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Bevezető 
 
 
Az alábbi írás egy nyolcrészes cikksorozatból született. A cikksorozatot eredetileg a 2012-ben 
rendezett Öngondoskodás Expó című konferencia vendégelőadójaként írtam a rendezvényt 
beharangozó hírlevélként.  
 
Mivel úgy gondoltam, hogy az itt leírtak szinte minden honlap-látogatómnak hasznosak lehetnek, 
a cikksorozatot a rendezvény után kibővítettem, és a honlapjaimon is elérhető tettem. Így ha a 
konferencián nem is találkoztunk, te sem maradtál le. Az öngondoskodás témája ugyanis 
aktuálisabb, mint valaha – meg merem kockáztatni, hogy nincs olyan ember, akit az itt leírtak 
semelyik része nem érint.  
 
Ez a kiadvány egyszerre szól a magánembernek és a cégeknek, hiszen mindkét szféra tud tenni 
azért, hogy az öngondoskodás magasabb fokára lépjen. Ahol a két szféra számára eltérő 
tanácsokat fogalmaztam meg, ott külön alfejezetbe is szedtem a tudnivalókat. Cégvezetőként ez 
különösen fontos szempont, hiszen míg a magánember „csak” önmagáért és a családjáért felelős, 
addig egy cégvezető számos másik ember és az ő családjuk jólétére is közvetlen hatással van. Egy 
közepes nagyságú cég áttételesen több száz ember életét határozza meg – ez óriási felelősség! 
 
Az itt található gondolatok között lesz olyan, amelyeket már ismersz. Lesz sok olyasmi is, amit 
érdekesnek találsz, és ami az olvasás során elgondolkodtat. Találsz majd olyasmit is, amivel most 
rögtön tudsz majd mit kezdeni: az olvasottakat valóban beépítheted az életed menetébe. És 
lesznek olyan gondolatok, amelyekkel most nem fogsz tudni mit kezdeni, de majd eljön az az 
élethelyzet, amikor másféle döntéseket hozol meg, mert eszedbe jut az a szemlélet, amit itt 
olvastál. (Tipikusan ilyen késleltetett tudás szokott lenni a lakhatás. Talán csak akkor lesz aktuális, 
amikor legközelebb költözöl vagy építkezel.) 
 
Reményeim szerint az itt található gondolatok arra inspirálnak majd, hogy ne a homokba dugd a 
fejed vagy panaszkodj (ez a két leggyakoribb magyar problémakezelési módszer), hanem valóban 
tenni akarj a magad és a szeretteid boldogulásáért. Ha bármit szeretnél az itt szereplő témákhoz 
hozzáfűzni, itt találhatsz meg: http://amagadutjan.hu/kapcsolat/  
 
 

* * * 
 
A tanulmányok megírásában – szokás szerint – rengeteg segítséget kaptam férjemtől, akinek 
ezúton is szeretném mindezt megköszönni.  

 
 

http://www.ongondoskodasexpo.hu/
http://amagadutjan.hu/kapcsolat/
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1. fejezet: Rendszerváltás 
 
 
Sokan egyet értenek azzal a kijelentéssel, hogy az elmúlt 20 évben Magyarországon rendszerváltás 
történt, de ezt a kommunizmus végével és a zárt határok („a vasfüggöny”) leomlásával 
azonosítják. Pedig ezzel párhuzamosan megindult egy másik, jóval észrevétlenebb rendszer-váltás, 
amely elmúlt 15 évben nem a politika felszínes szintjén, hanem a gondolkodásban, az életvitelben 
és a világ történéseinek sebességében érzékelhető. Ezt a másféle rendszerváltást ugyan mindenki 
megtapasztalja, de nem mindenkiben tudatosul, hogy mi történik körülötte. Mind a mai napig 
sokan vannak, akik azt hiszik, hogy az élet alapvetően változatlan, és hogy a politikai 
rendszerváltás óta mindössze a technológiai fejlődés gyorsult fel látványosan. Ám a valódi 
rendszerváltás ennél mélyebb szinteken zajlik. Ami más lett, az a világban történő információáramlás 
iránya, tartalma és sebessége.  
 
Ha jelképekben akarjuk e két rendszert leírni, a régi kor szimbóluma az iparosodás, az új rendszeré 
pedig a hálózatosodás és az internet.  
 

   
 
E két kor között az átmenet legalább akkora paradigmaváltást jelent, mint annak idején a 
mezőgazdálkodás megjelenése a vándorló népek életében, a gőzgép feltalálása az iparban vagy az 
autók megjelenése a közlekedésben. A kérdés nem az, hogy van-e egy efféle nagyságrendű 
rendszerváltás, hanem hogy mikor és hogyan reagálunk rá. Aki ugyanis nem vesz tudomást róla, 
hogy új korszakba értünk, az már most is hátrányban van, de 10-15 év múlva komoly bajba fog 
kerülni: végképp elavulttá válik, mert már teljesen eltávolodik annak a világnak a működésétől, 
amelyben élni fog. Aki nem akar leszakadni és életképtelenné válni a következő 15-20 évben, 
annak mihamarabb, már ma változnia kell. Ez a tanulmánysorozat a változás főbb területeit veszi 
végig, külön kitérve a munkaerőpiac, az energia, az étkezés és a pénzügyek kérdéseire.  
 
Miben is áll tehát a valódi rendszerváltás? Nyilvánvalóan abban, amit a neve is elmond: hogy egy 
teljes rendszer lassan háttérbe szorul, meggyengül, a helyét fokról fokra egy új, másféle szabályok 
szerint működő rendszer veszi át. A régi rendszer az ipari kor volt. Ez a kor a gőzgépek 
feltalálásával és elterjedésével köszöntött a világra. Az ipari kor fő „terméke” a biztonság és a 
kényelem, amely főként a 20. század második felében volt jellemző a világ fizetőképes részein. 
Ebben a korszakban a nagyok maguk mögött hagyták a kicsiket, a tömegtermelés által leszorított 
áraknak és a stabil munkaerőpiacnak köszönhetően kialakult egy erős és jelentős középosztály. Az 
ipari kor néhány jellemzője:  
 

• Az oktatási rendszer központosított volt, a tudás pedig statikus. Amit az ember 
gyerekként/fiatalon megtanult, annak haláláig hasznát látta.  
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• Aki akart dolgozni, az talált munkát. A munkaerőpiacon mind a képzett/diplomás, mind a 
képzetlenebb réteg számára elég munkahely volt. Aki nem volt elégedett, aránylag 
könnyen tudott váltani.  

• Egy állás megszerzéséhez elég volt, ha valakinek megvolt szaktudása és képes volt 
megfelelni az elvárt munkahelyi viselkedési normáknak.  

• A nagy struktúrák felelősséget vállaltak a tömegek jólétéért: az állam és a munkáltató stabil 
pont volt, lehetett kalkulálni vele, hogy az emberek helyzete 10-20-30 év távlatában is 
belátható. 

• A munkavállaló bizton számíthatott arra, hogy ha bejelentett munkahelyen dolgozik 
évtizedeken keresztül, öregségére lesz nyugdíja, hiszen a 2. Világháborút követő 
népességrobbanás miatt (baby boom és Ratkó-korszak) az ő időskorára is lesz annyi 
dolgozó, aki kitermeli a nyugdíját.  

• A középosztály tagjai annyit fogyasztottak és utaztak, amennyit akartak.  
• A növekedési mutatók (pl. életszínvonal, GDP) folyamatosan emelkedtek. 
• A piac kiszámítható szabályok szerint működött: a reklámok elérték a fogyasztót, a 

természeti erőforrások végtelennek tűntek.  
 
Az új rendszer az információs kor, amely – a neve ellenére – messze nem csak az információ és a 
vele járó tudás birtoklásáról szól. Ebben a világban átíródtak a régi szabályok és új képességekkel 
lehet csak a felszínen maradni. A kis „sufni-cégek” sokszor ugyanakkora eséllyel indulnak, mint a 
nagyok. A méretnél fontosabbá vált a tudás, a nyitottság és a gyorsaság. Az elmélyült, évtizedes 
szaktudást felváltották a származtatott intelligenciafajták: az életrevalóság, a helyzet-felismerési 
intelligencia, az érzelmi intelligencia, a pénzügyi intelligencia, a digitális intelligencia, a testi 
intelligencia (egészség) és a nyelvtudás. Míg a szaktudás iskolában tanulható, addig a származtatott 
intelligenciafajták már nem a formális oktatás keretein belül elsajátítható készségek – főként 
felnőttként, önálló kezdeményezésre szerezhetők meg kellő élettapasztalat, velünk született érzék, 
életbölcsesség és persze mások példája révén. Az információs kor néhány jellemzője:  
 

• A gazdasági teljesítmény és az általános életszínvonal mutatói csökkennek.  
• A piac kiszámítatlanná vált: a „válságtünetek” állandósulnak. A fogyasztók egyre 

merevebben elzárkóznak a reklámoktól, a természeti erőforrások vége jobban 
bejósolható.  

• A középosztály a fogyasztása korlátozására kényszerül.  
• A munkaerőpiacot elárasztják a képzett és túlképzett, ám gyakorlatilag felesleges 

munkavállalók (erre jó példa a diplomás munkanélküliség). A szaktudás és a tapasztalat 
már messze nem elég ahhoz, hogy valaki állást kapjon. „Több az eszkimó, mint a fóka.”  

• A nyugdíjrendszer egyre bizonytalanabbá válik. Egyre több munkavállaló látja be, hogy 30 
év múlva valószínűleg nem kap nyugdíjat. (Ennek ellenére még sokan nem vonják le a 
logikus végkövetkeztetést, hogy már nem éri meg csak a nyugdíj kedvéért alkalmazotti 
státuszban tölteniük 30-40 évet.) 

• Az államok állandó csődfenyegetettségben vannak. A pénzügyi környezet bizonytalan, az 
ipar és a magánfogyasztók egyre jobban rákényszerülnek, hogy spóroljanak a természeti 
erőforrásokkal.  

 
Nem minden kataklizma olyan, mint a cunami, amely egy-két perc alatt önti el a világot. Sok nagy 
változásra igaz, hogy lassan alakul ki. Van, aki az átmenetet már megélte és feldolgozta; van, aki 
még csak mostanában kezd szembesülni azzal, hogy „valahogy máshogyan működik a világ”, mint 
ahogy megszokta. Ám aki nem néz szembe a változás tényével, fokozatosan vagy hirtelen, de el 
fogja veszíteni az irányítást az élete felett. Belőlük lesznek azok az emberek, akik 40-50-60 
évesen(még bőven munkaképes korukban) teljesen értetlenül állnak életük történései előtt, és csak 
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azt hajtogatják, hogy „Nem értem, hogyan kerülhettem ebbe a helyzetbe, még sose voltam 
munkanélküli/fölösleges, stb. Fogalmam sincs, mit tegyek.” 
 
Fontos tudnod, hogy itt nem valami hirtelen váltásról van szó: a régi és az új paradigma évek óta 
párhuzamosan létezik és még évekig párhuzamosan fog létezni. Az emberek nem annyira azt 
tapasztalják majd, hogy minden összedől körülöttük, hanem hogy a régi módszereik egyre 
kevésbé működnek, és egyre nagyobb befektetéssel tudják csak produkálni a megszokott 
eredményeket. Aki jó alany a természetes szelekcióra (az evolúció egyik mozgató elve), az 
hamarabb észreveszi a változásra serkentő jeleket, és nem aggódik és sodródik az eseményekkel, 
hanem észbe kap és adaptálódik.  
 
Egy ilyen volumenű rendszerváltást csak úgy lehet feldolgozni, ha az eddig megszokott 
életcéljaink helyett (például saját tulajdonú lakhatás megteremtése, magas életszínvonal 
fenntartása, évenkénti külföldi utazások) az öngondoskodásunk kialakítását tesszük az első helyre. Az 
öngondoskodás legelső lépése pedig az önfejlesztés.  
 

Mit tehet a magánember? 
 
A legtöbb ember életében értéket jelentő biztonság eltűnőben van, a gazdaság, a munka és a karrier 
adottnak vélt keretei egyik napról a másikra köddé válhatnak. Emiatt az egyén számára is egyre 
fontosabb, hogy képezze magát, és kezdjen el minden értelemben több lábon állni. Az egyetlen 
karrierre épülő életút helyett gondolkodjunk rugalmas karriertervben. A megszokott álláskeresési 
technikák helyett álljunk rá a proaktív munkateremtésre. A bérből és fizetésből való hónapról 
hónapra való megélés helyett fordítsuk figyelmünket az anyagi függetlenség kialakítása felé.  
 
Mindehhez persze jóval nagyobb felelősséget kell vállalnunk az életünk minden területén, legyen 
az a karrierünk, az anyagi helyzetünk, a családi életünk vagy az egészségünk. Coachként azt látom, 
hogy a felelősségvállalás még sokaktól idegen. Ennek két oka van. Egyrészt a legtöbb ember az 
elmúlt 50 évben szocializálódott, és (főként az idősebbek) akik megszokták a jóléti szocializmust, 
azok nehezen emésztik meg, hogy nincs a munkahely és nincs állam, aki gondjukat viselné. Sokan 
nem értik meg, hogy véget ért egy életszakasz számukra. Másrészt a magyar kultúrához általában 
közel áll a panaszkodás, a borús világkép és általában mindig mások hibáztatása. Ennek ugyan nem 
tudom, mi az oka, de az biztos, hogy ez a mentalitás lehetetlenné teszi az öngondoskodást. A 
panaszkodás és a felelősségvállalás ugyanis egymást kölcsönösen kizáró viselkedés: aki sokat 
siránkozik, az hajlamos nem tenni a helyzete megváltoztatásáért – és viszont.  
 
Az információs korban az lesz sikeres, aki nem csak passzívan engedelmeskedik, hanem aktívan 
és tudatosan képzi magát, anyagilag és szellemileg is egyre inkább önállósodik. Egy klasszikus 
példa: valaki az orvosnál kellemetlen diagnózist kap. Az ipari korban szocializálódott ember ettől 
megijed, sajnálja magát vagy akár össze is omlik, rögtön engedelmesen elmegy a gyógyszertárba 
vagy kórházba, és aláveti magát az orvosok által kijelölt kezeléseknek – és persze fűnek-fának 
panaszkodik, hogy micsoda sorscsapás érte. (Alesete: a legszűkebb családon kívül senkinek nem 
mondja el, ami szintén vesztes stratégia, mert így megfosztja magát attól azoktól az 
információktól, amelyeket a nála tájékozottabb ismerőseitől kaphatna).  
 
Az információs kor embere lelkileg megrendül ugyan, de nem rendeli magát alá az orvos 
diagnózisának: a biztonság kedvéért megkeres egy-két másik szakembert is, akik megerősíthetik a 
diagnózisát. Amint megteheti, azonnal rákeres a diagnózisra a Google-ban, beszáll olyan 
fórumokba, ahol a hasonló betegségben élők beszélnek egymással, és még aznap megrendeli azt 
az egy-két könyvet/DVD-t, amit mások szerint erről a bajról tudni kell. Hajlandó önszántából 
egyik napról a másikra megváltoztatni az életmódját: átalakítja az étrendjét, mozogni kezd, 
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csökkenti a stresszt és tudatosabbá válik a változás lehetőségére. Más szavakkal nem csak 
sodródik az eseményekkel, hanem felelősséget vállal a sorsáért és kézbe veszi a saját gyógyulását.  
 

 
Mit jelent ez a cégek életében? 

 
Az ipari korban a céges világban a méret komoly előnyt jelentett. Az információs korban a méret 
könnyebben válik ballaszttá, korlátozó tényezővé, hiszen a nagyság megnöveli a működési 
költségeket és a rugalmasság rovására megy. Az információs korban minden gyorsabban történik, 
a nagyok pedig lomhábban alkalmazkodnak, és a leépítésen kívül alig használnak más eszközöket. 
Az elmúlt évekre jellemző válság-gondolkodás miatt ráadásul egy-egy új jogszabály fenekestül 
felfordíthatja az eddig kialakult és bevált bérrendszert, árképzést és adópolitikát. A 
bizonytalanságban szinte lehetetlenné vált a tervezés.  
 
A cégek számára a legjobb menekülési útvonal a racionalizálás, a fenntarthatóságra való átállás és 
a képzés. A racionalizálás nem ugyanaz, mint a megszorítások és a leépítések! A racionalizálás azt 
jelenti, hogy fontosabbá válik a hatékonyság és a naprakész alkalmazkodási készség, állandósul a 
„válságmenedzsment”, amely elfogadja, hogy a jövő lényege az állandó változás. A fenntarthatóság a 
cég figyelmét az általa okozott környezeti károkra fordítja; felerősödik a valódi CSR (corporate social 
responsibility, társadalmi felelősségvállalás) szerepe. A társadalmi felelősségvállalás már nem a 
szépen lefotózott faültetési akciót és koncertszervezést jelenti, hanem valós erőfeszítéseket arra, 
hogy a cég csökkentse az általa okozott környezeti terhelést mind a természetre, mind pedig a 
munkavállalókra. A vállalati képzések már nem elszigetelt teljesítmény-centrikus készségeket 
nyomatnak (sales, kommunikáció, vezetői készségek), az oktatás holisztikussá válik: előtérbe kerül 
a teljes személyiségével dolgozó munkavállaló, a kezdeményezés, a magánéleti készségek és a 
környezettudatosság.  
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2. fejezet: Ki gondoskodik kiről? 
 
Életünk minden területére igaz, hogy másokhoz képest folyamatosan vagy előnyben, vagy 
hátrányban vagyunk. Előny lehet az, ha valakinek jó a házassága vagy párkapcsolata: ő 
nyilvánvalóan azokkal szemben van előnyben, akik magányosak. Aki egészséges, előnyt élvez 
azzal szemben, aki sokat betegeskedik. Akinek vannak megtakarításai, az előnyben van ahhoz 
képest, aki fizetésről fizetésre él.  
 
E szemszögből tekintve az öngondoskodás nem más, mint evolúciós előny. Ugyanúgy előnyt jelent a 
természetes (pontosabban társadalmi) kiválasztódásban, mint a tehetség vagy a szépség. A 
tehetség és a szépség azonban nagyrészt velünk született tulajdonság: felnőtt korunkban aligha 
tudunk alapvetően változtatni rajtuk. Más viszont a helyzet az öngondoskodással. Az 
önmagunkról való gondoskodás nem velünk született képesség, hanem egy tudatos hozzáállás, 
amelyet fejleszthetünk magunkban. Más szavakkal aktuális élethelyzetünktől függetlenül életünk 
bármely szakaszában dönthetünk úgy, hogy mostantól kezdeményezőbb leszünk, és a kezünkbe 
vesszük a sorsunkat. Amennyiben elég tudatosak vagyunk, ezt az evolúciós előnyt mind 
magánemberként, mind cégként kialakíthatjuk önmagunk számára.  
 
