
56 

H 
a leírom azt a szót, hogy MOTIVÁCÓ, akkor biztos vagyok benne, hogy 

minden Coachszemle olvasó legalább két-három elméletet fel tud sorolni, 

ami ezt a témát dolgozza fel. Sokszor már unalmasnak és elcsépeltnek is 

tűnhet a téma, és jogos a kérdés: mi újat lehet mondani még ezzel kapcso-

latban? És ha bedobom a cikk másik kulcsszavát: TEHETSÉG, akkor már biztos vagyok, 

hogy sokan szinte legyintenek is, mert a tehetségkutató műsoroknak köszönhetően el-

értéktelenedik ez a szó. De ki is az igazán tehetséges, mitől tehetséges valaki, mit gon-

dolunk, mi magyarok a tehetségről ezek azok a kérdések, amik felmerültek bennünk, 

amikor a Lámpagyújtogatók című filmhez készültek az interjúk. 

 

A filmben 42 ismert és elismert emberrel készült beszélgetések jelentették tulajdonkép-

pen a kutatás kvalitatív fázisát, amelyre alapozva meg tudott születni a kérdőív is. Az 

országos, 550 fős kutatást Hartmann Krisztinával együtt készítettük el. A legfontosabb 

eredményeit, megállapításait osztjuk meg a továbbiakban az olvasókkal. 

 

TEHETSÉG 
Mit jelent a tehetség? 

A szófelhőben látszanak azok a kifejezések, amelyek a legtöbb említést kaptak arra a 

kérdésre, hogy mit jelent a tehetség. A leggyakrabban a képesség, tud(ás) és az adott-

ság szavak jelentek meg. Ahogy az a későbbi kérdéseknél is visszaköszön kettős gondo-

lati ágon mozgunk, amikor a te-

hetségről beszélünk, egyrészt 

amit a gének határoznak meg, 

amit hozunk magunkkal másrészt 

pedig amit mi tudunk tenni annak 

érdekében, hogy mindaz, ami 

bennünk van felszínre tudjon jön-

ni. Már itt az első kérdésnél, is 

spontán érkeztek olyan említések, 

LERF Andrea 
LÁMPAGYÚJTOGATÓK 

A KUTATÁS 
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amelyek az adottságot erősítik, támasztják alá, és legalább ugyanennyi, ha nem több 

abból a körből, ami pedig pont a kitartás, szorgalom, gyakorlás, munka részét erősítik. 

 

Mitől mások a tehetséges emberek? 
Öt tulajdonság emelhető ki a válaszok alapján, amelyek megkülönböztetik a tehetséges 

embereket a többiektől.  

A legtöbben, a válaszadók több mint fele úgy gondolja, hogy a legfontosabb megkü-

lönböztető jegy, hogy „hisznek magukban és abban, hogy képesek elérni a céljaikat”. A 

második helyre a „már így születtek” jelző került, ezzel az is kifejezésre került, hogy az 

alapvető adottsággal, különlegességgel, egyediséggel rendelkeznie kell annak, akire azt 

mondjuk, hogy tehetséges. Fontos, hogy ne csak üres lufi legyen, hanem valódi tarta-

lom is legyen a felépített kép mögött. 

Az is fontos szempont, hogy képesek legyenek „megragadni az élet kínálta lehetősége-

ket”, ne menjenek el mellette. Persze ezt akkor tudják kiemelkedően, hatékonyan meg-

tenni, ha hisznek magukban, és tudatosan vannak jelen a helyzetekben. Sokszor rá 

szoktuk sütni a tehetségesekre, hogy mázlisták, szerencsések csupán. A kutatás azon-

ban pont azt igazolja vissza, hogy ez nem elegendő, és az emberek sem úgy gondolják, 

hogy pusztán a szerencse elegendő ahhoz, hogy valaki tehetséges legyen (csupán 17%

-ban tartják ezt fontosnak). Szintén fontos megkülönböztető jelük még, hogy 

„kitartóan” és 

„következetesen dolgoz-

nak a céljaik elérésért”. 

A válaszadók 30%-a gon-

dolja azt, hogy a tehetsé-

gesek rugalmasan tudnak 

reagálni és nem hisznek a 

lehetetlenben, azaz nem 

retten meg a kihívásoktól 

és a nehézségektől sem.  

Érdekes még, hogy a megfelelő anyagi háttér megléte az utolsó helyen végzett. Ez 

alapján kimondható, hogy a tehetség meglétét nem befolyásolja, hogy ki milyen hát-

térből indul, ennek inkább a kibontásában lehet szerepe, illetve abban, hogy ki miként 

tudja felhasználni, mit tud kezdeni a tehetségével, ehhez milyen lehetőségei vannak. 

