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különszám

ÚJ LEHETŐSÉGEK,
ÚJ CÉLOK

Tréningek,
amelyek összehozzák
a munkatársakat

„Büszkék vagyunk az eredményeinkre”
Az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa
Hitelgarancia Zrt. rekorderedménnyel zárta a 2018-as
évet: a cég 707 milliárd forint összegben vállalt kezességet a vállalkozások által felvett hitelekhez, ami
137 milliárd forint bővülést jelent az előző évhez képest. Az eredményekről és a célokról dr. Búza Éva
vezérigazgatót kérdeztük. [Garantiqa]

Magyarország

– Az látszik, hogy az elmúlt időszakra jellemző kedvező és jó kilátásokat
nyújtó gazdasági környezet növeli a
hazai kkv-k hitelfelvételi kedvét, így
bátrabban vágnak bele a fejlesztésekbe. A hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások jövőképe pozitív,
bíznak magukban és a kedvező külső
környezetben is. Ez természetesen
minden gazdasági szereplő számá-

ra – így nekünk is – jó hír, hiszen
így mi is dinamikusan bővülhetünk.
A számok magukért beszélnek: a
kezességvállalási portfóliónk 2015től évente 20 százalék felett növekedett. Ez a növekedési ütem
gyorsabb, mint a kkv-hitelezés bővülése, úgyhogy büszkék vagyunk
az eredményeinkre.
Folytatás a 3. oldalon


A komfortzónából való
kimozdulás sokat segíthet
az együttműködés
fejlődésében.

Most
mutasd meg!

A jó tréner motivál és érti/
érzi az emberi lélek minden
rezdülését. A csapatépítés egyik
fő jellemzője, hogy a szereplőket
egyetlen közös cél vezérli, és ez az,
ami erősíti a kötelékeket.

Csapatépítési
módszerek
Csapatot építeni ma már
számtalan módon lehet;
egyik izgalmasabb, mint
a másik. A legnépszerűbb
formákat mutatjuk be.

„Engedjétek el
magatokat!”

Együtt
és egymásért
Három nagyvállalat
HR-vezetőjét kérdeztük
a csapatépítő tréningek
hasznosságáról.

Történetgazdag beszélgetés a csapatépítő
tréningek közkedvelt moderátorával,
Harsányi Leventével
„Mindenki szeret kicsit kimozdulni, kötetlen környezetben lazítani, játékos feladatokat megoldani. Egy jó csapatépítés ezt biztosítja. A bulihangulat megágyaz annak, hogy mindenki
megmutathassa az emberi arcát, élvezze,
hogy nincsenek kötöttségek, így akár a
főnökével is együtt játszhat, oldhat meg
vicces feladatokat, együtt nevethetnek”
– meséli a sokat tapasztalt, népszerű
műsorvezető.



Fordított
eljárásban

A hatékonyság
növeléséért

Sikeres program
a hazai kkv-k
finanszírozására

A COSME Versenyképességi
Portfóliógarancia a sajátos
igényekhez is
igazodik

2. oldal

2. oldal

SZOLGÁLTATÁS

További
növekedésre
számít
a megújuló
Takarék
Csoport
4.
oldal

Designed by Freepik

Folytatás a 8. oldalon

Legyen képben Ön is!
Nézze meg tájékoztató videóinkat!

6–7. OLDAL

kedvezmény

BÍZZON
MAGÁBAN!

IRÁNY
A BANK!

FÓKUSZBAN
a csapategység

10%

ÁLModjon,
Tervezzen!

Segítünk...
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MINDENNAPOK | VELÜNK TÖRTÉNT

A Garantiqa is csatlakozott
a Pénz7 programhoz

Okosan,
tudatosan
A Pénz7 elnevezésű, a pénzügyi tudatosság erősítését
szolgáló programhoz csatlakozott
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 34 önkéntes munkatársa 42 iskolában,
összesen 81 tanórát tartott. [Garantiqa]
Magyarország

Magyarország

Dr. Nagy Róbert
vezérigazgató-helyettes

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
háromhónapos pilot programjában közel 350 hazai kkv
mintegy 13 milliárd forintnyi
hiteléhez vállalt kezességet
10,6 milliárd forint értékben.
Az úgynevezett „fordított eljárás” keretében a Garantiqa
Zrt. tízezer hazai kis-, közepes
és mikrovállalkozás előzetes
minősítésével segítette a vállalkozások hitelfelvételét.

[Garantiqa]

Sikeres program a hazai
kkv-k finanszírozására

Fordított
eljárásban
A Garantiqa 2018-ban több mint tízezer hazai vállalkozás garanciaképességi vizsgálatát végezte el. A legalább öt főt foglalkoztató és minimum
10 millió forint árbevételű, de hitellel
nem rendelkező vállalkozások megkeresésére azért került sor, hogy a
Garantiqa által kiállított kezességvállalási szándéklevél segítségével könnyebben jussanak hitelhez.