Az öngondoskodáshoz vezető első lépés, hogy kialakítjuk magunkban a gondolkodás és az önálló 
véleményalkotás képességét. Ebben sajnos két szempontból is akadályoztatva vagyunk: jóléti 
államban és fogyasztói kultúrában élünk. A jóléti állam azért nem segíti a fejlődésünket, mert egy 
általános alapbiztonságot ad. Hacsak nem válunk alkoholfüggő hajléktalanná, a szociális 
ellátórendszer nem enged minket kiesni a normál életvitelből: támogatást, segélyt, továbbképzést 
akkor is kaphatunk, ha átmenetileg megszorulunk (például elveszítjük a munkahelyünket). A jóléti 
állam gyakorlatilag akkor is gondoskodik rólunk, ha nem vagyunk életképesek, vagyis könnyen 
leszokunk arról, hogy tudatosan irányítsuk az életünket, hiszen úgyis van segítség.  
 
Az önállóság ellen ható másik tényező a fogyasztói kultúra. A fogyasztói életvitel arra szoktatott rá 
minket, hogy mindig kényelemben éljünk, és amíg megvan mindenünk, ne nagyon foglalkozzunk 
azzal, hogy ennek mi az ára. Nem gondolunk bele, hogy milyen árat fizetünk az egészségünkben, 
a személyes fejlődésünkben vagy éppen milyen árat fizet a természeti környezetünk és az abban 
élő állatfajok azért, hogy mi jól élhessünk. A komfort azonban rossz tanácsadó, mert a komoly 
változások mindig diszkomfort-érzettel járnak: kellemetlenül érezzük tőlük magunkat. Így aki 
megszokta, hogy mindig kényelemben él, az bizony nem szívesen vállalja az öngondoskodással 
járó számos kellemetlen feladatot. Ilyenkor jelennek meg a fogyasztói beidegződések: ha nekem 
nincs kedvem megcsinálni, majd megfizetek valakit, aki megcsinálja helyettem. Nincs kedvem 
takarítani? Sebaj, majd hívok egy takarítónőt. Nincs kedvem bevásárolni? Majd házhoz 
szállíttatok. Beteg vagyok? Az orvos úgyis felírja a gyógyszert, amitől meggyógyulok. Nem tudok 
nőkkel személyesen ismerkedni? Sebaj, ott az internet vagy a prostituáltak. Nem tudom, mit 
kezdjek az életemmel? Majd a pszichológus vagy a karrier tanácsadó tesztjeiből kiderül. Nem 
értek a befektetésekhez? Majd fizetek egy brókernek, aki megmondja, mibe tegyem a pénzem.  

 
A szolgáltató szféra rászoktatott minket arra, hogy nem kell 
mindenhez értenünk, hiszen úgyis van valaki, aki pénzért leveszi 
a vállunkról a felelősséget. Ez rendben is volna azokban az 
esetekben, amikor nagyon speciális a beavatkozás: egy 
vakbélműtétet vagy gázszerelést nem lehet öngondoskodásból 
végrehajtani, ha az ember mondjuk amúgy könyvtáros. De az 
öngondoskodás mint életstílus azt követeli meg tőlünk, hogy 
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állandóan tanuljunk, és fejlesszük magunkat, hogy olyan területeken is helyt tudjunk állni, ahol 5-
10 évvel ezelőtt még nem tudtunk volna labdába rúgni. Ez pedig nem komfortos érzés! Valamit 
megtanulni kellemetlen, mert óhatatlanul hibázni fogunk, és végig ott lesz a kísértés, hogy 
megbízzunk az egésszel egy „szakembert”, aki nálunk gyorsabban és jobban meg tudná oldani a 
problémát.  
 
A jóléti állam és a fogyasztói kultúra nemcsak lustává (politikailag korrektebb kifejezéssel: 
alulmotiválttá) tesz minket, de azt is elhiteti velünk, hogy a világ alapvetően biztonságos és 
kiszámítható. Néhány példa erre a világképre: „aki kitartóan próbálkozik, azt előbb-utóbb 
felveszik valahova”; „akinek bejelentett jövedelme van, az jogosult lesz a nyugdíjra”; „aki nem 
eszik sok koleszterint, az védve van a szívrohamtól”. Ezek jól hangzó állítások – csak éppen nem 
igazak. Csak Magyarországon emberek százezrei nem találnak munkát a munkaerőpiacon, mert 
több az ember, mint az elérhető munkahely. A végigdolgozott élet és az adózott jövedelem nem 
jelenti azt, hogy a nyugdíjunkból meg is tudunk majd élni. Az infarktusos esetek nagy része az 
orvosi ajánlások szerint táplálkozó és normálisnak tekintett laborértékeket mutató ember. E 
tényekkel szembesülve sokan elbizonytalanodnak, és azt kérdezik, hol akkor az igazság?  
 
Itt jön a képbe az öngondoskodás első lépése: az önálló véleményalkotás. Ha nincs önálló 
véleményünk, nem fogjuk tudni felismerni, hogy csak azért, mert valamiben régóta hittünk, az a 
tudás még lehet téves. Aki nem képes elismerni, hogy a tudása pontatlan vagy elavult, képtelen 
lesz az öngondoskodásra.  
 
A felismerés után logikusan következik a kényelmetlen tanulás. Az ipari kor jellemzője, hogy egy-
két információforrásból be lehetett szerezni azt a tudást, ami által az ember el tudott igazodni a 
világban. Volt az oktatási rendszer, az állami tévé, a két-három újság és a Szabad Európa rádió. 
Aki ezeket követte, „képben volt”, el tudott igazodni a világban.  
 
Az információs kor alapvetően összefonódott az öngondoskodással. Önmagunkról ugyanis csak 
akkor tudunk gondoskodni, ha új információt gyűjtünk be az elavult helyett. Erre azért is szükség 
van, mert az információs korban a világ exponenciálisan bonyolultabbá vált: egyre több az 
elérhető információ, így a régen megszokott, hivatalos források és szakértők egyre inkább 
háttérbe szorulnak. Napjainkban minden véleménynek óriási rajongótábora és tudományos 
bizonyítékai vannak – és ugyanez igaz minden ellenvéleményre is. Az ipari kor elvei szerint élő 
emberre mindez úgy hat, hogy megzavarodik, cinikussá vagy apatikussá válik, mert „ezt is lehet 
hallani, meg azt is – az ember már nem tudja, kinek higgyen”.  
 
Az információs kori módon működő ember számára azonban szó szerint kitárult a világ. Az 
elméleti tudás is elérhetőbbé vált, ám ami még fontosabb: felerősödött a tapasztalati úton történő, 
gyakorlati tanulás szerepe. Az információs kor embere a cselekedetei következményeiből is 
ugyanúgy tanul. Ha pedig nem elégedett az eredménnyel, utánanéz a témának, és valami mással 
próbálkozik. Apátia vagy hosszas őrlődés helyett minél hamarabb ki akarja próbálni az új 
dolgokat, és értékeli az eredményt. Így az öngondoskodás is könnyebb feladat lesz számára, mert 
hamarabb megtalálja azokat a módszereket és embereket, amelyeket/akiket követni érdemes.  
 
 

Mit tehet a magánember az öngondoskodása érdekében? 
 
Az információs kor embere nemcsak munkavállalóként, hanem magánemberként is megérti, hogy 
az állandó másokra hagyatkozás nem működik. (Vagy ha működik is, óriási a bizonytalansági 
faktora.) Ezért egyre több téren a saját kezébe veszi a sorsát: 
 



 

Herman Judit 2012  10 Minden jog fenntartva. 

Gondoskodik az egészségéről. Egészségesen étkezik, mozog, nem stresszeli magát az élettel 
járó feladatok miatt, cigarettával, alkohollal nem amortizálja magát.  
 
Törődik a lelki egészségével. Erősíti magában a lelki (szellemi) egészség jellemzőit: bízik az 
emberekben, jó szándékkal áll másokhoz, általános életkedv jellemzi, spiritualitása aránylag magas, 
szellemileg friss.  
 
A társas életében tudatos. Olyan kapcsolatokat keres, amelyekben van tartalom: a kapcsolatban 
szó esik érzelmekről, a résztvevők céljairól és álmairól, és arról, hogy miként tud az illető ezekben 
előrébb jutni. (Az öngondoskodást kereső emberre kiemelten igaz, hogy pozitívan gondolkodó és 
pozitív célokkal rendelkező emberekkel veszi körül magát.)  
 

Van értelmes hobbija. Az értelmes hobbi nem öncélú 
pénznyelő, hanem valamilyen fokig ötvözi a szabadidő értelmes 
eltöltését, a tartalmas társas kapcsolatokat és a pénzügyi 
önállósodást. (Sok hobbival pénzt is lehet keresni. A hivatásban 
élő emberekre általában igaz, hogy a munkájuk a hobbijuk, vagy 
eredetileg hobbiként kezdték, és később professzionalizálódtak 
az adott területen. Erről a témáról lásd bővebben A magad útján 
című könyvemet.)  

 
 
Pénzügyileg is gondoskodik a jövőjéről. Az öngondoskodás egyik alappillére, hogy az 
embernek van valamennyi megtakarítása és van reális nyugdíjterve. (Ez utóbbi nem egyenlő azzal, 
hogy valaki csak az állami nyugdíjra számít!)  
 
Életvitelével minél kevesebb terhelést jelent a környezetre. Az öngondoskodó ember jól 
szigetelt vagy passzív lakásban/házban él, helyi élelmiszereket fogyaszt, szelektíven kezeli az általa 
megtermelt hulladékot, ha nyaralni akar, inkább hazai falusi turizmust választ, mint repülőutas 
külföldi utazást. 
 
Örömmel adakozik pénzt és időt. Aki önmagáról gondoskodott, az máson is szívesen segít: 
pénzben is rendszeresen adakozik, néha pedig önkéntesmunkát végez. (Az adakozás miértjéről és 
mikéntjéről lásd bővebben Adakozás gazdag módra. Valóban szívből adsz? című írásomat, amely itt 
letölthető.) 
 
 

Hogyan támogathatja az öngondoskodást egy cég? 
 
Az öngondoskodás nemcsak a magánszférában, hanem a cégek életében is fontos tényezővé vált. 
Az ipari kori munkahely stabil volt, és főként alárendelt, engedelmes és alázatos munkavállalókat 
kívánt. Nem meglepő, hogy az ilyen elven működő cégek nem adakoznak, és általában 
ellenérdekelteknek tartják magukat a munkatársak fejlesztésében. („Ha kiképzem, úgyis elmegy 
máshová.”)  
 
Az információs kori cégek felismerik, hogy nem elég, ha maga a cég jól megy. Ha nincs harmónia 
a munka-munkáltató-munkavállaló „szentháromságában”, a rendszer instabil lesz, és ez az 
instabilitás az ügyfelek és a munkavállalók fluktuációjában fog megjelenni. Más szavakkal, aki nem 
bánik jól a munkavállalóival, attól előbb-utóbb el fognak menni az időközben emancipálódott 
emberek, és a rosszabb minőségű munkavállalók maradnak. Talán nem kell magyarázni, hogy 
miért válik a cég kárára. 

http://amagadutjan.hu/konyv/
http://amagadutjan.us2.list-manage.com/subscribe?u=2ecc5c3c87831f53e2b5056f5&id=0cde373835
http://amagadutjan.us2.list-manage.com/subscribe?u=2ecc5c3c87831f53e2b5056f5&id=0cde373835
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Egy cég úgy gondoskodhat a legjobban magáról, ha nagyon igényes abban, hogy „kikből áll” – 
más szavakkal, hogy kik a munkavállalói. (Persze a jobb felhozatalt rendesen meg is kell fizetni…) 
Így az információs korban a cégeknek is érdeke, hogy öngondoskodásra szoktatott – más 
szavakkal önálló és felelősségvállaló – munkavállalóik legyenek. Az önállóságra nevelt, 
gondolkodó munkavállaló ugyanis sokkal hatékonyabb, mint a rövid pórázon tartott, reaktív 
munkaerő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a proaktív, öntudatos munkavállalót el kell ismerni, 
és aktív, partneri viszonyt kell kialakítani vele. Aki pedig nem ilyen, azt vagy fel kell fejleszteni, 
vagy meg kell válni tőle. Ez a létrán minden szinten igaz: a takarító személyzet is legyen tudatos és 
kezdeményező, az ő hozzáállásuk is ugyanúgy segítheti vagy hátráltathatja a cég jobb működését. 
 
Az ipari kor munkavállalója sokszor nem szereti a munkahelyét, és hárítja a személyes fejlődést. 
Ennek tipikus jelei a sok betegség, a gyakori táppénzcsalás vagy éppen a csapatépítő tréningeken, 
céges bulikon súlyosan lerészegedő munkatársak. (Ez utóbbi olyan komoly probléma, hogy a 
tréneri képzésemben külön tárgyaltuk. A trénerek számára ugyanis a féktelen ivászat csaknem 
leküzdhetetlen kihívás – nem beszélve az esetleges büntetőjogi felelősségről, hogy az én 
tréningemen töri ki a nyakát a részeg munkatárs, aki legurul a lépcsőn.)  
 
Az információs kor munkavállalója számára egyre kevésbé vonzó az a munkahely, amely csak és 
kizárólag a taposásról és a pénzkeresetről szól. Az ilyen munkavállaló számára nem az a fő kérdés, 
hogy „mennyi itt a fizetés”, hanem hogy „mit kapok a munkahelyemen, ami nem pénzben 
kifejezhető?” Ha egy cég biztos akar lenni abban, hogy öngondoskodásra neveli a munkavállalóit, 
az alábbi módszerek mentén érdemes működnie:  
 
A cég ne csak a szűken vett szakmai előmenetel érdekében fejlessze a munkavállalókat. 
Egy példa:  
 

Ha a munkavállaló marketing és sajtóanyagokat ír, de szeretne megtanulni tördelni, tegyünk számára 
lehetővé, hogy ezt a fejlődési igényét legalább részben a munkaideje terhére elégíthesse ki. Ha évente 
néhányszor ilyen lehetőséget adunk a munkavállalóknak, komolyan erősödni fog a cég iránti lojalitása.  

 
A „fejlesztés” ne csak szakmai és csapatépítő szinten működjön (továbbképzések, rafting vagy 
wellness hétvége), hanem tágabb értelemben is fejlessze a munkavállalót. Az ipari korban 
szocializált cégvezető szemében ez veszélyes gyakorlat. Egyből arra gondol: „na de mi lesz, ha a 
megszerzett tudással lelép, és átpártol a konkurenciához vagy konkurens céget alapít?” Ez a 
hiedelem két dolgot nem vesz figyelembe:  
 
1) A munkavállaló elkötelezettségét aligha tudjuk a bérezéssel erősíteni. A legtöbb cég nem fizet 
kiemelkedően jól (ezért is nagy a jobb fizetés miatti fluktuáció), viszont még mindig alig akad 
olyan cég, amely csakugyan elkötelezett a munkavállalói személyes fejlődése és kiteljesedése 
mellett. A munkavállalók számára tehát továbbra is ritka kincs az olyan munkahely, ahol ők mint 
egyéniség, mint személy fontosak, ahol valóban emberszámba veszik őket.  
 
2) Amikor az ilyen munkaviszony megszabad, a munkavállaló jó emlékekkel távozik a cégtől – 
márpedig a jó hírünket keltő volt alkalmazottak a legértékesebb kapcsolati tőkefajták egyike, 
amihez bármikor vissza lehet nyúlni. (A kapcsolati tőke pedig azon kevés valuták egyike, amely 
nem vagy alig devalválódik.) 

 
A cég várja el és értékelje a munkavállalóktól jövő kezdeményezést és proaktivitást. 
Legyen kimondott elvárás, hogy a munkatársak javaslatokat tegyenek a jobb működés érdekében 
– ez azonban ne csak a munka hatékonyságával kapcsolatban legyen érték! Az oktatásokon és 
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továbbképzéseken ne csak a munkavállalók által sokszor csak „céges agymosásnak” nevezett 
okítás folyjon. Legyen tere annak is, hogy a munkavállalók a saját személyükkel, egészségükkel és 
általános jóllétükkel kapcsolatos kívánalmaikat is megfogalmazhatják.  
 

Egy mindenki által ismert piacvezető informatikai cég extra biciklitárolókat alakított ki, és szóban és írásban 
is bátorította a munkavállalókat, hogy autós és tömegközlekedés helyett biciklivel járjanak dolgozni. 
Ugyanakkor a munkavállalók ismételt kérése ellenére sem biztosított számukra ingyenes zuhanyozási 
lehetőséget az épületen belül. A munkavállalók csak a szemben lévő konditeremben tudtak volna 
zuhanyozni, ahol havi 12 000 forintot kell ezért a szolgáltatásért fizetniük. (Ironikus módon forintra 
ugyanennyibe került az irodaházban a havi kedvezményes parkolás is.) Mivel senki nem szerette volna 
izzadtan tölteni az egész munkanapját, az esetleges érdeklődők közül többen továbbra is kocsival járnak 
dolgozni.  

 
A fenti történet több szinten is káros. A kezdeményezésre amúgy nyitott munkavállalók mit élnek 
meg? Akik egyáltalán mertek szólni, hogy zuhanyzókra is szükségük lenne, csak egy rossz 
tapasztalatot szereztek: megértették, hogy jóllétük és közérzetük nem fontos a cég számára, és 
hogy a természetvédelem csak „rizsa”, amit vezetői szinten sem vesznek komolyan. 
 
A céges életben legyen elvárás a jó munkatársi viszony. Az információs korban a cég iránti 
lojalitást kiegészíti és lassan felváltja a téma és a munkatársak iránti lojalitás. (Ez az Y és Z 
generációra kiemelten igaz, akik a munkavállalók fiatalabb rétegét alkotják.) Ehhez szükséges, 
hogy a munkatársak között pozitív emberi kapcsolat legyen: az embereket őszintén érdekelje, 
hogy mi van a másikkal, mik a céljaik, örömeik és bánataik. Ebben igen hatékony módszer, ha a 
cég támogatja a nem tematikusan csak szakmai csapatépítéseket és a hobbikörök megalakulását, 
működését. Nem tematizált csapatépítés például egy közös kirándulás vagy vidéki/külföldi utazás, 
ahol nincs tréner, nincs moderálás, nincsenek a munkavállalók által a legtöbbször idiótának érzett 
feladatok. (A multicégek által kedvelt csapatépítő tréningek abszurd voltát igen jól elkapta Almási 
Réka Team Building című filmje. Aki multicéges képzésekben érintett, érdemes megnéznie.) A 
hobbikör lehet zenélés vagy énekkar, egyéb művészetek, könyvtár létrehozása vagy olvasókörök 
indítása, sportlehetőségek, jóga vagy céges masszázs. A lényeg, hogy az emberek aránylag 
kötetlenül, de értelmes tevékenység közben lehessenek együtt. (Értelemszerűen a céges ivászat és 
az alkalmi szexuális kapcsolatok nem erősítik a jó munkatársi viszonyt.) 
 