 

Mi irányít? Tudatosság vagy a sors? 
Az életünk során a tudatosság jelenlétének fontosságát igazolja az is, hogy a megkér-

dezettek 73%-a mondta azt, hogy minimum 50%-ban jelen van az életükben a tudatos-

ság, és csupán 27%-uk mondta azt, hogy inkább a sorsra hagyatkoznak. A két végletet, 
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hogy csak a sors ill. csak a tudatosság irányítaná az életet azonban nagyon kevesen vá-

lasztották, csupán 2 ill. 3 %. Tehát leginkább úgy gondoljuk, hogy mindkét tényező 

szerepet játszik abban, miként telnek napjaink, azonban a többség arra szavaz, hogy a 

tudatos irányításnak nagyobb szerepe van életünk alakulásában. A válaszadók közel ¼-

e mondta azt, hogy 50-50%-ban van jelen a tudatosság és a sorsszerűség életünkben. 

 

Minden emberben benne van a tehetség? 
Azzal az állítással, hogy „minden emberben benne van a tehetség és élete során leg-

alább egyszer kigyullad a lámpája” a válaszadók közel 2/3-a egyetért. 

Vélhetően, ha kettészedtük volna az állítást, és külön-külön rákérdeztünk volna a két 

mondatrészre, akkor azzal sokkal nagyobb lett volna az egyetértés, hogy mindenki te-

hetséges valamiben, mint azzal, hogy élete során ezt meg is tudja mutatni a külvilág-

nak. Az interjúk kapcsán és a személyes beszélgetések során is, azt szinte alapvetőnek 

mondhatjuk, hogy hiszik az emberek, hogy mindenki tehetséges valamiben, legalább 

egy dologban. Viszont abban már sokkal nagyon a kételkedés, hogy valóban ki tud-e 

gyulladni a lámpa, észreveszi akár ő saját maga, hogy kigyulladt a lámpája, illetve a 

környezete tudja-e róla, hogy ez megtörtént. 

 

Hány dologban vagyunk tehetségesek  
és ebből mennyit mutatunk meg?  

A kutatás eredményei 

azt mutatják, hogy a 

legtöbb ember (közel 

60%) saját meglátása 

szerint 2-3 dologban 

gondolja magát te-

hetségesnek. 13% 

mondta, hogy több 

mint 5 dologban és 

csupán 5%-uk mond-

ta azt, hogy ő saját 

megítélése szerint semmiben sem tehetséges. 

 Viszont, hogy ebből mennyit ismer a környezetünk, mennyit mutatunk meg a nagyvi-

lág számára, az már igen változó mértékű lehet. A kutatás eredményei alapján 37% 

mondja azt, hogy nem rejteget semmit, az összes tehetségükről tudnak a körülöttük 

lévők, 17% szerint több mint a felét megmutatja, 22% gondolja azt, hogy a felét, 12% 



59 

pedig, hogy kevesebb, mint a feléről tudnak. 

 

Miből veszi észre,  
hogy tehetséges valamiben? 

Fontos kérdés az is, hogy milyen, honnan jövő visszajelzésre van szükségük az embe-

reknek arról, hogy tehetségesek. Honnan, miből veszik észre leginkább ezt a tényt? 

Három csoport elismerése messze kimagaslik a többi választól: barátok (56%), család 

(55%), szakma (52%) elismerése.  

A következő csoport (25-28%) a díjak, külső felkérések, társadalmi elismerések, ami 

visszaigazolhatja az egyéneknek a tehetségüket. 

Szintén többen jelezték vissza azt, hogy fontosnak tartják a saját belső érzésüket, lénye-

ges számukra, hogy a belső hang mondja, hogy ez rendben van. 

 

A legfontosabb lépések a  
tehetség kiforrása során 

 Három tevékenységcsoport rajzolódott ki a válaszokból. A legtöbben a tanulást (69%) 

és a gyakorlást (59%) említették. Hiszen hiába van valakiben benne a tehetség magja, 

érzi, hogy jó valamiben, viszont ha nem műveli, nem tesz érte, hogy kihozza magából a 

legtöbbet, akkor az 

nem marad más, 

mint ki nem használt 

lehetőség. 

A második szinten a 

kihívások megoldása 

(50%), lehetőségek 

kihasználása (48%), 

ami arról szól, hogy 

eltökélten, a nehéz-

ségek esetén is célra 

tartva, fejlődési és egyéb lehetőségeket kihasználva (48%) haladni. Korábban láttuk, 

hogy a tehetséges emberek egyik megkülönböztető jelének gondolják, hogy hisznek 

magukban és a céljaikban, akkor észre kell venniük a környezet kínálta lehetőségeket is, 

és tudniuk kell élni velük. 

