
Téli mellékletünk összeállításában Madarász 
Viktor burkoló vállalkozó segített nekünk, társ-

szerkesztőként. Viktor munkáiba betekintést 
nyújt jelenlegi számunk Mesterburkoló rovata. 

Kivitelező partnerünk elmondta nekünk, hogy 
munkája során nem a mennyiségre helyezi a 

hangsúlyt, hanem a minőségre. Kiemelkedően jó 
munkát végző szakemberként, nem panaszkod-

hat, akad bőven megrendelése. Ezért el-elgondol-
kodik azon, hogy felvegyen-e maga mellé alkalma-

zottat, vagy egy-egy munkára társuljon valakivel. 
Kérdés azonban számára. hogyan kerüli majd el a 
felesleges konfliktusokat, mit jelent majd, ha kinevel 

maga mellett egy jó szakembert, hogyan fogja őt irá-
nyítani, megtartani. És ami a legfontosabb, hogy hol 

és hogyan talál olyan embert, aki azono-
sulni tud majd a vállalkozása 

igényeivel és cél-
jaival.

„Úgy gondolom, hogy a megfelelő hozzáértésen túl 
sok minden mástól is függhet a jó együttműködés. 
Hiába jó szakember valaki, ha nem tud rendet tarta-
ni a munkaterületen és a munkaeszközök között, ha 
nem tud megfelelően viselkedni a megrendelőkkel. Én 
a megrendelőimet például ismerősök, vagy korábbi 
megrendelők ajánlására találom meg, az ajánlás ga-
ranciát is jelent arra, hogy az emberi viszonyok jók. 
Ezeket egy feszélyezett, nem oda való viselkedéssel 
nem szeretem elrontani. Persze egy brigádban is ösz-
sze kell szokni, meg kell tanulni kompromisszumot 
kötni, de számomra van néhány dolog, amiből nem tu-
dok engedni. Például, hogy nem csapjuk be egymást, 
egy ilyen feltétel, vagy elvárás a részemről.
Jelenleg egyedül dolgozom. De nem zárkózom el attól, 
hogy valakit felvegyek. Az az elvem, hogy annyi mun-
kát kell elvállalni, amennyit meg is tudunk csinálni, de 
tény, hogy egyedül vinni mindent, hosszú távon meg-
terhelő lehet.”

TUDATOS 
ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ

Melléklet kis- és középvállalkozóknak

Nem adok lejjebb 
az elveimből – sem szak-
mailag, sem emberileg”

„
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Ha rászánjuk magunkat, hogy kis létszámú vállalko-
zásunkba új munkatársat keressünk, az első kérdés 
mindig így hangzik:

Hol keressek embert?

Imre negyvenkét éves fejjel döntött úgy, hogy jó 
lenne neki egy stabil partnerkapcsolat, és család-
alapításon kezdte törni a fejét. A baj az volt, hogy 
ezt a stabil kapcsolatot olyan helyeken kereste, ahol 
elég nehezen lehet megtalálni az Imréhez passzoló 
hölgyet. A húsz éves Tímeát például egy diszkóban 
ismerte meg. Egy nap aztán Imre nem bírta tovább, 
és válogatott szavakkal számon kérte a fiatal 
lánytól annak minden korából fakadó szokását, a 
diszkózást, a bulizást, a lógást a haverokkal. A vége 
az lett, hogy a lány kiadta Imre útját, szakítottak.

Mit javasolna Ön Imrének, hol keressen komoly 
kapcsolatot? Én azt mondanám neki, hogy gondolja 
át, mit szeretne, és járjon olyan helyekre, ahol hozzá 
érdemes hölgyekkel tud ismerkedni. 
Új munkatárs keresésekor is pontosan így kell ten-
nünk. Olyan fórumon keressünk, ahol az általunk 
elképzelt munkatárs mozoghat, hiszen a megfelelő 
embert a saját környezetében találhatjuk majd meg. 
Más és más emberek vannak jelen a különböző 
internetes oldalakon, mások olvassák a helyi sajtó 
kiadványokat, vagy éppen nézik, hallgatják a helyi 
TV és rádió műsorokat, és megint más emberek-
hez jutunk el a helyi munkaügyi központot megke-
resve, vagy ha a buszmegállók hirdetési felületein 
hirdetünk. Tapasztalataink szerint a kivitelezésben 
jó munkaerőt az építőipari kereskedések, üzletek, 

