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1. BEVEZETÉS - ÖSSZEFOGLALÓ A VEZETŐI 

IDŐGAZDÁLKODÁS KIALAKULÁSÁRÓL 

 

• Idő mint korlátozottan rendelkezésre álló 

erőforrás 

• Minek tekintsük az időt a vezetési munka 

szempontjából? Korlát vagy erőforrás? 

• Drucker (1992): „A hatékony vezető 

• Updegraff (2004): az idő használati 

értékének fogalma 

• Vincze (2004): „az idő megvehető” 



 

 

2. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁNAK 

NÖVELÉSE 

 

 

A hatékonyságnövelés főbb módszerei: 

1. Hosszabb munkaidő 

2. Tempósabb munkavégzés 

3. Prioritások alkalmazása 

4. Teammunka 

5. Időtöbbszörözés 



2. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

Megoldások: 

1. Csökkentsd a feladataid számát! 

2. Írd ki a feladatokat a fejedből! 

3. Tervezd meg a napodat – „Reggeli 
tervezés”! 

4. Tervezz előre, de ne a naptáradban! 

5. Csak azzal foglalkozz, amit beterveztél! 

6. Legyenek egyértelműek a céljaid és az 
odavezető út! 



2. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

Getting Things Done (GTD) 

1. Rögzítsd. 

2. Dolgozd fel. 

3. Rendszerezd. 

4. Vizsgáld át. 

5. Végezd el. 

 



2. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE 

• Minden feladatot tervezz be a naptáradba  

• Fejezd be, amit elkezdtél  

• Tudd, hogy miért csinálod…  

• First Things First (Először a fontosat! ) 

• Tudatosítsd a szerepeidet  

• Tartsd magad formában! 

• Mozogj!  

• Aludj eleget!  

• A multitasking csökkenti az IQ-t!  

 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

 

Stephen R. Covey: „ Az órától az iránytűig” 
1. Cetlimenedzsment 

2. Határidőnapló 

3. Tervezési rendszer 

4. Értékrendre épülő tervezés 

  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 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

 

Megközelítés 1. generáció 1. generáció 1. 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     



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

  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 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

Harmadik 

generáció 

 Vállalja a felelősséget az 

eredményekért 

 Az értékekhez kötődik 

 Kihasználja a hosszú, közép 

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 

 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 

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. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

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) 

 Összekapcsolódik az 

értékrenddel (3. generáció) 

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

generáció) 

A szerepek 

kiegyensúlyozottsága 

 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) 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY 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) 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

Sürgős és fontos 

 

A sürgős és fontos feladatoknak két csoportja van: azok, 
amelyeket nem láthatott előre, vagy azok, amelyeket az 
utolsó pillanatra hagyott. Az ideje jobb tervezésével ez 
utóbbiak számát jelentősen csökkentheti. Természetesen 
mindig lesznek olyan feladatok, amelyeket nem látunk 
előre és nem tudunk elkerülni. Ezek kezelésére a 
legjobb, ha mindig hagy időt a naptárjában arra, ha 
valami közbejön és sürgősen meg kell oldani. Ha 
krízishelyzet van, akkor pedig nézze meg, melyek azok a 
feladatok, amelyeket átütemezhet. 

 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

Sürgős és nem fontos feladatok 

  

A sürgős és nem fontos feladatok azok, amelyek 
akadályozzák Önt céljai elérésében és abban, hogy 
elvégezze munkáját. Gondolja végig, melyek azok a 
feladatok, amelyeket át tud ütemezni, vagy valaki mással 
megcsináltatni. Ezeknek a tevékenységeknek a forrása 
általában egy munkatárs. Néha muszáj NEM-et 
mondanunk embereknek és bátorítanunk őket, hogy 
oldják meg maguk az adott problémát. Egy alternatív 
megoldás lehet, ha meghatároz egy olyan idősávot, 
amikor ilyen ügyekkel meg tudják keresni a munkatársak. 
Ha ezt megteszi, képes lesz a fontos feladatokra 
koncentrálni. 

