükséges lépéseket, hogy 

elnyerd ezeknek az embereknek a támogatását és együttműködését. 

7. Az összes fenti kérdésre írásban válaszolj. Válaszaidat rendezd fontossági sorrendbe. Mit kell 

tenned először? Mi a legfontosabb? A tevékenységek sorrend és fontosság szerinti rendezését hívom 

tervnek, amelyben a lépésről lépésre leírt feladatok végül elvezetnek az ember céljához vagy más 

szóval az úticélhoz. (Tracy, 2008) 
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4.6 Megfelelő felkészülés 

Biztosan te is sokszor hallottad már: „A jó kezdet fél siker”. Bármilyen területről legyen is szó, a 

valódi profik és a sikeresek mindig felkészültek. Erről ismered meg őket. Felkészülésedet úgy teheted 

maximálisan hatékonnyá, hogy saját ellenőrző listád szerint haladsz. íme néhány javaslat: 

1. Merre tartasz? Hagyj magadnak elégi időt céljaid és álmaid tisztázására. Hova akarsz eljutni? Hogy 

nézne ki a számodra tökéletes helyzet? Minél tisztábban látod a végcélt, annál könnyebb 

megtervezned a közbülső lépéseket. 

2. Készíts listát teendőidről. Sorolj fel mindent, ami célod megvalósításához szükségeltetik. Ne 

feledkezz meg semmiről. Ha valami utólag jut az eszedbe, írd hozzá a listához. 

3. Gondold végig, mi minden okozhat gondot vagy késlekedést célod megvalósításában. Gondolkozz 

előre, és próbálj felkészülni a váratlan helyzetekre is. Soha ne bízz a szerencsédben. És ne reméld, 

hogy minden a terv szerint halad majd. 

4. Beszélj másokkal, akik ugyanezt az utat már bejárták előtted. Ne próbáld újra feltalálni a spanyol 

viaszt. Inkább alázatosan kérj tanácsot a tapasztaltabbaktól. Azoktól, akik már megfizették a 

tanulópénzt, és eljutottak oda, ahová te tartasz. 

5. Olvass el mindent, amit az általad tervezett utazás témájában írtak. Néha egyetlen ember egyetlen 

ötletén vagy gondolatán múlik, hogy siker lesz-e a jutalmad, vagy kudarcot fogsz vallani. 

Minél fontosabb saját magad és családod számára, hogy elérd a célod, annál több időt tölts 

felkészüléssel. Csak ez után kötelezd el magad az utazás mellett. A megfelelő felkészüléssel nem 

hibázhatsz. Nincs olyan, hogy valaki „túlzottan felkészült” lenne. (Tracy, 2008) 

 

4.7 Rendszerek alkalmazása az időgazdálkodásban 

Akik professzionális szintre fejlesztették időgazdálkodásukat, ehhez kivétel nélkül mindannyian 

rendszereket használtak. 

Mi a rendszer? Előre kigondolt és megtervezett feladatkezelési technika, ami attól működik annyira 

jól, hogy nem kell minden egyes alkalommal újra kitalálni a folyamatot. Egy idő után rutinná válik, 

ami lecsökkenti az elvégzéséhez szükséges időtartamot. 

Gyakorlatilag minden ismétlődő tevékenységre érdemes rendszert kialakítani. Rendszerek kifejlesztése 

kezdetben meglehetősen munkaigényes feladat, később azonban busásan megtérül a befektetett idő és 

energia. 

 

Rendszerek alkalmazásának főbb előnyei a következők: 

 Automatikussá válik a folyamat. 

 Nem felejtjük el a kérdéses teendőt. 

 Sokkal rövidebb idő alatt végzünk a feladattal. 

 Magasabb minőségű lesz az elvégzett munka. 

 Nem halogatjuk a feladat elvégzését. 

 Kisebb a hibázás lehetősége. 

 Kevesebb energiát igényel. 
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Néhány példa rendszerekre: 

 Időtervező rendszer. Naptár, határidőnapló, vagy elektronikus eszköz, amivel a feladatainkat 

követni és rendszerezni tudjuk. 

 Dossziérendszer. Ahol mindennek pontos helye van. Egy dokumentum pár másodperc alatt 

lefűzhető, és ugyanilyen gyorsan előkereshető. 

 Tervezési rendszer. Havi célértékelés és a következő hónap megtervezése. 

 Családi költségvetés. Pénzmozgások követése speciális programmal vagy Excellel. 

 Internet Bank utalások. Számlák utalása lista alapján internetbankkal a hónap egy bizonyos 

napján. 

 Önfejlesztő program. Személyiségfejlesztő CD-k és könyvek feldolgozása előre meghatározott 

éves program szerint. 

 Bevásárlási lista. Termékekkel és referenciaárakkal.  (Kerner, 2012) 
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5 IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Az időrablók (vagy más szóval időtolvajok) azok a cselekvések és emberek, amik vagy akik úgymond 

lopják a fontos idődet, és ezt általában észre sem veszed. Bizony emberek is tartozhatnak ebbe a 

kategóriába például olyan kollégák, rokonok, barátok, akiknek nem tudsz nemet mondani vagy 

megcsinálsz helyettük valamilyen feladatot. Saját idődet is rabolhatod olyan tevékenységekkel, 

amelyek nem fontosak és nem is sürgősek, de valamilyen érzelmi alapon mégis inkább ezekkel 

foglalkozol.  

 

Érdemes figyelni a hatékony időgazdálkodást gátló tényezők eltávolítására az életünkből. Tökéletesen 

ez soha nem fog sikerülni, de ezen a területen kis javulás is drámai hatékonyság növekedést 

eredményezhet. 

 

5.1 A leggyakoribb időrablók 

 

5.1.1 Tervezés nélküli cselekvés. 

Az emberek többsége nem szereti a tervezést, mert időkidobásnak tartja. Láttuk, hogy ennek pontosan 

az ellenkezője az igaz. Váljon szokásoddá, hogy amikor időbeosztásról van szó, első gondolatként 

automatikusan előveszel egy papírlapot, és írsz egy listát! Mindig tartsd szem előtt, hogy minden 

tervezésre fordított perc tízszeresen térül meg! 

 

5.1.2 Prioritások hiánya. 

Ha minden elénk kerülő feladatot válogatás nélkül igyekszünk elvégezni, az biztosan az 

időgazdálkodásunk halálát fogja jelenteni. Mégis a legtöbb ember így kezeli az idejét. 

Mindig az ABCDE szisztéma szerint gondolkozz! Kényszerítsd rá magad, hogy kizárólag az „A” 

kategóriás feladataiddal foglalkozz! A többi feladatot kreatívan halogasd! Ha már nem lehet tovább 

halogatni, akkor „A” lesz, és arról úgyis fogsz tudni. 

 

5.1.3 Konformitás. 

A konformitás a körülöttünk levő társadalmi közeghez, szokásokhoz történő elvtelen alkalmazkodást 

jelenti. Feladjuk a saját értékrendünket, és olyan dolgokat teszünk, amit a többség is tesz, hogy ezzel 

szerezzük meg elismerésüket és elfogadásukat. 

Miért időrabló a konformitás? Azért, mert nem a saját céljainkat és értékrendünket követjük, hanem 

másoknak akarunk megfelelni. Rossz falnak támasztjuk a létrát, rossz irányba haladunk. 

Igyekezz függetleníteni magad a közvélemény hatásától! Minden esetben egyénileg mérlegeld a 

helyzetet, és te hozd meg a saját döntésedet, függetlenül mások véleményétől! 
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5.1.4 Megzavarások. 

A két legnagyobb megzavaró tényező az életünkben 

a) a munkánkat félbeszakító emberek, illetve 

b) a bejövő telefonhívások. 

 

Tanuld meg ezeket határozottan kezelni, mert ha újra meg újra kizökkentenek a munkaritmusodból, 

akkor ugyanannak a feladatnak az elvégzése akár dupla annyi ideig is eltarthat.  

Tanulj meg nemet mondani! Ha kapsz egy ajánlatot, amivel nem akarsz élni, vagy egy kérést, amit 

nem akarsz teljesíteni, csak mondd: köszönöm, nem!  

