
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Fontos karriertényező a viselkedésmód 

Az üzleti sikerben egyre nagyobb szerepet játszik a jó modor. Né-
metországban gyakori, hogy a vezetők tanfolyamokon igyekeznek 
tökéletesíteni fellépésüket és elsajátítani az etikett szabályait. A Bé-
csi Közgazdasági Egyetem átfogó tanulmányban elemezte az utóbbi 
évtizedekben nagy karriert befutott német anyanyelvű vezetők pá-
lyafutását. A felmérés eredménye megmutatta, hogy mi az, ami a 
csúcsra vezető úton igazán fontos. 
 
Tárgyszavak: karrier; etikett; képzés; esélyegyenlőség;  

menedzselés; vállalat; vezetés. 

Előtérbe került az etikett  

A biztosítási üzletvezető jó megjelenésű, 37 éves közgazda, emel-
lett a munkatársak képzését is ő vezeti, 15 éve dolgozik munkahelyén. 
Munkája során gyakran vesz részt fogadásokon, koktélokon, üzleti ebé-
deken és vacsorákon. Ezeken szeretne fesztelenül és az etikettnek meg-
felelően viselkedni, így saját költségén öt különórát vett egy berlini illem-
tanártól, aki ezért 650 euró napidíjat számolt fel. 

Az üzletvezető tapasztalata szerint az utóbbi időkben a személyes 
fellépés egyre nagyobb jelentőséggel bír. A szorosan kalkuláló biztosítá-
si ágazatban nagyon szűk lehetőség nyílik a nyereségrés leszorítására 
és engedmény nyújtására, így az üzleti siker gyakran csak a biztosítási 
alkalmazott fellépésén múlik.  

A vállalatok kereslete jelentősen megnőtt az illem- és viselkedési 
tanfolyamok iránt. Szinte havonta jelenik meg új könyv az etikettről. Tíz 
évvel ezelőtt 15–20 illemtanár működött a német piacon, ma viszont már 
kétszer ennyien oktatják a jó modort és a helyes magatartást. Az 1970-
es években még nem helyeztek nagy súlyt a viselkedésre, az utóbbi öt 
évben azonban a helyzet gyökeresen megváltozott. 

Aki ismeri az etikett szabályait, jobb üzleteket köt. Az egymással 
versengő szolgáltatások és árak nem sokban különböznek egymástól, 



ezért döntő, hogy az alkalmazottak udvariasan és tiszteletteljesen bánja-
nak az ügyfelekkel. A vezetők 96%-ának szilárd meggyőződése, hogy az 
udvarias és magabiztos fellépés a szakmai siker titka. A jó modor a vál-
lalatok túléléséhez elengedhetetlen, ez a vállalat névjegye – vallja a Luft-
hansa személyzeti és marketingigazgatója. A külföldön dolgozó munka-
társakat az anyavállalat tanfolyamokon képezi ki a más kultúráknak meg-
felelő viselkedésre. 

A német vezetőknek sok a pótolnivalójuk 

A gazdaság nemzetközivé válása felszínre hozta azokat a hiányos-
ságokat, amelyek az országon belüli családias légkörben hosszú ideig 
észrevétlenek maradtak, mert megszokottnak számítottak. A mai német 
vezetőgeneráció sok tagjának nem volt gyerekszobája. Németországban 
a viharos 1968. év után kevés gondot fordítottak az etikettre. Ugyanak-
kor az ázsiai országokban és az Egyesült Államokban nem ez volt a 
helyzet. 

Egyenesen közmondásos, hogy a németek jó része mennyire eset-
len a társalgásban. Gyakran ajtóstól rohannak a házba, időpocsékolás-
nak tartják az udvarias bevezető társalgást (smalltalk).  

– „Nem kerülgetem sokáig a forró kását, megtakarítom az udvarias 
formaságokat” – jellemezte saját stílusát egy német vezető.  

– „Nem vagyok képzett a diplomáciai hókuszpókuszokban” – mond-
ta egy másik. Ám ez a viselkedésmód Ázsiában megütközést kelt. 