 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

Nem sürgős, de fontos feladatok 

 

Ezek azok a feladatok, amelyek segítenek 
Önnek elérni személyes és szakmai céljait. 
Gondolja végig, van-e elég ideje ezekre a 
feladatokra úgy, hogy ne váljanak sürgőssé. És 
hagyjon elég időt az előre nem tervezhető, 
“beeső” ügyekre is! Ez segíthet növelni annak 
az esélyét, hogy tartja az előre eltervezett 
ütemezést, és jelentősen csökkenti a sürgőssé 
válás okozta stresszt.   

 



3. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS SZAKIRODALMÁNAK 

ÁTTEKINTÉSE – A NÉGY GENERÁCIÓ 

Nem sürgős és nem fontos feladatok 

 

Ezek azok a feladatok, amelyek megzavarják Önt a munkában, 
és amelyeket ha lehet, el kell kerülni. Biztosan van közöttük 
néhány, ami egyszerűen elhagyható. Lesznek olyanok is, 
amelyeket mással is el tud végeztetni. Végezetül, udvariasan 
mondjon NEM-et, ha megteheti! 

  

Ha az emberek látják, hogy Ön tisztában van céljaival és 
következetesen ignorálja azokat a feladatokat, amelyek nem 
járulnak hozzá azok eléréséhez, akkor egyre ritkábban fogják 
megkérni „nem fontos” tevékenységek ellátására. 

 



4. SAJÁT IDŐGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 

KIALAKÍTÁSA 

 

A saját időgazdálkodási rendszer kialakításának 

kérdései: 

1. Mi a 10 legfontosabb célom az idei évre? 

 

2. Miért nem értem el még a célomat? Mi a fő akadály? 

 

3. Mi az első számú célom idén? 

 

4. Mik a kulcsfeladataim? 

 

5. Mennyire vagyok jó a kulcsfeladataimban? 

 



4. SAJÁT IDŐGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 

KIALAKÍTÁSA 

A saját időgazdálkodási rendszer kialakításának 
kérdései: 
6. Mi az a képesség, amelynek elsajátítása kiemelkedő hatással 
lenne eredményeimre? 

 

7. Mekkora hasznom származik abból, ha elvégzem ezt a 
feladatot? 

 

8. Hogyan tudnám a rendelkezésre álló időt most a 
leggazdaságosabban és a leghatékonyabban felhasználni a 
céljaim érdekében? 

 

9. Melyik kvadránsban található napi tevékenységeim nagy 
része? 

 

10. Elegendő az energiám az eredményes időgazdálkodáshoz? 

 



4. SAJÁT IDŐGAZDÁLKODÁSI RENDSZER 

KIALAKÍTÁSA 

 

• Természetes adottságaid és képességeid 

• Négy módszer célod kiválasztására 

• Listakészítés 

• Célkitűzés egyszeregy 

• Megfelelő felkészülés 

• Rendszerek alkalmazása az 

időgazdálkodásban 



5. IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 

• Tervezés nélküli cselekvés 

• Prioritások hiánya 

• Konformitás 

• Megzavarások 

• Papírmunka 

• Közlekedés 

• Feledékenység 

• Csigatempó 

• Emberi konfliktusok 



5. IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉGEK 

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 



5. IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Lehetséges megoldások az időrabló 
tevékenységek kezelésére 

• Levelezés, e-mailezés 

• Telefonálás 

• Facebook, chat 

• Házimunka 

• Kedvenc tevékenységek 

• Határidők betartása 

• TV, mozi, rádió 

• Nemet mondás 

• Delegálás hiánya 



6. A LEGGYAKORIBB IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉG: A 

HALOGATÁS 

 

A halogatás lehetséges okai: 

 

• Sikertelenségtől való félelem 

• Düh, lázadás, depresszió 

• Sikertől való félelem 

• Parancsra várás 

• Időzavar, időhiánytól való félelem 



6. A LEGGYAKORIBB IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉG: A 

HALOGATÁS 

A halogatás leghatékonyabb ellenszerei: 
1. Gondolj arra, hogy a halogatás megöli az 

önbizalmat! 

 

2. Soha nincs ideális időpont egy feladat elkezdésére! 

 

3. Ne törekedj a tökéletességre! 

 

4. Ne „agyalj”; csak állj neki és csináld! 

 

5. Ne félj tévedni vagy hibázni! 

 

 



6. A LEGGYAKORIBB IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉG: A 

HALOGATÁS 

A halogatás leghatékonyabb ellenszerei: 
6. Konkrét időtartamot határozz meg a feladatra! 

