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Érzelmi Intelligencia Vezetőknek    
 

 

Az Érzelmi Intelligencia egyszerűen megfogalmazva az érzelmek felismerése és menedzselése 

önmagunkban és másokban.  Az amerikai légierő 10000 dollárt fektetett EQ-val kapcsolatos 

képzésekbe és 2 millió dollárt spórolt a toborzási folyamataikban. Az American Express magas 

EQ-val rendelkező pénzügyi tanácsadói kimutathatóan magasabb eredményt értek el, mint 

alacsony EQ-val rendelkező kollégáik. 

 

 „Amikor tudatosságot hozunk az érzelmeinkbe, erőt hozunk az életünkbe.”  

                                                                                               Tara Meyer Robson     

 

Az Érzelmi Intelligencia használata a vezetők életébe nyugalmat hoz az emocionális 

helyzetekben, illetve segíti, hogy megértsék, és jobban kezeljék érzelmileg erősen érintett 

kollégák, ügyfelek viselkedését. A 3 nap során megismerjük és gyakoroljuk az Érzelmi 

Intelligencia 4 kompetenciáját, vezetői szemszögből.  

 

 

Kiknek ajánljuk?  Időpontok, helyszín 

 

 HR szakembereknek 

 Csoportvezetőknek 

 Projektvezetőknek 

 Közép és felsővezetőknek egyaránt 

 

  

Időpontok: 3x1 nap 

2019. április 12. 

2019. május 7. 

2019. május 29. 

 

Nyelv: Magyar 

 

Helyszín: 

1007 Budapest, 

Margitsziget Danubius Grand Hotel 

Human Digital Group iroda  

 

 

Képzési Díj: 

270.000 Ft + ÁFA / fő  

2 fő / vállalat esetén: 250.000 Ft + ÁFA / fő 

 

Módszertan  

 3×1 nap (4-6 hét a tréningnapok 

között) 

 8-10 fős csoportok  

 Interaktív témafeldolgozás  

 Szituációs gyakorlatok, egyéni 

visszajelzések  

 Egyéni akciótervek és beszámolók a 

konkrét eredményekről 

 Memóriakártyák és alkalmazások  

 

http://www.humandigitalgroup/
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Tartalom 
 

1. nap: Egyéni érzelmi tudatosság  2. nap: Önmagunk menedzselése 

 
 Az Érzelmi Intelligencia üzleti haszna 

 Az Érzelmi Intelligencia területei 

 Érzelmi check-in – saját érzelmeink 

felismerése  

 Érzelmi sokszínűség a vezető életében 

– érzelmi szókincs bővítése 

 Események és érzelmi hatásaik a 

vezető életében 

 Hogy találjuk meg a “Miért”-et az 

érzelmeink mögött üzleti helyzetekben? 

 Érzelmek és mögöttes szükségletek 

beazonosítása a vezető és munkatárs 

esetében 

 Pozitív belső hozzáállás kialakítása  

   Forró gombok beazonosítása – Ki és 

mi nyomja be őket?  

Mit mond a viselkedésünk az 

érzelmeinkről? 

 Érzelem és logika lista készítése a 

döntéshozatal segítésére 

 Az önuralom 3 mechanizmusa: 

projekció, identifikáció és fixáció 

 Lehetőség fókusz vs. a korlátokra való 

fókusz helyett 

 Belső beszéd kontrollja 

 Rövid távú és hosszú távú technikák 

használata az önuralom növelésére 

 Érzelmek kifejezése konstruktív 
módon: erőszakmentes kommunikáció 

 

3. nap: Társas érzelmi tudatosság 

 

 Valódi empátia és aktív hallgatás  

 Mások érzelmeinek adaptív kezelése: nyugtázás 

 Az időzítés, mint az érzelmi intelligencia jele 

 Testbeszéd megfigyelése emocionális helyzetekben 

 Mentális telítettség vs, mentális jelenlét társas helyzetekben 

 MBWA (management by walking around) – kerülj képbe a társas környezettel 

 Kulturális jelek a társas tudatosság érdekében 

 