TÜZÉP-ek tudnak ajánlani, valamint maguk a kivi-
telezők. Érdemes megkérdezni az ismerőseinket, 
mert ők tudni fogják, hogy kinek a barátja, rokona 
keres épp munkát, sőt sokszor azt is pontosan meg 
tudják mondani, hogy hogyan dolgozik az illető és 
milyen embernek ismerik. Ha Ön kezdő szakembert 
keres, akkor mindenképp ajánljuk a szakiskolákat 
is, amelyek segítségével szintén találhatunk frissen 
végzett fiatal szakembereket. A konkrét keresés 
előtt azonban tegyünk fel még egy kérdést:

Milyen munkaerőre van szükségünk?

Imre belátta, hogy milyen rosszul állt neki a 
párkeresésnek. Feltette magának a kérdést, hogy 
kit is keres valójában. Rájött, hogy egy csinos, 
normális nőt keres, akinek van egy kialakult élete, 
értékrendje. „Ahhoz, hogy ilyen hölgyet találjak, a 
diszkók helyett komolyabb helyeken kell keressek”, 
gondolta magában. Végül egy buszos kirándulá-
son megismerte Noémit, egy kedves könyvtáros 
hölgyet, akiben megtalálta élete párját.

Tehát Imre is rájött arra, hogy fontos végiggondolni, 
hogy milyen embert keresünk? Mérjük mi is fel, 
hogy milyen típusú munkaerőre van szüksé-
günk? Olyan munkatársat szeretnénk, aki precíz 
és jó szakember, önálló munkavégzésre képes, 
és rábízhatjuk a munkát? Vagy fontosabb ne-
künk, hogy mindenben pontosan hallgasson 
ránk, s igényelje a mi vezetésünket? Esetleg 
jó, ha ért valamennyire a számítástechnikához, 
hogy a marketingbe is be tudjon segíteni? Fontos-e 
az új munkatárs esetében, hogy ne dohányozzon, 
hogy tisztán tartsa magát, az építési helyszínt, a 
szerszámokat, hogy bármilyen megrendelővel szem-
ben kifogástalanul tudjon viselkedni? Hogy korban, 
beállítódásban, tudásban, tanulékonyságban pasz-

SZeMÉLyügy

senki sem tökéletes!
hogyan találjuk meg 
a megfelelő alkalmazottat?

A cikk Molnár Mónika HR vezető szakmai 
útmutatásai alapján készült

A Mapei Kft. az építőipari 
szakmai területeken túl egyéb 
szakterületeken is – HR, 
cégvezetés, pénzügy, jog, 
marketing, koordináció stb. –  
támogatni szeretné vállalkozó 
partnereit. 
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szol-e majd hozzánk, vagy a többi munkatárshoz? 
Mindezek a kérdések arra is utalnak, hogy az új 
munkaerőt kereső vállalkozónak saját magával is 
igencsak tisztában kell lennie, önismeretre, és a 
vállalkozásunk ismeretére van szükség ahhoz, hogy 
tudjuk, milyen kollégát keressünk magunk mellé. 
Tudnunk kell, hogy mik az erősségeink, és melyek 
azok a területek, ahol segítségre van szükségünk. 
Egyáltalán nem mindegy, hogy én magam egy 
csendes, elmélyült, vagy egy nyitott, hangos szavú 
ember vagyok. Sőt, ha vannak már munkatársaink, 
akkor az ő tulajdonságaikat, beállítódásukat, erős-
ségeiket és gyengeségeiket is előnyös figyelembe 
vennünk, mivel az új embernek passzolnia kell a 
brigádba, a csapatba.

Feltehetnénk még a kérdést:
Honnan veszi észre egy vállalkozó, hogy a 
kihívásokra, amik előtte állnak, az új mun-
katárs felvétele lehet az egyik megoldás, az 
előrelépés?