Bielefeldben az ún. „Nemzetközi viselkedésmódok munkacsoportja” 
ajánlásaival az etikettoktatási ágazatban nagy tekintélyt vívott ki magá-
nak. Szemináriumain évek óta fontos téma a társalgás: 

– a bemutatkozástól (mindig családnév, utónév és beosztás),  
– a névjegy átadásától (Ázsiában két kézzel és enyhe meghaj- 

lással),  
– a témaválasztásig (jó témák: szabadság, kultúra, időszerű ese-

mények; tabutémák: politika, vallás, betegség, halál) minden ér-
dekli a hallgatókat, hiszen bármiben ott rejlik a baklövés lehető- 
sége.  

Segít az asszociációs lánc is 

Akad akinek gondot jelent, miről beszéljen a fiatal kollégákkal elő-
adása szünetében. „A társalgásnak mindkét fél számára érdekesnek kell 
lennie” – oktatja az illemtanár. „Már a partner névjegye is félórányi be-

 



szélgetésre ad lehetőséget. Például: Az én fiamat is Péternek hívják! Ön 
Kölnben él? Ott jártam egyetemre stb.”  

A társalgási téma megtalálásában segít az asszociációs lánc is. A 
büfében látott olajbogyó például felidézheti az olasz tengerparti nyara-
lást, a sportokat és így tovább. Nem szabad azonban elfelejtkezni arról, 
hogy az ilyen társalgásnak rövidnek kell lennie, 5 perc múlva lehet, de 10 
perc után kötelező partnert váltani.  

A társalgásnál ügyelni kell arra, hogy a beszélőpartner jól érezze 
magát. Nem elég helyesen tartani a borospoharat (mindig a száránál), 
vagy előírásszerűen bánni a kenyérrel (sosem szabad a szószba márto-
gatni), hanem arra kell törekedni, hogy kellemes légkört teremtsünk, 
amelyben senki sem érzi magát feszélyezve. Aki az illemszabályokkal 
tisztában van, az a hivatalos étkezéseken nem kerül zavarba, és figyel-
mét a lényegre, az üzletre tudja összpontosítani. 

Az ősrégi illemszabályok  
megváltoztak 

A biztosítási üzletvezető egy fogadáson találkozott vállalata elnöké-
vel és egy alacsonyabb beosztású munkatársnőjével. Mint úriember, 
először a hölgyet üdvözölte. Most már tudja, hogy helytelenül járt el, mert 
először az elnöknek kellett volna köszönnie. Amióta a nők kiharcolták 
egyenjogúságukat a munkában, le kell mondaniuk vezető szerepükről az 
etikettben. Az üdvözlési és ismerkedési szabályok szigorúan a beosz-
táshoz igazodnak.  

Az étkezőasztalnál is új divat honosodott meg. Száműzték a nagy-
papásnak minősített „Jó étvágyat!” kívánást, és koccintani is már csak 
kivételes alkalmakkor, például Szilveszterkor illik. 

Az etikett szabályainak betartásán sokszor emberek jövője is múl-
hat. A vállalatoknál mind gyakrabban fordul elő, hogy az állásra pályázó-
kat meghívják próbaétkezésre. Aki ott belekortyol a kézmosó kehelybe, 
mert kellemes citromillata van, annak nincs sok esélye arra, hogy az ál-
lást elnyerje. 

Jan Schaumann etikett-tanár tippjei vezetők  
számára 

Bemutatkozás: Hivatalos alkalmakkor mindig szigorúan a hierarchi-
ához kell igazodni. A névjegyet figyelmesen el kell olvasni, érdeklődve 



rákérdezni, majd behelyezni a belső zsebbe vagy a levéltárcába, de 
semmi esetre sem a farzsebbe. 

Társalgás: Mutasson őszinte érdeklődést mások iránt! Mikor beszélt 
utoljára a portással?  

Tartsa tiszteletben beszélő partnere intim zónáját (kb. karhossznyi 
távolság).  