 Tanácsadó: Horváth Gábor 
 

 
 
Tapasztalat és háttér: 

  
 Senior Tanácsadó-Tréner, Key Account Manager 

10 éves tréning tapasztalat multinacionális környezetben 

 Pszichológus diploma 

 Akkreditált NLP Master coach 

 Akkreditált DISC tanácsadó  
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Ezen kitöltött, a fent megjelölt Megbízó és Résztvevő által aláírt és a Képző Intézmény számára visszaküldött 
Jelentkezési lap minősül a megjelölt Képzés megrendelésének. A Megbízó és a Résztvevő által aláírt és átadott jelen 
okirat Képző Intézmény általi aláírásával jön létre - a hátoldalon írott tartalommal - a Megbízó és a Képző Intézmény 
közötti Szolgáltatási szerződés valamint a Résztvevő és a Képző Intézmény közötti Felnőttképzési szerződés. A 
képzésen való megjelenés feltétele a képzési díj megfizetése, a képzésre benyújtott ezen jelentkezési lap (és ezzel 
a Szolgáltatási és Felnőttképzési Szerződés) Résztvevő és Megbízó általi cégszerű aláírása. Kérdése esetén a 
tréningről további információval az alábbi elérhetőségek egyikén tudunk segítségére lenni: 

Tel: +36 30 605 7754  E-mail: jvisnyei@krauthammer.com  

Megbízó a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy a fent megnevezett Képzést megelőző 4 héten belüli 
lemondás esetén a részvételi díj 25%-a, 10 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 3 munkanapon 
belül és a képzést megkezdését követően a teljes részvételi díj számlázásra kerül a Megbízó felé. 

JELENTKEZÉSI LAP 

A képzés címe: Érzelmi Inteligencia 

A képzés azonosítója O/EQ3/BUDA/HU/2019_01 

A képzés időpontja: 2019.004.12.; 2019.05.07; 2019.05.29 

A képzési díj: 
1 fő esetén 270.000 Ft + ÁFA / fő 

2 fő / vállalat esetén 250.000 Ft + ÁFA / fő 

 
A jelentkező (magánszemély) ("Résztvevő") adatai: 

Név:  Város:  

Beosztás/munkakör:  Irányítószám:  

Születési dátum:  Utca, házszám:  

Telefonszám:  Faxszám:  

E-mail cím:  

A költségviselő (cég) ("Megbízó") számlázási címe:  

Cégnév:  Város, irányítószám:  

Cégcsoport (ha tagja):  Utca, házszám:  

Telefonszám:  Faxszám:  

Cégjegyzékszám:  Adószám:  

Bankszámlaszám:  

PO szám:  

A költségviselő Megbízó postacíme (amennyiben eltér a számlázási címtől): 

Város, irányítószám:  Utca, házszám:  

A képzésért felelős vezető (a Megbízónál): 

Név:  Beosztás/munkakör:  

Telefonszám:  Faxszám:  

E-mail-cím:  

Dátum: 

Résztvevő aláírása: 

Megbízó cégszerű aláírása: 

Képző Intézmény aláírása: 

http://www.humandigitalgroup/
mailto:jvisnyei@krauthammer.com
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SZOLGÁLTATÁSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 

E szerződés a túloldalon (a Képző Intézmény aláírása mellett) feltüntetett időben jött létre, egyrészről az alábbiakban megjelölt Képző 
Intézmény, másrészről (1) a túloldali jelentkezési lapon Megbízóként feltüntetett személy között, mint szolgáltatási szerződés (a 
Szolgáltatási Szerződés), továbbá (2) a túloldali jelentkezési lapon Résztvevőként feltüntetett magánszemély között, mint 
felnőttképzési szerződés ("Képzési Szerződés"): 

Név Krauthammer Partners Magyarország Kft. 