A munkatársi viszonyt szintén erősíti, hogy amikor erre lehetőség van, főként a nagyobb cégeknél 
fontos rotálni a cég dolgozóit mind horizontálisan, mind vertikálisan. Így mindenkinek lehet 
valamiféle képe arról, hogy a más területeken miféle emberek dolgoknak.  
 
A céges filozófiában és gyakorlatban jelenjenek meg a profiton túli értékek: a cég 
adakozzon és támogassa az értékteremtő önkéntesmunkát.  
 
A munka ne legyen az emberek életében a legnagyobb stresszforrás. A stressz és a 
felszabadult munka (flow) egymást kizáró tudatállapotok, így a stressz által hajtott munkahelyen 
mindig alacsonyabb teljesítmények születnek. Az emberséges és értékeket közvetítő környezet 
viszont csökkenti a stresszt.  
 
A feleslegessé váló munkavállaló is maradjon értékes a cég számára. Ennek legjobb 
mutatója a gondoskodó leépítés. A gondoskodó leépítéshez tartozik az is, hogy a munkavállalóknak 
humánus módon mondunk fel, és emberi módon, nyíltan és csoportosan búcsúztatjuk, hogy a 
következő heteket, hónapokat ne megalázva vagy depresszióban töltse. Ide tartozik a közös 
gondolkodási folyamat arról, hogy az elbocsájtott ember mihez kezdhet ebben a váratlan 
élethelyzetben. Segíthet, ha erősítjük a feleslegessé vált munkavállalók proaktivitását és a 
megfelelő szolgáltatások irányába tereljük őt.  
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Egy munkáltató például nemcsak az elbocsájtott munkavállalói iránt érzett ilyen felelősséget, hanem 
azoknak is segíteni próbált, akik egy állásra jelentkeztek hozzá, de nem nyertek felvételt: egy 
munkakereséssel kapcsolatos önsegítő könyvet és honlapot ajánlott nekik.  

 
A cég segítse a munkavállalókat a pénzügyi tudatosodásban. A cég a pénzügyi tudatosságot 
fejlesztő programokat, előadásokat, workshopokat biztosíthat a munkavállalóknak. (Nem jó ötlet 
viszont kizárólag olyan szakembereket meghívni „előadást” tartani, akik banki termékeket 
akarnak eladni a hallgatóságnak!) Szintén ide tartozik, ha a munkavállaló igénybe vehet fizetési 
előleget vagy kamatmentes munkahelyi kölcsönt.  
 
Tájékoztassuk a munkavállalókat, hogy milyen nyugdíj-előtakarékossági lehetőségei vannak, 
milyen egészségügyi szolgáltatásokra tudják átváltani az egészségkártyájukat, hol nézhetnek utána, 
melyik bankban a legjobb betéti kamat, stb. Ehhez alapvető, hogy a pénzügyes és a HR-
feladatokat ellátó alkalmazottaknak jó viszonyuk legyen a munkavállalókkal.  
 
A munkaidőben elérhető étkezési lehetőségek legyenek igényesek és egészségesek.  
A legtöbb cégnél megtalálható büfé vagy menza kínálata a legalapvetőbb étrendi elvárásoknak 
sem felel meg. A szendvicsek és szénhidrát-gazdag/cukros menük és üdítők csak szellemi 
tompaságot, restséget és különféle testi betegségeket okoznak. Az élelmezést szolgáltató cég felé 
legyen nyíltan kommunikált elvárás, hogy a kínálatot nagyrészt friss zöldségekre, gyümölcsre és 
húsokra alapozzák.  
 
A cég támogassa a női munkavállalókat. A cég tegye lehetővé a kisgyerekes munkavállalók 
számára a távmunkát, a rugalmas munkaidőt és a félállásban való alkalmazást. Ha a cég mérete ezt 
indokolttá teszi, legyen a helyszínen óvoda, bölcsőde, gyerekmegőrző, gyerekfoglalkozás, baba-
mama szoba. 
 
 

További olvasmányok:  
 
Marcus Buckingham és Curt Coffman: Először is szegd meg az összes szabályt! Mit csinálnak másképp 
a világ legkiválóbb menedzserei? (ford. Szilágyi Katalin) Budapest, 2003. Bagolyvár Kiadó 
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3. fejezet: Reaktív vagy proaktív – mit jelent valójában ez a két szó? 
 
Az elmúlt 15-20 évben megfigyelhető jelenség, hogy a céges nyelvet (is) elöntik az idegen 
(többnyire angol eredetű) szavak: meeting, briefing, projekt státusz, inszentív, stb, stb. Jómagam 
számos álláskeresővel találkozom, és úgy látom, hogy a megfelelőnek vélt „szakszavak” nélkül 
sokan már el sem merik küldeni az anyagukat. Így lesz minden munkakereső kreatív, proaktív, jó 
csapatjátékos. Az önéletrajzokban nyüzsögnek a nagy szavak, amelyeket a jelölt többnyire csak 
puffogtat. Ez a fejezet abban segít, hogy valódi jelentést és mélységet kapjon az egyik 
legdivatosabb céges divatszó – a proaktivitás.  
 
A proaktív kifejezés a reaktív jelző ellentéte. E két kifejezést Stephen R. Covey könyve tette 
meglehetősen ismertté mind az angol, mind a magyar céges világban. (Magyarul A kiemelkedően 
sikeres emberek 7 szokása címen jelent meg, és nem túl szimpatikus címe ellenére gyakran szoktam 
ajánlani az ügyfeleimnek, mert tényleg hasznos könyv.) A könyv minden általa bejárt 
nyelvterületen bestseller lett, de az angol nyelvű olvasónak két ok miatt is könnyebb dolga van e 
két szóval. Egyrészt az angol nyelvben a reactive és proactive kifejezés nem számít „idegen” szónak, 
így egy átlagos műveltségű, idegen nyelvet nem beszélő ember is tökéletesen értelmezni tudja 
ezeket. A másik (talán ennél is fontosabb) ok az, hogy az amerikai kultúrában a kezdeményezést 
és „egyénieskedés” elfogadottabb viselkedés, míg sok magyar olvasóknak ez a szemlélet 
túlságosan erőltetett és „amerikai”.  
 
A valóság azonban az, hogy az elmúlt 15 évben nemcsak a posztkommunista országokban, 
hanem – a legszegényebb országok kivételével – a világ minden országában megindult az a 
rendszerváltás, amely már nem figyelmen kívül hagyható. Mivel az ipari kort elkezdte felváltani az 
információs kor, ebben az új világban a kezdeményező, proaktív viselkedés mind inkább alapvető 
része a sikeres és kiegyensúlyozott felnőtt életnek. A proaktivitás napjainkra az egyik legfontosabb 
tényező lett abban a változásban, amelynek eredménye a feltörekvő és lecsúszó rétegek egyre 
élesebb szétválása. Aki nem szeretne lecsúszni, annak bizony kristály tisztán ismernie kell ezt a 
fogalmat, és a reaktív viselkedéseit minél többször fel kell adnia a proaktív cselekvés kedvéért.  
 

Reaktív 
 
A reaktív szó a re + akció kifejezésekből áll, azt jelenti: valamire válaszként adott. Aki reaktív, az 
valamilyen külső ingerre cselekszik, vagyis a viselkedését beindító momentum a külvilágból 
származik. Az egyén elszenvedője az ingernek, a tettei pedig kívülről irányítottak. A reaktív 
hozzáállás megjelenhet az érzelmek, a gondolatok és a tettek szintjén is. Néhány példa:  
 

• Valaki rálép a lábamra… és én dühös leszek. (érzés: düh)  
• A főnököm nem ad fizetésemelést… ezért lassan megunom a munkámat. (érzés: unalom; 

cselekvés: passzív lázadás)  
• Nem tetszik, ahogyan a gyerekeim beszélnek velem… így lassan kerülni kezdem a 

társaságukat. (gondolat: ítélkezés; cselekvés: visszahúzódás)  
• Ha esik az eső/hideg van/sötét van… mindig lehangolt vagyok. (érzés: enerváltság)  

 
Bár a mi kultúránkban a reaktív működést normálisnak tekintik, más kultúrákban kórosnak 
számít, ha valakinek a belső életét kizárólag a külvilágbeli történések határozzák meg. A keleti 
buddhista világkép szerint például a belső csend és megbékélés a legmagasabb rendű emberi 
cselekedet. Egy reaktív módon élő ember az ottani gondolkodás szerint még el se kezdte azt 
csinálni, amiért a világra született – a belső békéjét megtalálni. Nálunk ugyanez a viselkedés 
teljesen elfogadottnak és normálisnak számít. A reaktív életmód néhány tipikus jele:  
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• Az ember sokszor ideges és frusztrált. 
• Másokat bírál, vádol vagy elítél, mert nem olyanok, amilyennek szerinte lenniük kéne. 
• Sok időt tölt rossz szellemi vagy egészségi állapotban. 
• Munkavállalóként kiszolgáltatottnak érzi magát. 
• Úgy érzi, a sorsa a politikusok, az orvosok, a bankok, stb. kezében van, és ő csak sodródik 

az eseményekkel.  
 
A reaktív szemléletű embert megváltoztatja, kibillenti önmagából a világ. A legtöbb reaktívan élő 
ember sokszor annyira megszokja, hogy csak külső ingerekre fogjon neki a dolgoknak, hogy amíg 
nem billentik fenéken, csaknem teljesen passzív állapotban tölti az időt. Emiatt persze rengeteg 
lehetőségről lemarad, ami tovább növeli a problémáit, hiszen aki csak várakozik, az kevesebbszer 
kerül „helyzetbe”, mint aki aktívan tesz magáért.  
 

Proaktív 
 
A proaktív kifejezés eredete a pro + akció, vagyis a valamiért való cselekvés. A proaktív viselkedés 
elindítója nem a külvilágban, hanem a személyen belül van, így az ilyen embert sokkal inkább a 
saját akarata és döntései, mint a külső körülmények irányítják. Ez azt jelenti, hogy a történésektől 
függetlenül, neki van egy saját belső keretrendszere, vannak elvei és vannak tervei; az élet apró-
cseprő (vagy éppen jelentős) történéseit pedig ezen a belső szűrőn keresztül értékeli. Ezzel a 
módszerrel a legtöbb körülmény és esemény belülről irányítottá válik – vagy ha ez nem is jön össze, 
de az ember legalább az események értelmezésében válik szabaddá. Néhány példa:  
 

• Valaki rálép a lábamra… mire én a felé fordulok, hogy lássam, nincs-e rosszul, nem 
állunk-e túl közel egymáshoz, és nekem arrébb kéne lépnem, stb. (gondolat: jószándék 
feltételezése, önzetlenség, türelem)  

• A főnököm nem ad fizetésemelést… ezért őszintén átgondolom, hogyan tudnám 
magamat hatékonyabbá, az elért eredményeimet pedig láthatóbbá tenni. Veszek néhány 
önfejlesztő könyvet is, hogy jobban tudjam, merre kell elindulnom. (cselekvés: 
felelősségvállalás, tudásvágy)  

• Nem tetszik, ahogyan a gyerekeim beszélnek velem… ezért beszélgetést kezdeményezek 
velük együtt vagy külön-külön, hátha megértem, miért használnak velem ilyen hangot. 
(cselekvés: a másik ember meghallgatása)  

• Ha esik az eső/hideg van, sötét van… én arra gondolok, hogy ez a természeti körforgás 
szerves része, ami táplálja az embereket és minden földi fajt. (gondolat: holisztikus és 
természetközpontú gondolkodás)  
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Az átlag nyelvérzék szerint a proaktivitás csak a kezdeményező cselekvést jelenti, de ez messze nem 
elég. A fenti példák jól szemléltetik, hogy mind a reaktív, mind a proaktív hozzáállás megjelenhet 
az érzelmek, a gondolatok és a cselekedetek szintjén is. Mindhárom szinten kezdeményeznünk kell 
a változást, csak így lehet valóban teljes és sikeres az életünk. Mint az ismert bölcsesség fogalmaz:  
 

Ügyelek az érzéseimre, mert irányítják gondolataim. 
Ügyelek a gondolataimra, mert irányítják szavaim. 
Ügyelek a szavaimra, mert azok szabják meg tetteim. 
Ügyelek a tetteimre, mert azok szabják meg szokásaim. 
Ügyelek a szokásaimra, mert azok szabják meg jellemem. 
Ügyelek a jellememre, mert azok szabják meg sorsomat. 

 
Nos, a valódi proaktivitás valami ilyesmit jelent: sok síkja és egyre mélyülő tartalma van, amit 
évtizedes gyakorlással lehet igazából megérteni. Így már érthető, hogy a valódi proaktivitás miért 
messze több az irodában való „nyomulásnál”, amelynek pusztán az a célja, hogy észrevetessük 
magunkat a főnökkel vagy a vezetőséggel.  
 
Az ipari korban a reaktív életvitel is sokaknak eredményes volt: aki jól tudott engedelmeskedni, az 
munkavállalóként is nagyobb biztonságban volt. Az információs korban azonban felértékelődött 
a tudatos kezdeményezés szerepe: a munkaerőpiacon továbbra is rengeteg olyan állás van, ahol az 
engedelmeskedés elég, de a cégek és magánszemélyek között biztosan azok lesznek sikeresebbek, 
akik nemcsak alkalmazkodnak, hanem változtatnak is a körülöttük lévő világon. Ez különösen 
igaz a válság sújtotta szektorokra, ahol a puszta alkalmazkodás csak piacszűkülést, leépülést és 
megszorításokat hozhat.  
 
Mivel a legtöbb magyar munkavállaló még mindig inkább reaktív, semmint proaktív, az aránylag 
ritka proaktivitás sokakban ellenérzést kelt. Van, aki már a kifejezésen is vitatkozni kezd: „túl 
idealista, túl amerikai, túl mesterkélt” stb. A proaktivitást ezen kívül sokszor össze szokták 
keverni néhány egyéb viselkedésformával, és ezért utasítják el. Nem sorolható azonban a 
proaktivitás alá az idegesítő és másokon átgázoló nyomulás, a zaklatás és erőszakoskodás vagy a 
nemleges válaszok figyelmen kívül hagyása. A proaktív viselkedés legjobban az asszertív 
(önérvényesítő) kifejezéssel írható le. Az asszertív ember tudja, hogy mit akar: vannak céljai, ám a 
céljai felé úgy halad, hogy közben tiszteletben tartja a többi ember határait.  
 
Ha a két korszak szerint akarjuk e két viselkedést megkülönböztetni, nagyjából elmondható, hogy 
míg az ipari korban a reaktív viselkedés volt a megfelelő, addig az információs korban egyre 
nagyobb teret kap a proaktivitás. Az ipari korban az egyén kevésbé volt arra kényszerülve, hogy 
sorsát a saját kezébe vegye és maga kezdeményezze az életét érintő fontosabb lépéseket. Az 
információs korban a kezdeményezés egyszerűen elengedhetetlen. Aki nem irányítja az 
eseményeket, azt elsöprik a változások. Egy-két éven belül is könnyen azt vehetjük észre, hogy az 
általunk birtokolt információk elavultak, és a tudásunkra nincs szüksége sem a társadalomnak, 
sem a munkaerőpiacnak. Az ipari kor a történelmi szakasz megnevezése, az proaktivitás pedig a 
kort jellemző legsikeresebb viselkedést írja le.  
 

Mit jelent a proaktivitás egy magánember életében? 
 
A legnagyobb áttörést az emberi teljesítményben az hozza, ha megtanulunk nem az akadályokra 
figyelni, hanem azt keressük, hogyan kerülhetjük ki, hogyan győzhetjük le azokat. Ez a személyes 
proaktivitás alfája és ómegája. Ez a hozzáállás egymaga más embert faraghat belőlünk. Néhány 
példa a reaktív–proaktív szemléletre: 
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Reaktív: Most már megettem azt a csokit, szóval innentől fogva mindent összeehetek, már úgyis 
mindegy. 
Proaktív: Na, ezt a kis csokit még bekaptam, de többet már tényleg nem kérek. Mostantól jobban 
figyelek magamra, hogy ne essek vissza a régi cukorfüggő életmódomba, és keresek a neten cukormentes 
csokoládé-recepteket. 
 
Reaktív: Most nincs kedvem telefonálni – úgyis biztosan zavarom is a főnököt. 
Proaktív: Fontos ezt a telefont elintéznem. Gyorsan essünk túl rajta, hogy haladni tudjak a többi 
dolgommal. Ha netán zavarom, a főnököm úgyis szólni fog.  
 
Reaktív: Ebben a szektorban nincs normális munka, úgyhogy nem is keresek. 
Proaktív: Ki kell találnom, milyen módon tudom mások számára hasznossá tenni magam. Valamire 
biztosan szüksége van még a világnak, amiben én is jó vagyok. 

 
Ha netán te is hajlamos vagy reaktívan viselkedni, ám fokozatosan sikerül megtapasztalnod a 
reaktívból proaktív életvitelbe való átváltást, szinte hihetetlen dolgok fognak történni veled. 
Olyan lesz, mintha magasabb sebességbe kapcsoltál volna, és messze elhúzol majd azok mellett, 
akik még mindenben az akadályokat és a kifogásokat keresik. A proaktivitás az alábbi 
módszerekkel erősíthető:  
 

• Legyenek pontos céljaid, és ne csak a munkában, hanem az életed egyéb területein is. 
(Ebben segíthet az életkerék ábra itt: http://eletmodcoaching.hu/eletkerek/) 

• Figyelj a gondolataidra, és azonnal lépj közbe, amikor negatív vagy ítélkező szólamokat 
hallasz magadban.  

• Erősítsd az önfegyelmedet. Erre két extra hatékony módszer az, ha tudatosan 
szembeszállsz a félelmeiddel (én pl. félek a szűk terektől, tehát elmentem barlangászni), 
illetve ha a nap elején a leginkább kellemetlen, hárított feladatokkal kezded a munkádat.  

• Naponta/kétnaponta sportolsz. (Az egyik legjobban önfegyelemre szoktató sport a jóga, 
ahol a gyakorlás szerintem legfontosabb része, hogy a légzésedet és a tekintetedet is 
tudatosan irányítsd.) 