A harmadik szint pedig a kockáztatás (29%), kísérletezés (28%) is fontos lépés, hiszen 

ezek nélkül nem tudna előre haladni. Ahhoz, hogy haladni tudjanak a tehetségesek az 
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útjukon, ahhoz szükség van olykor kockázatos lépéseket bátran meglépni – amelyben 

szintén segíthet a saját magába vetett hite, illetve a környezet pozitív visszajelzése, tá-

mogató légköre. 

 

Útravaló 
A válaszadók 87% ka-

pott olyan útravalót, 

tanácsot, mintát, amit 

élete végéig visz magá-

val. Közülük 2/3-uk szá-

mára édesanyjuktól ér-

kezett ez a támogató 

csomag. Az apától, ta-

nártól, baráttól jövő úti 

csomagokat kerültek a 

második helyre. 20% körüli említésben jelent meg a nagymamától, kollégától, mentor-

tól, testvértől érkező tanácsok. A sor végén pedig a nagyapa (16%), házastárs (13%), 

gyermek (11%) áll.  

 

Erőmerítés 
Fontos tudni, hogy nehéz helyzetekben kitől, miből tudunk erőt meríteni. Az első három 

helyen magasan a család, barátok és saját magunk áll. Ezek mind személyes, társas kap-

csolatok. A mai világban különösen fontos erre felhívni a figyelmet, hogy igen is szük-

ség van jó működő emberi kapcsolatokra ahhoz, hogy fel tudjunk töltődni, nehéz hely-

zetekben fontos, hogy legyen mellettünk valaki. És ez a valaki lehet akár saját magunk 

is, viszont akkor magunkkal jóban kell lennünk. Fontos ismernünk önmagunkat, hogy 

tudjuk, hogy mivel tudjuk kihúzni magunkat a gödörből, illetve ez segíthet abban is, 

hogy elmondjuk a körülöttünk lévőknek, hogy miként tudnak segíteni nekünk, és ne 

várjuk, hogy azt ők találják ki.  

Aztán a hobbi és a sport jelenik meg, azaz olyan tevékenységek, amelyek kikapcsolnak, 

feltöltenek, élményt, energiát adnak. Azok számára, akiknek van, a gyermek is egy erő-

nyerő tényező lehet. Sőt megjelenik a munka, mint feltöltő faktor, illetve még a ma-

gány, visszavonulás és a bölcsességekbe való kapaszkodás is. 
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MOTIVÁCIÓ 
Mit jelent a motiváció? 

A leggyakoribb említések a cél, elér, belső, ösztönzés, akarat. 

 

Munkahelyi motiváció 
Megvizsgálva a munkahelyi motiváció egyes szegmenseit nyolc olyan faktor emelkedik 

ki, amelyet a válaszadók 80% felett tartanak fontosnak. Ezeket három nagyobb csoport-

ba soroltuk: 

 

A legerősebb az emberi tényezők: 

jó hangulat, jó csapat, jó vezető. 

Más kutatási eredményekkel is 

összevetve egyre fontosabbak az 

emberek számára az, hogy kikkel 

és milyen hangulatban dolognak. 

Ez a fiatalabb generációra még 

fokozottabban érvényes. A pénz-

beli motiválás az addig tud hatá-

sos lenni, ami eléri azt az életminőséget, azt a szintet, amin élni szeretne, utána már a 

további fizetésemelés sokkal kevesebb pluszt, hozzáadott értéket jelent, mint például 

egy jó csapat, vagy egy motiváló vezető, illetve a munkahelyi elismerés. 

 

Aztán a környezeti tényezők: stabil munkahely, kellemes munkakörülmény és a szabad-

ság a munkavégzés közben. 

 

Az idősebb korosztálynak a munkahely stabilitása, ami fontosabb, a fiatalabbaknak pe-

dig a munkakörülmények milyensége, az iroda berendezése, trendi léte teheti még von-

zóbbá az adott céget. Számukra a munkahely márkája, imázsa is meghatározó lehet. 

Munkahelyválasztásnál bizony számít, hogy olyan céghez megyek dolgozni, amiről 

majd a baráti körben is szívesen beszámolok, vagy egy olyanhoz, aminek a nevét inkább 

nem is mondom (vagy mert nem ismerik, vagy mert negatív gondolattársításokat szül). 

Gyarapodási tényezők: jó fizetés, fejlődés, képzési lehetőségek  

 

Mind a pénzbeli, mind a szellemi gyarapodási tényező fontos motiváló eszköz lehet. 