(A fordított eljárás lényege, hogy a
garanciaintézmény által előzetesen
kiállított garancialevéllel a vállalkozás
már annak tudatában fordulhat forrásért a bankjához, hogy garanciaképes, azaz jó eséllyel hitelképes.)
Az akció kapcsán dr. Nagy Róbert
vezérigazgató-helyettes lapunknak
elmondta: a vállalkozások közvetlen
megkeresésére, illetve előzetes minő-

sítésükre azért került sor, mert minden felmérés azt mutatja, hogy még
mindig a megfelelő biztosítékok megléte bizonyul az egyik legfőbb hitelfelvételi akadálynak, a hazai kkv-szektor
GDP-hez viszonyított hitelpenetrációja
pedig lényegesen elmarad az Európai
Unió átlagától.
Az új eljárás eredményei magukért
beszélnek: 2018. év végéig összesen 12,96 milliárd forintos hitelösszeg
mögé 10,65 milliárdnyi kezességet
vállalt a Garantiqa 341 hitelügyletben.
Ez azt jelenti, hogy 314 vállalkozás a
Garantiqa előzetes minősítését követően a kezességvállalási szándéklevél
segítségével jutott hitelhez.
A vezérigazgató-helyettes hozzátette: a Garantiqa idén újabb, közel
25 ezer, hitellel nem rendelkező hazai
kis-, közepes és mikrovállalat közvetlen megkeresését és előzetes minősítését tervezi.

A Pénz7 program kiDr. Tüttősi Zoltán
emelt célja, hogy már
fiatal korban megalapozzák a pénzügyi
és gazdasági tudatosságot, így ezzel is
támogassák a kormány által 2017-ben
elfogadott, „Okosan a
pénzzel” elnevezésű,
a lakosság pénzügyi
tudatosságának fejlesztését célzó stratégia megvalósulását.
A program fő erőssége, hogy már fiatal
kortól segíti a pénzügyek iránt érdeklődő
diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja figyelmüket
a mindennapi pénzügyi tudatosságra.
Az immár ötödik éve zajló program fókuszában az általános és középiskolák állnak; az idei évben több mint
1200 iskola több mint 200 ezer diákja mintegy 14 ezer
rendhagyó tanóra keretében vett részt a témahéten.
„Fontosnak tartanám, hogy az iskolák minél több kapaszkodót tudjanak nyújtani az életre való felkészüléshez, és ennek keretében minél több praktikus, gyakorlati tudást tudjanak átadni a tanulók részére. A Pénz7
egy nagyon jó kezdeményezés, mert a témában jártas
szakértők segítik a pedagógusokat a gyerekek pénzügyi tudásának elmélyítésében. Kollégáim nevében is elmondhatom, hogy rendkívül élveztük az oktatásban való
közreműködést, és örömmel veszünk részt legközelebb
is a programban” – foglalta össze élményeit a Garantiqa
egyik önkéntese, dr. Tüttősi Zoltán jogtanácsos.

Rugalmas ügyintézéssel a fejlesztések támogatásában

Megoldóképlet
Az EU Innovation Score
board kimutatása alapján Magyarország a tag
államok átlagos aktivitása alapján a „mérsékelt innovátorok” között szerepel. [Garantiqa]
Magyarország

Segédeszközök

A vállalatok mérsékelt innovációs tevékenysége mellett az
átlagnál magasabb gazdasági
növekedést, míg az egy főre jutó GDP tekintetében az átlagosnál alacsonyabb értéket látunk.
Ezek együttesen arra mutatnak
rá, hogy a gazdasági fejlődés
szempontjából rendkívül fontos
a vállalatok innovatív tevékenységeinek elősegítése, de emellett
az innovatívnak nem tekinthető, de hatékonyságot fejlesztő megoldások bevezetése is
jelentős eredményeket hozhat,
ezért gondoskodni kell az ilyen
típusú fejlesztések támogatásá-

ról is. A Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. COSME Versenyképességi
Portfóliógarancia terméke célzottan támogatja a hatékonyságot növelő vállalati megoldások
finanszírozását, amely a mikrofinanszírozás sajátos igényeihez is
igazodik.
„Ezek olyan nem kutatásintenzív céges projektek, amelyeknek a pénzbeli igénye sem
kiemelkedő, de mindezek ellenére érezhetően növelik az adott
vállalat eredményességét. Ennek
kiszolgálása esetén, különösen,
ha a kis összegű finanszírozást
nézzük, kiemelten fontos egy

olyan eljárás használata, amely
a méretgazdaságosságot biztosítja: tehát sok ügylet megkötését teszi lehetővé számottevő
plusz költségráfordítás nélkül”
– mondta Németh Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezető
elemzője.
A Portfóliógarancia igénybevétele a már megszokott elektronikus ügyintézési platformon
valósul meg, azzal a rendhagyó
megoldással, hogy a garantőr az
egyedi hitelügyleteket nem vizsgálja, hanem a kezességvállalás a hitelszerződések megkötése után a szerződéskötést, vagy
akár a folyósítást követően jön
létre.
A nagy sikerre való tekintettel
a 2019-es év elejétől a rugalmas
ügyintézés hasznát a kisebb projektek mellett már a nagyobbak
is élvezhetik.
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FÓKUSZ | A KKV-K FEJLŐDÉSÉÉRT
Dr. Búza Éva, a Garantiqa vezérigazgatója: A hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozások
jövőképe pozitív, bíznak magukban és a kedvező külső környezetben is

A kockázat el van vetve

   A Garantiqa mára
a hazai kkv-finanszírozás meghatározó
szereplője.