 
Lelkesítőként íme néhány klasszikus változás, amely a proaktivitás fokozásával együtt jár:  
 

• Nagyságrendekkel megnő a lehetőségeid tárháza, mert többé nem vársz a lehetőségekre, 
hanem megteremted azokat.  

• Szó szerint kitárul előtted a világ: jelentősen több érdekes és okos emberrel kerülsz 
konstruktív munka- vagy magánéleti kapcsolatba.  

• Nem fogod azt kívánni, hogy bárcsak mással foglalkozhatnál, mint amivel foglalkoznod 
kell.  

• Egyre kevesebb kedved és türelmed lesz panaszkodni. (Valószínűleg kerülni is fogod a 
krónikus sopánkodókat.)  

• A napi történésekben egyre inkább azt éled majd meg, hogy „elszenvedő” helyett az 
életedet aktívan alakító felnőtt vagy. Ez nagy örömet ad.  

• Lelkileg kiegyensúlyozottabb leszel. Még a súlyos traumákat (például háborús fogság vagy 
nemi erőszak) megélt emberekre is igaz, hogy ha megpróbáltak aktívak maradni és 
küzdeni, hamarabb talpra állnak a megpróbáltatás után. Aki csak passzívan élte át a 
helyzetet, az nagyobb eséllyel szerez maradandó lelki sérüléseket. Proaktívabb emberként 
még akkor is jobban fogod érezni magad a bőrödben, ha nem úgy alakultak a dolgok, 
ahogyan szeretted volna. Tudni fogod ugyanis, hogy te minden tőled telhetőt megtettél.   

http://eletmodcoaching.hu/eletkerek/
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Mit jelent a proaktivitás egy cég életében? 
 
Magyarországon a valóban proaktív cég még mindig kuriózumnak számít, így aki cégvezetőként 
jobban odafigyel erre a tulajdonságra, más minőségű, stabilabb céget fog kiépíteni, mint a riválisai. 
A céges világban a reaktivitás azt jelenti, hogy kizárólag a szerint tervezünk és cselekszünk, hogy a 
jelenlegi piaci viszonyok szerint mit lehet, mi a megszokott és mit szabad. A proaktivitás lényege, 
hogy a figyelmünk központjában az a cél áll, amit el szeretnénk érni és az az értékrend, ami 
egyetemes, és amivel magánemberileg is azonosulni tudunk. Az elmúlt évek válsága kapcsán 
például a reaktívan működő cégek jelentősen visszavettek a képzésre, oktatásra szolgáló keretből, 
ami az egyik legrosszabb megoldás: éppen azért kellene képezni a kulcspozíciókat betöltő 
munkavállalókat, hogy a megváltozott keretek között is jól tudjanak teljesíteni. Néhány példa a 
szervezeti proaktivitásra:  
 

• A cég hangsúlyozza és minden tagjától számon kéri a szervezeti értékrendnek megfelelő 
viselkedést (különösen a vezetői rétegben). 

• A vezetés elvárja és díjazza a munkavállalóktól érkező kezdeményezést (ötletdoboz, 
kaizen, stb.). 

• A cég kiépíti és díjazza a szolidaritást a munkahely felé. (Az egyes multicégeknél 
tapasztalható agymosás nem tartozik ide.) 

• Ha le kell építeni, a feleslegessé vált munkavállalókat gondoskodó módon építi le, 
mindent megtesz az emberséges és jó viszonyt megtartásáért.  

• A más, hasonló területen tevékenykedő céget nem „konkurenciaként” és „ellenségként” 
kezeli, hanem lehetséges kollegaként és szövetségesként.  

• A cég pénzt és energiát fektet abba, hogy a szolgáltatása profi és maximálisan az ügyfelei 
személyére szabott legyen.  

• A cég pénzt és energiát fektet abba, hogy a munkavállalói profik legyenek és 
fejlődhessenek a munkahelyen. 
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4. fejezet: Pénzügyek 
 

A pénzügyeinkre is igaz, hogy az elmúlt 20 évben megnőtt az általános felelősség szintje. A 
pénzügyi öngondoskodás már olyan készség, amely nélkül nem lehetünk sikeresek, és hosszú 
távon nem tudunk talpon maradni. Ha máskor nem, legkésőbb időskorunkban fogunk 
szembesülni azzal, hogy foglalkoznunk kellett volna a pénzügyi stabilitásunk kialakításával. Ma 
már egyre kevésbé lehet a környezetet vagy a politikusokat okolni az anyagi nehézségeinkért. Aki 
nem boldogul a pénzügyeivel, ideje, hogy magába nézzen, és feltegye a kérdést: „mi az, amit nem 
jól csinálok?” 
 

Egy tipikus példa az üzleti életből: az elmúlt 10 évben az internet 
megjelenésével megváltozott az emberek vásárlási szokása. Régen hogyan 
vásároltunk? Elmentünk a boltba, amit korábbról ismertünk, vagy amit az 
ismerőseink ajánlottak, és rávettük a – sokszor kifejezetten undok – eladót, 
hogy kegyeskedjen kiszolgálni minket. Ha nem ismertünk megfelelő boltot, 
vagy elkezdtünk keresni a belvárosban, vagy az ismerőseinket kérdezgettük, 
hogy ők tudnak-e ilyesmiről. Mi a helyzet manapság? Az ember felmegy az 
internetre, és rákeres a termékre a Google.ban vagy az argep.hu-n, majd a 
legolcsóbb lehetőségektől indulva elkezdi összevetni a további paramétereket 
(műszaki jellemzők, szállítási feltételek, garancia, stb.).  

 
Az a szolgáltató, amely ezt a váltást nem veszi tudomásul, folyamatosan rossz pénzügyi 
döntéseket fog hozni, és előbb-utóbb bukás vár rá. Például fent fog tartani egy üzlethelyiséget és 
raktárkészletet, amely annyira megnöveli a költségeit, hogy nem tud beszállni az egyre durvább 
árversenybe. Egyre kevesebb vevő fog betérni a boltjába, ahol a fölöslegesen tartott, képzetlen, 
minimálbérért dolgozó eladó csak frusztrálja a megnövekedett fogyasztói elvárásokkal és 
tudásigénnyel érkező érdeklődőket. Előbb-utóbb valószínűleg megjelenik az üzlet ablakában az 
ismert piros betűs „Eladó/kiadó” molinó. 
 
A pénzügyekben is felgyorsult a társadalmi evolúció: aki nem tud alkalmazkodni, az lemarad és 
kiszelektálódik. Akár a cégek, akár a magánszemélyek szemszögéből nézzük, aki nem veszi 
tudomásul az információs kori változásokat, arra jobb esetben állandó vegetálás, rossz esetben 
teljes anyagi csőd vár.  
 
Az ipari korban a magánszemélyek teljesen jól elboldogultak annyival, hogy rábízták magukat a 
munkáltatóra (akitől a fizetést kapták), a bankokra (ahonnan előnyös hiteleket vehettek fel) és az 
államra (amely garantálta, hogy az évtizedeken keresztül fizetett adóik fejében majd fizeti a 
nyugdíjukat). Ma a munkahelyek instabilabbak, hamarabb megválnak a munkavállalóktól, akiknek 
tipikusan nincsenek tartalékai, és teljes sokként éri őket a vélt biztonság elveszítése. A 
munkáltatók már nem a tapasztalt, beérett munkavállalót keresik, hanem a vagy a kihasználható 
balekokat, vagy a fiatal, rugalmas, nyelvtudással bíró, proaktív, jó társas készségű embereket. A 
bankok nem adnak önrész nélkül hitelt, a hitelképesség egyre inkább a kiváltságosok privilégiuma 
lesz. Ráadásul a banki termékek egy része veszélyesebb, mint régen, mivel több a derivált termék, 
vagyis nagyobb a kockázat és az átláthatatlanabb a veszély. Az államok egyre nagyobb csődben 
vannak. Az állam a saját hiányait sem képes kordában tartani, nemhogy a rászorulókról és 
elesettekről gondoskodni. A „boldog nyugdíjas” lassan kihaló faj lesz, már csak az egészen naiv 
emberek hisznek abban, hogy a nyugdíjukból meg is tudnak majd élni. 
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Az ipari korra szocializált emberek sokszor nem is értik, miért csúsztak le, pedig történetük 
inkább a szabály, mint a kivétel. Aki nem veszi a lapot, és nem veszi a saját kezébe a pénzügyeit, 
könnyen azon kaphatja magát, hogy már szinte nincsenek is normál pénzügyei, csak állandó 
tűzoltásban van, és pénzügyi kríziseket próbál kezelni.  
 
A magánembert tekintve három alapvető pénzügyi hozzáállást ismerünk: a szegény, a 
középosztálybeli és a gazdag mentalitást. (Erről bővebben lásd A három pénzügyi világ  
Vonzod vagy taszítod a pénzt? című írásomat, amely itt teletölthető.) A szegény mentalitású 
embereknek nincs rendszeres jövedelmük, a kiadásaik meghaladják a bevételeiket. A hiányt 
hitelekből finanszírozzák, amiket csak nehezen vagy egyáltalán nem tudnak törleszteni. Pénzügyi 
egyensúlyuk így végképp felborul.  
 
A középosztálybeli mentalitásúaknak általában alkalmazottként van rendszeres bevételük, de ez az 
egyetlen bevételi forrásuk, így nagyon kiszolgáltatottak a munkáltatójuknak. Kiadásaik mindig 
éppen akkorák, mint a bevételeik – vagy magasabbak. A különbséget ők is hitelekből fedezik, amit 
általában a lakhatásuk (saját tulajdonú ingatlan) megteremtésére fordítanak.  
 
A gazdag mentalitású embereknek többféle passzív és fél-passzív jövedelme van, vagyis akkor is 
van bevételük, ha nem dolgoznak napi 8-10 órát. A kiadásaik kisebbek, mint a bevételeik, így 
megtakarítást tudnak képezni, amit befektetnek.  
 
Fontos tudni, hogy a szegény, középosztálybeli és gazdag kifejezések nem szociológiai vagy 
pénzügyi értelemben értendők, hanem a gondolkodásmód és értékrend szintjén. Egy alkalmazott 
is lehet gazdag mentalitású, ha a keresetéből megtakarít, és egy tőzsdetanfolyam elvégzése után 
kereskedni kezd; vagy kiadja a garázsát, kocsibeállóját, így téve szert passzív jövedelemre. A 
magánember szintjén az öngondoskodás az alábbi területekre terjedhet ki:  
 
Pénzügyi tervezés: az embernek van pénzügyi jövőképe, van nyugdíjterve és valamilyen hosszú távú 
megtakarítása, illetve vis major alapja, ahova baj esetén nyúlhat. Érdekes módon olyan emberek is 
elúsznak magánéleti pénzügyeikkel, akik amúgy pénzügyi területen vagy for-profit cégnél 
dolgoznak. Példa: az illető kifejezetten jól keres, de az egész keresete elmegy plazmatévére vagy 
kétévente új autóra.  
 
Bevételek kiadások vezetése: az ember pontosan, forintra lebontva vezeti a bevételeit – és ami még 
nehezebb: a kiadásait. Így látja, hogy mik azok a pontok, ahol szivárog, csorog vagy ömlik a 
pénztárcájából a pénze. A megfelelő pontokon megszorításokat alkalmaz.  

 
Adakozás: a személy bevételei 10 százalékát rendszeresen 
eladakozza valamilyen általa fontosnak tartott célra (pl. állat-, 
természet- vagy gyerekvédelem).  
 
Tartalékképzés: az illetőnek van annyi megtakarítása, amivel 
minimum három, de inkább hat hónapig szerényen képes 
megélni. Ez az összeg a vis major alap, ahova egy váratlan 

nagyobb kiadáskor nyúlni lehet (betörés utáni ajtócsere, elromlott mosógép pótlása, stb.) 
 
Hitelek: az illető nem vesz fel olyan hitelt, amivel csak egy további pénzkiadási kötelességet vesz a 
nyakába. Tipikus példa a hitelre vett lakás, amelyért nemcsak a részleteket kell törleszteni, hanem 
a lakás rezsijét is fizetni.  
 

http://amagadutjan.us2.list-manage.com/subscribe?u=2ecc5c3c87831f53e2b5056f5&id=0cde373835
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K+F (kutatás és fejlesztés, angolul R&D, research and development): az egyén időt és pénzt szán arra, 
hogy felkutassa, mely irányokban és hol tudja fejleszteni, képezni önmagát. Ehhez nyitottnak kell 
lennie az új információkra és lehetőségekre, olvasnia kell, proaktívan kell használnia az internetet, 
és nem szabad sajnálnia a pénzt új önfejlesztő könyvekre, tanfolyamokra és szemináriumokra.  
 
Új tevékenység indítása: az egyén alternatív bevételi forrásokat épít ki, mert felismeri, hogy nem 
alapozhatja a jövőjét egyetlen bevételre. Egy alkalmazott számára ez jelentheti azt, hogy kiad egy 
garázst, szerez egy alkalmi megbízást, számlaképessé teszi magát, stb.  
 
Befektetések: a befektetések témáját a következő fejezetben fogom kifejteni.  
 
Összegzésként: az információs korszak embere nem dugja a fejét a homokba a pénzügyeit 
tekintve, hanem gondoskodni kezd a saját és a szerettei anyagi biztonságáról. Több bevételi 
forrást alakít ki, nem egy munkáltatóból él, nem adja el a jövőjét a banknak csak azért, hogy szép 
nagy nappalija és kocsija legyen, és nem az államtól várja el, hogy megoldja öreg napjait, hanem 
megtakarítással és befektetésekkel maga veszi kézbe a pénzügyi jövőjét.  
 
 

Cégek és vállalkozók 
 
Az ipari korban a cégek és vállalkozók bízhattak a reklám erejében és a szűkös piac miatt a 
vásárlók szükségleteiben. A fusi munkát végző, rossz szakik ugyanúgy megéltek, mint a becsületes 
szakemberek. Az információs kor kettős próbatétel elé állítja a versenyszférát: a piac szűkül 
(hiszen általában sokkal több cégre jut valamivel több vagy ugyanannyi vevő), ugyanakkor a 
konkurencia exponenciálisan növekszik. Már rég nemcsak a városban vagy országban vannak 
versenytársaink, hanem a régió többi országában, az EU-ban és a távol-keleti országokban is, ahol 
az előállítás költségei jóval alacsonyabbak az általunk megszokottnál. Más szavakkal nemcsak a 
vevőkör, hanem a konkurencia is globalizálódott.  
 
A pénzügyeket tekintve a cégeknél érdemes kétféle pénzügyi mentalitást megkülönböztetni: a 
passzív és az adaptív hozzáállást. Passzív cégek azok, amelyek kizárólag a régi módszerekkel 
próbálnak életben maradni: leértékelés, reklám, hideghívások, stb. Az adaptív (változásra kész) cégek 
készek alkalmazkodni, mert vezetőik felismerik, hogy nem érdemes csak azért a régi 
módszerekhez ragaszkodni, mert azt már ismerjük, és 20 éve jól működött. Ezek az információs 
korban is felszínen maradó és prosperáló cégek. A passzív típusú cégek vezetői a pénzről azt 
gondolják, hogy az egy elkölteni való dolog, és jól tudják „félrekezelni”. Az adaptív hozzáállású 
cégvezetők tudják, hogy a pénz egy befektetendő erőforrás. A két hozzáállásban az alábbi pontok 
mentén van eltérés:  
 
Pénzügyi tervezés: az adaptív cégnek nemcsak pénzügyi helyzete, hanem tervei is vannak. Ide 
tartozik a megtakarítás, a vis major alap és a fejlesztésre külön számlán vagy alszámlán 
automatikusan elkülönített pénz. Szintén ide tartozik az alkalmazottak önfejlesztésével 
kapcsolatos tervek feltérképezése és legalább részleges finanszírozása.  
 
Bevételek kiadások vezetése: a céges világban ez persze alapkövetelmény, de az adaptív cégek a 
cashflowt nemcsak a könyvelés szintjén tartják nyilván, hanem figyelik a trendeket, elemzik és 
felmérik, hogy hol és hogyan tudnak okosabb pénzügyi döntéseket hozni. Ez a leggyakrabban a 
kkv-knál hiányzó tevékenység.  
 
Adakozás: az adaptív cég valós CSR tevékenységet folytat: a profitjából nemcsak koncerteket 
szervez és egyéb ártalmatlan ügyeket támogat, hanem kifejezetten olyan embereknek/állatoknak is 
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adományoz, amelyek a tevékenysége miatt hátrányos helyzetbe kerültek (például az ő természeti 
területükre épült a cég logisztikai központja).  
 
Tartalékképzés: az adaptív cégnek van valamilyen jellegű vis major alapja, ahová a nem várt kiadások 
esetén fordulhat.  
 
Hitelek: az adaptív cég csak olyan hitelt vesz fel, amelyből egyértelmű profitra tehet szert, vagyis 
kiesnek a nagyobb és szebb iroda, irodabútor, jobb céges autók és egyéb látszat-befektetések 
finanszírozására szolgáló hitelek. Jó hitel viszont minden olyasmi, ami a napi és globális 
üzletmenetet előre viszi; például az államilag támogatott forgóeszköz hitel, Széchenyi-kártya hitel, 
stb. 
 
K+F: a kutatás és fejlesztés jelenti egyrészt a cég által kínált termék/szolgáltatás minőségének, 
színvonalának javítását, másrészt a munkatársak képességeinek fejlesztését.  
 
Új tevékenység indítása: az adaptív cég alternatív bevételi forrásokat épít ki, mert felismeri, hogy nem 
bízhatja jövőjét egyetlen bevételi piaci szegmensre. Ez akár az alaptevékenység bővítését is 
jelentheti.  
 
Befektetések: a céges befektetések témáját a következő hírlevélben fogom majd kifejteni.  
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5. fejezet: Befektetések 
 
A befektetés kifejezésnek többféle használata létezik. Pénzügyi értelemben a befektetés definíciója 
ez: extra energia árán (ez lehet idő, fizikailag elvégzett munka vagy pénz) extra bevétel keletkezik. Ha egy 
befektetésnek nincs Excel táblában nyilvántartható kitermelt bevétele (hozama), akkor az 
akármilyen szépen van indokolva vagy elmagyarázva, nem tekinthető befektetésnek.  
 
A pénzügyi befektetéseknek két szintje ismert: az extra bevétel egyszer hoz hozamot (például 
amikor egy részvényt vagy ingatlant megveszünk, majd nyereséggel eladjuk); vagy egy 
rendszerként működve, minimális törődést igényelve rendszeresen hozamot generál (ezt nevezzük 
passzív jövedelemnek, ilyen például a lekötött bankbetét vagy egy hosszú távra kiadott ingatlan).  
 