Egyszerű kérdések és megjegyzések alkalmasak a társalgás meg-
kezdésére. Találjon pozitív témákat (kultúra, művészet, utazás), kerülje a 
„gyilkos” témákat (politika, vallás, betegség, halál, kapcsolatok). Bátran 
mondja el véleményét, partnere csak érdekesnek és szimpatikusnak fog-
ja találni, ha ismeri álláspontját. 

Ruházat: Férfiaknak sötétszürke vagy sötétkék öltöny. Hivatalos al-
kalmakkor ne viseljenek kombinációt. Tilos: a túl rövid zokni, a humoros 
nyakkendő. Ötlet: A nyakkendő átló irányú sávjai általában a viselőtől 
nézve a jobb alsó sarok irányába futnak. Keressen olyan nyakkendőt, 
amelynél a csíkok a bal alsó sarok – a szív – irányába mutatnak!  

A nők viseljenek diszkrét színeket, alkalmazzanak kiegészítőket 
egyes részletek kiemelésére! Ne hordjanak ujjatlan felsőrészt, miniszok-
nyát, spagetti vállpántot! Tilos a csupasz láb! 

Étkezés: A vendéglátó fogásokat javasol, és ezzel megadja az ár- 
keretet. A szalvétát összehajtva az ölünkbe kell helyezni, nyitott szélével 
a test irányába fordítva. Felálláskor tegyük a szalvétát a tányér balolda- 
lára. 

Sikeres viselkedésmódok 

A bécsi Közgazdasági Egyetem professzora és munkatársai több 
éves aprólékos munkával elemezték a jelenlegi német anyanyelvű veze-
tői generáció szakmai pályafutását, valamint a legnagyobb európai köz-
gazdaságtudományi főiskolák több végzős évfolyamának karrierjét. Több 
mint ezer olyan közgazdászt kérdeztek meg, akik ma nagy német, svájci 
és osztrák vállalatok közép- vagy felső vezetői.  

Az 1970-es, 80-as és 90-es években végzettek pályafutásának ösz-
szehasonlítása ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy az elmúlt évtize-
dekben megváltoztak az előmenetel feltételei. A felmérés megmutatta, 
hogy melyek azok a tényezők, amelyek a szakmai előmenetelben felte-
hetőleg az eljövendő években is döntő szerepet játszanak. 

Az eredmények felszínre hozták, hogy a származás és a nem az 
előmenetel szempontjából még mindig nagy súllyal esik a latba, de arra  
 

 



is fény derült, hogy milyen stratégiákkal lehet a karrier szociális és bioló-
giai akadályait leküzdeni. A tanulmány nem ad ugyan kész recepteket a 
zökkenőmentes előmenetelre, de a helyes karriertaktikához jó kiinduló-
pont lehet olyan csúcsvezetők példája, mint a Bank-Austria Creditanstalt 
vezetője, a Nestlé elnök-vezérigazgatója és a Red-Bull megalapítója. 

Sok feltörekvő ütközik láthatatlan és leküzdhetetlen korlátokba. 
Előmenetelüket olyan akadályok fékezik le, amelyekkel iskolai és főisko-
lai sikerek ellenére, sem tudnak megbirkózni. 

Bele kell születni 

Egy nagy német konszern közgazdászának jó állása van, stratégiai 
előkészítő munkát végez. A csúcsvezetőségbe azonban még nem sike-
rült bekerülnie, meggyőződése szerint azért, mert egyszerű családból 
származik, és nem volt gyerekszobája. Zenéről, művészetről, előkelő ét-
termekben illendő viselkedésről nem sok fogalma volt. Hiányosságait 
megpróbálta könyvekből pótolni, de ez nem volt elegendő.  

Tudományos adatokat és viselkedési technikákat el lehet ugyanis 
sajátítani, de a jobb körülmények közé születettek fellépését nem. A ve-
zetőállások betöltésekor azok élveznek előnyt, akiknél érezni lehet a 
családi hátteret, és akik képesek arra, hogy vezetőként ne jöjjenek za-
varba. A tanulmány azt mutatta, hogy a legnagyobb hatáskörrel rendel-
kező vezetők többsége értelmiségi családból származik. 

