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A szakmai sikert segítő készségek (I.) 

1. Kommunikáció 

    
  A kommunikáció a legrégibb emberi tevékenységek egyike. A civilizáció folyamán 
rengeteget fejlődött, de célja ugyanaz maradt: megértetni magunkat a környezetünkkel. 

Természetesen ahhoz, hogy ebben célt érjünk, nekünk is figyelnünk kell a környezetet, 
tehát csak akkor tudjuk megértetni magunkat, ha mi is megértjük a környezetünket. 

A kommunikáció alapvető eszköze a nyelv.  
A szakmai érvényesülésnél is alapvető eszköznek számít a kommunikációs szint, fejlettség. 

Aki nem tudja magát értelmesen kifejezni, sokkal rosszabb megítélésre számíthat, mint az, akinek 
jó a „beszélőkéje”, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy az ügyesen kommunikáló ember lenne 
a szakmailag értékesebb. Tehát érdemes odafigyelni azokra az alapvető kommunikációs 
eszközökre, amelyek javíthatják a kommunikációs rendszerünket. A kommunikáció is egy 
készség, tehát tanulható, fejleszthető.  
 

Szóbeli kommunikáció 
 

Red Auerbach (amerikai kommunikációs szakember, a Boston Celtics kosárlabdacsapat 
volt kommunikációs trénere) tömör mondata fejezi ki legpontosabban azt, hogy többek között mi 
valójában a sikeres nyelvi kommunikáció alapja: 

„Nem az a fontos, amit mondasz, hanem az, amit hallanak.” Tehát a beszéd is egy 
alapvető szempont, mely alapján képet formálunk valakiről, ezért érdemes odafigyelni mit és 
hogyan mondunk, valamint, hogy azt értsék ki belőle, amit szeretnénk közölni.  

• Mondatszerkesztés 

Ha tudjuk, hogy az adott pillanatban számunkra lényeges döntést hoznak, fontos erre is 
odafigyelni. Legcélszerűbb tömören fogalmazni, egész, kerek mondatokat szerkeszteni. 
Kerülni kell a befejezetlen gondolatokat, mondatokat, a nagy hatásszüneteket. Fontos, 
hogy a mondatok kapcsolódjanak egymáshoz. A feltett kérdésre kell válaszolni. Ha nem 
tudjuk a választ, akkor inkább mondjuk meg az igazat. Sokkal többre becsülnek egy: 
„Pillanatnyilag nem tudok erre válaszolni.” mondatot, mint egy hosszadalmas 
magyarázkodást, még ha logikus is.  

• Szóhasználat 

A szóhasználat is mutatója a személyiségnek. A megfelelő kifejezéseket kell használni, 
ezért amikor fontos dolgot akarunk közölni, érdemes előtte erre felkészülni és megkeresni 
a megfelelő szavakat. Semmiképpen sem használjunk olyan szavakat, még ha hallásból 
vonzónak is tűnnek, melyeknek nem ismerjük a pontos jelentését. Ezen kívül az idegen 
kifejezések használatával is bölcsen kell bánni. Sok ember azért használja ezeket, mert úgy 
gondolja, okosabbnak látszhat. Ez a csel ritkán válik be, és aztán csak kára származhat 
belőle, mert az okosságot okoskodásnak ítéli meg a hallgatóság. Kerülni kell a gyakori 
szóismétlést, ez gyakran nevetségessé teheti a beszélőt. Megeshet, hogy ebből arra 



következtethetnek, hogy az illető buta, sőt bizonyos pszichológiai kutatások a gyakran 
valótlanságot állító emberek (hazudósak) jellemzőjének tulajdonítják a szóismétléseket. 
Mondanivalónknak nem akkor adunk nyomatékot, ha százszor elismételjük.   
A szótárból mellőzhető a „mindig” és a „soha”. Ezek a kizárólagosságot kifejező szavak a 
nehezebben alkalmazkodó, önfejű, korlátolt személyek kedvenc kifejezései. 