A bejelentkezés nélkül „beeső” vagy „beugró” emberektől az üdvözlés után azonnal megkérdezzük, 

miben lehetünk segítségükre. Így megtakarítunk öt-tíz perces csevegést, mielőtt a tárgyra térne; 

azonnal színt kell vallania, csak az idejét akarja elütni, vagy el is szeretne intézni valamit. Az is 

kiderül, mi vagyunk-e az illetékesek, vagy valaki máshoz irányíthatjuk látogatónkat. 

 

A másik gyakori megzavaró tényező a bejövő telefonhívások. Ezek kezelése jóval egyszerűbb. Csupán 

azt kell tudatosítanod magadban, ha megszólal a telefonod, nem szentírás, hogy feltétlenül fel kell 

venned! A hívó fél küldhet sms-t, hangüzenetet, vissza is hívhat, vagy te hívod vissza egy későbbi 

időpontban. Mérlegeld, hogy a tevékenységed elbírja-e a félbeszakítást! Gyűjts össze minden bejövő 

telefont, és egy menetben bonyolítsd le az összes visszahívást! 

 

5.1.5 Papírmunka. 

Ha nem kezeljük hatékonyan a papírokat, akár háromszor-négyszer több időt visznek el, mint amennyi 

feltétlenül indokolt lenne. Tanuld meg ezért a hatékony papírmunka fortélyait! 

Tedd szokásoddá, hogy minden bejövő papírt ugyanarra a helyre teszel! Egy papírgyűjtő tálca az 

íróasztalon tökéletesen megfelel erre a célra. 

Amikor időd engedi – ideális esetben naponta -, dolgozd fel a papírhalmot! Az alapszabály ez: minden 

kezedbe kerülő dokumentummal csak egyetlen egyszer foglalkozz! Amikor leteszed, akkor az a 

papírdarab kerüljön a végső helyére. 

 

A fentiek értelmében minden papírt sorolj be a következő négy kategória (ILDI) valamelyikébe: 

A. INTÉZ: Ezek azok a dokumentumok, amelyek intézkedést igényelnek. Miután a feladatot 

elvégezted - vagy eldöntötted, mikor fogod elvégezni -, a papírt lefűzöd a megfelelő dossziéba. 

B. LEFŰZ: Bizonyos papírokkal semmilyen teendő nincsen, de célszerű őket megőrizni egy ideig. 

C. DELEGÁL: Ha bizonyos feladatokat delegálni tudunk, azzal rendkívül sok idő takarítható meg. 

Kinek delegáljunk? Lehet családtagnak – megbeszélt munkamegosztás alapján -, fizetett 

alkalmazottnak, egy szolgáltató cégnek, vagy éppen egy ismerősnek, aki szívességből megcsinálja az 

adott feladatot. 

D. „IKTAT”: Esetünkben a szó a szemétkosárba juttatás fedőneve. Vannak bizonyos papírok, 

amelyekkel az égvilágon semmilyen teendő nincsen. Ezeket dobd ki minden szívfájdalom nélkül! 
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5.1.6 Közlekedés. 

A közlekedés akár napi több órát is elvihet. Hosszabb távon megoldást jelenthet a passzív jövedelem 

és az otthonról végezhető munka. Amíg azonban ide eljutsz, a kulcs a közlekedéssel töltött idő 

hatékony felhasználása. Hogyan lehet ezt megtenni? A két alapszabály: 

A. Soha ne menj el otthonról könyv nélkül! 

B. Mindig legyen veled oktató vagy motiváló hanganyag! 

Utazás közben olvass, vagy hallgass CD-t (de ne csak zenét)! Ha ezt minden nap megteszed, tudásod 

néhány év alatt rendkívüli mértékben fog növekedni versenytársaidhoz képest a kiválasztott 

területeken. 

 

5.1.7 Feledékenység. 

Rendkívül sok időt vihet el, ha nehezen találjuk meg a napi tevékenységeinkhez szükséges dolgokat, 

vagy egyszerűen elfelejtjük azt, hogy mit is kéne tennünk. 

A megoldás: alkalmazz rendszereket. Ha van egy jó szisztémád, akkor nincs szükséged kiváló 

memóriára, a rendszerek leveszik a válladról ezt a terhet.  

 

5.1.8 Csigatempó. 

Mindent lehet lassan, időigényesen, és gyorsan, időtakarékosan is csinálni. Tedd szokásoddá, hogy 

mindent gyors tempóban csinálsz, illetve folyamatosan keresed azokat a megoldásokat, amelyek időt 

takarítanak meg számodra! 

 

Néhány példa ezekre: 

 Interneten keresztül fizesd a csekkjeidet és a számláidat! 

 Webáruházból vásárolj, ingyenes házhozszállítással! 

 Ügyintézéskor egy „csomagban” bonyolítsd le a teendőket! 

 Kerüld ki a csúcsforgalmat! 

 Bármibe fogsz, előtte a neten szerezz meg minden információt! 

 

5.1.9 Emberi konfliktusok. 

Talán az előző pontok egyike sem okoz akkora időveszteséget, mint az, ha egy – elvileg – 

együttműködő csapatból eltűnik a harmónia. Mivel az ilyen típusú veszteség az „elmaradt haszon” 

kategóriájába tartozik, az időgazdálkodással foglalkozó könyvek ezzel a kérdéssel általában nem 

foglalkoznak. 

Ahogy John Donne írja: „senki sem külön sziget”, tehát sikerünket nagymértékben befolyásolja 

emberi kapcsolataink minősége. Az emberi kapcsolatok csak akkor működnek kifogástalanul, ha tagjai 

tökéletes harmóniában képesek együttműködni egymással. Ehhez zökkenőmentes kommunikációra 

van szükség. (Kerner, 2012) 

 

4. táblázat: Időrabló tevékenységek listája (Smith, 1994) 
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IDŐRABLÓK 

KÖRNYEZETI HATÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI SAJÁT MAGUNK VAGYUNK AZ OKAI 

 Félbeszakítanak a munkánkban 

 Várni kell a válaszokra 

 Nem világos munkaköri leírás 

 Szükségtelen értekezletek 

 Túlságosan sok feladat 

 Rossz kommunikáció 

 Túl gyakran változó prioritások 

 Berendezések meghibásodása 

 Szervezetlen főnök 

 Bürokratikus korlátok 

 Ütköző prioritás 

 Alacsony vállalati morál 

 Rosszul kiképzett állomány 

 Baráti és munkakapcsolatok összekeverése 

 Utasítási jog hiánya 

 Telephelyek közötti utazás 

 Mások tévedése 

 Határidők elmulasztása 

 Gyűlések 

 Rosszul, vagy egyáltalán nem delegálunk 

feladatokat 

 Rossz beállítottság 

 Személyes szervezetlenség 

 Szórakozottság 

 Nem figyelünk oda másokra 

 Határozatlanság 

 Felesleges időtöltés másokkal 

 Fáradtság 

 Önfegyelem hiánya 

 Félig befejezett dolgok 

 Papírtologatás 

 Halogatás 

 Külső elfoglaltságok 

 Rendetlenség a munkahelyen 

 Ködös célok 

 Perfekcionizmus 

 Rossz tervezés 

 Állandó aggódás 

 Egyszerre sok dolgot akarunk elvégezni 

 

A fenti időrablók közül nem mindegyik kerülhető el. Vannak, melyek ellen semmit sem tehetünk. 

Ilyenek például a gyűlések vagy az, ha nincs utasítási jogunk. Legtöbbjük azonban egyszerűen 

belopakodik az életünkbe, és lopja a perceinket, óráinkat, anélkül, hogy ennek tudatában lennénk. 

Csak azt vesszük észre, hogy elment az idő, és még csak azt sem tudjuk megmondani, hogy mire. 

Ezek az időrablók nagyon sokba kerülnek nekünk. Különösen, ha az árat eseményirányíthatóságban, 

személyes produktivitásban és önbecsülésben fejezzük ki. (Smith, 1994) 

 

5.2 Lehetséges megoldások az időrabló tevékenységek kezelésére 

 

5.2.1 Levelezés, e-mailezés 

Abban az esetben, ha nem vársz, valami fontos levelet, ne nézegesd 5-10 percenként a postádat. 