Ehhez ismernünk kell magát a vállalkozásunkat, 
tudatosítanunk kell, hogy hol tartunk, milyen a 
helyzetünk és milyen céljaink vannak. Fel kell 
mérjük, hogy milyen plusz bevételi lehetőséget 

jelent nekünk az új munkaerő, de azt is, hogy 
mennyibe fog ő nekünk kerülni. Gondoljuk át, 
hogy a belefektetett pénz, idő, energia, hosz-
szú, vagy rövid távon térül-e majd meg. Például 
egy kezdő szakember kinevelése esetleg csak 
később hoz a vállalkozásnak plusz bevételt, de 
akkor majd többszörösen megtérülhet. Ehhez 
azt is át kell gondolnunk, hogy milyen munka-
végzéshez van szükségünk segítségre. Nem 
mindegy, hogy a cég több munkán dogozik-e 
párhuzamosan, és mi művezetőként több kivi-
telezési helyszín között ingázunk, a szakmai ve-
zetés mellett a logisztika, a munka koordinálása 
a mi feladatunk, vagy egy-egy munkán közösen, 
egy csapatban dolgozunk majd az új munkatárs-
sal, munkatársakkal, és így közvetlenül irányít-
juk a munkavégzést is. Olyan helyzet is adódhat, 
hogy tűzoltásként most kell gyorsan találnunk 
valakit időszakosan, mert beesett egy nagy 
munka. Ilyenkor előnyösebb lehet két tapasztalt 
szakember társulása, hiszen, ha jól össze tud-
nak dolgozni, nagyon eredményesek lehetnek. 

SZeMÉLyügy

„madarat tolláról, embert barátjáról. 
ez elmondható a vállalkozókról is. 

Hogy milyen embereket választ  
maga mellé egy cég vezetője,  

az elsősorban tőle magától függ.  
a vállalkozó ugyanúgy alakítja az őt 
körülvevő munkatársak körét, mint  

a vállalkozás egyéb területeit,  
választott munkatársainkban  

mi magunk tükröződünk vissza.”
– molnár mónika, HR vezető
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Hogyan ismerjük meg jól a jelöltet?
Engedjék meg, hogy ennek kapcsán elmond-
jak még egy történetet. Gergővel egy buszos 
kiránduláson ismerkedtem meg. Az utazást 
egy idegenforgalmi iroda szervezte, és voltunk 
a buszon úgy negyvenen. Gergő mellettem ült 
le, és mindketten nagy várakozással néztünk az 
utazás elébe. Csakhogy egy idő után elegem 
lett Gergőből, mert miközben az idegenvezető 
hölgy az útközben látott érdekességekről mesélt 
nekünk időnként, Gergő folyton a fülembe sug-
dosott. Hogy a hölgy rosszul tudja, hogy még ezt 
is el kellett volna mondania, hogy beszélhetne 
lassabban, máskor meg hangosabban, hogy 
jobb lenne, ha megállnánk, és a busz mellett 
körbeállhatnánk a hölgyet, hogy mindenki 
rendesen hallja, vagy inkább hallgasson, mert az 
ember amúgy is felkészül az ilyen utazásokra, és 
sokszor többet tud, mint az idegenvezető.  
Az igazság az, hogy Gergő valóban sokat tudott, 
mégis elegem lett az állandó sutyorgásából, 
megjegyzéseiből, elégedetlenségéből. Amikor 
végül az idős idegenvezető hölgy sminkjét és 
haját kezdte kritizálni, nem bírtam tovább. 
Felpattantam és igen hangosan megkértem, 
hogy úgy látom, nincs teljesen tele a busz, 
üljön máshová. Na, ebből az lett, hogy Gergő 
az egész utazás alatt folyton új helyet kellett 
keressen magának.  
A történetnek mégis jó vége kerekedett. Éva, 
az igen elegáns, mégis könnyed idegenvezető, 
visszafelé engedélyt kért tőlünk arra, had üljön 
Gergő az ő székébe, és had meséljen kedve 
szerint az úton látott érdekességekről. Talán a jó 
hangulatnak volt köszönhető és Éva kedves-
ségének, hogy megszavaztuk. Végre Gergő 
elemében volt, és senki nem ültette át máshová. 
Valóban sok, addig nem hallott dolgot mesélt el 
nekünk, még vicces is tudott lenni. Azért egy idő 
után Éva tapintatosan kikapcsolta a mikrofont: 
- „Gergő, köszönjük, nagyon érdekes volt. Most 
pedig hagyjuk a többieket, hogy egymással is 
beszélhessenek, vagy csak pihenjenek egyet.”