Egy szociológiai tanulmány kimutatta, hogy a 400 legnagyobb né-
met vállalat csúcsvezetőségének tagjai túlnyomórészt polgári családok 
fiai. A 100 legnagyobb vállalatot nézve az igazgatósági elnökök fele fő-
tisztviselők, vezetők vagy vállalkozók leszármazottja. A vállalat irányítói 
olyan jelentkezőkben bíznak, akik megfelelő családi háttérrel rendelkez-
nek. 

A pályázók kiválasztásakor a megfelelő társasági fellépésű jelöltet a 
következő négy személyiségi jegyről ismerik fel: 

– Az öltözködési és viselkedési szabályok ismerete megmutatja, 
hogy a pályázó tisztában van a vezetők számára kötelező íratlan 
szabályokkal. 

– A vállalkozó szellem és az azzal párosuló pozitív beállítottság a 
kreatív alkotóerő előfeltétele. 

– A határozott fellépés és viselkedés a vezetői feladatok átvétel-
ének döntő feltétele. 

– Széles körű általános műveltség teszi lehetővé az ügyek lényegé-
nek átlátását, ami egy főnők számára elengedhetetlen. 



Bizonyos, hogy ezeknek a tulajdonságoknak egy részét az egysze-
rűbb körülmények közül származók is el tudják sajátítani, de mindig hiá-
nyozni fog belőlük az a könnyedség, amellyel a szerencsés születésűek 
a felső gazdasági vezetők körében mozogni tudnak. 

Esélyegyenlőtlenség 

Még a nem megfelelő családi háttérnél is jobban gátolja az előme-
netelt, ha valaki a női nemhez tartozik.  

A férfiak és a nők esélyegyenlőségét a kutatók úgy vizsgálták, hogy 
a végzett hallgatókból 52 képzeletbeli ikerpárt alkottak. A párokba egy-
egy hasonló társadalmi osztályból származó, azonos tanulmányi ered-
ményt elért, hasonló személyiségi jegyeket mutató és azonos karriertak-
tikát követő fiatalember és leány tartozott. Ezután megfigyelték, hogy a 
párok tagjai hogyan érvényesülnek. Az eredmény tudományosan igazol-
ta, hogy a vezetésben a férfiakat részesítik előnyben. 

A munkába állás utáni első három évben még alig mutatkozott kü-
lönbség a férfiak és a nők bruttó fizetése, beosztottjaik száma és pálya-
futásuk között. Az idő múlásával azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a férfiak több előnyben részesülnek. Tíz évvel pályakezdésük után 
a férfiak évente átlag 18 ezer euróval többet kerestek, mint a nők (1., 2. 
ábra). A vezetőállást illetően is egyre tágabbra nyílt az olló. A nők beosz-
tottjainak száma általában 3 évente egy fővel nőtt, a férfiak viszont éven-
te két új beosztottat kaptak (3. ábra). Egy nagy orvosi műszergyár sze-
mélyzeti osztályvezetőnője panaszolta, hogy 38 évesen keres annyit, 
mint a 30 éves, nála lényegesen kevesebb tapasztalattal rendelkező férfi 
kollégák. Ugyanakkor mégsem annyira elégedetlen fizetésével, mint 
azok a férfikollégái, akiknek a karrierjét családi hátterük hátráltatja. Ő in-
kább örül, hogy szabad idejében továbbképezheti magát. Ez tipikus női 
hozzáállás. A bécsi felmérés szerint a nők 10 éves pályafutásuk után – 
alacsonyabb fizetésük és kisebb hatáskörük ellenére – ugyanolyan elé-
gedettek karrierjükkel, mint a férfiak. 