Rengeteg idődet veszi el, és észre sem veszed. Tervezz be magadnak időt, amikor konkrétan a 

levelezéssel foglalkozol. Például reggel és délután 2-kor egy fél óra. Ebbe az időbe igyekezzél 

beleférni. Azokkal a levelekkel foglalkozz, amik ténylegesen fontosak, nem kell minden érdemtelen 

levélre válaszolnod.  

 

5.2.2 Telefonálás 

Nyugodtan mondd meg a hívó félnek, hogy most nem érsz rá és később visszahívod. Amikor valami 

fontos dologgal foglalkozol, némítsd le a telefonodat, hogy véletlenül se zavarjanak, szakítsanak félbe. 

Amikor végeztél, mérlegeld a fontos hívásokat és a szerint hívd vissza az embereket. Az esetek 80%-

ban kiderül, hogy nem is volt fontos, amiért kerestek, és időközben megoldották maguktól is. Munka 
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után ne vedd fel a céges telefont, persze itt is vannak kivételek, de normál esetben hamar rászoknak, 

hogy minden apróság miatt téged hívnak fel. 

 

5.2.3 Facebook, chat  

Ne lógj naphosszat a közösségi oldalakon, chaten. Mivel látják, hogy fent vagy, rád írnak az unatkozó 

ismerősök, akiket nehezen fogsz tudni lerázni. Ilyenkor egy beszélgetésbe hamar belemerül az ember 

és szalad az idő. Valószínűleg nem történik semmi olyan, amiről lemaradsz, ha nem figyeled egész 

nap az üzenőfalat. Engedélyezz magadnak kikapcsolódásképpen pár percet, amikor átfutod ezeket, 

hamar rájössz, hogy tényleg felesleges egész nap mások megosztásait figyelni.  

 

5.2.4 Házimunka 

Amikor tudod, hogy keveset vagy otthon, nem kell minden este kitakarítani a házat, lakást. Inkább 

csinálj hétvégén nagyobb takarítást. A házimunkákat is tervezd be. Abban az esetben, ha nem egyedül 

élsz, nyugodtan oszd szét a feladatokat párod, gyerekeid között. Például a mosogatást, bevásárlást, 

takarítást nyugodtan rábízhatod a párodra is. Sok időt nyersz magadnak és nyugodtabb is leszel, hogy 

nem hárul rád minden otthoni feladat.  

 

5.2.5 Kedvenc tevékenységek 

A munkában és a magánéletben is minden bizonnyal van olyan tevékenység, amit szeretsz csinálni, 

azonban nem is fontos, nem is sürgős és más is képes elvégezni helyetted, azonban ragaszkodsz hozzá. 

Például konferenciák szervezése, amit lehet, hogy más kolléga, titkárnő is képes megszervezni 

helyetted.  

 

5.2.6 Határidők betartása  

Ne halogass feladatokat azzal, hogy még ráérsz vele, ha időd engedi, inkább hamar csináld meg, még 

akkor is, ha nem szereted az adott feladatot. Lehet olyan is, hogy módosítani kell benne valamit, ezen 

ne mérgelődj feleslegesen, inkább csináld meg. A feladat elvégzésekor növelheted a hatékonyságodat, 

ha a feladatra fókuszálsz. Ne hallgass rádiót csak úgy háttérzajként, mert elvonja a figyelmet.  

 

5.2.7 TV, mozi, rádió 

Ilyen az, amikor nem gondolkozunk, nem csinálunk semmit, csak nézünk, pl.: mozi, egy film a tv-ben 

vagy zenehallgatás. Azonban nem mindegy, mennyi időt fordítunk ezekre a tevékenységekre. A hírek 

nézése helyett (amelyeket napközben már úgyis olvastál vagy hallottál) például lehet idegen nyelvet 

tanulni vagy olvasni. Sokkal hasznosabb időtöltés és a közérzetnek is jót tesz, pozitív energiával 

töltődsz fel a sok negatív helyett. Amikor otthon nézünk filmet, lehet eredeti nyelven vagy idegen 

nyelvű felirattal is tenni, ebből is szórakozva tanulunk. Az autóban rádió helyett hallgathatsz hangos 

könyveket vagy akár valamilyen nyelvoktató CD-t is.  
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5.2.8 Nemet mondás 

Tanuljunk meg nemet mondani, hagyjuk el a rossz szokásainkat és ne arra gondoljunk, hogy mit fog 

rólunk gondolni a másik, ha valamilyen feladatra nemet mondunk. Törekedjünk arra, hogy 

megindokoljuk, miért is mondunk nemet, biztosan megértik. Másik megoldás, amikor elmondjuk, 

hogy most nincs időnk rá, de mondjuk másnap szívesen segítünk.  

 

5.2.9 Delegálás hiánya 

Ne ragaszkodjunk feladatokhoz, akkor se, ha a kedvenc feladataink közé tartozik. Úgymond 

csináltassuk meg mással. Ne feltételezzük, hogy más úgyse tudja megcsinálni, biztos képes rá, csak 

több időre vagy egy kis segítségre van először szüksége, de hosszútávon boldogulni fog vele. Nem 

kell minden feladatot másra hárítani, már néhány átadásával is rengeteg időt teremthetsz magadnak. 

(Magyar, 2013) 
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6 A LEGGYAKORIBB IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉG: A 

HALOGATÁS 

Bizonyára ismered azt az érzést, amikor kitűzöl magadnak teendőket egy adott napra, de egyszerűen 

nem bírod rávenni magad, hogy belekezdj. Helyette inkább elkezdesz böngészni a neten, fórumokat 

olvasgatni, facebook-ozni, vagy az email fiókodat ellenőrizni már harmadjára. De a teendő még 

mindig rád vár, hogy elkezdd és elvégezd, és egyre nyomasztóbbá válik számodra is. Tudod, hogy 

meg kellene csinálnod, de a belső ellenállásod megakadályozza. Ha elhalasztod, vagy csak kicsit 

csinálsz meg belőle, és helyette elmész barátokkal kikapcsolódni, vagy valamit sportolni, akkor is 

eszedbe jut, hogy nem csináltad meg a feladatodat, amit kitűztél, és emiatt a belső frusztráció miatt a 

kikapcsolódó tevékenységeket sem élvezed annyira. De ha valaki megkérdezi, milyen volt a napod, 

akkor úgy érzed, hogy elfoglalt voltál, más kérdés, hogy a fontos dolgaiddal nem haladtál előre, 

amelyek igazán számítanak. 

 

A probléma 

A legtöbb témával foglalkozó anyag arra az elméletre épít, hogy az emberek lusták, és nagyobb 

önfegyelmet kell tanúsítaniuk, hogy hatékonyan elvégezzék a teendőiket. A halogatást és időpazarlást 

tekintik a probléma forrásának, pedig a valóságban ez csak a probléma tünete, nem a kiváltó ok, mint 

ahogy például Dr. Neil Fiore is megvilágítja ezt a The Now Habit című nagyszerű írásában. (Fiore, 

1988) 

Az adott tevékenységgel kapcsolatban érzett szorongásunk a probléma forrása, az időpazarlás pedig a 

tünete. Azért halogatjuk a teendőt, és kezdünk bele más dolgokba, mint például interneten böngészni, 

fórumozni, vagy tévézni, mert ezáltal a belső frusztrációnkat és szorongásunkat enyhítjük, ezért 

ideiglenesen jobban érezzük magunkat tőle. 

A halogatás egy kísérlet, hogy megoldjuk a mélyebben lévő problémákat, mint például alacsony 

önbecsülés, maximalista szemlélet, kudarctól vagy sikertől való félelem, döntésképtelenség, 

kiegyensúlyozatlanság a munka és kikapcsolódás között, hatástalan célkitűzés, illetve negatív 

gondolatok magunkról és a munkánkról. 