Ha befektetésekről esik szó, a pénzügyi tréningek állandó szereplője az alábbi ábra, amely a 
befektetések három alapelemét mutatja be:  
 

 
 
A hozam a profitot mutatja, a kockázat a veszélyesség fokát, a rugalmasság pedig az a lehetőséget, 
hogy utólag meg tudom-e gondolni magam, és mennyi idő és veszteség árán tudom visszanyerni 
legalább a betett tőkémet. A szegény és középosztálybeli befektetők esetében a három csúcs 
közül csak a hozam látható, a másik kettő rejtett jéghegyként kikerül a látókörből, és csak akkor 
jut újra az illető eszébe, amikor baj van. (Például mert a kockázat elvitte az ígért hozamot.) A 
gazdag mentalitású, befektetésekkel kapcsolatosan képzett ember már egy Excel-táblázattal 
felfegyverkezve kezd el gondolkozni azon, hogy mibe megy bele, és a folyamat elején feltérképezi 
a lehetséges kockázatok aránylag pontos mértékét. (Ezért van az, hogy a rutinos befektetőket 
egyáltalán nem érdeklik az ügynevezett „tuti tippek”.) 
 
A szűken vett pénzügyi befektetéseknél illik ismerni a nominális érték és a reálérték közötti 
különbséget. Ez annyit jelent, hogy amikor valaki a pénzét fekteti be, figyelembe kell vennie az 
inflációt is; tehát a hozamnak magasabbnak kell lennie a mindenkori inflációnál. Ezért például a 
banki kamatra lekötött pénz csak akkor nevezhető befektetésnek, ha a lekötött tőkenövekmény az 
inflációval csökkentve is pozitív. Vannak azonban olyan befektetések is, amelyek klasszikus 
gazdasági értelemben nem inflálódnak. A gazdagság útján című könyvemben ezeket „fenntartható 
befektetéseknek” nevezem. Ilyen például a nyelvtudás, amit pénzzé tehetünk, vagy a termőföld, 
amin élelem terem. Ne essünk abba a csapdába, hogy a pénzügyi befektetéseket csak a pénz és a 
valuták keretén belül értelmezzük.  
 

A magánember és a befektetések 
 
Az ipari kori gondolkodású emberekben a befektetések iránti érdeklődés alacsony, mivel ők 
megszokták, hogy mindig mások gondoskodnak az anyagi biztonságukról. Amíg gyerekek voltak, a 

http://agazdagsagutjan.hu/a-konyv/
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szüleik tartották el őket. Amíg aktív dolgozók, a munkáltatójuk fizeti nekik a járandóságot. Ha 
lakás kell, a bank majd ad hitelt. A nyugdíjas éveikben pedig az állam dolga, hogy valahogyan 
kigazdálkodja a nyugdíjukat.  
 
Ez a modell számos ok miatt roskadozik: a munkaerőpiacon a válság miatt sok a leépítés és 
megszorítás, az államok maguk is a csőd szélén lavíroznak, az egyre növekvő nyugdíjas réteg 
eltartása pedig a roskadozó oktatás és egészségügy mellett végképp túl nagy kihívást jelent az 
államkasszának. Mivel ezek a nehézségek gazdasági tények, és a média is tudósít róluk, az 
információs kori szemléletű ember mindezekkel tisztában van. Felfogja és elfogadja, hogy 
bizonytalan dolog mások kezébe helyeznie a sorsát, és vállalja, hogy lépéseket tegyen a saját 
anyagi biztonságáért. Itt jön képbe a befektetés témája. Akinek ugyanis vannak működő pénzügyi 
befektetései, az anyagilag sokkal stabilabb helyzetben lesz, mint aki egyetlen bevételi forrásból 
tartja fenn magát.  
 
A magánemberek számára két út van, hogy befektetéseik legyenek: vagy másra bízzák, hogy 
válogassanak a lehetőségek közül, vagy képzik magukat, hogy képesek legyenek kiválasztani azt a 
területet, ahol önmaguk tudják kezelni a befektetéseiket. Mindkettő tud működni, és 
mindkettőben vannak buktatók.  
 
Ha mások tudására hagyatkozunk, és felkeresünk egy pénzügyi tanácsadót, azt az előnyt 
élvezhetjük, hogy az illető vagy az őt betanító személy nálunk több időt töltött azzal, hogy 
elemezze a lehetőségeket, és mérlegelje, mi lenne a nekünk megfelelő befektetési forma. Így 
felszabadul az időnk, a pénzünkért pedig profi tanácsot kaphatunk. A hátrány kettős: egyrészt 
nem tudhatjuk, hogy az illető tényleg szakember-e, vagy csak egy banki alkalmazott, aki a kezébe 
adott prospektusokat lobogtatja. (Ugyanez a dilemma fennáll a függetlennek nevezett pénzügyi 
tanácsadóknál is. Vannak, akik gyorstalpaló tanfolyamokon szerezték a tudásukat, így nincs átfogó 
képük a piaci termékekről.) A másik gond az lehet, hogy a pénzügyi tanácsadók tipikusan 
részvénytőzsdei és banki termékeket kínálnak, vagyis csak a pénzügyi befektetések szűk 
szegmensére van rálátásuk, és gyakran le is beszélik a hozzájuk fordulókat a másféle területekről.  
 
A másik út az, ha az ember maga veszi kézbe a befektetéseit. Ez mindenképpen nagyobb feladat. 
Már pusztán arra is hónapokat – de inkább éveket – kell szánni, hogy az ember informált döntést 
hozhasson a területről, amerre egyáltalán el akar indulni. Ingatlanokkal foglalkozzak? Vagy inkább 
indítsak el egy vállalkozást? Tőzsdéznem kéne? Erre mindenki önmaga adhat választ, kívülről 
választ adni ilyen kérdésekre nem lehet. Az információs kor elvei szerint élő emberek általában 
nyitottak az új tudásra és az önfejlesztésre, ezért ők hajlamosabbak felvállalni az önképzéssel járó 
extra feladatokat. Ez a módszer előnye is: a saját pénzünkről mi magunk dönthetünk. Az 
önképzés nyilvánvaló hátránya, hogy rögösebb út, tovább tart, és ha valami balul sül el, csak 
magunkat hibáztathatjuk.  
 
A klasszikus pénzügyi befektetéseket három csoportba szokás osztani:  
 

a) ingatlan (lakás, ház építése vagy kiadása, termőföld vagy erdő vétele vagy kiadása)  
b) tőzsde (részvény és devizakereskedés, befektetési alapok és opciókereskedés)  
c) biznisz/üzlet (egyéni vállalkozás, csendestárs, franchise, cégalapítás) 

 
Ez persze nagyon leegyszerűsítő felosztás, és kihagy számos egyéb befektetési formát, amely 
valóban értékteremtő és fenntartható. Azonban biztos, hogy bármerre is akarunk befektetőként 
indulni, mindhárom alapterületről rendelkeznünk kell valamennyi ismerettel. Erre az alábbi 
módszereket vehetjük igénybe: 
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1. Személyesen beszélgetünk olyan emberekkel, az adott fajta befektetésből élnek. Fontos, hogy ők 
ugyanabban a kultúrában éljenek, mint mi; esetünkben tehát Magyarországon – bár ők maguk 
lehetnek külföldiek. Véleményem szerint ez a legfontosabb teendő – mégis sokan teljesen 
kihagyják. (Én éppen ezért szoktam pénzügyi jellegű programokat kínálni – így sokkal könnyebb 
ezeket a kapcsolatokat kiépíteni.) 
 
2. Elmegyünk a témáról szóló tanfolyamra, képzésre vagy betanításra. Néhány lehetséges irány: 
pénzügyi önismeretei csoport, tőzsdetanfolyam, befektetői tanácsadói tanfolyam, ingatlan 
értékbecslői képzés. Itt is fontos, hogy magyar előadókhoz menjünk, aki magyar nyelven ismerteti 
meg velünk a témát! Óvakodjunk az olyan előadótól/oktatótól, aki csak angol szavakkal keverve 
tud csak a szakterületéről beszélni! Ez nem nyelvújítói kérdés, hanem a napi gyakorlati tapasztalat 
hiányára utal. (Erről lásd bővebben a Mit ne higgy el a külföldi pénzügyi könyvekből? című írásomat, 
amelynek a linkjét itt tudod lekérni.)  
 

3. Könyveket olvasunk a befektetésekről. Nem véletlenül ez az utolsó 
pont: az olvasott tudás steril tudás; mégis sokan esnek abba a 
hibába, hogy csak könyvekből akarják megtanulni a befektetői 
mentalitást, és ráadásul csak külföldi szerzőket olvasnak. A jó 
sorrend pont ennek a fordítottja. A külföldi könyvek steril olvasása 
tévút.  
 
Nem kétséges, hogy az információs korban a pénzügyi befektetések 
az élet nélkülözhetetlen elemének számítanak – már csak azért is, 
mert a formális oktatásban sajnos nem tanulunk pénzügyekről. Sőt: 

még a pénzügyi végzettségű embereknek sem szoktak működő befektetéseik lenni. Aki nem akar 
a természetes szelekcióban kiesni, annak bizony utólag kell behoznia az elmaradást. Aki nem 
teszi, azt kockáztatja, hogy működő befektetések híján egy munkahelyi leépítés miatt az egész 
családja lejtőre kerülhet, vagy hiába dolgozta át becsületesen az életét, nyugdíjasként kell majd 
nyomorognia. (A magam részéről nem sok ennél igazságtalanabb dolgot tudok elképzelni, de ettől 
a nyugdíjtörvények még nem lesznek igazságosak…) A tudatosan felépített, átgondolt 
befektetések megkímélhetnek minket az élet elkerülhetetlen anyagi viszontagságaitól. Jól 
megválasztott befektetésekkel akkor is stabil jövedelmünk lehet, ha nem dolgozunk naponta 8-10 
órát. Ez a szabadság egyik legmagasabb foka.  
 

Céges befektetések 
 
A cégek befektetései a leggyakrabban valamilyen beruházásból származnak. Néhány klasszikus 
céges beruházás:  
 

• a cég megújítja a gépparkját 
• jobb kvalitású munkatársakat vesz fel 
• továbbképzi a régi munkatársakat 
• újít az általa kínált termék vagy szolgáltatás minőségét 
• javítja az általa kínált termék vagy szolgáltatás elérhetőségét 

 
A klasszikus céges beruházásokról nálam sokkal jobb szerzők is írtak már, ezért itt inkább arra 
térnék ki, miként lehet – a befektetések fentebb leírt meghatározása szerint – rendszeressé és 
automatikussá tenni egy cég bevételeit. Ez akkor válhat realitássá, ha a cégvezetés tudatosan átalakítja a 
cég működését és fizetési konstrukcióját: a cég kiszáll a megszokott árversenyből, és idő és munka 

http://agazdagsagutjan.hu/programok/
http://amagadutjan.us2.list-manage.com/subscribe?u=2ecc5c3c87831f53e2b5056f5&id=0cde373835
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ráfordítása árán kidolgoz egy olyan rendszert, amellyel az általa kínált termék vagy szolgáltatás 
havidíjassá vagy évi díjassá tehető, és ahol csomagokban lehet a szolgáltatást megvenni (vagyis 
jobban megéri több dolgot venni, mint egyet). Az ügyfélkör elkötelezett része át fog térni a 
havidíjas fizetésre, így állandó és kiszámítható alapjövedelmet termel, a kevésbé elkötelezettek 
közül pedig néhányan morognak, és átpártolnak a konkurenciához, de ez senkinek nem fog 
szívfájdalmat okozni.  
 
A cégek szemszögéből a másik legjobb befektetés a tudatos ügyfélkezelés. A legtöbb cég ugyanis a 
Pareto-elv szerint működik: a bevételek 80 százaléka az ügyfélkör 20 százalékától származik. A 20 
százalék elkötelezettebb: könnyebben rávehető az újféle fizetési konstrukciókra és a további 
csatolt termékek és szolgáltatások megvételére. Sokkal jobban megéri tehát szűrni az ügyfélkört, 
és a legfelső 20 százalékra építeni a szolgáltatást, mint a bizonytalan többséggel tölteni a legtöbb 
időt, akit először meg kell győzni arról, hogy tőlünk vegyen. A megfelelő ügyfélkezelés manapság 
tökéletesen megoldható egy jobb CRM (customer relations management) szoftverrel. A top ügyfelek 
jellemzői:  
 

• maximálisan elégedett a termékkel vagy szolgáltatással, mindig tőlünk vesz 
• rendszeresen vásárol nálunk 
• mindig pontosan fizet, elmaradása csak véletlenül van, ha szólnak neki, azonnal rendezi 
• örömmel kelti jó hírünket (lásd az első pontot) 
• pozitív vagy negatív visszajelzést ad, ha véleménye van a termékről, ezzel motiválja a céget 

a termék továbbfejlesztésére 
  
Tipikus üzleti hiba, amit főleg a kisvállalkozók szoktak gondolni, hogy „ami a cégben van, az az 
enyém”. A pénzügyileg képzettebb vállalkozók tudják, hogy ami a cégben van, az a cégé, és csak a 
legvégén lesz belőle valamennyi az övék. Ez azért fontos momentum, mert sok cég alakul meg 
úgy, hogy a tulajdonos előzőleg alkalmazott volt, majd felmondott és alapított egy saját céget 
abban reménykedve, hogy ott majd jobb lesz – ugyanakkor nem tudatos arra, hogy mi a 
különbség „a céges” és „az enyém” között (mert hát ugye a cég csakugyan az övé), illetve a profit 
és a haszon között. Ezek az alapok meglepően sokszor nincsenek rendben. A normál pénzügyi 
tervezés, a céges pénzkezelés, a cashflow management konkrét szakma. Aki úgy alapít céget, hogy 
nem képzi ki magát, biztosan rossz befektetési döntéseket hoz majd. Máshogyan mondva: a 
tudásba való befektetés mindig megelőzi a pénzzel való befektetést.  
 
Az elavult elvek szerint gondolkozó cégvezető úgy véli, hogy a pénz egy elköltendő dolog. A 
bevételből fizetni kell a kiadásokat, a maradék összeg pedig osztalékként felvehető. Az ilyen céget 
kizárólag a profit ígérete működteti. A bevételek és a kiadások sokszor egyező nagyságrendben 
mozognak, a többletet pedig kivonják a cégből.  
 
A haladó gondolkozású cégvezető a pénzre úgy gondol, mint egy kontrolálandó erőforrásra. A 
pénzzel tervei és céljai vannak, ám ezek a célok nem kizárólag a tulajdonos(ok) anyagi 
boldogulása köré csoportosulnak, hanem a cég működésének és szolgáltatásának jobbá tételéről 
és a szolgáltatás minőségének javításáról is szólnak. Az ilyen cégvezetés fejlődésben gondolkozik. 
Ehhez másféle cashflow management technikák tartoznak. A legerőteljesebb mutató az, hogy a 
profit legalább 10 százalékát egy tartalékszámlán gyűjtik, és ebből fedezik a fejlesztések költségeit. 
A fejlesztés nem feltétlenül termékkutatás és termékfejlesztés; jelenthet reklámot, új munkatárs 
betanítását, csapatépítést – más szóval az ügymenet fejlesztését. Mivel van tartalék és vannak távlati 
célok, az ilyen szemléletű cégvezető jobban tudja uralni, hogy mi történik a céggel, és kevésbé 
sodródik az eseményekkel.  
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Néhány jel, hogy a cégvezetés elhanyagolja a befektetéseket:  
 

• A cég körbetartozásokba keveredett.  
• Kutatásra és fejlesztésre valahogy soha nem marad pénz.  
• A munkatársak motiválása egyenlő a fizetésemeléssel (amire szintén nem jut). A vezetés 

nem tudja, mi motiválná igazán az embereit. 
• A vevőkör lojalitása alacsony, mert a vezetés nem fektetett be abba, hogy 

nélkülözhetetlenné/érdekessé tegye a termékét, szolgáltatását a vevői számára.  
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6. fejezet: Energia 
 
Az energia az a terület, ahol meglehetősen hasonlók a cégek és a magánemberek választási 
lehetőségei, ezért ebben a fejezetben nem fogok külön kitérni e két csoportra. Amikor felmerül, 
hogy valamit kellene kezdenünk az energiával, amit nap mint nap fogyasztunk, mindenki az 
áramra és a gázra gondol, pedig nem az elfogyasztott energia felől kellene nézni ezt a kérdést, 
hanem a fel nem használt energia oldaláról. Ezért ebben az írásban főleg azt tudom tanácsolni: ne 
csak a villanyórára és a gázórára gondoljunk, hanem rendszerszerűen gondoljuk át, hogyan élünk. 
Ilyen értelemben az energia címszó alá esik az építkezés, a közlekedés és az ökológiai lábnyom 
témája is: milyen épületekben élünk, mivel és mennyit közlekedünk és milyen terhelést jelent 
létünk a bolygó számára.  
 

Felhasznált energia 
 
A felhasznált energia kapcsán tehát nem a mérők forgására, hanem a megállítására kellene 
koncentrálnunk. A legolcsóbb energia ugyanis nem a fosszilis energia helyett elhasznált modern 
energia, hanem az az energia, amint el sem használunk. Aki innen közelíti meg a kérdést, az nemcsak 
„spórol”, hanem valóban saját kezébe veszi a sorsát, és valamelyest valóban függetleníti magát 
korunk közelgő energiaválságától. Az energiahasználatunkkal ugyanis nem az a legnagyobb baj, 
hogy sokba kerül, hanem hogy ezen a klímán és ezzel az életvitellel függők vagyunk tőle. Ha 
néhány óráig nincs áramszolgáltatás, leáll a világ: nem működik a számítógép, bezár a bankfiók és 
leolvad a hűtő – nem tudunk dolgozni, ügyet intézni és vásárolni, és nincs mit ennünk. A mostani 
életvitelünk teljes egészében az energiára – és ráadásul az egyre több energiára épül. Mivel az 
energia jelenlegi fizikai ismereteink szerint véges, valamikor vissza kell vennünk a mostani 
fogyasztási szintből. A kérdés csak az, hogy mikor. Aki hamarabb és önszántából cselekszik, az 
nyilvánvalóan jobban jár, mint aki majd a pánikhelyzetben próbál valahogy reagálni.  
 