Folytatás az 1. oldalról

– Milyennek ítélik meg a
kkv-hitelpiacot?
– Minden kereskedelmi banki partnerünk azt igazolja vis�sza, hogy a finanszírozási igény
a kkv-szektorban továbbra is jelentős. Ugyanakkor a legfrissebb,
2018. decemberi tényadatok azt
mutatják, hogy mind a lakossági, mind a vállalati hitelezésben
érezhető egyfajta megtorpanás.
Mindenesetre a Magyar Fejlesztési Bank felmérése szerint az
életképes mikro-, kis- és középvállalkozások negyede nem, vagy
csak részben juthat hozzá forrásokhoz a kereskedelmi banki
szektorból, ami azt jelenti, hogy
létezik egyfajta kielégítetlen finanszírozási igény. Szintén ez a kutatás mutatott rá arra az érdekes
tényre is, hogy a finanszírozási
hiányosságokkal érintett vállalkozások többsége az elutasítástól
tartva, fel sem veszi a kapcsolatot a pénzintézetekkel. Ez fontos
jellemzője a piacnak, amire megoldást, választ kell találnia a szereplőknek, így nekünk is.

forráshoz jutásának elősegítészámolhatunk. A nemse kiemelt cél. Fontos feladazetközi tapasztalatok azt
tunk, és egyben komoly kihívás
mutatják, hogy az egyedi
is, hogy minél több olyan vállaleljárású ügyekhez képest a
kozás mellé tudjunk
fedezet nélküli, vagy miniodaállni, amely a ke  Minél több
olyan vállalkozást
zességvállalás nélkül
mális fedezettel
szeretnénk forráshoz
nem tudna forráshoz
rendelkező, illetve
juttatni az állami
jutni. Tavaly már mingyengébb adóskezességvállalás
den ötödik hitelfelvétel segítségével,
besorolású vállalamely esetleg erről
kozások hitelezése
a Garantiqa kezeskorábban nem
ségvállalásával valólényegesen nanagyon álmodhatott.
sult meg. Idén világos
gyobb arányban
a cél: minél több olyan vállalkovalósul meg portfóliógarancizást szeretnénk forráshoz jutában. Meglátásunk szerint eztatni az állami kezességvállalás
zel is egyre inkább
segítségével, amely esetleg erről
korábban nem nagyon álmodhatott. Így még szélesebb kkvkör kapja meg a fejlődéshez,
fejlesztéshez szükséges hitellehetőségét.

– Milyen új termékekkel,
szolgáltatásokkal próbálnak megfelelni az új kihívásoknak?
– A Garantiqa mára a hazai
kkv-finanszírozás meghatározó
szereplője, éppen ezért is lényeges számunkra a garanciavállalás egyszerűsítése, a kezessé– Miben gondolkodnak?
gi termékeinkhez való gyors és
A kockázatosabb, nehezebben hitelezhető cégek
hatékony hozzájutás. A folyamataink teljes digitalizálása példáfelé fordulnak?
ul az átfutási időkben jelentett
– Igen, ebbe az irányba haladunk. Kormányzati, gazdakomoly előrelépést, miközben
ságpolitikai elvárás,
más szempontokat
Nagyon fontos
hogy a kockázatokell figyelembe venszámunkra, hogy misabb hazai kkv-k mi- nél
nünk azon vállalkotöbb hazai mikro-,
nél nagyobb arányzásoknál, amelyek
kis- és középvállalkozást sikerüljön megban részesüljenek
még hitelfelvételismertetni az állami
ben sem gondolaz állami kezességkezességvállalásban
vállalás nyújtotta
kodtak. Az újdonrejlő előnyökkel.
ságnak számító
előnyökből. Az intézményi kezességvállalás addiportfóliógaranciás folyamattal
cionalitásának növelése, a koctámogatott termékeink iránt az
kázatosabb vállalati szegmens
idén egyre növekvő kereslettel

erősödik a kezességvállalásunk
addicionalitása. Úgy érzékeljük,
hogy a szektor szereplői egyértelműen optimisták, ugyanakkor
a válság tanulságait levonták,
a bankok megfontoltan viszonyulnak a hiteligényekhez, amit
csak a megfelelő fedezet mellett hagynak jóvá. Ezért is van
nagy tere továbbra is a Garantiqa kezességvállalásának, és
ezért tudunk érdemben segíteni
a hazai kkv-szektor egyre több
szereplőjének. Például az Európai Beruházási Alappal kötött
megállapodásunk lehetővé teszi,
hogy az úgynevezett COSME-
viszontgarancia-program keretében egyre több hazai kkv juthasson összességében mintegy
80 milliárd forintnyi hitelhez. A
COSME Garancia Programunk új
és kedvező lehetőségeket jelent
a kkv-szektor számára csakúgy,
mint a szintén újdonságnak
számító Irinyi Garanciaprogram, amely az Irinyi-tervben
kiemelt ágazatok támogatását elősegítő kezességvállalási konstrukciónk.
Nagyon fontos számunkra, hogy minél több hazai
mikro-, kis- és középvállalkozást sikerüljön megismertetni az állami kezességvállalásban rejlő
előnyökkel, ezért kezdtünk
2018-ban szakmai partnerekkel és érdekképviseletekkel
együttműködéseket az ismeretterjesztő, edukációs tevékenységünk erősítésére. Ezt a munkát
2019-ben feltétlenül folytatni szeretnénk.