Ha egy halogató személy maximalista szemlélettel rendelkezik, akkor a legtökéletesebben akarja 

elvégezni a feladatot, és a hibákat „ellenségnek” tartja, ez félelmet kelt benne a kudarccal szemben, 

mert mi van, ha nem fog olyan kiválóan sikerülni, mint amivel ő elégedett lenne, és emiatt mások 

negatívan ítélik meg. Hogy ezt a félelemből fakadó frusztrációját enyhítse, a feladata helyett inkább 

valami ideiglenes enyhülést biztosító tevékenységbe kezd.  

 

Tehát a probléma nem a halogatás, az csak a tünet. Ha nagy önfegyelmet tanúsítunk, akkor 

felülírhatjuk ezt a rossz „szokást”, azonban rendkívül sok energiánkba fog kerülni, mivel a mélyebben 

meghúzódó kiváltó okokat nem raktuk rendbe. 

A kiváltó okokat kell kiderítenünk, és hatékonyan megoldanunk. Ezek személyenként változnak, 

mivel fakadhatnak múltbeli események általi kondicionálásokból is (például, ha egy adott feladatot 

nehezebben tudtunk elvégezni, mint a társaink, esetleg hibáztunk benne, ami miatt leszóltak minket 

stb., akkor ezek negatív beidegződésekhez vezethettek, ami miatt tudat alatt kerüljük ezeket a 

tevékenységeket). 
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6.1 A halogatás lehetséges okai 

 Sikertelenségtől való félelem: Sokszor nem is számít, mennyire reális a félelem, és mégis 

szorongásig tudjuk fokozni az érzést. Pozitív gondolatokkal és egy kis támogatással könnyen 

átléphetünk a félelem fölött. Legközelebb egy hasonló szituációban nem fog előjönni ez a 

félelem, mert már van tapasztalatunk és tudjuk, hogy képesek vagyunk sikeresen megcsinálni 

vagy megoldani az adott feladatot, problémát.  

 Düh, lázadás, depresszió: Az illető nem érti, miért nincs ereje a megvalósításra, pedig ő 

nagyon szeretné. Kamaszoknál nagyon jellemző ez a dühből és lázadásból fakadó nem 

cselekvés. Felnőttként is megmaradhat, de ilyenkor leginkább az egónk késztet erre a 

lázadásra.  

 Sikertől való félelem: Ez egy „programozás” következménye. Gyerekkorunkban nem 

mindegy, milyen mintákat láttunk, és magunknak milyen szokásokat alakítottunk ki. Amikor 

valakinek azt mondják folyamatosan, hogy nem képes rá, akkor egy idő után elhiszi, hogy ő 

nem képes rá. Amikor egy hasonló szituációba kerül, bekapcsol ez az „én nem vagyok erre 

képes” gondolat és inkább neki se áll elvégezni a feladatot.  

 Parancsra várás: Gyerekkorra vezethető vissza ez a szokás is, amikor megszokjuk, hogy 

utasításokra kell cselekedni, és később is várjuk a „parancsot”.  

 Időzavar, időhiánytól való félelem: Aki vezet időbeosztást, annak az a félelme, hogy kicsúszik 

a feladatra szánt időből és ez generál egy feszültséget, hogy akkor át kell tervezni a rendet és 

ez is mennyi időt vesz el tőle. A legrosszabb, amikor valaki fel sem méri, mennyi időt kíván 

egy feladat, csak szörnyülködik, és nem tesz inkább semmit, vagy azt a tevékenységet 

választja, aminek látja a végét. 

 

6.2 A halogatás leghatékonyabb ellenszerei 

1. Gondolj arra, hogy a halogatás megöli az önbizalmat! 

Minden egyes alkalommal, amikor valamilyen feladatunkat elnapoljuk, sérül az önbizalmunk és az 

önbecsülésünk. Mivel az önbizalmunk abból származik, amiben kiválóak vagyunk, ezért ha valamit 

halasztgatunk, az direkt üzenet a tudatalattinak: „Azért nem meri elkezdeni, mert lehet, hogy nem is 

képes rá!” 

2. Soha nincs ideális időpont egy feladat elkezdésére! 

Döntéseinkhez soha nem tudjuk az összes szükséges információt összegyűjteni; egyrészt mert a világ 

végtelenül komplex, másrészt mert akkor nem jutna idő a cselekvésre. 

A körülmények soha nem lesznek tökéletesek. Egyszeűen csak kezdd el csinálni, a többi pedig majd 

kialakul!  

3. Ne törekedj a tökéletességre! 

Bizonyos személyiségtípusoknál a halogatás egyik jellemző oka a tökéletességre törekvés. Az ilyen 

ember azt mondja magának: „Ha nem tudom megcsinálni tökéletesen, akkor inkább el sem kezdem!” 

A realitás azonban az, hogy az életben nincsen semmi, ami tökéletes lenne. Általában, ha valami 80%-

osan funkcionál, az a mindennapokban elegendőnek bizonyul. 
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4. Ne „agyalj”; csak állj neki és csináld! 

A halogatás leküzdésének praktikus módszere, ha minden különösebb fontolgatás nélkül egyszerűen 

csak nekiállunk a feladat elvégzésének. Mindig az elkezdés a legnehezebb. Ha már csinálod, 

tizedannyi energiát igényel a folytatás! Ha például telefonálnod kell, vedd fel a telefont, és üsd be a 

számot! Csináld most, minden perccel csak nehezebb lesz! 

5. Ne félj tévedni vagy hibázni! 

A hiba a célelérés folyamatának természetes mellékterméke. A belénk épített automatikus célkövető 

mechanizmus folyamatosan céljaink irányában tart bennünket. Ha letérünk a helyes útról – köznapi 

nyelven ezt hívják kudarcnak -, akkor korrekciókat hajt végre. A hiba tehát elengedhetetlen 

visszajelzés. Szabadulj meg attól a gondolattól, hogy ha tévedsz, akkor kudarcot vallottál! Akkor 

vallottál kudarcot, ha nem is próbálkozol! 

6. Konkrét időtartamot határozz meg a feladatra! 

Amikor egy különösen utálatos feladattal kell szembenéznünk, ugyanakkor tudjuk, hogy 

mindenképpen meg kell csinálni, akkor a limitált idő technikája kiválóan működik. Tegyük fel, hogy 

üzleti telefonokat kell lebonyolítanod, de ki nem állhatod a telefonálást! Határozd meg 30 percben a 

telefonálásra szánt időt! Amikor lejárt a meghatározott idő, azonnal hagyd abba! Ez a módszer kiváló 

a kezdeti ellenállás leküzdéséhez. 

7. Tartsd magad előtt a feladatot emlékeztetőnek! 

Ha egy munkát hajlamosak vagyunk különösen halogatni, akkor célszerű azt állandóan szem előtt 

tartani. Ha például le kellene festeni a kerítést, de már hetek óta halogatod, akkor vedd meg a festéket 

és tedd a nappaliban a dohányzóasztalra. Garantáltan annyira fog irritálni a dolog, hogy hamarosan 

eljön a pillanat, amikor egyszer csak úgy érzed, itt az idő, és nekiállsz. 

8. Amikor kedvet érzel hozzá, rögtön kezdd el! 

Érzelmeink jönnek-mennek; ilyen a természetük. Néha előfordul, hogy minden különösebb ok nélkül 

egyszer csak kedvet érzünk egy feladat elvégzéséhez. Ha kedved van hozzá, ne habozz, vágj bele! Ne 

feledd: mindig elkezdeni a legnehezebb! 

9. Szabadulj meg a kifogásaidtól! 

Amikor halasztgatunk dolgokat, legtöbbször magunknak is „megmagyarázzuk”, hogy miért teszünk 

így, és racionális okokkal is alátámasztjuk az irracionális viselkedést. Amikor halogatáson kapod 

magad, gondold végig, hogy milyen kifogás – attitűd, elvárás – áll a háttérben!  A halasztgatás 

következmény; először a kifogást kezeld! 