Az energiaválság ráadásul már most is érezhető: az energiaárak állandóan emelkednek, a jelentős 
energiahordozókat rejtő területeken a nagyhatalmak háborúkat folytatnak, vagy fegyveres 
konfliktusokat támogatnak, a mi térségünket is ellátó Ukrajna és Oroszország között telente 
rendre gázviták alakulnak ki. Amikor egy ország kényszerből jut oda, hogy külső tényezők miatt 
korlátozza a saját ipari vagy lakossági fogyasztását, ott bizony komoly gondok várhatók, márpedig 
a gázviták alatt ez már megtörtént.) Az államoknak és a lakosságnak elsődleges feladata lenne, 
hogy az energia kérdésével foglalkozzon. Sajnálatos, hogy míg Ausztria vagy Németország nagy 
lépésekkel halad az energetikai önállósodás felé, addig Magyarországon ez a téma még mindig 
papírízű vagy egyenesen kuriózumnak számít. Ezt tükrözik a lakossági szigetelési programokra 
szánt összegek is, amelyek inkább szimbolikusak, semmint komoly kormányzati szándékot 
tükröznek.  
 

Temperálás 
 
Az energiafogyasztás stopját egyértelműen a hűtés-fűtés terén kell kezdenünk. Sajnos hazánk 
klímája elég szerencsétlen, bár „mérsékelt” égövnek nevezzük, valójában nagyon is szélsőségesek 
az időjárási viszonyok, hiszen egy éven belüli a 60 fokos eltérés a norma. Ez az extrém ingadozás 
azzal jár, hogy hagyományos építkezési módszerek szerint készült épületekben évente 4-5 
hónapon át aktívan fűteni kell, nyáron pedig hetekre aktívan hűteni kell a lakásokat és irodákat.  
 
Németországban – amelynek hozzánk hasonló a klímája – már felismerték, hogy építőipari 
normává kell tenni az alacsonyenergiás és passzívházak kivitelezését. A magyar építőipari 
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szabályozás még nem tette meg azt az ugrást. Nálunk a hűtés és fűtés az új építésű irodákban és 
lakásokban is majdnem ugyanolyan nagyságrendű energiát igénylő folyamat, mint egy 50 vagy 100 
éve épült épületben, ami meglehetősen abszurd. Ebből kifolyólag a magyar háztartásokban mind 
a mai napig a fűtésszámla teszi ki a rezsi legnagyobb részét. Bár ez messze nem normális állapot, 
mégis alaptételként fogadjuk el.  
 
Az első lépést ezért fejben kell megtennünk: akár költözünk, akár építkezünk, ne érjük be olyan 
ingatlanokkal, ahol a falak és nyílászárók szigetelése nem radikálisan jobb, mint a hagyományos 
épületekben. Ha erre nem szánunk pénzt és időt, nem fogunk tudni kilábalni az állandó 
energiafüggésből, és elfelejthetjük az öngondoskodást. Az alacsonyenergiás és passzív házaknak 
építési költsége évről évre csökken, és bár most (2012-ben) még mindig valamivel több a 
hagyományos építési költségeknél, a függetlenséget nem lehet pénzben kifejezni. A passzív- és 
alacsonyenergiás házakat ne luxusként, hanem elkerülhetetlen jövőként tekintsük! A költségeink 
lassan megtérülnek majd a havi számlákon, a függetlenedéssel járó biztonság pedig 
megfizethetetlen.  
 

Utólagos szigetelés 
 
Mint köztudott, hagyományos technológiával készült épületeknél is lehetséges utólagosan 
szigetelni. Az ablakok és ajtók cseréjére elvétve állami támogatások is felvehetők. Aki 
társasházban lakik, konzultáljon a közös képviselővel, hogy miként tud a ház pályázni ilyesmire.  
 
Néhány további napi tipp, amelyet érdemes megszívlelni:  
 

• Szokjunk le arról, hogy 22-23 fokos lakásban élünk. Ezen a klímán ez csak nagyon jó 
szigetelésű lakásokban megoldható, az átlagosan szigetelt lakásban ez túl sokba kerül.  

• Az ablakot ne tartsuk hosszasan résnyire nyitva, hanem 3-4 óránként röviden 
szellőztessünk pár percig gyors kereszthuzattal, teljesen kitárt ablakokkal.  

• Minél kevesebb légköbmétert, illetve felületet fűtsünk/hűtsünk. Válasszunk kisebb lakást 
vagy irodát, a nagy belmagasságot álmennyezettel csökkentsük. 

 
Alternatív energiák 

 
A temperálás megoldására az egyik legszerencsésebb modern technológia a geotermikus módszer. 
Ilyenkor a földbe több tíz méter mélyen levezetett szondák segítségével állítanak elő meleget. (A 
technológia hőszivattyú néven is ismert.) A földbe leásott csövekben a kétféle hőmérsékletű 
hordozó kicseréli a hőmérsékletük különbségét. Erre föld-víz, víz-víz vagy levegő-víz párost 
szoktak használni. (A víz-víz elég ritka megoldás, a levegő-víz páros gyakoribb – amúgy ez 
működik a hűtőszekrényben is.) A hordozó közeg változhat, de a lényeg ugyanaz: az egyik 
anyagból kinyerjük az energia nagy részét, és áttesszük egy másikba.  
 
Hasonló elvre alapul a hővisszanyerős szellőztetés. Ez azt jelenti, hogy a szellőzésnél nem kiküldjük a 
meleg levegőt, és beengedjük a hideget, hanem a kiáramló meleg levegővel felfűtjük a bejövő 
hideg levegőt. Így a szellőzéssel nem „dobjuk ki” a már megtermelt meleget (vagy nyáron a 
hideget). Ezt a hőcserét aránylag egyszerű gépészet biztosítja. (A módszert nem mi emberek 
találtuk fel: ugyanígy „fűtik” a lábukat a madarak: a vékony kis madárlábak a mínusz 20 fokban 
azonnal megfagynának, ám a vénák és artériák a lábon egymáson tekeregve, összefonódva futnak, 
így a szívből érkező melegebb artériás vér „a helyszínen” felmelegíti a kihűlt vénás vért.)  
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Szélenergia 
 
Sokan szeretik hangoztatni, hogy Magyarországban óriási szélenergia potenciál van. A helyzet ezzel 
szemben az, hogy a szélenergia jelenleg vagy a hobbiszinten érdeklődők, vagy a nagybefektetők 
számára reális lehetőség, akik állami támogatással energiafarmokon tudnak ilyen fejlesztéseket 
finanszírozni.  
 
A szélmalmok kapcsán arról sem szokott szó esni, hogy micsoda pusztítást tesznek a turbinák a 
madárpopulációban. Szélturbinát nem lenne szabad anélkül működtetni, hogy a tervezők 
előzetesen ne mérnék fel a helyi madárnépesség vonulási és költési szokásait. Itt persze a cél nem 
az lenne, hogy a hatástanulmányt utána az asztalfiókba „iktassák”. Vonulási időszakban a 
turbinákat kötelezően le kellene állítani. Így persze máris más a megtérülési érték.  
 

Napelem és napkollektor 
 
A másik nem fosszilis példa a napelem. Erre is igaz, hogy állami dotáció nélkül olyan hosszú a 
megtérülése, hogy gyakorlatilag a tudaton kívül („mi nemcsak áramot használunk”) aligha éri meg. 
Ráadásul itt is komoly környezeti gondok merülnek fel, a napelem előállítása ugyanis erős 
környezeti terheléssel jár, mert a gyártás során üvegházhatást fokozó gázok szabadulnak fel. 
Lehet, hogy a napelem a számlánkat csökkenti, de az ökológiai lábnyomunkat ugyancsak 
megnöveli. 
 
Jó módszer viszont a napkollektor az egész évi használati melegvíz nagy részének előállításra és 
esetleg fűtés rásegítésre. Ehhez egyéb fűtési rendszer és puffertartály is szükséges. (A puffertartály 
gyakorlatilag egy nagy vízzel teli tartály, amely eltárolja begyűjtött hőt.)  
 

Fa és pellet 
 
Szokás még a fa, illetve pellet előnyeit hirdetni. Ezekkel az a gond, hogy szintén egy nem 
megújuló természeti erőforrás (fa) árán működnek csak. Ha mindenki fával tüzelne, az eredmény 
már ismert: állandó szmog és számtalan tüdőbetegség. A fafűtés alapkoncepciója hibás: nem az a 
kérdés, hogy szén vagy olaj helyett fával fűtsünk-e, hanem hogy hogyan tudunk kevesebb energiából 
közel komfortosan élni. Ha csak a rendszerbe beletett energia fajtáját változtatjuk meg, de a 
mennyiségét változatlanul hagyjuk, sosem lehetünk függetlenek. Ebből a szempontból például a 
fafűtésnél messze jobb megoldás a vezetékes földgáz és egy olyan lakás, amely alaposan le van 
szigetelve. Egy turbó, zárt légterű gázkazán például kifejezetten alacsonyenergiás megoldás. 

 
Építkezés 

 
Ha bármilyen építkezésben érdekelt vagy, két dologhoz mindenképpen ragaszkodj: a megfelelő 
tájoláshoz (amennyire lehetséges) és a modern szigeteléstechnológiai megoldásokhoz. A 
fontosabb helyiségek ablakai például mindenképpen délre nézzenek, és az északi falakat és 
nyílászárókat szigeteltesd a normánál alaposabban.  
 
Ide tartozik az árnyékolás témája is. Itt alapelv, hogy sokkal olcsóbb és fenntarthatóbb, ha az 
árnyékolást nem mi oldjuk meg, hanem a lombhullató fák végzik. Ezt úgy oldhatjuk meg, ha 
tudatosan válaszunk telket és kertészt – és csak ez után gondolkozunk mesterséges árnyékoláson.  
 
A mesterséges árnyékolás esetén jobb az ablakokon kívülre tenni egy vásznat vagy redőnyt, mint 
bent elhúzni a függönyt vagy leengedni a reluxát, de itt is érvényes a szabály, hogy belső 
árnyékolást csak akkor használjunk, ha a külsőt már megoldottuk!  
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A másik – már említett – szempont a nagyon jól vagy passzív minőségig szigetelt építés-
technológia. Aki nem ilyen módon építkezik, az számítson a sírig tartó energiarabszolgaságra.  
 

Távmunka 
 
Kultúránkban a temperálás utáni legnagyobb energiazabáló a közlekedés. Mi egy hét alatt többet 
utazunk, mint a száz éve élt emberek egy teljes év alatt. Az azonnali helyváltoztatás alapvető 
emberi joggá vált, az ezt lehetővé tevő autóipar pedig csaknem a legjelentősebb termelései 
szektorrá nőtte ki magát – bár mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy az autózás jelen 
formájában fenntarthatatlan. Ebben például Németország az egyik rossz példa: alig van olyan 
része, ahol nem hallható egy-egy autópálya távoli zúgása.  
 
Mivel a legtöbb irodai munka otthon is végezhető, a távmunka a legideálisabb megoldás arra, 
hogy azonnal és hathatósan csökkentsük a munkahelyre való ingázás miatti közlekedést. A 
távmunka nem mellesleg a munkáltató működési költségeit is radikálisan csökkenti, hiszen 
kevesebbet kell az iroda fenntartására költenie: kevesebb szoba, asztal és számítógép kell, csökken 
a villany- és fűtésszámla, stb.  
 
Mivel a távmunka kapcsán sok munkáltató enyhén szólva kétkedő, íme néhány tipp a távmunka 
támogatására a munkáltatók oldaláról:  
 

• Dolgozzák ki a megfelelő rendszert, amivel nyomom követik és számon kérik az elvégzett 
munkákat. (A módszer az eredményre fókuszáljon, ne a folyamatról kelljen hosszú riportokat 
gyártani!) Hagyjanak fel azzal a paranoiás magyar hozzáállással, hogy a távmunka nem 
más, mint a lusta munkavállaló kibúvója a munka alól.  

• Biztosítsák a munkahelyi szerver távoli elérhetőségét.  
• Tegyék elvárássá, hogy a munkatársak legalább hetente egy-három napot a munkahelyen 

töltsenek.  
• Tegyék lehetővé, hogy a törzsmunkaidő mellett a munkavégzés legalább részben rugalmas 

munkaidőben történhessen.  
• Támogassák a carsharinget (többet használnak egy autót), a biciklivel munkába járást és a 

tömegközlekedés használatát.  
 
Itt nemcsak az energia fontos szempont, hanem a munkaerőpiac egésze is. Távmunkával ugyanis 
nagyon jól csökkenthető a munkanélküliség, hiszen a távmunkában dolgozó munkavállalók 
nemcsak az ingázással elérhető szűkebb lokalitásukban tudnak elhelyezkedni, hanem távolabbi 
településeken, vagy akár globálisan is. A nemzetközi projektek nagy része interneten zajlik úgy, 
hogy a munkatársak akár sosem találkoztak személyesen. Az internet alapú világban szinte 
érthetetlen, hogy egy vidéki könyvelő hogyan lehet hátrányban egy fővárosival szemben, hiszen 
mindketten számítógépen és interneten dolgoznak. A távmunka csökkenti a magyar munkaerő-
piacra jellemző kórós „budapesti vízfejet” is.  
 

Számítógépek 
 
Mivel a modern munkaerőpiacon a legtöbb irodai munka egyenlővé vált azzal, hogy valamilyen 
számítógépes alkalmazással dolgozunk, szót kell ejtenünk a számítógépekről is. Sok nagy cég 
presztízskérdést csinál abból, hogy minél nagyobb teljesítményű, méretű – és persze fogyasztású 
géppel szerelje fel az irodát. Egy 300 wattos táp egy hagyományos asztali gépben csaknem 
háromszor annyit fogyaszt, mint egy 120 wattos laptop. A legtöbb irodában azonban nem 
szükséges egy csúcsgép, megteszi egy normál méretű kijelzővel vagy külső monitorral felszerelt 
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laptop is. Ráadásul egy laptopot hozni-vinni is lehet, ami távmunka esetén azonnal megszünteti az 
egyik legfőbb kifogást („otthonról nem elérhetők a munkahelyi gépen lévő anyagok”). Ne a 
flancos számítógépekkel akarjuk bizonyítani, hogy piacvezetők vagyunk, hanem a csökkentett 
ökológiai lábnyomunkkal.  
 

Világítás 
 
Ma már EU-szabvány írja elő, hogy a hagyományos izzókat ki kell vezetni a forgalomból. A 
világítás azonban nem pusztán energiafogyasztás kérdése. Bár a hagyományos izzók helyett 
többféle technológia között is válogathatunk (halogén, kompakt fénycső, fénycső és led/dióda), a 
költséghatékonysági mutatón kívül más szempontokat is érdemes figyelembe venni. A 
költséghatékonysági optimum valahol a kompakt fénycső és a dióda között van, ám a végső 
döntéshez cégek esetében mindenképpen érdemes fénytannal vagy világítástechnikával foglalkozó 
szakember tanácsát kikérni. Ugyanis nem mindegy, hogy az adott fényforrásnak milyen az élettani 
hatása. Lehet, hogy a fénycső olcsó, de a fénye vibrál, és epilepsziás rohamot vagy csak szimplán 
idegbajt kapunk tőle. A kompakt fénycső alatt minden romlott-hús színt kap. Netán sikerül egy 
vakítóan fehér, hideg ledes megvilágítás mellett dönteni, amitől minden úgy néz ki, mintha a 
Holdon lennénk. A fény és a benne tartózkodó emberek hangulata között ismert összefüggés 
mutatkozik – bánjunk ezzel tudatosan. Válasszunk olyan fényforrást, amely a Nap fényéhez 
hasonló.  
 

Étkezés 
 
Az étkezés terén is érdemes visszalépnünk néhányat, és a teljes ökológiai lábnyom szintjén 
megnézni, mit tehetünk, hogy kevésbé terheljük a bolygót magunk körül. A feldolgozott, 
finomított élelmiszereket teljesen iktassuk ki az étrendünkből. Olvassunk utána a nyers étrendnek 
és a paleolit táplálkozásnak.  
 
Ha hőkezelt élelmiszert akarunk, a legjobb választás az indukciós lap, amely csak az étellel 
közvetlenül érintkező edényt melegíti fel. A manapság divatos kerámialap és a gáztűzhely esetében 
a hő sokféle, szanaszét tartó irányban halad, ezért ezeknél túl nagy a hő veszteség.  
 
Ha kávé és teaivásról van szó, a leghatékonyabb melegítő eszköz a merülőforraló. A 
merülőforraló elvén működnek az elektromos vízforralók, amelyeket ma már sok háztartásban és 
irodában használnak. (Arra azonban figyeljünk, hogy ha egy csésze kávét vagy teát akarunk inni, 
ne egy liter vizet forraljunk ezekben, ez ugyanis óriási energiaveszteséget termel!) A merülő 
forraló elvén működő eszközökben gyakorlatilag nincs hulladék hő, mert minden hő a vizet 
melegíti.  
 

Otthoni elektronika 
 
A fogyasztói kultúrában a „szórakozás” kifejezés csaknem egyet jelent az áramfogyasztással: tévét, 
házimozit nézünk, internetezünk, zenét hallgatunk, vagy elektromos hangszeren játszunk. Innen 
származik az a kellemetlen érzés, amelyet az áramszünet okoz sok emberben. Ha áramszünet van, 
egyszerűen nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Ez komoly lelki függőségre utal. Aki ezt 
tapasztalja magán, kezdje el visszaépíteni azt a képességét, hogy áram híján is értelmes és kellemes 
módon tudja eltölteni a szabadidejét. A kiránduláshoz, meditáláshoz, gyertyafény melletti 
olvasáshoz, otthoni testedzéshez, baráti beszélgetéshez, masszázshoz, hangszeres zenéhez nem 
kell áram. Ha valóban tudatosan akarunk bánni az energiával, kezdjük azon, hogy ezeket a régi 
kikapcsolódási formákat helyezzük előtérbe az állandó tévézés, számítógépes játékok vagy 
fülhallgatós zenehallgatás helyett.  
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Ami a modern szórakoztató elektronikai berendezéseket illeti, sokan ismerik, de nem tartják be 
azt a tanácsot, hogy a tévét, hifit, házimozit, projektort sose standby módban hagyják, hanem 
teljesen áramtalanítsák. Aki még nem próbálta, mindenképpen nézze meg, milyen tempóban 
halad a villanyóra a lekacsoltnak hitt készülékek mellett, és szorozza fel ezt a fogyasztást egy évre. 
Egészen meglepő számot fog kapni.  