Láthatják, hogy Évának több nap kellett ahhoz, 
hogy igazán jól kiismerje Gergőt. Egy vállalkozónak 
viszont csak néhány óra áll a rendelkezésére, hogy a 
munkatárs jelöltet megismerje annyira, hogy tudja, 
szeretné-e, hogy nála dolgozzon. Ahhoz, hogy ezt 
kiderítsük, a megfelelő kérdéseket kell feltennünk, 
és a megfelelő helyzetekbe kell vele együtt lennünk. 
Fontos lehet, hogy milyen eredményeket mutat 
nekünk a megismerkedés során. Tudjuk meg, 
hogy eddig hol dolgozott, milyen módon végezte a 
munkáját, milyen típusú személyiség. Egy kivitelező 
esetében például sokat mondó lehet, hogy korábbi 
cégénél hogyan gondolnak vissza rá, volt-e rekla-
mációja, vagy probléma a munkájával, ha igen, mi-
lyen gyakran. 

Számunkra az is jelzés értékű, ha a beszélgetés alatt 
– mint Gergő – sokat panaszkodik más emberekre, 
a főnökére, a megrendelőkre, a korábbi munka-
társaira. Amennyiben ugyanis mindenben csak a 
rosszat látja, úgy kicsi az esélye annak, hogy ez a jö-
vőben változni fog. Bizonyos mértékig a magánéletet 
is megismerjük ilyenkor, és ha látjuk, hogy van egy 
kialakult életvitele, amiben jól érzi magát, megnyu-
godhatunk, hogy stabil, jó hangulatú személyiséggel 
van dolgunk. Azonban, ha állandó problémái van-
nak, például töri az autóját, váltogatja a partnereit, 
a többi emberről erősen kritikusan beszél, akkor 
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ugyanezeket a szokásokat, ugyanezt a belső kultú-
rát hozza majd hozzánk is. 
Jól tesszük ezért, ha a jelölttel leülünk irodában, 
kávézóban, étteremben, vagy egy nekünk kellemes 
helyen, és beszélgetünk vele, mert ilyenkor nagyon 
jól megismerhetjük egymást. Láthatjuk, hogyan 
viselkedik, mennyire felszabadult vagy feszengő a 
számunkra természetes környezetben, esetleg az 
ott lévő emberekkel hogyan lép kapcsolatba. 

Hogyan állapítom meg, hogy a megoldásokra 
figyel-e, vagy a nehézségekre?
Kérjük meg a jelentkezőnket, hogy mondjon el egy 
problémát, egy szituációt, amit már megoldott. Éva, 
az idegenvezető története, például nagyon meggyő-
zött engem a hölgy megoldás centrikusságáról, míg 
Gergő épp az ellenkező gondolatokat hívta elő.
Megkérdezhetjük azt is, hogy milyen főnököt sze-
retne, olyat, amelyik hagyja dolgozni, vagy olyat, 
amelyiket kérdezni lehet, aki vezeti őt. Mondassuk el 
vele, hogy milyen az az ideális munkahely, ahol dol-
gozni szeretne. Meséltessük őt egy kicsit, figyeljünk 
rá, hogy milyen történeteket mesél, hogyan beszél 
másokról, mire fókuszál. Tudjuk meg, melyik pro-
jekten, melyik cégnél dolgozott a legsikeresebben, 
és szerinte miért? Kérdezzük meg tőle egyenesen, 
hogy miből gondolja, hogy ő nálunk jó munkaerő 
lesz? Mit vár ettől a munkától? Miben szeretne 
fejődni? Láthatjuk majd a válaszokból, hogy olyan 
ember-e, aki csak kapni szeretne valamit, vagy szá-
munkra is akar hasznosat nyújtani.
A kivitelezés sokszor se ünnepekhez, se napsza-
kokhoz nem alkalmazkodik. Ha jó az idő, menni kell. 
Ezért nyugodtan behívhatjuk a jelöltet egy hétvégi 
próbamunkára, akár hajnali kezdéssel. Azokban a 
helyzetekben, amikor más otthon alszik, vagy éppen 
nyaralni megy, mi pedig együtt dolgozunk, alaposan 
megismerhetjük az új embert. 