10. Mindent készíts elő, hogy másnap reggel csak neki kelljen állni! 

Egy munkát mindig elkezdeni a legnehezebb. Egyrészt le kell győzni az érzelmi gátakat, másrészt 

mindent össze kell szedni a hatékony munkavégzéshez. Az előkészületek sok időt elvisznek. Ha tudod, 

hogy mi a másnapi feladatod – legyen az telefonálás, levélírás, ügyintézés, bármi -, mindent készíts 

elő, hogy a megfelelő időben egy pillanat alatt el tudd kezdeni a feladatot! (Magyar, 2013) 
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6.3 Egy jó módszer: Fordított naptár  

Dr. Neil Fiore egy nagyszerű koncepciót használ a halogatás és időpazarlás megszűntetésére, a 

fordított naptár használatát. Ez fordított pszichológiára épül, és emiatt saját maga ellen fordítja a 

természetes ellenállásunkat a struktúrával és tekintéllyel szemben (a halogatás egyik alapvető okai), és 

felhasználja azt a nagyobb produktivitás érdekében. A legtöbb írás azt ajánlja, hogy először a 

munkáddal kapcsolatos teendőket és idődet ütemezd be a naptáradba, azonban ez egy olyan képet 

teremt számunkra, hogy nem marad elég időnk a szórakozásra. Szóval fordítsd meg a folyamatot és 

kezdj a szabadidőd ütemezésével, ez biztonságot nyújt neked, és megerősíti benned, hogy tudsz majd 

kikapcsolódni és szórakozni is a munka mellett. Emellett ráébreszt, hogy nem is rendelkezel olyan sok 

idővel a munkád elvégzésére, mint gondolnád. (Fiore, 1988) 

 

Itt van néhány útmutató a fordított naptár használatához: 

1. Kizárólag munkán kívüli tevékenységeket ütemezz be 

Ebbe beletartozik: 

 A már korábban elkötelezett időszakok, mint például evés, alvás, munkahelyi meetingek, 

 Szabadidő, kikapcsolódás, olvasás, 

 Szocializálás, ebédek, vacsorák, egyéb programok barátokkal, 

 Egészséggel kapcsolatos tevékenységek, mint például foci, tenisz vagy edzés, 

 Rutin események, mint találkozók vagy munkába járás. 

Ne ütemezz be munkát. A fordított naptár célja, hogy garantáld magadnak a bűntudatmentes 

kikapcsolódást. Az első lépés segíteni fog elkerülni, hogy megrémítsd magadat a túlzottan ambiciózus, 

és diktatorikus tervekkel a munkáddal kapcsolatban, amelyek csak kudarchoz, csalódottsághoz, 

önkritikához, és halogatáshoz vezetnek. 

2. Csak azután töltsd ki a naptáradat munkával kapcsolatos teendőkkel, miután legalább fél órát 

dolgoztál megszakítás nélkül 

Egy lelkes állapotot akarsz fenntartani magadban, hogy mennyi mindenben haladtál, és nem pedig 

szorongást, hogy mennyi minden van még hátra. 

3. Kizárólag olyan időszakokat vegyél figyelembe, amelyek legalább 30 perc zavartalan munkát 

tartalmaztak 

Ne jegyezz fel munkát a fordított naptáradon, ha megálltál 30 percnél előbb. A fordított naptár 

minőségi munkát takar, nem pedig fórumozgatással, telefonálással vagy böngészéssel töltött 

időszakot. Ez magabiztosságot és büszkeséget fog neked nyújtani, ami segíteni fog a hatékonyságod 

növelésében. 

4. Jutalmazd meg magad egy szünettel vagy egy más, élvezhetőbb feladatra való váltással 

minden egyes legalább 30 perces munkával töltött időszak után 

Megérdemled, mivel elkezdtél cselekedni, és haladtál a dolgaiddal, így momentumot építesz, amivel 

könnyebb lesz legközelebb elkezdened. A jutalmazással pozitívan megerősíted a munka végzésének 

szokását, ezért egyre könnyebbé és automatikusabbá válik majd a munkába belekezdened. 

5. Kövesd nyomon a minőségi órákkal töltött munka idejét minden egyes nap és héten. Add 

össze őket 
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Hangsúlyozd ki, hogy mit értél el. Egyrészről ez pozitív megerősítést nyújt az erőfeszítéseiddel 

kapcsolatosan, másrészről pedig tisztábban látod majd, hogy melyik napokon vagy produktívabb és 

mikor kevésbé az, így változásokat eszközölhetsz a napirendedben, ha szükségesnek érzed. 

6. Mindig hagyj legalább 8-24 órát egy héten feltöltődésre 

Ezáltal elkerülöd a neheztelést és a kiégést a munkával kapcsolatban. A pihenés után motiváltabban és 

energikusabban térsz majd vissza a feladataidhoz. A munka kevésbé lesz teher számodra, ha már most 

is élvezed az élet örömeit, és nem halasztod el őket a távoli jövőbe. 

7. Mielőtt valami kikapcsolódást nyújtó tevékenységet végzel, ütemezz be egy 15-30 perces 

időszakot, amikor a feladataidon dolgozol 

Ennek több haszna is van. Egyrészt az élvezetes tevékenységgel kapcsolatos pozitív érzéseinket 

használja fel, hogy könnyebben belekezdjünk a munkába; másrészt lehetővé teszi, hogy élvezd a 

szabadidős tevékenységet bűntudat nélkül; harmadrészt pedig tudat alatt foglalkozik az elménk az 

adott feladattal, amíg mi szórakozunk, ezáltal kreatívan megoldja a problémákat vele kapcsolatosan, 

így nagyobb motivációval térhetünk majd vissza a munkához. 

8. Koncentrálj a kezdésre 

A lényeg, hogy belekezdj a feladatba, ezáltal áttöröd a kezdeti blokkot, és momentumot építesz. Ne a 

befejezésre gondolj, hanem csak, hogy belekezdj most. A fordított pszichológiának köszönhetően, 

azáltal hogy beütemezed és tartod magad a feltöltő tevékenységekhez, és hogy korlátozod a munkádat, 

mivel elég csak legalább 30 perces időszakokat elvégezned, a fordított naptár egy tudatalatti vágyat 

kelt majd benned, hogy dolgozzál többet és szórakozzál kevesebbet. Így nagyobb motivációval és 

energikussággal dolgozhatunk a feladatainkon. 
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7 AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

7.1 A Pareto-elv 

A Pareto-elv felfedezőjéről, Vilfredo Pareto olasz közgazdászról kapta a nevét, és az élet egyik 

alaptörvényének számít, bármilyen területről is legyen szó. A világ népességének 20%-a birtokolja a 

vagyon 80%-át; a betegségek 20%-a okozza a halálozások 80%-át; és még sorolhatnánk. 

A Pareto-elv időgazdálkodási variánsa így hangzik: tevékenységeink 20%-a hozza eredményeink 

80%-át. Egyedül ennek az egyszerű összefüggésnek a tudatos alkalmazásával nagyságrendi 

hatékonyságnövekedést érhetünk el. Annyi csak a teendőnk, hogy időnk 80%-ban kizárólag azzal a 

20%-kal foglalkozzunk, ami az eredményeket hozza. Ha elég fegyelmezettek vagyunk ebben, akkor a 

siker nem marad el. 

Nem csak a befektetett energia mennyisége számít, hanem az is, hova fekteted be. Mindez alapján 

elmondható, hogy a napi teendőid nem bírnak egyforma fontossággal. Ha egy nap tíz feladatot kell 

elvégezned, akkor kettő ezek közül fontosabb lesz a többi nyolcnál! Minden nap mérd fel azt a 20%-

ot, és azokat végezd el először! 

Nem elég, ha egyszerűen felírsz magadnak egy listát. Ha nem célzod meg, hogy elvégzed a 

legfontosabb 20%-ot, akkor azt kockáztatod ezzel, hogy elpocsékolod időd 80%-át! 

Az átlagos emberek átlagos mennyiségű energiát fektetnek be a legtöbb dologba. A sikeres emberek 

óriási energiát fektetnek be a kulcsfontosságú dolgokba. 

Nem tehetsz meg mindent, de megteheted a legfontosabb 20%-ot. Ne legyenek álmatlan éjszakáid a 

maradék 80% miatt! (Matthews, 2005) 

7.2 Az időmegmaradás törvénye 

Ez a törvény kimondja: mindenre soha nincsen idő, de a legfontosabb dolgokra mindig van. 