• Hanghordozás, hangsúly 

A hanghordozás a személyiségre jellemző állandó hangsúlyozási sablon. A 
hanghordozásnak nincs tudatos kiemelő célja, azaz ezzel az illető nem akar nyomatékot 
adni mondanivalójának, nem akar érzelmeket, álláspontot kifejezni. Ez a személyiség 
fejlődése során kialakult állandó kísérőjelenség a szóbeli kommunikációnál. A beszédstílus 
része. Mindenkinek van valamilyen természetes hanghordozása, gond inkább akkor 
merülhet fel, ha ez a természetestől eltérő. (Nagyon hangosan beszél, vagy éppen 
ellenkezőleg, nagyon halkan, megnyújtja a szavakat, énekelve beszél, stb.) Megesik, hogy 
ismeretlenül félreérthetik az egyént, nem a mondanivalója végett, hanem a 
hanghordázásából eredően.  
A hangsúly legalább olyan fontos kommunikációs eszköz, mint maga a nyelv. A nyelvvel 
gondolatainkat fejezzük ki, a hozzáadott hangsúllyal pedig az érzelmeinket. Gyakran 
lényegesebb az, ahogy mondunk valamit, mint az, amit mondunk. Ezért nagyon fontos 
megtanulni bánni a hangsúllyal. A hangsúly szerepe fordítottan arányos a mondatok 
hosszúságával. Azaz: minél rövidebb a mondat, annál jobban lehet érvényesíteni a 
hangsúllyal a közlendőnket. Legnagyobb jelentősége a tőmondatoknál, egy szavas 
mondatoknál van. A hangsúllyal többet el lehet mondani, mint a szavakkal, ezért nem 
csak akkor kell rá figyelni, amikor mi beszélünk, hanem akkor is, amikor hozzánk 
beszélnek. A hangsúly határozza meg azt, hogy a „nem” valóban „nem”-e, az „igen” 
pedig valóban „igen”. A legtöbb szóbeli kommunikációs zavar a hangsúly és a tartalom 
közti ellentétből ered. „Nem úgy mondtam, ahogy gondolod!”, „Én ezt másként 
értettem!” Ezek a leggyakoribb mentegetőző mondatok, amelyek a félreértések 
tisztázásakor elhangzanak. Ezek elkerülése végett érdemes figyelni a hangsúlyra.  
 

• Tekintet 

A közvetlen emberi kommunikáció kiemelten fontos eleme a tekintet. Ezért fontos, hogy 
kövesse a verbális kommunikációt, a beszédet. Tekintettel nagyon sokat el lehet mondani, 
és nagyon sokat ki lehet érteni belőle, ezért érdemes erre is figyelmet fordítani. Keresni 
kell beszélgetőtársunkkal a szemkontaktust. Figyelni rá, követni az igényeit. A 
szemkontaktus nem azt jelenti, hogy végig a beszélgetőpartner szemébe kell nézni, sőt, ez 
nagyon zavaró lehet. Viszont kívánatos a beszélgetés, gondolat indításakor a másik 
szemébe nézni, a fontosabb részeknek így adunk nyomatékot, valamint a beszélgetés 
befejezésekor. Úgy köszönünk el valakitől, hogy a szemébe nézünk. Ezen kívül a szemébe 
nézünk az illetőnek, ha 

- kérünk valamit 

- megköszönünk valamit 

- számon kérünk valamit 
 



• A mosoly 

A mosoly is a kommunikáció egyik alapvető és kellemes formája. (Nem gondolunk itt a 
cinikus, kárörvendő mosolyra, annak ellenére, hogy az is kommunikációs eszköz.)  
„Egy mosollyal többet el lehet érni, mint ezer szóval.” 
„A mosoly kulcs a legtöbb ajtóhoz.” tartják a népi bölcsességek, és valóban így is van.  A 
mosolynak csak akkor van igazi értéke, ha a tekintet is követi, mivel az igazi mosolyt nem 
a szájunkkal produkáljuk, hanem a tekintetünkkel. A mosoly belső történés, amelynek 
kívülről is jelét adjuk. A külső mosoly, amelyet automatikusan alkalmazunk, felesleges 
gesztus. Tehát ügyelni kell, hogy őszinte legyen, és érdemes mértékkel alkalmazni. A 
mosoly is devalválódhat, ha túl sok van belőle, elértéktelenedik. Az állandóan nevetgélő, 
mosolygó ember komolytalan, sőt ostoba benyomást kelthet.  

• Testbeszéd  

A testbeszéd azoknak a mozdulatoknak az összességét jelenti, amelyekkel kísérjük a 
verbális kommunikációt, de a verbális kommunikáción kívül is kommunikációs 
eszköznek számít. Testtartással, mozdulatokkal is kifejezhető, megerősíthető a 
mondanivaló. Leggyakrabban nem tudatos szinten működik, azaz, könnyebb belőle 
olvasni, mint elmondani vele dolgokat. A testbeszédet a legkönnyebb félreértelmezni, 
mivel gyakran az általános személyiségvonásokat tükrözi, és nem az adott 
szituációban a beszélő helyzetét, hozzáállását. 

• Mutogatás  

A mutogatás egy szerzett kommunikációs eszköz, azaz eltanuljuk valaki(k)től, nagyon 
hamar rögződhet, és állandó kísérője lesz a beszédnek. Célja: nyomatékosabbá tenni 
mondanivalónkat, a meggyőzés egyik technikája. Valóban nagy ereje lehet, ha megfelelő 
mértékben és a mondanivalóhoz alkalmazkodva alkalmazzák. Viszont nagy hátránya, 
hogy leggyakrabban ez is tudatalatti szinten működik, tehát nem ellenőrizhető, így sokszor 
megesik, hogy egyáltalán nem a cél érdekében alkalmazzák. Ebből következik, hogy 
hatástalan, sőt hátrányosan befolyásolja a kommunikációt.  
Léteznek helyzetek, és van hivatás, amelyben kívánatos a mutogatás, mint kommunikációs 
eszköz. Ilyen a politikusi pálya és a tanári hivatás is. Tehát érdemes elsajátítani a fortélyait, 
és tudatosan alkalmazni. 