 
Érdemes még szót ejteni a két legnagyobb otthoni gépről: a 
hűtőszekrényről és a mosógépről. Nemcsak marketingadat, hogy egy 
egész évben működő hűtőszekrény egy-két év alatt behozza az 
A+++ minősítését. Hiába kerül többe, mint egy sima A besorolású 
hűtő, ne engedjünk a csábításnak! Aki hűtőt és mosógépet vesz, 
semmiképpen se vegyen A+++ besorolás alatti készüléket. Az 
ökológiai lábnyom szempontjából azonban ez is kompromisszum. A 

városi életmód mellett a legtöbb ruhánk kézzel is mosható. Az öngondoskodásnak az is része, 
hogy a háztartásunkat függetlenebbé tesszük a gépektől. Aki több természetes élelmiszert eszik, 
annak kisebb hűtő is elég, és tudomásom szerint még abba se halt bele senki, ha zuhanyozás/ 
fürdés közben egyben az aznapi fehérneműjét vagy pólóját is elöblítette. Így a heti több mosás 
máris jelentősen lecsökkenthető. Szintén igaz, hogy sok ruhánk nem igényli azt a forró vizet és 
szintetikus mosópormennyiséget, amivel alapból mindent mosunk. A városi ülő életmód mellett 
bőven elég, ha meleg vízzel, vegyszer nélkül futtatjuk le a mosóprogramot.  
 

Szemléletbeli váltás 
 
Az energiafüggetlenség tehát kéz a kézben jár az ökológiai lábnyomunk csökkentésével. 
Mindenkit bátorítok, hogy ne csak az órák által mért energiát akarja csökkenteni, hanem azt a 
terhelést is, amellyel életvitele a földet terheli. Az ökológiai lábnyom csökkentésére számos 
módszer ismert, ezt ráadásul nálam sokkal jobban ki tudják fejteni mások. (Javaslom a cikk végén 
szereplő ökolábnyom-kalkulátort.)  
 
Ám ha csak egy alapelvet kell említeni, azt mindenképpen építsük be az életvitelünkbe, hogy két 
azonos árú termék közül a közelebb gyártottat válasszuk, hiszen az kevesebbet utazott. Olasz 
csempe helyett válasszunk a hazai terméket, külföldi zöldség helyett a magyart, stb. Ezzel ráadásul 
nemcsak az energiafogyasztásunkat csökkentjük radikálisan, hanem hazánk gazdaságát is 
támogatjuk: több munkahelyet teremtünk, és fenntartható módon növeljük a hazai GDP-t. Ez a 
valódi válságkezelés és fenntarthatóság receptje.  
 
 
Ajánlott linkek:  
 
http://www.uj.zoldiroda.hu/ 
http://okoszolgalat.hu/ 
http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html 

http://www.uj.zoldiroda.hu/
http://okoszolgalat.hu/
http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html
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7. Fejezet: Egészség  
 
Egészségünk megőrzése az öngondoskodás legalapvetőbb oszlopa. Akinek a teste beteges, annak 
hiába jó az önismerete, a tudatossága vagy az anyagi helyzete, nem fogja tudni ezeket az előnyöket 
maradéktalanul kiélvezni. Éppen ezért minden befektetés közül az egészségbe való befektetés a 
legmaradandóbb: bárhova is vet minket az élet, amíg élünk, a testünk velünk marad.  

 
Az egészség olyan, mint a béke: a napi életben nem vagyunk hálásak 
érte. Készpénznek vesszük, és csak akkor tűnik fel, micsoda hatalmas 
érték, amikor elveszítjük. Korunk kifordult életvitelének bizonyítéka, 
hogy az egészséges életvitel manapság luxus: a tehetős, előre 
gondolkodó és igényes rétegek luxusa. Egy ésszerűen működő 
kultúrában az emberek alapvetően egészségesek lennének, nem a 
gyógyszerszedés, az elhízás és a testi tohonyaság lenne a norma. Mi 
ezzel szemben adottnak vesszük, hogy az ember évente többször beteg 
(„influenza szezon, stb.), az öregedéssel pedig a test leépül, elhízik, 
emberi formáját lassan elveszíti. Tessék csak megnézni az 50-60 éves 

generációt, de akár a 10 év alatti gyerekek egy részét is! A természeti életvitelt folytató embereket 
vagy akár a szabadon élő (nem domesztikált) állatokat nézve tudjuk, hogy az idősebb test is éppen 
úgy képes a legtöbb alapmozgást ugyanúgy véghezvinni, mint a fiatal. Az öregedés és halál gyors, 
akut folyamat egy hosszú jó szinten stagnáló, működésképes időszak végén. Éppen azért 
pontatlan és megtévesztő a mai elképzelésünk a „nyugdíjas” testről, amely évtizedekig csak 
takaréklángon, orvosi felügyelet mellett tud működni. 
 
Tehát mit is jelent az a szó, hogy egészség? Az egészség holisztikus fogalom. Mint neve is mutatja, a 
teljességre utal (egész-ség), ezért nincs is értelme részletekre bontani. A modern orvoslás híres 
arról, hogy részekre bontja az embert, a teljes, személyiséggel, hitrendszerrel és szokásokkal 
rendelkező lény helyett szervek és mért laborértékek összességeként próbálja kezelni őt. Sőt, a 
szervek és szervrendszerek is külön „specialistához” tartoznak, aki mikroszkopikus adatok 
birtokában ismeri testünk történéseit, de rólunk, mint személyről semmit nem tud – és nem is 
akar tudni.  
 
Az egészség tehát nem egy testi állapot, hanem életminőség. Korunk anyagias világképe szerint az 
egészség testi ügy. Egészséges az, aki nem beteg: akinek működik a keringése, az emésztése, a 
reproduktív rendszere, stb. Az egészséget azonban nemcsak a testi folyamatok minősége 
határozza meg, hanem érzelmi és spirituális vonatkozása is van. Az egészség az én véleményem 
szerint egy jó testi közérzet, egy emelkedett, tettre kész lelki állapot és egy magasabb spirituális 
szint, mint ami pusztán a megfelelő szív- vagy bélműködéssel leírható. Mivel a civilizációs életvitel 
eltávolodott a természet által ránk testált elvárásoktól, alapállapotunk lett a passzivitás, lelassultság 
és alacsony energiaszint. Ezért az egészség fogalmából sokszor kifelejtjük ezt a minőségi 
életérzést, amikor tettre készek, alapvetően optimisták és proaktívak vagyunk, amikor testünk és 
szellemünk könnyű és gyakran szárnyal. A mai világban ez az állapot ritka madár, inkább a 
kisebbséget, mint a többséget jellemzi.  
 
Az információs korban az egészség jelentése is megváltozott: mások a kihívások, és sokkal több 
tudás elérhető azzal kapcsolatban, hogy módszerek vezetnek az egészség felé, és mik a többi 
ember személyes tapasztalatai. „Szakértők” helyett egyre inkább támaszkodunk a közösségi 
tudásra. Az alábbiakban négy tényezőt fogok kifejteni, amely alapvetően befolyásolja az 
egészségünk fokát és tartósságát. A négy tényező a táplálkozás, a mozgás, a napfény és a stressz.  



 

Herman Judit 2012  35 Minden jog fenntartva. 

Táplálkozás 
 
A táplálkozás napjainkra ösztönös, ősi tudás helyett „tudománnyá” vált, mégis átláthatatlan 
zűrzavar uralkodik az egészséges étkezéssel kapcsolatban. A káoszban a „szakértők” hada sem 
tud rendet teremteni. A káosz oka az, hogy több ok miatt olyan élelmiszerek jelentek meg az 
életünkben, amelyek évmilliókig nem léteztek. Ilyen tényezők a nagyüzemi mezőgazdálkodás, az 
élelmiszervegyészet és a globális kereskedelem. E tényezőknek köszönhetően manapság napi 
szinten olyasmikkel tápláljuk magunkat, ami évmilliókig sosem volt élelem.  
 
A nyugati életvitelt folytató ember a bőség zavarával küzd, tehát saját élelmezésünk kapcsán 
választanunk kell. A kérdés az, hogy milyen elvek mentén válasszunk. A gondolkodás képessége 
nagyszerű találmány, de az ember elvont elméletalkotó képessége miatt a táplálkozás a vallásos 
hithez hasonló döntési helyzetté vált: ki miben hisz, azt választja. Korunk néhány népszerű 
táplálkozási „vallása”:  
 

• Vegetáriánus: húsmentes (és tejtermékmentes) étrend.  
• Lúgosítás: lúgosnak vélt kémhatású ételekre épülő étrend. Hívei kerülik a „savasító” ételek 

fogyasztását (hús, cukor, tejtermékek).  
• Makrobiotika: a jin és jang energetikájú ételek kombinációja. Hívei nyers és kevéssé 

feldolgozott gabonákat, zöldségeket, gyümölcsöket, algát és halat fogyasztanak.  
• Nyerskoszt: hőkezelés nélküli étrend. Hívei csak nyers, illetve szárított (aszalt) 

növényeket, gyümölcsöket és olajos magvakat (maximum 40 fokig hőkezelve), illetve 
bizonyos szuperélelmiszereket (superfoods) fogyasztanak.  

• Böjt: alacsonykalóriás étrend. Hívei napokon/ heteken át csak zöldség- és 
gyümölcsleveket, illetve gyógyteákat és vizet fogyasztanak.  

• Pránaevők/fényevők: nullkalóriás étrend. Hívei az őket körülvevő fényből és energiából 
táplálkoznak, egyesek vizet is alig vesznek magukhoz.  

 
A „divatokat” tovább bonyolítja, hogy az egyes ember hitrendszerének megfelelően léteznek 
erkölcsi elvek szerint választott étrendek is. Van, aki vallásos meggyőződése miatt tart egy 
étrendet: pénteki böjt (keresztény), kóser (zsidó) vagy vegetariánius (buddhizmus). Egyes 
vegetáriánusok az állatok jogai vagy éppen az ökológiai terhelés miatt kerülik a húsevést.  
 
A modern európai egészségügy és dietétika úgynevezett „kiegyensúlyozott vegyes” étrendet 
javasol, amely főleg szénhidrátokra épül, kisebb arányban tartalmaz fehérjéket és még kisebb 
arányban zsírokat. Ez éppen az ellentéte annak az étrendnek, amelyen az emberi faj évmilliókon 
keresztül élt, amikor még halászó- vadászó-gyűjtögető életmódot folytattunk. Szintén 
elgondolkodtató, hogy míg a modern orvostudomány konkrét ajánlásokkal bombáz minket, az 
egészségesnek tartott étrenddel kapcsolatban, a nyugati világban szemmel láthatóan egyre több a 
beteg és rossz karban lévő ember. A fejletlen országokban soványan éheznek, a fejlett 
országokban elhízottan éheznek az emberek.  
 

Az ajánlások útvesztőjében való kavargás helyett ésszerűbb 
lenne egyszerűen csak azt nézni, hogy az ember évmilliók 
alatt milyen étrenden élt, és ezeket az elveket visszaállítani a 
napi bevásárlásunkban. Ezt az étrendet az evolúciós 
orvoslás már évtizedek óta vizsgálja, és magyarul is jelentős 
szakirodalma van paleolit étrend néven. Ez a téma 
önmagában megér egy külön hírlevelet, ezért ezt a 
következő írásomban fejtem ki bővebben.  
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A táplálkozás témához illeszkedik a négy legnagyobb betegséget okozó faktor is. Ezek az alkohol, 
a dohányzás, a szénhidrátfogyasztás és a stressz. Összességében és röviden: mind a négy 
kerülendő – ideértve az egyszerű szánhidrátokat (mindenféle cukor és méz), valamint a komplex 
szénhidrátokat (liszt, rizs, rozs, kukorica, krumpli, stb.).  
 

Mozgás 
 
Eredetünket tekintve természeti nép vagyunk, és ezen az sem változtatott, hogy időközben 
városokba költöztünk, és autóval vagy busszal közlekedünk. Testünk arra lett kitalálva, hogy 
naponta sok kilométereket gyalogoljunk, néha fussunk és rohanjunk, fára másszunk, 
hajladozzunk, és általában a szabad levegőn tartózkodjunk.  
 
A városi életmóddal mindez megszűnt: a mozgás kimerül abban, hogy elsétálunk a legközelebbi 
közlekedési eszközig, és lift helyett gyalog megyünk a lépcsőn. Nem meglepő módon ritkaság 
számba megy, ha valaki 30-40 éves kora után képes az alábbi kunsztokra: tud 5-15 percig 
folyamatosan futni vagy ugrálni, a karja elbírja a saját testsúlyát, a gerince erős és egyenes, 
valamint képes elérni a háta közepét és a lábujjait. Egy természet-közeli életvitelt folytató 
embernél ezek egészen a késői időskorig mindennapi adottságok, nem a valamiféle speciális 
„edzésmódszer” eredményei.  
 
Napjainkra a mozgás „sport” néven külön iparággá nőtte ki magát, hiszen a napi életvitelünkből 
annyira eltűnt a fizikai megterhelés, hogy pénzért kell külön pótolnunk. Aki nem fizikai munkát 
végez, mindenképpen számoljon vele, hogy valamilyen mozgást be kell iktatnia az életébe. 
Különösen fontos a cardio (szív ás tüdő terhelése), az erősítés (súlyokkal, kis ismétlésszám, nagy 
ellenállás elven) és a nyújtás (jóga, pilates vagy stretching). Az erős és rugalmas test a legjobb 
időskori befektetés és az egyik legjobb nyugdíjkiegészítő. Aki nem gondol erre időben, ne 
lepődjön meg, ha ő is egy lesz az idősek közül, akiket úgy kell feltámogatni a busz vagy villamos 
lépcsőjére, és a legnagyobb időskori kiadása a saját gyógyszereinek finanszírozása lesz.  
 

Napfény 
 
A természeti népek általában ruha nélkül járnak, hiszen az emberi élet olyan klímán alakult ki, 
amelyben nem volt szükség ruházkodásra. Életünket a faj történetének legnagyobb részében ruha 
nélkül, a napon töltöttük. Ezzel szemben a modern ajánlások szerint a napra menni veszélyes, és 
ha mégis napozunk, csak a reggeli/délutáni órákban tegyük, és használjunk magas faktorú 
napvédő anyagokat.  
 

Mivel a napfény hatására testünk D-vitamint állít elő, 
a napfénymegvonás kóros D-vitamin hiányhoz vezet. 
A D-vitamin egyik hatása a daganatos 
megbetegedések elleni védelem, ezért mind napozás, 
mind táplálék-kiegészítő formájában frontos 
pótolnunk. Amikor csak tehetjük, menjünk a napra 
vagy járjunk szoláriumba. Télen a kieső napfényt 
mindenképpen legalább 6-8000 NE D-vitaminnal 
pótoljuk – és ne hallgassunk a háziorvosunkra, ami 
megpróbál minket erről lebeszélni. 
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Stressz 
 
Az egészség megőrzéséhez fontos szót ejtenünk a lelki terhelésről, vagy idegen szóval a stresszről 
is. A stressz ismerten csökkenti az immunrendszer hatékonyságát, és hosszú távon beteggé tesz. 
Váljunk tudatossá azzal kapcsolatban, hogy a stressz a mi reakciónk, vagyis választhatunk, hogy 
mit és hogyan élünk meg. Ha olyan életvitelt folytatunk, amelyben testünk állandóan veszélyre 
számít, és nem tudjunk ebből kipihenni magunkat, aligha számíthatunk arra, hogy nem 
amortizáljuk le magunkat.  
 
A stresszmentes élet azoknak is adott lehetőség, akik zsúfolt városi közegben élnek. Az ehhez 
szükséges lelki stabilitás jól mérhető az úgynevezett spirituális intelligencia képességével. Aki magas 
fokú spirituális intelligenciával bír, arra az alábbi tulajdonságok jellemzők (a lista a Wikipédia 
„spirituális intelligencia” szócikkének átdolgozása):  
 

• Teljesen elfogadja az emberek közötti különbségeket és az élet viszontagságait.  
• Minden emberrel mély összetartozást él meg.  
• Tudja, hogy az általunk megélt valóság csak egy apró momentum a világ táncának 

színpadán, ezért saját személyes sorsát nem tartja sem extra elbírálásra, sem 
különleges figyelemre méltónak.  

• Tudja, hogy a természeti erőforrások korlátozottak és mi sokan vagyunk, ezért 
ésszerűen kell bánnunk velük.  

• Összetartozást él meg minden élőlénnyel és magával a természettel.  
• Tiszteli a biológiai sokféleséget és annak gyakorlati értékeit.  
• Minden helyet épebben és rendezettebben hagy el, mint ahogyan találta.  
• Minden élményét hálával éli meg, azokból tanulni vágyik.  
• Pozitívan áll az élet dolgaihoz és az emberekhez. Mindenhez és mindenkihez 

együttérzéssel és hálával közelít. Mindenben és mindenkiben meglátja a szépséget. 
• Képes elválasztani egója napi élményeit valódi tudatától.  
• Ha hibázik, bocsánatot kér, mert nem azonosul egója véleményével.  

 
Ezek a tulajdonságok gyakorlatilag kiiktatják életünkből a stresszt.  
 

Mit tehetünk cégként? 
 
Bár az egészséges életvitel alapvetően az egyén felelőssége, munkáltatóként is tehetünk néhány 
lépést, amellyel segítjük munkavállalóinkat egy egészségesebb életvitel kialakításában:  
  

• Gondoljunk át a munkahelyi étkezési lehetőségeket. A mai magyar munkahelyi büfé 
vagy menza egyáltalán nem kínál egészséges alternatívát. A fő profil a szénhidrát 
(szendvics, chips, kekszek) és a cukor (édességek és üdítők). Munkáltatóként 
mindenképpen figyeljünk arra, hogy a munkahelyen étkezők választhassanak friss 
gyümölcsöt, valamint liszt és rántás nélküli zöldséges fogásokat és húst.  

• Ahol ezt a munkakör lehetővé teszi, vezessük be legalább a részleges távmunkát. A 
távmunka számos előnye mellett több szabadidőt is hagy a munkavállalóknak, hiszen 
nem kell napi 2-3 órát utazással tölteniük. Sokaknak éppen ez az idő hiányzik ahhoz, 
hogy önmagukkal és az egészségükkel is foglalkozzanak.  

• Tegyük lehetővé a biciklis közlekedést. Alakítsunk ki megfelelő biciklitárlókat, öltözőt 
és zuhanyozási lehetőséget. A közlekedéssel kiváltott mozgás az egyik legjobb módja a 
megfelelő mozgásnak.  
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• A legtöbb ember számára a stressz egyet jelent a munkahelyi tapasztalataival. Ne 
terheljük a munkavállalókat fölösleges stresszel. Sok munkáltató kizsigereli a 
munkavállalókat, miközben egyre csökkenti a juttatásokat. Figyeljünk arra, hogy a 
gazdasági környezet változásait ne akarjuk kizárólag a munkavállalókon végrehajtott 
megszorításokkal ellensúlyozni.  
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8. Fejezet: Élelmiszerek 
 
Az élelmiszerek témája számos ok miatt is szorosan kapcsolódik az öngondoskodáshoz. Ezek 
közül legalább három okot érdemes tudatosítanunk. Az első személyes egészségünk megőrzése, hiszen 
az egészség az öngondoskodás legalapvetőbb eszköze. A második ok hazánk agrárpolitikája, amely 
meghatározza azt, hogy a termőföldjeinket mire és hogyan használjuk, és milyen a 
foglalkoztatottság. A harmadik ok pedig a biológiai sokféleség védelme, amely a klímaváltozás 
ellenszere. Mindhárom szempont ugyanazt a megoldást veti fel: a helyi, vegyszermentes, extenzív, 
emberi munkán alapuló mezőgazdálkodást és a kisüzemi, legeltetésen alapuló állattartást.  
 