Milyen nehézségei vannak az új munkatárs 
felvételének és kinevelésének?
Egy biztos, ahol emberek vannak, ott nézeteltérés 
is lehet. Mi okozhat konfliktust még akkor is, ha jól 

választottunk? Egy jól képzett, tapasztalt szakember 
például otthagyhat minket, ha jobbat talál, sőt akár 
néhány megrendelőnket is magával viheti. Egy kez-
dő, akit mi neveltünk ki magunknak, pedig kitelje-
sedhet, és egy napon elénk állhat, hogy önálló vállal-
kozásba szeretne kezdeni, és szeretne felmondani. 
Az élet, ezen belül a vállalkozás, a vállalkozói lét 
lényege, hogy élő, változó folyamat, ami bennünket 
új és új kihívások elé állít, váratlan helyzetekbe hoz. 
Tökéletes és végleges megoldást soha nem tartha-
tunk a kezünkben, de egyfajta tudatosságra és az 
élet hozta feladatok megoldás centrikus kezelésére 
szert tehetünk, és ez a cégünk javára fog válni. 
A kudarcok, konfliktus helyzetek erősen összefüg-
genek azzal, hogy milyen képzést, előrelépési lehe-
tőséget biztosítunk munkatársainknak a vállalkozá-
son belül, hogy a cégünk mennyire fejlődő képes, 
milyen távlatokat mutat, milyen biztonságot jelent az 
alkalmazottaknak, hogy mennyire sikerült csapattá 
kovácsolnunk embereinket, és azzal is, hogy mi 
magunk vállalkozóként lépést tartunk-e az idővel, a 
változó igényekkel, akár saját céljainkat és igényein-
ket is ideértve. Ezekről a dolgokról a jövőben további 
mellékleteinkben olvashat.

Ahhoz, hogy tartósan min-
den fél számára előnyös 
munkatársi kapcsolatokra 
tegyünk szert a tuda-
tosság mellett, időt és 
energiát is kell a munka-
társakba fektetni, hogy a 
munkatárs akarjon hosszú 
távon velünk dogozni. 
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Ha már sikerült kiválasztanunk a poten-
ciális jelöltek közül a számunkra legmeg-
felelőbb munkatársat, és a megegyezés 
kölcsönös, nem maradt más hátra, mint 
meg kell kötni vele a munkaszerződést. 
A munkaszerződést írásban kell meg-
kötnünk, és annak tartalmaznia kell a 
munkavállaló és a munkáltató alapadata-
it, valamint legalább a törvény által előírt 
elemeket:
 · a munkavállaló alapbérét,
 · a munkakörének megnevezését,
 · munkavégzés helyét.

A szerződés megkötésével egyidejűleg a 
munkáltatónak tájékoztatási kötelezettsé-
ge van a dolgozójával szemben. Ez történ-
het szóban is, de legkésőbb a szerződés-
kötéstől számított 15 napon belül fontos a 
következő információk átadása:
 · a munkába lépés napja 
 · napi munkaidő
 · alapbéren túli munkaidő
 · egyéb juttatások 
 · munkabér elszámolásának módja és 
gyakorisága

 · a kifizetés napja
 · a munkaköri feladatok leírása
 · rendes szabadság mértéke, és kiadásá-
nak szabályai 

 · a munkarend

 · a felmondási idő megállapításának sza-
bályai

 · van-e a munkáltatónál kollektív szerződés
 · ki a munkáltatói jogkör gyakorlója

Előnyös, ha a munkába lépés napját, a 
napi munkaidőt és a munkabér elszámo-
lásának módját és gyakoriságát a munka-
szerződésben is feltüntetjük. A szerződés 
megkötése előtti napon, de legkésőbb 
aznap, a cégnek bejelentési kötelezett-
sége van a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal 
szemben. Ennek teljesítéséhez a cég két 
dolgot tehet:

1 Regisztrálja magát az ügyfélkapun 
keresztül az interneten a cég szék-

helyéhez tartozó Kormányhivatalnál, és 
benyújtja az évnek megfelelő T1041-es 
nyomtatványt elektronikusan, 