• Mimika   

A mimika, vagy másként arcjáték az arcizmok mozgása, amely a beszédet kíséri. Gyakran 
önálló üzenetként is alkalmazható, tehát non-verbális kommunikációs eszköz is lehet. A 
tekintettel, mosollyal együtt adja az arckifejezést, amivel sokkal többet kifejezünk, mint 
szavakkal. Leggyakoribb formái: fintor, a szemöldök felhúzása, a homlok ráncolása, a száj 
igazgatása stb.   

 
Közvetett verbális kommunikáció 

 
A közvetlen „face to face” (szemtől szembeni) kommunikáción kívül gyakran rá vagyunk 

utalva a közvetett kommunikációra is. Ilyenkor nem látjuk a beszélgetőpartnerünket, gyakran nem 
is halljuk, és természetesen ők sem minket. Viszont érdemes minden esetben úgy kommunikálni, 



hogy pozitív benyomást keltsünk magunkról. Ez nem túl nehéz feladat, csak ismerni kell az 
alapvető illemszabályokat, sémákat. 
 

Ügyelj erre: 
*  Mindig mutatkozz be telefonon, ha te vagy a hívó fél, bárki veszi is fel a kagylót! 
*  Ha te vagy a hívott fél, akkor is bemutatkozhatsz, károd nem lesz belőle! 
*  Légy derűs, a telefonzsinór ezt is közvetíti, sokkal jobban örülnek egy ilyen hívásnak!  
*  A kedves, derűs, illemtudó telefonálót megjegyzik, kíváncsiak rá, sokkal előbb keresik a 
személyes találkozást az ilyen emberekkel, mint a jelentéktelen, névtelen érdeklődőkkel!  
*  Ha levelet írsz, nagyon ügyelj a helyesírásra! 
*  A mondanivalón kívül figyelj a megszólításra, az elköszönésre is! 

 
A kommunikációs ismeretekekhez még hozzátartozik a jó időzítés is. Mondanivalónk akkor 

ér igazán célba, ha a megfelelő személynek a megfelelő időben és a megfelelő módon juttatjuk el. 
Ügyeljünk erre is. Várjuk ki a megfelelő pillanatot, amikor tolmácsolhatjuk a mondanivalónkat. 

 
 

2. Együttműködés 

 
Az együttműködés két vagy több ember közötti összehangolt tevékenység, amelyet 

bizonyos cél megvalósítása érdekében alakítanak ki.  
Minden ember bizonyos mértékben rá van kényszerítve, hogy rövidebb, vagy hosszabb 

távon működjön együtt másokkal érdekei, céljai megvalósítása érdekében. Az együttműködés 
minősége nagyban befolyásolja az adott ügy sikerét. A mai világban nem igen van „magányos 
munkakör”, az együttműködési készség, képesség legalább olyan fontos feltétele a szakmai 
érvényesülésnek, mint a szakképesítés. Nagy kár, hogy a képzések során erre nem fektetnek külön 
hangsúlyt, így kevesebb konfliktus, kellemetlenség és kudarc érné a munkavállalókat.  

Az együttműködés alapja: a másik igényeinek a figyelembevétele a közös cél 
megvalósításánál. A munka jellegű együttműködéseknél az együttműködő társakat a helyzet 
produkálja, nem igen lehet válogatni. Ezt tényszerűen el kell fogadni, felesleges tiltakozni, 
makacskodni, ha számunkra nem éppen a legideálisabb társsal kerülünk egy csónakba. Ezzel csak 
a saját helyzetünket ronthatjuk.  

Az ügyes ember rövidtávon bárkivel képes együttműködni. Hosszú távon viszont szükség 
van egyfajta összhangra a társak között. Az együttműködés minőségét az érintettek személyisége 
határozza meg. Elsődleges szempont, hogy mindenekelőtt magunkat formáljuk együttműködésre 
alkalmasnak, és ne a másik felet akarjuk megváltoztatni!  

 

Az együttműködés legfontosabb elemei: 

• a mások felé irányuló figyelem 

• az alkalmazkodóképesség 

• a rugalmasság 

• a jó kommunikációs készség 
 



Az együttműködésre különösen szükség van a csapatmunkánál, a csapatmunka pedig a 
hatékony munkavégzés egyik legfontosabb eleme. 
 

Miért fontos az együttműködés? 
* Együttműködés nélkül nem lehet érvényesülni! 
* Együttműködéssel erőt, időt takaríthatunk meg! 
* Együttműködés során tanulhatunk, információkhoz, tapasztalatokhoz juthatunk! 
*Az együttműködés élvezetes is lehet! 
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