Dr. Búza Éva,
a Garantiqa
vezérigazgatója
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PARTNERSÉG | SZOLGÁLNI ÉS SZOLGÁLTATNI

A Takarék Csoport 2019–2023-ra

szóló üzleti stratégiája alapján idén a
12 takarékszövetkezet, a két regionális
bank, valamint a Takarék Kereskedelmi
Bank Zrt. egy minden ízében korszerű, a
digitalizáció terén aktív, országosan elérhető, univerzális kereskedelmi bankban,
a Takarékbankban egyesül. Az egyesült
pénzintézet a generációk bankjaként
tipikus élethelyzetekre kínál komplex, innovatív megoldásokat családok, fiatalabb
és idősebb nemzedékek, vidéki és városi
lakosok számára egyaránt. Tovább erősíti
pozícióit a kkv-k körében és az agráriumban, működésével a helyi közösségek,
ökoszisztémák és értékláncok szerveződését segíti elő. Az új Takarékbank termékeit és szolgáltatásait az ügyfelek az
ország bármely takarék fiókjában
igénybe tudják majd venni az
egyesülési folyamat révén. Az
átalakítások egyik sarkalatos
pontja a működés hatékonyságának és a versenyképesség növelése, ennek
részeként a működési
költségek lefaragása, a
digitális szolgáltatások
elterjesztése és komplex
innovatív megoldások
Vida József
kínálata.
elnök-vezérigazgató

Magyarország

A piaci átlagot meghaladva növelte lakossági jelzáloghitelezését a Takarék Csoport 2018-ban. A
takarékok tavaly 95 milliárd forintot folyósítottak, a 35 százalékos növekedés több mint
öt százalékkal múlta felül a 29,6
százalékos piaci átlagot. A
bankcsoport, amely a
jelentős szerkezeti
átalakulások közepette is növeli piaci
teljesítményét, idén
további bővülésre
számít.
[Garantiqa]

Átlagon felül bővítette jelzáloghitel-kihelyezését a Takarék Csoport

Idén további növekedésre
számít a megújuló bankcsoport
A majdnem 100 milliárd forintnyi
folyósított hitelállománnyal a Takarék Csoport tavaly tíz százalékos
piaci részesedést ért el a lakossági
jelzáloghitel-értékesítésben. Az állomány 2018 végén 389,4 milliárd
forintot tett ki. Átlagosan mintegy
12 millió forintot igényeltek tavaly

az ügyfelek, ami nagyjából kétszerese a 2016-os, 5,7 millió forintos
adatnak. Ez egyrészt az ingatlanárak növekedésének, másrészt a
lakosság javuló hitelfelvételi képességének köszönhető.
Az ügyfelek a kiszámítható,
hosszabb futamidőre fixált hitel-

törlesztést részesítik előnyben,
amellyel akár a futamidő végéig előre tervezhetik a törlesztést.
A jellemző hitelfutamidő 15-20
év. A legtöbb igénylés 2018-ban
Bács-Kiskun, Békés és Pest megyéből, valamint Budapestről érkezett, ami azt is mutatja, hogy a

takarékok pozíciója a fővárosban
is erős.
A jelzáloghitel-kihelyezési eredményhez hozzájárult a családi otthonteremtési kedvezmény (csok)
feltételeinek egyszerűsítése, mivel
segítette az ahhoz igényelt, kedvező feltételű lakáscélú hitelezés

THM
2,58%-9,67%
növekedését. 2016-tól 2018-ig a
Takarék Csoport 50,5 milliárd forint összegben kötött csok-szerződést, a tavaly decemberi
adatok szerint az összes csok-támogatás minden ötödik forintját a
generációk és családok igényeire
fókuszáló takarékok folyósították.
A 2018-ban megkötött csok-támogatások 27 százalékát új, 73
százalékát használt lakásra vagy
bővítésre használták fel. Az új lakásra szóló szerződések 33 százalékát egy vagy két, 67 százalékát három vagy több gyermekre
kötötték. Az átlagosan felvett
csok-összeg az összes támogatási formát figyelembe véve három év alatt megduplázódott: 2,9
millió forintra nőtt a 2015-ös 1,3
millió forintos átlagról.

– A Takarék Csoport úgy ért
el átlag fölötti emelkedést tavaly a
jelzáloghitel-kihelyezésben, hogy
közben az elmúlt évtizedek legjelentősebb átalakítását hajtja végre
a pénzpiacon – hangsúlyozta Vida
József, a Takarék Csoport központi bankjának elnök-vezérigazgatója. Idén várhatóan tovább folytatódik a jelzáloghitel-piac növekedése,
amelyet a csok év elején bejelentett módosítása és új elemekkel
való bővítése is kedvezően befolyásol. Szintén növeli a hitelfelvételi
kedvet, hogy az idei év végéig érvényes a kedvezményes áfa az új
lakások építésére, valamint alacsonyak a kamatok is. Mindezek kedvező hatással lesznek a Takarék
Csoport idei ingatlanhitelezésére is
– prognosztizálta.
A 2016-ban életbe lépett családpolitikai intézkedések és a gazdaság stabilitásának folyamatos
növekedése élénkítő hatást gyakorol az új és használt lakások
piacára, ezen keresztül pedig az
ingatlanhitelezésre. Az egyre stabilabb gazdasági környezetben
nőnek a reáljövedelmek, ami a lakosság biztonságérzetét kedvező
irányba befolyásolja és a jelenlegi
piaci kamatkörnyezettel együtt az
ingatlanvásárlás vagy -építés bővülését eredményezi.
*A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési
kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
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PARTNERSÉG
SZOLGÁLTATNI