2 vagy mielőbb felkeres egy könyve-
lőt. Minimális számítástechnikai tu-

dással ne fogjunk hozzá az elektronikus 
ügyintézéshez, hiszen egy jó könyvelő az 
első pillanatban tudja, melyik nyomtat-
ványra, milyen adatokra van szükség a 
bejelentéshez. Többe kerül a bírság, mint 
egy megbízható könyvelő bére, így sem-
miképpen ne kockáztassuk meg, hogy 
a munkavállaló bejelentését elodázzuk!  
A bejelentés tényéről a dolgozót írásban 

kell tájékoztatnunk. A nyilvántartásba 
vétel formátuma kötetlen, a bejelentéskor 
megadott személyes és munkaszerződés 
szerinti adatokat kell tartalmaznia, mind-
két fél eredeti aláírásával.
Munkába állás előtt jó, ha munkavédel-
mi oktatásban részesítjük a dolgozót, és 
ajánlott az üzemorvosi vizsgálat is, mun-
kaköri alkalmasság céljából. Az oktatási 
napló kitöltésében és az üzemorvos vá-
lasztásában is segítségünkre lehet vá-
lasztott könyvelőnk. Az üzemorvosi vizs-
gálat és az erről szóló igazolás különösen 
fontossá válik egy esetleges munkaköri 
baleset esetén. Ilyen esetben az Orszá-
gos Munkavédelmi Intézet megnézi, hogy 
biztosítottuk-e a megfelelő munkaruhát 
és védőfelszereléseket az adott munka-
körhöz, valamint az Országos Egészség-
biztosítás Pénztár is kivizsgálja a baleset 
üzemiségét, mielőtt döntenek a balesetet 
követő táppénz kifizetéséről. A vizsgálat 
fontos szempontja lesz a megfelelő orvosi 
alkalmassági vizsgálatról szóló igazolás.

A hivatalos teendők elvégzésén túl, gon-
doljuk át, és már az első napon tisztáz-
zuk az új dolgozóval a cégre általánosan 
érvényes alapelveket, hogy elkerüljük a 
későbbi félreértéseket, vitákat.

milyeN 
teendőink 
vaNNak új 
alkalmazott 
felvétele 
esetén?
Pető Erika, bér és tb szakértő, könyvelő írása
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ÉrTÉKeSÍTÉS

Mit történt a találkozás során? Mindenekelőtt fel-
épült egy kapcsolat, kialakult egy szimpátia, és a 
két ember között pozitív érzések és élmények jöt-
tek létre: a bizalom. A történetben leírt találkozás 
teljesítette a tárgyalás elsődleges célját:

1 Saját magadat add el. Érd el, hogy bízzon 
benned az ügyfél! 

Ez lesz a tárgyalás minden további céljának alapja.

2 A következő elérendő dolog, hogy a megren-
delőnek nem csak benned kell megbíznia, de 

azt is látnia kell, hogy el tudod végezni a munkát, 
vagyis a cégeddel, veled akarja azt megcsináltatni. 

3 Amikor ebben is megegyeztetek, akkor el 
fogja tőled fogadni azokat a műszaki meg-

oldásokat, amelyeket javasolsz, és el is fogja hinni, 
hogy ezekkel valóban az általa kívánt eredményt 
fogod elérni.

4 Ha megérti és elfogadja a megoldásaidat, 
teljesen más alapon fogja megítélni az álta-

lad ajánlott árat. Hiszen átérzi, átéli, és elhiszi, hogy 
cserébe azt kapja, amire vágyik.

5 A jól előkészített helyzetben, kapcsolatban 
az elvégzett munka utáni kifizetés ütemezé-

se és módja is tisztázandó feladat, meg kell ebben 
is egyeznetek. 

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON

Van egy értékesítő jóbarátom, aki igen sikeres a munkájában. Egyik nap egy nagyvállalat vezér-
igazgatójához sikerült időpontot kapnia, ami nem kevés telefonálásába került előtte. Az ismerősöm 
belépett a szőnyeggel borított, elegánsan berendezett irodába, ahol a vezérigazgató úr úriemberként 
fogadta. Helyet foglaltak. Az ismerősöm bemutatkozott, megdicsérte a jól berendezett irodát, és 
közben a háttérben észrevett egy fotót, amelyen a vezérigazgató úr állt egy horgászbottal és egy 
hatalmas hallal a kezében. Rövidesen mindketten lázasan vitatták, hogy melyik évszakban mik a 
pontyfogás trükkjei, milyen a jó csali, és hová érdemes horgászni menni. Igen jól elbeszélgettek,  
úgy egy óra hosszat, amikor az igazgatóhoz beszólt a titkárnő, hogy időpontra érkeztek hozzá.  
Az ismerősöm mosolyogva felpattant, kezet fogott beszélgető partnerével és elbúcsúzott, hogy ne 
tartsa fel tovább az elfoglalt embert. Már az ajtóban járt, amikor az vezérigazgató utána szólt, hogy 
hát nem is mondta el az ismerősöm, hogy miért jött. Mire ő csak ennyit válaszolt: 
– Sokkal fontosabb dolgokról beszélgettünk. Köszönöm. 
Mondanom sem kell, hogy rövid idő múlva a vezérigazgatóból állandó megrendelő és igen jó barát lett. 