Személyes egészség 
 
Az előző fejezetben már említettem néhány ma divatos étrendi irányzatot, mint például a lúgosító 
vagy makrobiotikus étrend. A különféle diéták és kiegészítők hívőbázisa óriási, egész iparág 
települt ezekre a fogyasztói igényekre, hiszen a fejlett országokban élő népességben nagy az igény 
arra, hogy megtalálják a „csodaszert”, amely minden bajukat egy csapásra meggyógyítja.  
 
A sokféle csodadiéta helyett érdemes lenne egyszerűen csak azt átgondolni, hogy mi volt az az 
étrend, amihez az emberi faj évmilliók alatt hozzászokott. Ezt manapság az evolúciós orvoslás 
kutatja, és magyar nyelven kifejezetten alapos és jól dokumentált a szakirodalma. Ez a paleolit 
étrendként ismert diéta. Bár Magyarországon Szendi Gábor nevéhez szokták kötni a téma 
publikálását (teljes joggal), az azonban téves elképzelés, hogy a paleolit étrendet Szendi Gábor 
„találta ki”. A paleolit étrendet a természet „találta ki”. Mivel a civilizált életmódot folytató ember 
egészségi állapota cseppet sem meggyőző, jogos az a feltételezés, hogy az elmúlt néhány 
évszázadban megjelent újfajta ételek nem tettek jót nekünk. Az ember évmilliókon keresztül nem 
evett nemesített gabonákat, keményítőket, tejtermékeket, növényi olajokat, transzzsírt, nem is 
beszélve a chipsről és a cukorról – ugyanis ezek az élelmiszerek egyszerűen nem is léteztek. 
Halászó, vadászó, gyűjtögető életmódra lettünk „kitalálva”, belső szerveink az ilyen életvitelből 
származó ételeket tudják befogadni és feldolgozni a nélkül, hogy az emésztés és kiválasztás kóros 
autoimmun folyamatokat indítana be testünkben.  
 

 
A paleolit étrenddel kapcsolatban tehát fontosnak tartom 
leszögezni, hogy ez nem egy divatirányzat, hanem az 
egyetlen valóban logikus rendszer arra vonatkozóan, hogy 
mit és hogyan kellene ennünk. Akit a téma érdekel, olvassa 
el az ajánlott irodalmat. Jogos azonban a feltételezés, hogy 
ha úgy élünk, ahogyan halászó-vadászó-gyűjtögető őseink, 
akkor középkorú éveinkre testünk emberi formájából nem 
fog amorf alakot öltve kivetkőzni, idősen is fittek és épek 
maradunk, fontosabb és szerveink sem mondják fel 
félidőben a szolgálatot. A paleolit életvitel három pontban 
összefoglalható:  
 

• Együnk zöldségeket, gyümölcsöket, húst, állati 
zsiradékot és olajos magvakat, és kerüljünk minden 
mesterségesen nemesített „civilizációs” növényt 

(búza, kukorica, rizs, burgonya, szója, amerikai mogyoró, hüvelyesek, tejtermékek), 
növényi olajat, feldolgozott élelmiszeripari terméket, cukrot és adalékanyagot. (A modern 
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táplálkozástudomány ennek éppen a fordítottját javasolva: sok szénhidrát, kevés álalti 
fehérje és zsiradék.) 

• Együnk legalább napi 6000-8000 NE D-vitamint, és napozzunk sokat. (A modern 
orvostudomány mindkettőt veszélyesnek tartja.)  

• Naponta mozogjunk. (Erről sokszor halljuk, hogy fontos, viszont nem vesszük 
komolyan.) 

 
Ha megnézzük a fenti három javaslatot, a modern nyugati ember éppen az ellenkezőjét éli: sok 
szénhidrátot, kevés fehérjét és állati zsírt eszik, D-vitamin szintje kórosan alacsony (a naptól 
babonásan retteg), és szinte semmit sem mozog. A civilizáció – már ami a dolog testi, élettani 
részét illeti – láthatóan nem tesz jót az egészségünknek.  
 
A paleolit étrendről nem árt tudni, hogy a klasszikus „magyaros” konyhában is vannak ennek 
megfelelő fogások. Paleolit ételnek nevezhető a kolbászos lecsó, a tészta nélküli húsleves vagy a 
rizs nélkül készült töltött káposzta.  
 
Az étkezéssel kapcsolatos második tényező a modern élelmiszerek mesterséges és vegyi anyag 
tartalma. Az elmúlt ötven évben ugrásszerűen fejlődött az élelmiszeripari technológiák száma, és 
ezzel együtt megjelent egy sor káros anyag, amelynek hatását valójában nem ismerjük. A 
feldolgozott élelmiszerek számtalan adalékanyagot tartalmaznak: színezékeket, tartósítókat, 
ízfokozókat, állományjavítókat, felületaktív anyagokat, stb. Nyilvánvaló, hogy ezek nem tesznek 
jót nekünk. Ám az is megkapja a vegyi anyag dózist, aki nem eszik feldolgozott élelmiszereket, 
hiszen a mezőgazdaságban is alap a vegyszerhasználat. Ezzel párhuzamosan kialakult egy 
tudatosabb és tehetősebb réteg, akik vegyszermentese(bbe)n szeretnének táplálkozni. Az elmúlt 
20 évben reneszánszukat élik a bio vagy idegen szóval organikus élelmiszerek. Sokak szerint a 
„bio” Magyarországon a városi úri közönség „hóbortja” lett, és a legtöbb magyar ember ezzel az 
állítással foglalja össze a témát: „Igen, de túl sokba kerül.” A vicc az a dologban, hogy az elmúlt 
ötven év kivételével az ember mindig is bio módon táplálkozott. A kérdés nem az, hogy többe 
kerül-e, hanem hogy mikor szeretnénk az extra díjat megfizetni az egészségünkért: a napi 
bevásárlások alkalmával vagy az időskori gyógykezelésünk kifizetésekor. A választ mindenki 
fogalmazza meg magának.  
 

Modern mezőgazdálkodás 
 
A modern mezőgazdálkodásban is nagy változásokat hozott az elmúlt 50 év. Az emberiség 
földművelési szokása a történelem legnagyobb részében extenzív volt: a termények aránylag 
kisebb területeken, emberi munkával, vegyszerhasználat és mesterséges öntözés nélkül nőttek és 
értek be. A második világháborúig a gépesítés foka alacsony volt, és nem voltak ismertek 
génsebészeti módszerek, amivel a magok DNS-ébe beavatkoztunk volna.  
 

Az elmúlt 50 évben a mezőgazdaság intenzívvé vált. A modern 
mezőgazdaság a nagyobb hozam érdekében rengeteg vegyszert 
használ: rovarirtókat (peszticidek), gyomirtókat és műtrágyát. 
Ezek felborítják a talaj természetes kémiai egyensúlyát 
(elsavasítják). A talaj is élő közeg: számtalan mikroorganizmus 
lakja, amelyek a megújulás ciklusait működtetik. A vegyszerrel 
„csúcsra futtatott” talaj már nem képes megújulni, így csak egyre 
több műtrágya felhasználásával lehet a megbolygatott folyamatot 
pótolni. A műtrágyák, gyomirtók és rovarirtók maradványai a 
terményekben is megtalálhatók, így aki főként ilyen 
élelmiszereken él, az komoly mennyiségű vegyszert fogyaszt el.  
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Az extenzívről intenzívvé váló mezőgazdálkodás egy másik „hozama” a megnövekedett 
munkanélküliség. Az extenzív gazdálkodás nem vagy alig használt gépeket; a munkát nem a 
kőolajszármazékokból kinyert gépi energia, hanem az emberi izomerő végezte. A gépesített 
mezőgazdaságban nincs szükség emberi munkára, hiszen a legtöbb munkát nagygépek végzik. 
Ezzel óriási tömegek váltak fölöslegessé, miközben a megtermelt élelmiszerek minősége silány és 
egészségünkre káros. Szép példája ez annak, amikor a vízzel a gyereket is nagy ívben kiöntöttük.  
 
A modern mezőgazdálkodás egy újabb problémája a már említett paleolit étrenddel kapcsolatos. 
A földművelő életvitel megjelenésével a mezőgazdálkodás egyre inkább a magas tápanyagtartalmú 
élelmiszerek termesztése felé fordult. A nemesítés évezredeken keresztül lassan fejlesztgette 
azokat a változatokat, amelyekben nagyobb a szénhidrát- vagy keményítőtartalom, az elmúlt 
évtizedek géntechnológiája pedig nagyságrendileg felgyorsította ezt a folyamatot. Ma a 
mezőgazdaság nem azokat az élelmiszereket termeli, amire evolúciósan adaptálódtunk, hanem 
ami rentábilis és tápláló. Az emberi test azonban nem az ilyen sokkszerű szénhidrátterhelésre lett 
„kitalálva”, ezért hasnyálmirigyünk állandó túlzott igénybevétellel küzd.  
 
Szintén fontos szót ejteni a modern mezőgazdálkodás és állattartás ökológiai hatásairól. Az elmúlt 
évezredek alatt aránylag kis területeken termelték ugyanazt a terményt, így a helyi ökoszisztémák 
kevésbé sérültek. A gépesített mezőgazdálkodással lehetővé vált még kevesebb idő alatt 
nagyságrendekkel nagyobb területeket vonjanak be a termelésbe. Mára a monokultúrás termelés a 
norma: sok száz hektáros területen ugyanaz a növény szaporodik.  
 
Az állattartás is legeltetéssel történt, nagy területeken, ahol az állatok nem kegyetlenségben, 
ketrecben, villanyfényben, hanem természetes közegükben, természetes táplálékukat fogyasztva 
élhettek. Az állattartás ugyanakkor kis területre, az üzemekre és gyári módszerekkel működtetett 
óriásfarmokra szorult vissza. Az állatok élettartama és életminősége drasztikusan csökkent, amit a 
húsipar hormonokkal és antibiotikus kezeléssel ellensúlyoz.  
 
A megnövekedett terméshozam védelmében azt az érvet szokták felhozni, hogy ha nem lenne 
ilyen magas a mezőgazdaság terméshozama, a túlnépesedett föld lakosságát nem tudnánk 
eltartani, és éheznének az emberek. Furcsa mód azonban a föld lakosságának jelentős része így is 
éhezik.  
 

Biológiai sokféleség 
 
A biológiai sokféleség azt jelenti, hogy a földön sokféle faj él sokféle élettéren. A sokféle fajnak 
otthont adó erdőket évezredek óta írtjuk azért, hogy fára és új termőföldekre tegyünk szert, de az 
erdőirtás és az új területek művelés alá vonása az ipari forradalom nyújtotta új technológiákkal 
sokkal hatékonyabbá vált, ami drámaian felgyorsította a folyamatot. A már betört 
termőterületeken a nagyüzemi gazdálkodás visszafordíthatatlan károkat okoz. Az intenzív 
gazdálkodás lényege ugyanis a monokultúrás növénytermesztés: a területen csak egyfajta növényt 
termesztenek, vagyis hektárokon át ugyanaz a biológiai közeg alakul ki. Az itt élő növények persze 
kevésbé ellenállók a támadásoknak, ezért rovarirtókkal és gyomirtóval kell megtámogatni őket. Az 
egynemű biológiai közeg nyilvánvalóan korlátozza az ott élők életmódját, ezért az intenzív 
mezőgazdálkodás mindig együtt jár a helyi fajok és őslakosok drasztikus szétszórásával és 
kihalásával.  
 
A biológiai sokféleség nem valami elvont fogalom, ami csak a radikális környezetvédőket és a 
biológusokat kellene, hogy érdekelje. A föld attól lakható hely, hogy megfelelően működő 
ökoszisztémák alkotják. Amikor a mezőgazdálkodással megbontjuk ezek működését, olyan 
összetett funkciókat bolygatunk meg, mint a talaj megújuló képessége, a csapadék körforgása vagy 
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éppen a légmozgás (szél) ciklusai. Az üvegház hatású gázok kibocsájtásával olyan folyamatot 
indítottunk be, amely kikerült az irányításunk alól. Az ide vonatkozó öngondoskodás része a 
felelősségvállalás is. Az ugyan igaz, hogy klímaváltozás máskor is volt ezen a bolygón, de olyan 
klímaváltozás még sosem volt, amit az ember maga indított volna, és amely ilyen gyors ütemben 
tette volna próbára a bolygót. Ebben komoly szerepe van a mezőgazdaságnak (főként az 
erdőirtásokon keresztül), a nagyüzemi állattartásnak (főként a metánt kiböfögő szarvasmarhák 
miatt) és az iparnak. 
 
Bár a művelésbe vonható új földterületek mellett szintén a túlnépesedéssel szoktak érvelni, 
messze nem arról van szó, hogy a kiirtott esőerdők helyén az éhezőknek terem majd rizs vagy 
kukorica. A legtöbb új területen szója, pálmaültetvény vagy kukorica, repce terem. Ezek nagyrészt 
a nyugati fogyasztók hús- és energiaigényét elégítik ki nagyüzemi takarmány és bioüzemanyag 
formájában.  
 
A fenti három szempont ugyanabba az irányba mutat. Intenzív, vegyszeres támogatással előállított 
növények és nagyipari húsok helyett helyben termelt, emberi erővel, vegyszerhasználat nélküli 
tiszta ételekre van szükségünk – nekünk éppen úgy, mint a bolygónak, amely otthont ad nekünk. 
Ez az a win-win (nyertes-nyertes) játszma, amely valóban a fenntarthatóságról szól.  
 

Hogyan válasszunk élelmiszert? 
 

• Vegyünk helyit, ami a mi esetünkben azt jelenti: vegyünk magyar terméket. Ne azért 
vegyünk helyi élelmiszert, mert a magyar élelmiszer „magasabb rendű” és „nemesebb íz 
világú”, mint a külföldi, vagy mert az máshogyan „hűt” vagy „fűt”, hanem mert a magyar 
élelem mögött magyar munkaerő áll. Ha helyi terméket veszünk, azzal munkát adunk 
vidéki honfitársainknak. Ez nem nacionalizmus, hanem szó szerint józan paraszti ész 
kérdése. Senkinek nem érdeke, hogy az ország nagy része (főleg akik nem a 
nagyvárosokban élnek) munkanélküli legyen.  

• Vegyünk a közelben termelt élelmiszert, vagyis ha van egy távolabbi és egy közelebbi 
magyar termék, válasszuk a közelebbit. A megtett élelmiszer-kilométerek száma mutatja, 
hogy egy étel mekkora terhelést jelent a környezetre, hiszen a szállításhoz is benzin és 
egyéb energia ment el.  

• Vegyünk idénytermékeket. A szupermarketen nevelkedett vásárlók számára egész évben 
van paradicsom és saláta. Térjünk vissza abba a galaxisba, ahol csak tavasszal van 
„primőr”. 

• Térjünk át a gyorsételek (fast food) gondolkodásról a lassú étkezés gondolatára. A fast food 
azt jelenti, hogy az alapanyagokat mások vették meg és készítették el, általában 
élelmiszeripari technológiákat is felhasználva. Az ételt melegen tartják, így gyorsan 
megvehető és azonnal fogyasztható. A fast food nem azért „gyorskaja”, mert gyorsan kell 
enni, hanem mert azonnal rendelkezésre áll. A lassú étel (slow food) azt jelenti, hogy mi 
magunk vesszük meg az alapanyagokat, mi készítjük el, és otthon vagy a munkahelyünkön 
esszük meg. Ez a fajta élelmiszer nem tartalmaz tartósítókat, színezékeket és egyéb 
adalékanyagokat.  

• Kerüljük az élelmiszeripar által előállított késztermékeket. Ha közértben vagy 
szupermarketben vásárolunk, válasszuk a natúr, minden feldolgozástól mentes 
zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat és olajos magvakat.  

 
Szeretném megjegyezni, hogy ez a fejezet nem a technológiai vívmányokat akarja visszatolni az 
idő alagútjába, hanem fel akarja hívni a figyelmet a választás fontosságára. Senki nem kényszeríthet 
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bennünket, hogy olyasmit emeljünk le a boltok polcairól, ami megbetegít bennünket, és ami 
nemcsak nekünk árt, hanem a bolygónak is.  
 
Az ipari korban a „szakértőkre” hallgattunk – az információs korban sokkal fontosabb forrás az 
önképzés és a horizontális tanulás. A horizontális tanulás azt jelenti, hogy nem idegen, diplomás 
szaktekintélyektől tanulunk, hanem hozzánk hasonló, de gyakorlati tapasztalattal bíró 
barátainkról, ismerőseinktől. Olvassunk utána a cikkben idézet irodalomnak, és a diabetológus, a 
dietetikus, a háziorvos vagy éppen a tévé és egyéb információforrások helyett hallgassunk a saját 
testünkre és azokra ai ismerőseinkre, barátainkra, akik kipróbálták a fentieket.  
 
 

* * * 
 
 

E gondolattal zárul az öngondoskodásról szóló írásom utolsó fejezete. Mostanra megérthetted, 
hogy az ipari forradalom után az információs forradalom időszakát éljük, ahol az olaj és a pénz 
helyett a tudás a legnagyobb hatalom. Ehhez elengedhetetlen az önmagunk élete feletti 
információk birtoklása. Aki ma nem helyesen választ, holnap nehezebb helyzetbe kerülhet – ez 
nem vélemény, hanem tény. Remélem, ez a néhány gondolat hozzásegített ahhoz, hogy némely 
dolgokról tudatosabb szinten gondolkozz. Sok sikert és kitartást kívánok a megvalósításhoz! 
 
 
További olvasmányok: 
 
Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás kezdőknek. Minden, amit tudni akartál a paleóról, de nem volt 
időd megkérdezni! Jaffa Kiadó, 2011. 
Dr. Tóth Csaba: Paleolit orvoslás. Számolj le a betegségekkel! Jaffa Kiadó, 2012.  
Robb Wolf: Paleolit megoldás. Az ősi emberi étrend. Scolar Kiadó, 2012 
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