Ám egyáltalán nem szükségszerű, hogy a nők és az egyszerűbb 
családokból származók pályafutása zsákutcába torkolljon. A vizsgálat 
azt is kimutatta, hogy a biológiai és társadalmi hátrányok helyes hozzáál-
lással és megfelelő eszközökkel lényegesen csökkenthetők. 
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1. ábra 26 éves pályakezdők fizetésének alakulása 1992 óta 
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2. ábra Egyetemet végzett férfiak és nők részaránya %-ban a különböző 
fizetési osztályokban, 2004. évi állapot 



beosztottak száma 10 munkában töltött év alatt
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3. ábra 26 éves pályakezdők vezetői előmenetelének  
alakulása 

 
 

Önmenedzselés vagy kapcsolatkiépítés 

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy mindenek előtt 
azok lesznek sikeresek, akik teljesítményüket és képességeiket jó meg-
világításba tudják helyezni. A kutatók a megkérdezett 1000 végzett hall-
gatót két csoportba sorolták, hogy megtalálják, milyen taktikával lehet a 
leginkább karriert elérni.  

Az egyik csoportba kerültek az önmagukat menedzselők, a másikba 
pedig azok, akik kapcsolatok kiépítése útján próbáltak érvényesülni. Az 
eredmény azt mutatta, hogy az önmagukat menedzselők átlagosan job-
ban kerestek és több beosztottal rendelkeztek, mint a kapcsolatépítők. A 
tanulmányból az derült ki, hogy kifizetődő a versenytársak kiütése és a 
saját előnyök előtérbe helyezése. Azok a vezetők, akik ilyen játékszabá-
lyokat követnek, többet keresnek, mint tartózkodóbb és tapintatosabb 
kollégáik. A hatalom és a tekintély fitogtatása növeli a vezető befolyását 
és beosztottjainak számát. 

Aki nem hajlandó arra, hogy önmagát menedzselje, nem jut előbbre. 
Ez a helyzet főleg a nőkre jellemző. Egy személyzeti vezetőnő szerint a 

 



nők lényüknél és neveltetésüknél fogva harmóniára törekednek, és a 
munkahelyi könyöklés mentalitása belső meggyőződésükkel ellentétes. 
Annyira ellenszenvesnek tartja ezt a viselkedést, hogy inkább nem is tö-
rekszik arra, hogy csúcsvezető legyen. 

A Procter and Gamble cég schwalbachi részlegében dolgozó, köz-
gazdász végzettségű asszisztensnek nincsenek ilyen gátlásai. Tíz év 
alatt ágazati marketingigazgató lett az Egyesült Államokban. 135 millió 
dolláros marketing-költségvetés felett rendelkezik, de még többre vágyik. 
Bevallása szerint azonban pályafutása során mindig ügyelt arra, hogy 
eredményeiről a fontos személyek tudomást szerezzenek.  

Az ő felemelkedése jó példa arra, hogyan lehet napjainkban karriert 
befutni, és egyúttal eloszlat a karriercsinálással kapcsolatban néhány 
mítoszt, amelyet az elmúlt évtizedek rohamos gazdasági változásai el-
söpörtek. Sok egyetemet végzett fiatal hisz ugyanis még abban, hogy a 
kapcsolati hálózat gondos kiépítése a karriercsinálás alapja. Sokan vall-
ják azt is, hogy a gyakori állásváltoztatás és az így összegyűjtött tapasz-
talatok segítik elő a karriert. Ám a bécsi karrierkutatók kimutatták, hogy 
mindezek tévhitek. 

Ezek a stratégiák főleg az 1970-es években voltak hatásosak. Ab-
ban az időben a világgazdaság még áttekinthető volt, és a konszernek 
különböző hierarchiáiban lévő számos fokozat lehetővé tette a karrierek 
megtervezését. Aki akkor sok időt rászánt arra, hogy barátokból és tá-
mogatókból széles hálózatot építsen ki, valóban bízhatott abban, hogy 
előmeneteléhez szószólókat talál. 