ÍGY KEREK
AZ OTTHON
Takarék CSOK+10
és Takarék CSOK+15
Otthonteremtő
Kamattámogatott
Hitelek

THM:

3,11%–
3,20%
Most kezdeti
költségekre vonatkozó
kedvezményekkel!*

Most az otthona is nagyobb lehet,
nem csak a családja! Igényeljen állami támogatással
nyújtott, kedvező kamatozású lakáshitelt!

www.takarekcsoport.hu

Kezdeti költségekre vonatkozó kedvezmények*
nem számítunk fel folyósítási díjat
nem számítjuk fel legfeljebb 6 000 Ft értékben a nem hiteles tulajdoni lap és szükség esetén térképmásolat
lekérdezésének költségét, amennyiben azt a Hitelintézetnél kéri le a TakarNeten keresztül
átvállaljuk a közokiratba foglalás díját maximum 50 000 Ft-ig
az első folyósítást követő 30 napon belül visszatérítjük az első értékbecslés díját az alapfedezetre vonatkozóan
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete
ingatlanra bejegyzett önálló zálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges, amelynek díját – a pontos
összeg ismeretének hiányában a THM nem tartalmazza. Hitelintézeti fizetési számla fenntartása/nyitása nem kötelező.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a 2019. április hónapra irányadó kondíciók alapján.
A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak.
A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését
vállalja át a Hitelintézet. A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja,
illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától.
A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.
A hirdetésben szereplő Több Gyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása Magyarország Kormánya
által nyújtott támogatás.
*A kedvezmények és az akciók 2019. április 01. napjától visszavonásig érvényesek. A Takarék CSOK+10 és a Takarék CSOK+15
Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel a www.takarekcsoport.hu/maganszemelyek/fontostudnivalok weboldalon feltüntetett
Takarék Csoport-tagok értékesítési hálózatában érhető el. További, részletes információért kérjük, forduljon munkatársainkhoz.

Takarek_CSOK_Hitekgarhird_236x319mm_1.0.indd 1
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Nem mindennapi eszközök
a mindennapi munka sikerességéért

Most mutasd meg!
A jó tréner motivál és érti,
érzi az emberi lélek minden rezdülését. A csapatépítés egyik fő jellemzője, hogy a szereplőket egyetlen közös cél vezérli, és ez az, ami
erősíti a köztük lévő kötelékeket. [Garantiqa]

Magyarország

Nagy fába vágják

Csapatépítő tréningek,
amelyek összehozzák a munkatársakat

Bye, bye,
komfortzóna!
Akkor jó egy csapatépítő
tréning, ha a csapat egészére és az egyes
egyénekre szabják, hiszen csak így érhető el
a fejlődés. A komfortzónából való kimozdulás
sokat segíthet abban, hogy kezdetét vegye
a belső fejlődés, amely hosszú távon kihat
másokra is. A csapatépítés helyszíne és módszere nagyon sokféle lehet, csak a képzelet
szabhat határokat.. [Garantiqa]

Magyarország

A közös élmény összehozza az
embereket. Azonban a cégvezetők és gyakran a kollégák sem
elégednek meg ennyivel. Szeretnék, ha a munkavállalók azon túl,
hogy jól érzik magukat és jobban
megkedvelik egymást, a hatékonyabb munkavégzéshez szükséges készségeket, hozzáállást,
illetve a vállalat vízióját támogató
szemléletmódot is elsajátítanák.
A szervezők csapatépítés
helyszínéül még mindig előszeretettel használnak egzotikus,
különleges környezetet, ahol folyamatos próbatételek várnak a
résztvevőkre. Világszerte alkalmaznak olyan játékokat is, amelyek során különféle eszközökből valamit együtt kell felépíteni
a csapatnak, legyen az egy
léghajó vagy éppen egy bicik-

li. Nagy-Britanniában mindig is
nagyon népszerűek voltak a bűnügyi-nyomozós játékok, de ezek
már más országokban, például nálunk is régóta jelen vannak.
A gasztronómiai programok és
a kalandparkok szintén bárhol
elérhetőek. A szabadulószobák pedig lassan egész Európát meghódítják.
„Amennyire dinamikusan
változnak a piaci igények
a világ minden pontján,
úgy egyre inkább terjednek el határokat átívelően
a kreatív és új ötletek is.
A szervezetfejlesztő szakemberek, HR-esek pedig igyekeznek felvenni a ritmust. Ehhez
ma már könnyedén
használhatják a

különféle videómegosztó oldalakat, fórumokat, közösségi oldalakat” – árulta el lapunknak Farkas Vera, a Mindset Pszichológia
szervezetfejlesztési tanácsadója,
tréner és coach.
A szervezet felépítésétől, aktuális működésbeli sajátosságaitól,
a munkavállalók igényeitől függően a csapatépítő program megszervezése rengeteg utánajárást
igényel. A tréningcégek számos
lehetőséget kínálnak, ám szükségük van egy, a céget jól ismerő
munkatárs meglátásaira ahhoz,
hogy ki tudják választani azt a
programot, amely a
szervezeti célok megvalósulását
leginkább
segíti.