Székhely 1007 Budapest, Margitsziget Danubius Grand Hotel 

Cégjegyzékszám 01-09-877396 

Adószám  13867681-2-41 

Bankszámlaszám 10918001-00000039-01070008  (UniCredit Bank) 

(a továbbiakban: Képző Intézmény vagy Megbízott) 
 

1. A SZERZŐDÉSEK TÁRGYA 
1.1 SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat a jelentkezési lapon meghatározott képzés (a Képzés) 
megtartásával. A Képzés programját a Megbízó megismerte. A Megbízott a Képzés megtartását elvállalja. Kijelenti továbbá, hogy annak 
megtartására képes, illetve az ahhoz szükséges szakértelemmel, képzett személyzettel rendelkezik. 

1.2 KÉPZÉSI SZERZŐDÉS A Résztvevő és a Képző Intézmény megállapodnak abban, hogy a Képző Intézmény által a fentiek szerint 
szervezett Képzésben a Résztvevő előírások szerint részt vesz, és megszerzett ismereteiről, készségeiről a Képzés befejezésekor számot 
ad. A Képzés ismertetőjét a Résztvevő átvette és elolvasta. A Képzés díját a Szolgáltatási Szerződés szerint a Megbízó viseli. 

2.  A KÉPZÉS IDŐPONTJAI: 2019.004.12.; 2019.05.07; 2019.05.29 

3. A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 09:00 – 17:00 

4. A KÉPZÉS HELYSZÍNE: 1007 Budapest, Margitsziget Danubius Grand Hotel 
5. A KÉPZÉS CÉLJA: A képzéshez tartozó ismertetőben leírtak elsajátítása. 
6. A KÉPZÉSSEL MEGSZEREZHETŐ, ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK: A képzés ismertetőjében leírva. 
7. A KÉPZÉS SORÁN NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA: Szóbeli értékelés 
8. HIÁNYZÁS MÉRTÉKE:  A tréning első napján a megjelenés kötelező. Nem megjelenés esetén a tanfolyam elvégzését igazoló 
Tanúsítvány nem adható ki. 
9. A KÉPZÉSI DÍJ: 
9.1. A képzésen való megjelenés feltétele a képzési díj megfizetése, a képzésre benyújtott Jelentkezési lap és jelen Szerződés 
cégszerű aláírása. 

9.2. A képzési díj összege a jelentkezési lapon kerül megjelenítésre. 

9.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ÁFA tv. szerinti teljesítési időpontnak a Képzés első napját tekintik.  

9.4. A képzési díjat a Megbízó a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal a Megbízott által benyújtott előlegkérő levél vagy 
számla ellenében átutalással fizeti meg a Megbízott fent megadott számú bankszámlájára. 

9.5. Az aktuális képzéshez tartozó tájékoztatón szereplő árak személyenként értendők, számlázásra a jelentkezési lapon 
szerepeltetett összeg kerül. 
10. TITOKTARTÁS ÉS ADATKEZELÉS: 
10.1 Megbízott harmadik személlyel szemben köteles minden olyan ismeretanyagot, tényt, adatot, körülményt, vagy bármilyen 
egyéb adathordozón rögzített vagy rögzítetlen információt titokként megőrizni, amely a jelen Szolgáltatási Szerződés teljesítése során 
akár a Megbízóval vagy a résztvevővel kapcsolatban tudomására jutott. 

10.2 Megbízott a Megbízóval kapcsolatosan tudomására jutott információkat saját működési körén belül sem használhatja, 
illetve hasznosíthatja, továbbá köteles titoktartási kötelezettségét az általa alkalmazott, illetve foglalkoztatott személyekkel is 
betartatni. 

10.3   A Megbízott GDPR szerinti és Megbízó által megismert Adatkezelési Szabályzata az alábbi címen elérhető: 
krauthammer.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

11. LEMONDÁS: 
A Képzést megelőző 4 héten belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a, 10 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 
3 munkanapon belül és a képzést megkezdését követően a teljes részvételi díj számlázásra kerül a Megbízó felé. 

12. EGYÉB: 
A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben 
keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kár a szolgáltatót terheli. 

 
 
 

Résztvevő    Megbízó    Megbízott 
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