Eredményes stratégiákra van szükségünk tehát, hogy megszabaduljunk tevékenységeink haszontalan 

és értelmetlen 80%-ától. 

Az időmegmaradás törvényének gyakorlati alkalmazása: 

1. Gyakorold a kreatív halogatás szokását! 

A haszontalan 80%-ot addig húzd-halaszd, ameddig csak lehetséges! Csak az igazán fontos dolgokkal 

foglalkozz! Az átlagember ezt pontosan fordítva csinálja: a fontos – általában nehéz – dolgokat 

halogatja, és idejét a lényegtelen – legtöbbször könnyű vagy szórakoztató – teendőkre fordítja. 

Sikertelenségének éppen ez az egyik fő oka. 

2. Takarítsd el a káoszt az életedből! 

Rendezd el minden függő ügyedet! Bármi, amivel adós vagy: évek óta kikölcsönzött könyvek 

visszavitele, lakásrezsi elmaradások, autó szervizelés, adótartozások, hitelek és adósságok 

visszafizetése, befejezetlen iskolák, elvarratlan emberi kapcsolatok; a lista gyakorlatilag végtelen. 

Látszatra ezek az elmaradt feladatok is a kreatív halogatás kategóriájába tartoznak, valójában azonban 

ez nincs így. Rendezd el őket, mert mentális fékként fogják vissza az életedet! 
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3. Dobj ki mindent, amire nincsen szükséged! 

Amire nincsen szükséged, az foglalja a helyet, mentálisan leköt és elviszi az idődet. Csinálj helyet az 

új dolgoknak! Azt a ruhát, amit egy éve nem vettél fel, add oda a Máltai Szeretetszolgálatnak! Csinálj 

otthon teljes lomtalanítást! Dobj ki, vagy ajándékozz el minden felesleges holmit! 

7.3 A papír törvénye 

A papír törvénye szerint, ha megtanulsz papíron gondolkodni, akkor hatékonyságod legalább egy 

nagyságrenddel fog növekedni. A papíron gondolkozás szokásának előnyei a következők: 

 Rákényszerít az összpontosított figyelemre. (Gondolataink csaponganak, az írás mederbe tereli 

őket.) 

 „A szó elszáll, az írás megmarad.” (Amit leírunk, azt nem fogjuk elfelejteni.) 

 Vizuális csatornán is érkezik inger az agyba. (Ha látunk valamit, az erősebben stimulálja az 

agyat.) 

 Leköti a tudatos elmét. (Az írás mechanikus, monoton tevékenysége megnyugtat, ellazít, így a 

tudatalatti zavartalanul tud közben dolgozni.) 

 

Alkalmazás a gyakorlatban: 

1. Mindig listából dolgozz! 

Angol nyelvterületen az élet szinte minden területén – egy esküvő megszervezésétől a repülésig - 

használják a „checklist”, vagyis ellenőrző lista kifejezést. Az adott terület szakemberei sok ezer 

munkaórát töltenek a lista tökéletesítésével, amit ezért aztán az átlagember is rendkívül hatékonyan 

tud használni. 

Ugyanezt a módszert kell követnünk privát életünkben is.  

2. Alkalmazd a húszválaszos ötletrohamot! 

Papírhoz kötődik a problémamegoldás egyik zseniális technikája is: az Earl Nightingale-féle 

húszválaszos ötletroham. Amikor nehéz problémával találkozol, tegyél magad elé egy üres papírlapot! 

Írd fel a tetejére a nagy kérdést! Például: „Hogyan tudnék havi plusz háromszázezret keresni?” Alatta 

megszámozol 20 sort, és odaírod a válaszokat, amik eszedbe jutnak. Addig csináld, amíg megvan a 

húsz! Ismételd meg a gyakorlatot egy teljes héten keresztül minden nap! Soha ne nézd meg az előző 

nap ötleteit! Egy hét után lesz 140 válaszod, és közöttük ott lesz a megoldás! 

7.4 A dugó törvénye 

Ha még nem értük el kitűzött célunkat, annak mindig van egy fő oka; van egy szűk keresztmetszet, 

ami miatt ez még nem sikerült. Amíg ezt a „dugót” nem húzzuk ki, addig nem jutunk előre. A jó hír, 

hogy a korlátozó tényezők 80%-a bennünk van: képességeinkkel, szakértelmünkkel, és szokásainkkal 

kapcsolatos. A körülményeket nem mindig tudjuk változtatni, de önmagunk fejlesztése kizárólag csak 

tőlünk függ.  

A dugó „kihúzása” érdekében tedd a következőket: 

1. Tágítsd a komfortzónádat! 
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A komfortzóna életünk azon része, amelyen belül kényelmesen, stressz nélkül tudjuk elvégezni napi 

feladatainkat. Ha a világ lassan változik körülöttünk, ez nem is jelent gondot, mert van időnk 

biztonságot adó napi rutin kialakítására, amelynek segítségével szinte erőfeszítés nélkül tudjuk élni 

életünket. Egy gyorsan változó világban azonban a komfortzóna a fejlődés legnagyobb ellensége. Ha 

„beleragadtál” a komfortzónádba, és emiatt halogatsz azon kívül eső dolgokat, tedd a következőket: 

 Mondd magadnak: „Meg tudom csinálni!” 

A belső beszéd a legjobb önbizalom-erősítő eszköz. 

 Gyakran képzeld el a céljaidat! 

A komfortzónából való kitörés legbiztosabb módja, ha újra meg újra emlékeztetjük magunkat 

álmainkra, mert ez megadja a szükséges ösztönzést és motivációt. 

 

2. Kötelezd el magad az egész életen át tartó tanulás mellett! 

 Olvass el hetente legalább egy könyvet! 

A könyvek inspirációt, tudást és új gondolatokat adnak, ezért nélkülözhetetlenek a fejlődéshez. Ha 

valaki nem olvas, akkor gyakorlatilag ugyanolyan, mintha analfabéta lenne. Olvass gondosan 

kiválasztott szakmai és személyiségfejlesztő könyveket, vagy életrajzokat! Akárhová mész, mindig 

legyen veled egy könyv! Este TV-nézés helyett olvass! Tanulj meg egy 200 oldalas könyvet 4-5 óra 

alatt feldolgozni! 

 Nézz inspiráló filmeket! 

Egy jól kiválasztott film ugyanazt a hatást képes kiváltani, mint egy könyv, csak jóval intenzívebb 

formában: ötleteket ad, motivál, inspirál, feltölt és elgondolkoztat. Vagy ajánlás alapján válassz, vagy 

pedig valamelyik megbízható filmértékelő honlap értékelése alapján! 

 Járj rendszeresen képzésekre és tanfolyamokra! 

Legalább negyedévente, de ideális esetben havonta egyszer vegyél részt valamilyen egynapos vagy 

félnapos konferencián vagy szemináriumon! Már egyetlen jó ötlet miatt is megérheti elmenni, mert a 

hozam a belépődíj sokszorosa lesz. 

 Hallgass a kocsidban oktató és motiváló audióanyagokat! 

Az átlagember napi 1-2 órát tölt közlekedéssel. Az egyik leghasznosabb szokás, hogy utazás közben 

hanganyagokat hallgatsz, és a kocsidat guruló egyetemmé alakítod. 

 Keresd profik társaságát! 

A környezetünkben levő emberek vagy felemelnek, vagy lehúznak minket. Igyekezz olyan emberekkel 

tölteni az idődet, akik jobbak nálad valamiben, vagy magasabb tudatossági szinten vannak! 

7.5 Az elefánt törvénye 

A klasszikus találós kérdés szerint: 

– Hogyan lehet megenni egy elefántot? 

Válasz: 

– Falatonként! 
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A „falatonként” stratégiát kiválóan tudjuk hasznosítani időgazdálkodásunkban. Tűnjék bármennyire is 

nyomasztóan nagynak és megoldhatatlannak egy feladat a munka elején, hogyha feldaraboljuk kisebb, 

áttekinthetőbb részfeladatokra, akkor sokkal könnyebben kezelhetővé válik. 