„Bármilyen
szervezetről is
legyen szó, a

Egy kis történelem...

A pszichológusok és a szociológusok a ’20-as években kezdtek el a munkakörülmények vizsgálatával
foglalkozni, hogy kiderítsék: milyen hatással van a
termelékenységre például a világítás vagy a munka
közben beiktatott szünetek. A következő évtizedekben
már felhívták a figyelmet a dolgozói attitűdök jelentőségére és a csoportidentitás kiépítésének fontosságára is. A mai értelemben vett csapatépítés körülbelül a ’80-as évekre nyúlik vissza. Ekkor kezdtek
elterjedni többek között az asszertív kommunikációs képességeket fejlesztő tréningek és a munkahelyi jóllétet támogató programok. Magyarországon
a csapatépítés műfaját a multinacionális cégek
tették ismertté.

„A csapatépítés során a legnagyobb feladat a közös hang
megtalálása” – tudtuk meg
prof. dr. Németh Erzsébet szociálpszichológustól, a Metropolitan Egyetem tanárától. „A
munkatársak lelki egészségét
nagyban befolyásolhatja, ha
több napot együtt tölthetnek
távol a munkahelytől, és ott
olyan interaktív feladatokban
vesznek részt, amelyek segítik
a professzionális kapcsolatteremtést, megtanulnak meggyő
zőbben, hitelesebben viselkedni, fejlesztik a prezentációs
képességüket” – tette hozzá a
professzor asszony.
A csapatépítő tréningek tehát lehetőséget adnak arra,
hogy mindenki megmutassa magát, saját személyiségét, a résztvevők közösen
körüljárjanak egy-egy témát,
megoldásokat keressenek a
problémákra, intenzíven kommunikáljanak egymással. A
tréning akkor mondható sikeresnek, ha a résztvevők mentálisan felfrissülnek, miközben
olyan dolgokat tanulnak meg
közösen, amik segítik mindennapjai munkájuk sikerességét.
Ha ezek teljesülnek, kisebb

Farkas Vera

A tréner elsődleges
feladata, hogy a belső

motivációt felébres�sze, megmutassa, hogy
milyen előnyökkel jár, ha
a munkatárs részt vesz a
csapatépítésen.
„Az önismeret fejlesztése kulcsfontosságú. Ha
felmérjük, hogy ki milyen
tulajdonságokkal rendelkezik, ki mit tud hozzátenni a munkához, kön�nyeben ki tudjuk dolgozni
a cél eléréséhez szüksége módszert” – érvel
Németh Lóránd klinikai
szakpszichológus, tréner.
A munkahelyi viselkedésünk ugyanis csalóka,
hiszen ott nem önmagunkat adjuk, hanem a
pozíciónknak megfelelő
szerepet játszuk el.

lesz a lemorzsolódás esélye is.
„Nem elég, ha évente egy alkalommal szervezünk csapat
építést, fontos a rendszeresség. Mindenképpen érdemes
időről időre egy-egy tréninget
vagy egyéb képzési formát beiktatni a mindennapi
munkafolyamatba”
– zárta gondolatait prof. dr.
Németh Erzsébet.

vezetőnek tisztában
kell lennie azzal, hogy
a munkatárs érző
lény és nem gép. A
csapatépítés során a
bizalomnak erősödnie
kell; cél: az egyensúly
megteremtése. A
másik emberi
mivoltának a
megismerése
nem munkahelyi környezetben mindig
izgalmas
feladat, sokszor jár kellemes
meglepetésekkel,
és mindenképpen építő jellegű”
– mondja a szakpszichológus.
Németh Lóránd
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Hullámzó trendek

A csapatépítési módszerek tárházából

Formába hozzuk
Csapatot
építeni ma már számtalan
módon lehet; egyik izgalmasabb, mint a másik. A legnépszerűbb formákat gyűjtöttük csokorba. [Garantiqa]
Magyarország

Felelősséggel mások iránt!

Manapság a cégek szeretik hangsúlyozni
CSR-tevékenységüket. Ha az emberek megismerik ezt az oldalukat, elismerően fognak
róluk vélekedni, közelebb érzik magukhoz
az adott vállalatot – így szól az ars poetica.
Éppen ezért közkedvelt az önkénteskedés,

a karitatív eseményeken való közös szerepvállalás. Ilyenkor amellett, hogy a munkavállalók segítenek másokon, a csapaton belüli
együttműködés és kommunikáció is fejlődik, miközben az általuk végzett tevékenység
okozta jó érzés is sokáig megmarad.

köré épül. Az új körülmények, az egymásra
utaltság miatt a csapat működésének dinamikája megváltozik, a rögzült viselkedésformák, a sérelmek eltűnnek, és együttműködőbbé válnak a kollégák.

Mozogj, hogy fejlődj!

