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A különféle szakterületeken, munkakörökben eltérő képességek, 
kompetenciák szükségesek a sikeres továbblépéshez. Másban te-
hetséges egy orvos, egy autószerelő és másban egy pénzügyi ta-
nácsadó. De miként ismerhető fel önmagunkban a tehetség? Hogyan 
tudjuk továbbadni a tehetséggondozás során kapott mentori támo-
gatást? Erről beszélgettünk Szekeres Csabával.

Tudom, honnan jöttem
Mentoráltból mentor
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Sikeres pénzügyi tanácsadóként dolgozol. Milyen készségeidet, képességeidet használod 
ki ebben a munkakörben?

Ha a mindennapi munka részét nézzük, akkor kiemelt szerepe van a belső motiváltságomnak, 
ami minden reggel megdobban bennem, és megadja a löketet, hogy aznap is érdemes felkel-
nem és elvégeznem a betervezett feladatokat. Az ügyfelekkel szemben pedig a megbízhatóság 
és az elérhetőség a legfontosabb: pontosan tudják, hogy az átbeszélt stratégia milyen részele-
mekből áll, illetve mindenben tudnak rám számítani, elérhető vagyok nekik.

Miben tartod magad igazán tehetségesnek?

Képes vagyok arra, hogy komplexen kezeljek 1-1 ügyfelet. Meglátni a valódi igényeket, s erre vo-
natkozólag olyan megoldásokat kínálni, amelyre igazán szükségük van. Ha pedig nem tudok tö-
kéletes megoldást nyújtani a problémájára, akkor ezt is közlöm velük. Fontosnak tartom, hogy 
1-1 szerződést mindketten aláírunk, így félmegoldásokkal nem szolgálom ki az ügyfeleimet. 

Mikor fedezted fel az erősségeidet?

Fél évvel később, ahogy elkezdtem pénzügyi területen dolgozni, és a mérőszámok azt kezdték el 
mutatni, hogy az ügyfeleim elégedettebbek az átlagosnál, és magasabb az ajánlási arányom is, 
elkezdtem erre tudatosan építeni. Ezzel pedig párosult az is, hogy nálam nem fix munkaidő volt, 
hanem elkezdtem élvezni a munkát, így simán 10-12 órát nevetve ledolgoztam.

Ki támogatott téged a fejlődésben? Felfedezték a tehetségedet?

Abban a tekintetben szerencsésnek érzem magam, hogy miután saját erőből elkezdtem kiemel-
kedő eredményeket felmutatni, a bank felsővezetői is elkezdtek rám felfigyelni. Felajánlották 
többen is, hogy havonta 1-1 órát tudnak velem foglalkozni, hogy még eredményesebb tudjak len-
ni, s elindult egy mentorálási folyamat több felsővezetővel.

Mit gondolsz, bárki tehetséges lehet ebben a szakmában?

Több mindent kell tudni komplexen átlátni ahhoz, hogy valaki pénzügyi területen igazán sikeres 
legyen. A legtöbb képességgel már kezdetekkor jó, ha rendelkezik valaki, de a készségek fele az 
úton megtanulható. Akiben van kellő alázat, türelem és szorgalom, idővel a legtehetségesebbe-
ket is túl tudja fejlődni. 

Oktatóként is dolgozol. Mi motivál ebben?

Az úton, amin lassan 10 éve haladok, rengeteg támogatást kaptam. Ennek felét az ügyfeleim-
től kaptam, a másik felét pedig mentori és coachingfolyamat keretében kaptam, ezért kifejezet-
ten fontosnak tartom, hogy az így megszerzett tudást ne tartsam magamban, hanem ugyanilyen 
formában továbbadjam másoknak. Hálás vagyok az összes mentoromnak és coachomnak, akik 
vezettek vagy vezetnek ezen az úton, s a hálámat így fejezem ki feléjük, hogy továbbadom én is 
a tőlük kapott tudást és tapasztalatokat a sajátjaimmal együtt.
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Mit üzensz az olvasóknak, miért érdemes felkarolni a tehetségeket?

Hiszek abban, hogy a tudás körforgása állandó. Azáltal, hogy másoknak segítünk, saját ma-
gunknak is segítünk, hiszen a tapasztalatok cseréje oda-vissza működik: objektíven láthatjuk 
magunkat tanító szerepben, továbbá megismerhetjük mélyebben egy másik tehetséges ember 
szemléletmódját is.

Szekeres Csaba 
Pénzügyi tanácsadó, a Key to finance blog alapítója. Állami gondozás után kezdett tudatos karrierépítésbe, 
mára, fiatal kora ellenére, a szakma elismert képviselője. Pénzügyi tudatosságot oktat, ismert előadó és mentor. 
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