Így lesz sikeres 
minden tárgyalás

Juhász Mihály
értékesítő cikke

Írásunk a Hogyan nyerjem el 
az ügyfél bizalmát?  
– 43. Mapei Krónika, Tudatos 
Építési Vállalkozó, Melléklet – 
című cikk folytatása



Vedd észre, hogy az árat és a határidőket 
csak a negyedik pontban említettük. S bár sok 
ügyfél természetesen azonnal ezekről kezd 
beszélni, nem szabad ezt hagyni. Hiszen nem 
a pénzről diskurálni jöttél, hanem segíteni. Se-
gíteni az ügyfélnek elérni a vágyait, megoldani 
a problémáit. Ebből egyértelműen következik, 
hogy előbb meg kell azokat ismerd.
Ahhoz, hogy megismerd ügyfeled vágyait, 
céljait, mindenek előtt bizalomra van szükség 
közted és közte. Az ügyfél akkor érez bizalmat 
irántad, ha érzi, hogy segíteni, támogatni aka-
rod őt. A bizalmat érdeklődéssel, kérdésekkel 
tudod megszerezni. Beszélgess vele arról, ami 
neki fontos, ami neki reális: a céljairól, a vá-
gyairól, és az ezek előtt álló problémákról. Ha 
jól csinálod, akkor megjelennek a beszélgetés-
ben az érzelmek, és létrejön egy bizalomteljes 
kapcsolat.
Lehet, hogy mielőtt olvastad ezt a cikket, egy 
munka előtt kimentél a helyszínre, felmérted 
a munkát, megnézted, hogy mi kell elvégezni, 
elkészítetted az ajánlatot és odaadtad az ügy-
félnek. Így van?
Na, ezentúl mielőtt felmérnéd az igényelt mun-
kát, javasoljuk, hogy tudd meg, ügyfeled pon-
tosan mit akar, mire vágyik, milyen problémája 
megoldását reméli a vágy teljesülésétől. Meg 
kell tudnod, hogy mi lesz az ügyfél életében 

jobb, ha a munka elkészül. Ez a legfontosabb. 
Ezután lehet felmérni a munkát és elkészíteni 
az ajánlatot.
Később, amikor visszamégy, újra beszélgess 
az ügyféllel, ismét tudakold meg céljait, prob-
lémáit, amelyekre megoldást keres. Kérdezd 
meg, hogy milyen érzés lesz, ha már a prob-
léma megoldódik. És beszélgess arról is, hogy 
milyen érzés, ha nem oldódik meg. Mesélj neki 
hasonló esetekről, amikor már ilyen problémát 
megoldottál. Ezután mondd el neki, hogy mit 
fogsz nála elvégezni, és hogy ez mennyibe 
kerül. Ha az ügyfeled elfogadja az árat, akkor 
azonnal tedd elé a szerződést, és rendeltesd 
meg vele a munkát. 
Mi van, ha drágállja az ajánlatot? Kérdezd meg 
tőle, hogy mi a fontosabb: most megspórolni 
százezer forintot, majd egy-két év múlva sok-
kal több pénzért újra csináltatni az egészet, 
vagy inkább most a jó megoldást választani 
valamennyivel drágábban, és az eredményt 
élvezni, ameddig csak akarja. 

ÉrTÉKeSÍTÉS

Bízol magadban? Bízol a saját szakértelmedben? 
Bízol az általad használt minőségi termékekben? 
Segíteni szeretnél az ügyfeleidnek? Jót akarsz neki? 
Ha minderre igen a válaszod, és a fenti eljárást követed, 
nem lesz gondod az eladással, és a tárgyalásaid is sokkal 
zökkenőmentesebbek és barátságosabbak lesznek. 