A művészetterápia trendi kifejezés, egyre
többen ismerik és hallanak róla. Ma már a
vállalati környezetben is utat tört magának,
például csapatépítő élményfestés formájában. Segítségével hatékonyan kezelhető
a stressz, az önbizalomhiány, a konfliktus.
A kreatív gondolkodás azt erősíti, hogy ne
csak a megszokott és racionális keretek
között próbáljunk egy adott helyzetet kezelni. A csapat közösen készít egy több

A testmozgás és a személyiség fejlődése
között szoros kapcsolat van. Nem véletlen,
hogy sokak szerint az egészséges és aktív életet élő, sportos munkavállalók viszik
előre a vállalatot. A cégek ezt szem előtt
tartva választanak főleg természeti környezethez kötött, aktivitást igénylő csapatépítő, incentive programokat, utazásokat.
Általában a játék valamilyen kerettörténet

Éld meg művészi énedet!

részből álló olajfestményt, a részek pedig
önmagukban és összeillesztve is „egészet”
alkotnak. A foglalkozás során elengedhetetlen az egymásra hangolódás.

Szabadulj ki, ha bírsz!

A szabadulószobás játékok során a résztvevők be vannak zárva egy szobába,
ahonnan minél hamarabb ki kell jutniuk.
Itt is valamilyen kerettörténet köré épül a
feladat. A szabaduláshoz szükséges rejtvények megoldásába a résztvevők an�nyira belemerülnek, hogy már-már teljesen megszűnik körülöttük a külvilág és az
idő. Ezt nevezzük flow élménynek. Emellett a foglalkozás megdolgoztatja a memóriát, komplex gondolkodásra késztet, a
dopaminszint az egekbe szökik. A közös
munka közben szerzett tapasztalat és az
átélt érzések felejthetetlen élményt adnak.
(A cikk Farkas Vera, a Mindset Pszichológia szervezetfejlesztési tanácsadója, tréner és coach segítségével jött létre.)

Így vélekednek a csapatépítésről a HR-vezetők

Mindenki egyért, egy mindenkiért
„Számtalan előnye van”
„Az emberierőforrás-menedzsment egyik legfőbb feladata,
hogy a kollégák megismerjék
egymást és elköteleződjenek a
cég iránt. Évente egy belső tréninget kötelezővé tettünk az új
belépők számára, hogy megismerjék a munkatársaikat, egymást; segítettünk nekik a közös
kommunikációs csatornák és
módszerek kialakításában; bátorítottuk őket arra, hogy merjenek kérdezni. A munkahelyen
kívüli csapatépítésnek számtalan
előnye van: senki sem érzi ma-

Fotó: Palmai Angie

Két nagyvállalat HR-vezetőjét kérdeztük arról, hogy miért tartják fontosnak a csapatépítő tréningeket.
nyabbak lesznek az együttműködések; a kollégák hosszú távú
karrierben gondolkodnak a cégnél; saját magunknak neveljük ki
az új menedzsmentet.”
Dr. Kántor Gyöngyi,
a Sága Foods Zrt.
humánerőforrás-vezetője

„Bátrabban előállnak”

gát kívülállónak, elszigeteltnek;
csökken a fluktuáció; nő az elköteleződés, produktivitás; hatéko-

„Olyan csapatépítő módszereket
alkalmazunk, amelyek a munkatársak közötti kapcsolatok javítását, az összetartás erősítését
szolgálják. A különböző részlegek és a vezetők között rend-

szeresek a közös vacsorák.
Ezen felül CSR-akciók is lehetőséget kínálnak a csapatépítés-

re. 2015-ben elindítottunk egy
olyan, a hazai HR-szakmában
innovatívnak számító programot,
ami egészen más szintre emeli a
csapatépítés fogalmát. Ennek az
a célja, hogy a céghierarchia különböző szintjén, a cég más-más
területein dolgozó munkatársaknak a napi tevékenységükön túl
is alkalmuk legyen a cég működésének befolyásolására, fejlesztésére. Ezáltal a kollégák jobban
megismerik más területek szempontjait is, kezdeményezőbbé
válnak, és bátrabban előállnak
ötleteikkel.”
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A moderátor szíve, José Mourinho taktikája
és a Keresztapa szerepét remekül hozó kisfőnök mimikája

„A szórakoztatásról
szól az életem”
Harsányi Levente műsorvezetői és énekesi rutinjának köszönhetően otthonosan
érzi magát a csapatépítő rendezvények moderátoraként. Amolyan hangulatfelelősként oldja a feszültséget hol stand-uppal, hol zongorajátékkal. Kulisszatitkok következnek. [Garantiqa]

Magyarország

– Úgy tíz évvel ezelőtt kerestek
meg először azzal, hogy legyek
moderátor egy céges rendezvényen. Műsorvezetőként és énekesként már megszoktam, hogy
ki kell állnom a nagyközönség
elé, a szórakoztatásról szól az
életem, mindig van néhány humorbonbon a tarsolyomban. Én
vagyok a hangulatfelelős, aki, ha
kell, stand-upol, ha kell zongorázik, a lényeg: a jelenlévők számára szerethetővé, emlékezetessé tudjam tenni a rendezvényt.
– Szerinted min áll vagy
bukik egy csapatépítő
esemény?
– Elsősorban a szervezésen.
Érdemes profi rendezvényszervezőre bízni a dolgot, hiszen ez is
egy külön szakma. Egy cégnél a
HR-, a marketing- vagy éppen a
kommunikációs menedzserekre
számtalan feladat hárul nap mint
nap, számukra is könnyebbség,
ha olyasvalakire bízhatják a feladatokat, aki a legjobban ért hozzá.
Sajnos volt részem olyan programban is, ahol a szervezés
nem volt tökéletes, és tőlem
várták, hogy megmentsem
a bulit. Szerencsére műsorvezetői tapasztalataimnak és a rutinomnak köszönhetően
sikerült a legjobbat
kihoznom a helyzetből, de
nem volt
könnyű
dolgom.