Siker mindenekelőtt 

Ám a vállalat szervezeti felépítésének karcsúsításával és a cégeknél 
a globalizált döntési struktúrákra való törekvéssel eltűnt annak a lehető-
sége, hogy a karriereket meghatározott időn belül és adott állásokra ki-
alakítsák és megtervezzék. A vállalatoknál a tempó általában felgyorsult, 
ezért a vezetőknek ma hamarabb meg kell mutatniuk, hogy jó eredmé-
nyeket tudnak elérni. Korábban erre öt év elegendő volt, ma viszont már 
három év alatt kell bizonyítaniuk – mondta egy személyügyi tanácsadó. 
A hajdani megbízható vezetőállás és a státusszimbólumok – szolgálati 
autó, sarokíróasztal és névtábla – helyébe egyre inkább a puszta telje-
sítmény lép, amelyet mindig újra bizonyítani kell. 

A XXI. század elején a vállalatoknál leginkább azok tudnak érvé-
nyesülni, akik az állandó nagy munkabevetést (4. ábra) átlagon felüli 
eredményekkel kombinálják, és gondoskodnak róla, hogy erről felettese-



ik is tudjanak. Aki azonban igyekszik a munkát és a szabadidőt egyen-
súlyban tartani, ami sok fiatal vezető vágya, az megreked középvezetői 
szinten. A túl gyakori állás- és munkahelyváltás, valamint a karrier meg-
szakítása például az ifjúkor óta vágyott világkörüli utazás kedvéért, hát-
ráltatja az előmenetelt és a fizetés emelkedését (5. ábra). A bécsi tanul-
mány kimutatta, hogy a mintakarrier átlátható, és nem ismer szüneteket, 
a férfiaknál még kevésbé, mint a nőknél. A szakemberek azt állítják, 
hogy ez a jövőben sem változik. Naiv az az elképzelés, hogy megszakí-
tás után megújult erővel és energiával lehet egy pályafutást folytatni. A 
gyakorlat sokkal inkább azt mutatja, hogy azok a vezetők, akik hosszabb 
megszakítást engedélyeznek maguknak, visszatértük után lemaradnak, 
hajdani kollégáik megelőzik őket a karrierlétrán. Nagy a veszélye annak, 
hogy egy világ körüli utazás végleges kiesést eredményez. 
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4. ábra A munkában töltött idő hatása a ranglétrán  
elért pozícióra 

 
 
Intő például állhat erre az alábbi pályafutás. Egy jó megjelenésű ke-

reskedő, neves gazdasági főiskola diplomájával a zsebében, elnöki titká-
ri állást kapott egy Dax vállalatnál. Ám néhány év után, amikor már a ne-
gyedik vezetői szintre lépett elő, engedett az új gazdaság csábításának, 
és alapított egy internetes céget, amelynek elnökévé nevezte ki magát. 
Később azonban a cég megbukott, és vele együtt elszálltak a meggaz-
dagodásról szőtt álmai is. Volt munkahelyére azonban már nem volt visz-
szaút. Ma tanácsadóként dolgozik és visszapillantva pályájára kijóza-

 



nodva megállapítja: „Úgy látszik, hogy tilos kitörni a szigorú karrierstruk-
túrából”. Ez a példa azt mutatja, hogy egyre nehezebb valakinek sikere-
sen felküzdenie magát egy vállalat élére. Az egyenesen felfelé vezető, 
előmeneteli esélyeket nyújtó utak helyébe sokféle, bizonytalan kimenete-
lű lehetőség lépett. Aki ezeknek túlságosan enged, kockáztatja, hogy a 
rossz utat választja. 

 
1990-ben végzett férfiak és nők beosztottjainak száma

0
1
2
3
4
5
6
7
8

munkamegszakításokkal munkamegszakítások nélkül

férfiak nők
 

 
5. ábra A munka megszakításának hatása  

az előmenetelre 
 
 
A bécsi tanulmány azt is kimutatta, hogy az 1970-es években köz-

gazdasági egyetemet végzettek kezdő fizetésének vásárlóértéke egy-
harmaddal magasabb volt, mint az 1990-es években végzetteké, és fize-
tésemeléseik vásárlóértéke tíz év után 50%-kal haladta meg a két évti-
zeddel később végzettekét. 

Míg az 1970-es években egy egyetemet végzett fiatal későbbi karri-
erjének sikere főképpen attól függött, hogy milyen nagy vállalatnál lépett 
munkába, addig az 1990-es években inkább az ágazat gazdasági hely-
zete és a vállalat jó piaci pozíciója volt a döntő pályafutása szempont- 
jából. 