 

7. Tartsd magad előtt a feladatot emlékeztetőnek! 

 

8. Amikor kedvet érzel hozzá, rögtön kezdd el! 

 

9. Szabadulj meg a kifogásaidtól! 

 

10. Mindent készíts elő, hogy másnap reggel csak neki 

kelljen állni! 

 

 



6. A LEGGYAKORIBB IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉG: A 

HALOGATÁS 

Tanácsok a fordított naptár használatához: 
1. Kizárólag munkán kívüli tevékenységeket ütemezz 

be 

 

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

 

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

 

4. Jutalmazd meg magad egy szünettel vagy egy más, 
élvezhetőbb feladatra való váltással minden egyes 
legalább 30 perces munkával töltött időszak után 



6. A LEGGYAKORIBB IDŐRABLÓ TEVÉKENYSÉG: A 

HALOGATÁS 

Tanácsok a fordított naptár használatához: 

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

 

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

 

7. Mielőtt valami kikapcsolódást nyújtó tevékenységet 
végzel, ütemezz be egy 15-30 perces időszakot, amikor 
a feladataidon dolgozol 

 

8. Koncentrálj a kezdésre 

 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

A PARETO-ELV 

 

• Vilfredo Pareto olasz közgazdász 

• „Tevékenységeink 20%-a hozza 

eredményeink 80%-át” 

• Az élet minden területén fontos alapelv 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

AZ IDŐMEGMARADÁS TÖRVÉNYE 

• „Mindenre soha nincsen idő, de a 

legfontosabb dolgokra mindig van.” 

• Gyakorlati alkalmazása: 

1. Gyakorold a kreatív halogatás szokását! 

2. Takarítsd el a káoszt az életedből! 

3. Dobj ki mindent, amire nincsen szükséged! 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

A PAPÍR TÖRVÉNYE 

„Ha megtanulsz papíron gondolkodni, akkor 

hatékonyságod legalább egy 

nagyságrenddel fog növekedni.” 

Előnyei: 

– Rákényszerít az összpontosított figyelemre. 

– „A szó elszáll, az írás megmarad.” 

– Vizuális csatornán is érkezik inger az agyba. 

– Leköti a tudatos elmét. 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

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 dugó „kihúzása” érdekében tedd a következőket: 
– Tágítsd a komfortzónádat! 

• Mondd magadnak: „Meg tudom csinálni!” 

• Gyakran képzeld el a céljaidat! 

– Kötelezd el magad az egész életen át tartó tanulás mellett! 
• Olvass el hetente legalább egy könyvet! 

• Nézz inspiráló filmeket! 

• Járj rendszeresen képzésekre és tanfolyamokra! 

• Hallgass a kocsidban oktató és motiváló audióanyagokat! 

• Keresd profik társaságát! 

 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

AZ ELEFÁNT TÖRVÉNYE 

„– Hogyan lehet megenni egy elefántot? 

Válasz: 

– Falatonként!” 

 

Feldaraboljuk a feladatot kisebb, áttekinthetőbb 
részfeladatokra, így sokkal kezelhetőbbé válik. 

 

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

 

 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

A BÉKA TÖRVÉNYE 

 

A NAGY BÉKA – Brian Tracy hasonlatával 
élve – nem más, mint a legfontosabb 
feladat, amit leginkább hajlamosak vagyunk 
halogatni!  

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! 

 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

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.  

 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

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.  

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. 

• Ötven emberrel kell beszélned, míg eladsz egy házat, 
egy autót, egy porszívót, egy biztosítást vagy egy ötletet. 

 



7. AZ IDŐGAZDÁLKODÁS ALAPTÖRVÉNYEI 

A VARÁZSKÓD 

 

1. Első lépésként összeírunk minden 
elintézésre váró teendőnket. 

2. 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. 

 



MELLÉKLET: 100 IDŐGAZDÁLKODÁSI TIPP 

 

• TERVEZÉS 

• CSELEKVÉS 

• PÉNZÜGYEK 

• KÖZLEKEDÉS ÉS UTAZÁS 

• TELEFONÁLÁS 

• LAKÁS 

• PAPÍROK 

• ÖNFEJLESZTÉS 

• EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, KIKAPCSOLÓDÁS 

• SZÁMÍTÓGÉP 

• KOMMUNIKÁCIÓ 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