– Hogyan lehet igazán jó
csapatépítő programot
összeállítani?
– A moderátor szemszögéből
azt mondanám, hogy mindenképpen sokat kell egyeztetni, beszélgetni a szervezőkkel: ki mit
hogyan gondol, pontosan kinek
mi a feladata, és el kell készíteni a tökéletes forgatókönyvet,
ami „kottául” szolgál majd. Úgy
gondolom, hogy a profi rendezvényszervező jól tudja, hogy mi a
dolga, ő az, aki kitalálja a programot, a cégnél dolgozó, partiért felelős kollégának pedig már
csak annyi a feladata, hogy jóváhagyja a tervet.
– Neked mint moderátornak mi a feladatod egy
ilyen rendezvényen?
– Azon kívül, hogy megadom
az alaphangulatot, én vagyok az, aki tolmácsolja
az üzeneteket, érthetővé teszi a feladatokat, tehát összekötő
kapocsként, amolyan
„átemelő szivat�tyúként” működöm.

Fontos még az is, hogy jó benyomást tegyek a közönségre,
mert ha nem fogadnak el, akkor nem szeretik majd a közös
játékokat sem, amelyek rájuk
vár a partin.
– Szerinted miről szól
egy csapatépítés?
– Leginkább egy osztálykiránduláshoz tudnám hasonlítani.
Mindenki szeret kicsit kimozdulni, kötetlen környezetben lazítani,
játékos feladatokat megoldani.
Egy jó csapatépítés ezt biztosítja. A bulihangulat megágyaz annak, hogy mindenki megmutathassa az emberi arcát, élvezze,
hogy nincsenek kötöttségek, így
akár a főnökével is együtt játszhat, oldhat meg vicces feladatokat, együtt nevethetnek.
– Biztosan számtalan
csapatépítő módszer   A csapatépítő programon mindenki egyenlő, nincsen főnök és
beosztott, csak olyan
emberek, aki azért vannak itt, hogy jól érezzék magukat.

rel találkoztál. Számodra melyik a legkedvesebb,
mit tartasz a leghatékonyabbnak?
– Számomra José Mourinho
labdarúgóedző módszere a legszimpatikusabb. Ő azt mondja, hogy minden egyes játékost
motiválttá kell tenni, különben a
csapat nem lesz sikeres. A játékos és az edző közötti jó kapcsolatnak a bizalom a kulcsa. A
másik módszer, amit a gyerekeimnél is alkalmazok: játszva próbálom megtanítani őket
az új dolgokra. A lényeg, hogy
szeressék és élvezzék, amit csinálnak.
– Mikor számít sikeresnek egy csapatépítés?
– Ha a nap végére, az esti
parti idejére mindenki elfelejti a
munkahelyi szerepét, és önmagát adja. A munkahelyen komoly
teljesítménykényszer van: a feladatok hegyekben állnak, a határidők szorítanak. Csupa-csupa
kötöttség, nincs egy szusszanásnyi idő sem. A csapatépítő programon viszont számtalan
kellemes dolog és meglepetés
vár mindenkire. Ott senkinek
sem az a feladata, hogy pipálgasson a határidőnaplójában,
hanem az, hogy a játékra, a

   A jó hangulat
a legjobb visszajelzés számomra.
Ha ezt sikerül hoznom, már elégedetten távozom.

táncra és az evés-ivásra koncentráljon.
– Te mikor vagy magaddal elégedett a moderátor
szerepben?
– Ha úgy érzem, hogy a maximumot nyújtottam, és sikerült
szerethetővé tennem a programot. A jó hangulat a legjobb
visszajelzés számomra. Ha ezt
sikerül hoznom, már elégedetten
távozom. Ha a cég, akivel együtt
dolgoztam, szívesen ajánl mások
számára is, vagy esetleg máskor
is engem hív moderátornak, azt
szintén sikerként könyvelem el.
– Mi a legfőbb üzeneted
a csapatépítések kapcsán?
– Tessék magatokat jól érzeni, és engedjétek el magatokat! A
másik pedig az, hogy a csapatépítő programon mindenki egyenlő, nincsen főnök és beosztott,
csak olyan emberek, akik azért
vannak itt, hogy jól érezzék magukat. Ehhez viszont nem szabad
hagyni, hogy a résztvevők unatkozzanak, legyen tehát sok olyan
program, ami leköti a figyelmüket.
Moderátorként én mindent megteszek, hogy ne laposodjon el a
buli, de nagy segítséget jelent,
ha olyan programokkal van tele a
forgatókönyv, amelyek időről időre felrázzák a vendégeket.

„Az évek alatt sok
programelemmel
találkoztam, de egyet

mégis kiemelnék, mert ez
nagyon tetszett. A céges
rendezvény résztvevőinek
klasszikus filmek szereplőinek a bőrébe kellett bújniuk.
Érdekes volt látni, ahogyan az
egyik főnök a Grease című film
John Travoltájaként táncol és
énekel, más pedig a Keresztapa kultikus figurájaként váltja
meg a világot. Ezek a pillanatok
szerintem nem csak az én retinámba égtek bele...”
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