Amikor már belevágtál a munkába, mindig csak a következő lépésre fókuszálj! Ahogy a kínaiak 

mondják: „Csak ha már odaértél a hídhoz, akkor gondolkodj azon, hogyan mész át rajta!” 

7.6 A béka törvénye 

 

A NAGY BÉKA – Brian Tracy hasonlatával élve – nem más, mint a legfontosabb feladat, amit 

leginkább hajlamosak vagyunk halogatni! Ez tipikusan nagy, „A” kategóriás teendő, amelynek 

elvégzése rendszerint leginkább előre visz bennünket céljaink irányában. 

A béka törvényének lényege, hogy a munkanap során először ezt a békát nyeld le – vagyis minden 

napot a legfontosabb feladattal kezdj -, és tudni fogod, hogy a legkellemetlenebb dolgon túl vagy, a 

nap többi része biztosan élvezetesebb lesz! 

Van valami varázslatos abban, ha tudjuk, hogy bár a napnak még csak a harmada telt el, a 

legfontosabb dologgal már végeztünk. Az „ez is megvan, még sincs este” típusú érzés jelentősen képes 

csökkenteni például a halogatásra való hajlamot is. 

7.7 A szokás törvénye 

A szokás törvénye kimondja: sikerünket - vagy sikertelenségünket - legalább 95%-ban szokásaink 

határozzák meg. Jó szokásokat nehéz kialakítani, de könnyű velük együtt élni, rossz szokásokat 

könnyű kialakítani, de nehéz velük együtt élni. 

Időgazdálkodásunk hatékonysága is végső soron szokásaink minőségétől függ. Talán a leghasznosabb 

szokás, amit kifejleszthetünk megunkban, a cselekvés-orientált attitűd. Itt válnak szét a sikeresek és a 

sikertelenek. Aki szokásává teszi az azonnali cselekvést, sikeresebb lesz, mint a nála tehetségesebb, de 

kevésbé tettorientált ember, egyszerűen csak azért, mert többször fog próbálkozni, és így a maga 

oldalára állítja a nagy számok törvényét! (Kerner, 2012) 

7.8 A mag törvénye 

Az emberek gyakran figyelmen kívül hagyják ezt az elvet. Azt kérdezik: „Mit kaphatok holnap, ha ma 

elvetem a babszemeimet?” A válasz: „Nedves babszemecskéket”.  

A mag törvénye így szól: „Ma ültetsz, és később aratsz!” Ma ültess babszemeket, és szedd le négy 

hónap múlva a termést. Amikor még mindenki magának termelt, valószínűleg ezt az elvet jobban 

értették. De manapság az instant levesek korát éljük. 

Ha tényleg szeretnénk, hogy valami sikerüljön, akkor azt általában többször kell megpróbálnunk.  Ez a 

természet törvénye.  

A te életedre vetítve ez azt jelenti:  

 Húsz állásinterjúra kell elmenned, hogy találj egy megfelelő munkát. 

 Negyven jelentkezőt kell meginterjúvolnod, mire találsz egy jó alkalmazottat. 
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 Ötven emberrel kell beszélned, míg eladsz egy házat, egy autót, egy porszívót, egy biztosítást 

vagy egy ötletet. 

Amikor megértjük a „mag törvényét”, akkor már nem érezzük magunkat áldozatnak. A természet 

törvényeit meg kell értenünk, és alkalmazkodni hozzájuk, hasznosítani ezeket. Röviden úgy is 

mondhatjuk, hogy több magot kell ültetnünk! (Matthews, 2005) 

7.9 A varázskód 

Az időgazdálkodás klasszikus problémája, hogy sokkal több feladatunk van, mint amennyi a 

rendelkezésre álló időbe beleférne. Ennek a problémának nincsen feloldása; felesleges tehát azon 

kísérletezni, hogy több időt találjunk, vagy a feladatok számát lecsökkentsük. Egyik sem reális 

elképzelés. 

A megoldás a varázskód: ABCDE. A módszer lényege a következő: 

 

A. Első lépésként összeírunk minden elintézésre váró teendőnket. 

Ez a Mesterlista. Nehéz időszakokban ez akár 40-50 feladat is lehet; nem csoda, hogy túlterheltnek és 

frusztráltnak érezzünk magunkat ilyenkor. 

 

B. A második lépés a feladatok prioritás szerinti rangsorolása az ABCDE szisztéma segítségével. 

 „A": meg kell csinálni. 

 „B" : meg kellene csinálni. 

 „C": jó lenne megcsinálni. 

 „D”: delegálható. 

 „E”: elhagyható. 

 

Nézzünk egy gyakorlati példát! A listán 50 teendő sorakozik, miután a Mesterlistával elkészültünk. A 

sokk túlélése után elkészítjük a rangsorolást. A feladatok 10%-áról jobban átgondolva kiderül, hogy 

nem is lényegesek, vagyis „E” kategóriásak. Őket kihúzzuk. 

A feladatok 20%-a delegálható; csak annyi munka van velük kapcsolatban, a célszeméllyel - 

családtaggal, beosztottal, munkatárssal – meg kell beszélni a pontos teendőket. 

A megmaradt 35 teendőből a Pareto-elv szerint 6-8 feladat – 20% - lesz „A” kategóriás. Ugyanennyi - 

6-8 - kerül a „C” csoportba, a fennmaradó rész - 20-22 feladat - pedig a „B” kategóriába. 

Ezután átvezetjük a naptárunkba a listát: az „A” feladatokat beírjuk másnapra (6-8 teendő már 

kezelhető), a „B”-ket a következő hét napra, a „C”-kkel pedig egész egyszerűen nem foglalkozunk. 

(Kerner, 2012) 
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MELLÉKLET: 100 IDŐGAZDÁLKODÁSI TIPP 

A tréninganyag végére megosztok néhány olyan időgazdálkodási tippet az élet, illetve a munka 

különböző területeiről, amelyeket nem árt szem előtt tartani mindennapjaink során. 

 

TERVEZÉS 

 

1. Ha problémád van az idővel, első lépésként készíts leltárt; két hétig jegyezd fel félórás időközökben 

minden tevékenységedet! 

2. Mielőtt belevágsz valamibe, előtte mindig alaposan készülj fel! 

3. Minden napot tervezz meg előző este papíron! 

4. Minden nap ürítsd ki a „teendős” papírdobozodat! 

5. Összetett feladatokat rajzolj le folyamatábrán! 

6. Válaszd a hozzád leginkább illő időtervező rendszert! 

7. A nap elején NE az apró intéznivalókkal kezdj el foglalkozni, hanem a legnagyobb, „A” kategóriás 

feladatokkal! 

8. Mindent a naptáradba írjál, ne cetlikre! 

9. Legyen 5-10 perces feladatlistád; a nap során kialakuló időlyukakban csináld meg ezeket a 

teendőket! 

10. Mindenhova egyeztetett időpontban menj! 

11. Időpontokat előtte mindig erősítsd meg telefonon! 

12. Mindig legyen veled a határidőnaplód! 

13. Életed minden területén alakíts ki rendszereket! 

14. Ismerd pontosan a legközelebbi családtagjaid időbeosztását! 

15. Mindig tartalékolj időt a beeső, váratlan dolgokra! 

16. Időnyomás alatt egy másik napra írjál át minden olyan feladatot, ami nem halaszthatatlanul sürgős! 

17. Ha problémát jelent a késés, állítsd előre 5-10 perccel az órádat! 

18. Tegyél fel a falra otthon az étkezőben és a dolgozószobában nagyméretű - 0,5-1m x 1-2m - éves 

naptárakat! 

 

CSELEKVÉS 

 

19. Alakítsd szokássá az azonnali cselekvést! 

20. Ha lendületben vagy, ne állj le! 

21. Érd el, hogy csak azzal kelljen foglalkoznod, amit szeretsz! 
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22. Mindig az elkezdésre fókuszálj jobban, mint a befejezésre; a befejezés – így vagy úgy – 

mindenképpen megtörténik! 