Amit érdemes megfigyelni, hogy nagyon közel van egymáshoz a kettő, tehát hosszabb-

távon nem biztos, hogy pusztán a magas fizetés vonzóvá tehet egy munkakört, ha más 

egyéb nem jár hozzá, és az sem biztos, hogy pusztán a képzéseken való részvételekkel 
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kompenzálható lehet az alacsonyabb bérszínvonal.  

 

A lista végén lévő, legkevésbé fontos tényezők: saját iroda, béren felüli juttatás, státusz. 

Saját iroda megléte a legtöbb munkahelyen szinte már meg se valósítható, annyira tért 

hódított magának az open office, azaz a nyílt légtérben való közös munka. Ami miatt ez 

még ilyen hátra kerülhetett a listában, hogy a modern eszközök meglétével maga az 

iroda létének szükségessége is megkérdőjeleződhet bizonyos szakmák esetében, hiszen 

éppen olyan jól el tudja végezni a munkáját otthonról, vagy egy kávézóból, vagy akár 

egy parkból is, mintha az irodában lenne a munkatárs, hiszen minden eszköz és infor-

máció a rendelkezésére áll az internet segítségével bárhol is van. 

 

Példakép 
A válaszadók 60%-a mondta azt, hogy van példaképe. Ezek közül 38%-uk választott 

magának magyar példaképet, és 22%-uk külföldit. 

Egyre inkább erősödik az a tendencia, hogy a fiatalok nem választanak maguknak pél-

daképet. Sokkal kevésbé jellemző korunkra, hogy nagy ikonikus jellegű alakjaink lenné-

nek. Hiszen az internet, a globalizáció és egyéb társadalmi tényezők hatására egyre kö-

zelebb kerülünk egymáshoz. Sok közismert ember kifejezetten törekszik is arra, hogy 

ledöntse a falakat maga körül, és igyekszik egyre közelebb engedni magához az embe-

reket.  

 

Sokszínűbb lett a világ, az értékrendek is tolódnak, nehéz egy mai fiatalnak olyan példa-

képet választani, akit igazán szívesen követne, akihez szeretne hasonlítani. Leggyakrab-

EMBERI TÉ-
NYEZŐK 

KÖRNYEZETI 
TÉNYEZŐK 

GYARAPODÁSI 

TÉNYEZŐK 

„hisznek magukban és abban, hogy képesek elérni a céljaikat” 
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ban a start-up világ felemelkedőit szokták még említeni, hiszen ők un. mindennapi hő-

sök, aki egy jó ötlet segítségével messzire értek. Azt azonban sokszor nem látják, hogy 

az ő történetük nem is annyira egyszerű, mint amilyennek kívülről látszik, és bizony van 

benne munka. 

 

Összegzés 
Fontos látnunk nekünk, embereknek, hogy mik vagyunk, és mit sze-

retnénk elérni. Érdemes magunkba nézni, felkutatni azokat a 

területeket, amelyekben úgy érezzük, hogy motoszkál ben-

nünk valami. Tegyük magunkat helyzetekbe, legyünk bát-

rak és adjunk magunknak esélyt, hogy kiderüljön, hogy ér-

demes a minket érdeklő, izgató területre még több és több 

energiát fektetnünk, vagy kutakodjunk inkább tovább. És 

ebben az útkeresésben lehetnek bizony zsákutcák, vagy 

körforgalmak is, de ez nem baj, tanuljunk ezekből az utak-

ból is, építkezzünk belőlük. 

 

Érdemes felkészülni a nehézségekre, akár előre átgondol-

ni, hogy kiből és miből tudunk majd erőt meríteni, ha aka-

dályok előtt állunk, ha alább hagy a lendület.  

A célkijelölés a harmadik pillér, amire szintén megéri időt és energiát 

szánnunk. Legyen egy olyan vonzó pont, ami szinte húz minket magához, és 

amiről úgy érezzük, hogy nagyon jó lenne elérni. Sokan elfeledkeznek kitűzni maguk elé 

célokat, és ugyanakkor azon csodálkoznak, hogy nem jutnak előrébb, de hát ha nincs cél, 

akkor nehéz meghatározni, hogy merre haladunk.  

 

A LÁMPAGYÚJTOGATÓ kutatás és film egyaránt erre kereste a válaszokat, és célja hogy 

minél szélesebb körben megossza az eredményeket a közönséggel. Tanuljunk egymás-

tól, merítsünk erőt azokból, akiknek már sikerült. 

„kitartóan  

és  

következetesen  

dolgoznak  

a céljaik  

elérésért”. 