Napjainkban tehát még inkább igaz, mint valaha, hogy a feltörekvő 
pályakezdőknek nagyon gondosan meg kell választaniuk, hogy melyik 
vállalatnál helyezkednek el. Akik pedig a vállalat élére törekednek, azok-
nak nem tanácsos nagy kitérőket tenniük.  

 



Kétségtelen, hogy régebben könnyebben lehetett karriert csinálni, 
azoknak viszont, akiknek ez ma sikerül, a korábbinál sokkal nagyobb a 
jutalmuk. Az igazi csúcsvezetők értéke nő, már csak azért is, mert az 
egyre bonyolultabbá váló üzleti világban a vállalatok rá vannak utalva 
arra, hogy friss tudással rendelkező vezetői tehetségeket nyerjenek meg 
maguknak. A világkörüli utazást pedig a befutott vezetőknek nem kell 
sajnálniuk, erre munkájuk során lehetőségük nyílik. 

Karriertípusok 

Az önmenedzselő  

„Dolgozz jól, és beszélj magadról!” Akik értenek ahhoz, hogy képes-
ségeiket és sikereiket állandóan a megfelelő helyeken jó megvilágításba 
helyezzék, gyorsabban jutnak előre. Az előmenetelhez azonban az ön-
menedzselő képesség magában nem elegendő. Észrevehető karrier-
előnyt csak azok a vezetők élveznek, akik hosszú időn keresztül az átla-
gosnál lényegesen nagyobb munkaráfordítást mutatnak, és teljesítmé-
nyüket kimutatható eredményekkel tudják igazolni. 

Az alulfizetett 

„A karrierben hátrány, ha valaki nő.” A nőknek, egyedül nemük mi-
att, kisebb az esélyük arra, hogy felelős, jól fizetett vezetőállásba előlép-
jenek. A nők hátrányos helyzetét igazolta a bécsi karrierkutatók megfi-
gyelése, amely szerint két azonos képességű és viselkedésű felsőfokú 
végzettségű fiatal közül, munkába állásuk első tíz éve alatt, a férfi 71 
ezer euróval többet keresett, mint a nő. 

A jó családból származó 

„A karrierben előny a jó családi háttér.” A kiemelt vezetőállások be-
töltésénél határozott előnyt élveznek a megfelelő családból származó 
vezetők. Az utóbbi 30 évben végzett ezer közgazda pályafutásának ösz-
szehasonlítása azt mutatta, hogy a legmagasabb tisztségeket azok a je-
löltek töltik be, akik nagypolgári családból származnak. A gazdasági elit 
reprodukálja önmagát, mert az önmagához hasonlókban jobban bízik. 

A mintaember 

„Tilos a kitérő!” Leggyorsabban egyenes úton lehet az élre kerülni. 
Sikeres vezetők összehasonlítása több évre visszamenőleg azt mutatja, 

 



hogy a mintakarrier folyamatos, és nem ismer szüneteket. A túl gyakori 
állás- és munkahely-változtatás, valamint a munka hosszabb időre törté-
nő megszakítása hátráltatja az előmenetelt és csökkenti a jövedelmet. 
Férfiak esetében a kimaradás hatása erősebb, mint a nőknél. 

A magános harcos 

„A kapcsolatok már nem segítik az előrejutást.” Az 1970-es években 
hatalmasat lendíthetett a karrieren, ha valaki kiterjedt baráti és támogatói 
kapcsolatrendszerrel rendelkezett. Emellett a pályafutás sikerét nagy 
mértékben meghatározta, ha valaki pályáját egy nagy vállalatnál kezdte 
meg. Azóta azonban már inkább az a fontos, hogy az a vállalat, ahova a 
pályakezdő belép, milyen ágazatban működik, és milyen a piaci helyze-
te. Az egyéni teljesítmény bizonyítása pedig többet ér, mint a kiterjedt 
kapcsolatrendszer. 
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