23. Mindig olvasd el a használati utasítást! 

24. Ne legyél perfekcionista; 80% elég! 

25. Mindent gyorsabb tempóban csinálj! 

26. Ha 5 percnél kevesebb idő kell hozzá, akkor csináld meg most! 

27. A csúcsidőszakaidban végezd az energiaigényes feladatokat! 

28. Ne a munka mennyiségére, hanem az eredményekre fókuszálj! 

29. Egy idő után lelassul a gondolkodásunk, ezért munka közben tarts óránként 5-10 perc szünetet, 

sétálj, és igyál egy pohár vizet! 

30. Ha nehéz elkezdeni az elején, kezdd el a közepén! 

31. Kreatív és adminisztratív feladataidat külön végezd! 

 

PÉNZÜGYEK 

 

32. Havonta egyszer, egy időblokkban utald el internet bankon keresztül az összes csekkedet és 

számládat! 

33. Legyen bevásárló listád! 

34. Ugyanazokra a helyekre járj vásárolni; a boltban az egyes árucikkek keresgélésével nem fogsz időt 

veszíteni! 

35. Bevásárláskor mindenből háromszor annyit vegyél – ha eltartható-, mint amennyire szükséged van 

most! 

36. A kocsidban mindig legyen egy marék apró! 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS UTAZÁS 

 

37. Az utazással töltött időt használd ki produktívan! 

38. Ha kigyullad a sárga, azonnal tankolj! 

39. Ne tankolj autópálya mellett; az üzemanyag ott sokkal drágább! 

40. Amikor elmész otthonról, mindig vigyél magaddal 1-2 szendvicset és 2-3 félliteres palackban 

vizet! 

41. A parkolási díjat mobilon fizesd, ha van rá lehetőség! 

42. Amikor több helyre mész kocsival, optimalizáld az útvonalat! 

43. Ha több napos az út, legyen utazási ellenőrző listád! 

44. Amikor nem vagy biztos az útvonalban, használj GPS-t! 
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45. Minden igénybe vett szolgáltatás – boltok, posta, ATM, gyógyszertár, stb. - a szokásos közlekedési 

útvonalaid mellett legyen! 

46. Ne mosd magad az autód; olyan autómosóban mosasd, ami mellett amúgy is eljársz! 

 

TELEFONÁLÁS 

 

47. Amit csak lehet, telefonon vagy elektronikusan intézz! 

48. Mindig legyen egy „felhívni” listád! 

49. A telefonjaidat egy időblokkban bonyolítsd! 

50. Privát mobilodon ismeretlen számot elsőre ne vegyél fel; ha tényleg fontos neki, úgyis újra hív! 

51. Állva telefonálj; gyorsabban fogod befejezni! 

52. Ha sokat telefonálsz, használj fejmikrofont! 

53. Mobilodat tedd a töltőre, amikor félig van a töltöttségjelző! 

54. Otthoni számítógépedet szinkronizáld az okostelefonoddal! 

 

LAKÁS 

 

55. A lakásban mindennek legyen meg a helye; használat után a dolgaidat tedd vissza a helyére! 

56. Úgy pakolj, hogy ha a fiókokat és a szekrényeket becsukott szemmel nyitod ki, akkor is azonnal 

megtalálj mindent! 

57. Használd a falat tárolásra; tizedannyi idő alatt megtalálsz mindent, mintha fiókban és szekrényben 

lenne! 

58. Évente – nyáron vagy év végén - nézd át a lakást és dobd ki, vagy ajándékozd el a felesleges 

dolgokat! 

59. A ruhát, amit egy évig nem vettél fel, könyörtelenül dobd ki vagy ajándékozd el! 

60. A lakás hőmérsékletét – fűtéssel és klímával - mindig tartsd 22 fokon; hidegben és melegben 

lelassul az ember gondolkozása! 

61. Mindig tartsd tisztán az íróasztalodat! 

62. A gyógyszeres dobozt évente nézd át, és dobd ki a lejárt szavatosságú gyógyszereket! 

63. A segélyhívószámok legyenek kitéve otthon a falra! 

64. Legyen otthon palackos tűzoltókészülék a lakásban! 

 

PAPÍROK 

 

65. Ha papírt látsz, ez legyen az első gondolatod: „Ki lehet dobni?” 
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66. Ha egy papír egy évig nem volt a kezedben, 99,9%, hogy soha nem lesz szükség rá; könyörtelenül 

dobd ki! 

67. Legyen egy kristálytiszta struktúrájú mapparendszered! 

68. A leggyakrabban használt mappáid legyenek olyan nyitott polcon, amit a kinyújtott kezeddel 

elérsz! 

69. Névjegytartóban tartsd a begyűjtött névjegyeket! 

 

ÖNFEJLESZTÉS 

 

70. Amiben jó vagy, azt fejleszd fel, és legyél benne egészen kiváló! 

71. Ne legyél profi felesleges dolgokban! 

72. Olvass el heti 1 könyvet! 

73. Tanulj meg gyorsan olvasni! 

74. Mindig kihúzóval olvass! 

75. Mindig 4-5 könyvet olvass egyszerre, mert így biztosan lesz mindig olyan, ami a pillanatnyi 

hangulatodnak megfelel! 

76. Legyen listád azokról a könyvekről, amiket el fogsz olvasni! 

77. Amikor elmész otthonról, mindig vigyél magaddal egy vékony - ideális esetben rövid fejezetekből 

álló - könyvet! 

78. A kocsiban mindig legyen ott az egyik könyv, amit épp olvasol! 

79. Amikor beindítod az autót, egy CD mindig kapcsolódjon be automatikusan! 

80. Tömegközlekedési eszközön mindig legyen veled könyv és mp3!  

 

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, KIKAPCSOLÓDÁS 

 

81. Legyen egy nyugalmas sarok otthon, ahol lazíthatsz! 

82. Étkezz egészségesen, aludj eleget, végezz heti háromszori testedzést; ha magas az energiaszinted, 

akkor minden teendőd feleannyi ideig fog tartani! 

83. Ha túlterheltnek és fáradtnak érzed magad, a naptáradban minden teendődet – amit lehet - írj át egy 

másik napra; ez leveszi rólad a mentális terhet! 

84. Minden napra tervezz be egy kevés időt csendes elmélkedésre; ha mindig „zizeg” valami odabenn, 

nem hallod meg a lényeget! 

 

SZÁMÍTÓGÉP 
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85. Technikai mütyüröket és bizgentyűket csak akkor vegyél meg, ha egyszerűbbé teszik az életedet, 

és nem komplikáltabbá! 

86. Személyes találkozó helyett tíz esetből kilencben jó a Skype! 

87. Legyen egy külön jelszó-listád papíron vagy Excelben! 

88. Gyakorold be a leggyakrabban használd szoftverek alapfunkcióit, hogy ritkán kelljen a 

menüfunkciók között keresgélned! 

89.Tanulj meg két kézzel, vakon gépelni! 

90.Ne nézd folyton az emailjeidet; naponta kétszer elég! 

91. Ha egy hírlevelet háromszor egymás után nem olvasol el, iratkozz le róla! 

 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 

92. Mondj nemet mindenre, ami ellentmond az értékrendednek és a prioritásaidnak! 

93. Ha megkérdezik, hogy „Van egy perced?” és nincsen, akkor mondd ezt: „Nincs!” Esetleg: 

„Sajnálom, nincsen!” 

94. Amikor mondanak neked valamit, mindig értsd meg teljesen, mielőtt elkezdesz bólogatni és – 

főleg - cselekedni! 

95. Csak akkor vegyél részt értekezleten, ha semmilyen módon nem tudsz kibújni alóla; ami téged 

érint, azt úgyis meg fogod tudni! 

96. Dönts ott helyben, ha megvan minden információ! 

97. Ne oldd meg más emberek helyett a problémáikat! 

98. Ne tölts időt olyan emberekkel, akik érzelmileg kibillentenek, mert túl sok időt és energiát visz el a 

stabilizálódás! 

99. Kontrolláld az érzelmeidet; az időpazarlás zöme érzelmi instabilitásból adódik! 

100. Ne terheld az agyadat adatok memorizálásával; az agy dolga a döntéshozatal és a kreativitás! 

(Kerner 2012) 
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