
 
 
A LOUNGE GROUP SZEMÉLYISÉGTESZTJE EGY UNIKÁLIS, SAJÁT 
FEJLESZTÉSBEN LÉTREJÖTT MÉRŐESZKÖZ 
 
Mérőeszközünket egy úgynevezett skálavalidálási eljárásban hoztuk létre, melynek 
célja egy olyan item sor kialakítása volt, ami egyértelmű motivációs típusokat 
azonosít. Az előzetes tervezés alkalmával három fő dimenziót jelöltünk ki, melyekhez 
összesen hat végpontot határoztunk meg. A mérőeszköz végpontonként 3 állítást 
tartalmaz. A 18 állítás így faktorokat jelöl ki, és az ezeken elért értékek alapján 
történik a személyek szegmentálása, csoportokba osztása. A skálavalidálás alkalmával 
az itemek egymáshoz való kapcsolódását mértük, és olyan állításokat kerestünk, 
amelyek jól fedik az egyes dimenzióvégeket. Három adatfelvételi hullám tartozott az 
eljárásba, és minden hullám végén faktorelemzéssel vizsgáltuk az egyes itemek 
egymáshoz való viszonyát.  
 
*A mérőeszköz fejlesztését a Századvég Alapítvány bevonásával végeztük el. 
 

Az egyes személyiségtípusok jellemzői 

Felfedező 

Te vagy az, aki mindig a saját érzéseit követi és hallgatsz a belső hangodra, mert tudod, hogy így nem 

tévedhetsz nagyot. Úgy gondolod, az élet értelme, hogy a komfortzónád határait tágítsad. Szerinted minden 

ember különleges és egyedi, és ennek megfelelően a saját útját kell járnia. Hitvallásod: az ember leginkább 

arról ismerszik meg, hogy mit ért el, ezért keresed a kihívásokat, és a sikerek éltetnek igazán. 

Csapatjátékos 

Újdonság? Szeretem! - mondod, és ha elsőre nem sikerül valami, akkor sem csüggedsz, hiszen tudod, hogy 

újrakezdheted. Te vagy az, aki hallgat a belső hangra és az érzelmeidre ügyelve éled az életedet. Közösségben 



érzed igazán jól magad és a közösség is jól érez téged, mert tisztában vagy vele, hogy csapatban jobb 

dolgozni, hiszen együtt egyszerűen jobbak vagytok. 

Csupaszív 

Kinek, mire van szüksége? - teszed fel sokszor a kérdést, és a többiek imádnak azért, mert szinte már előre 

tudod, mi kell nekik. Igazi társas lény vagy, a magányt nem neked találták ki, akkor érzed magad elemedben, 

ha körülötted a társak, a család, a barátok. A hangulatoknak és az élvezeteknek élsz, mindig van nálad 

harapnivaló, amiből szívesen adsz másoknak is. 

Különc 

Jó neked, hogy az érzéseidre hallgatsz, és az is feltűnik a többieknek, hogy biztos vagy a saját ízlésedben. 

Igaz, hogy az újdonságok nem hoznak annyira lázba, de a jól bevált, rád jellemző dolgokban igazi mester 

vagy, csak a maximum - vallod. Egyéni célokat tűzöl ki magad elé, amelyekért egyedül is megharcolsz, ezért 

szereted, ha elismerik: különleges vagy. 

Megbízható 

Azzal mindenki tisztában van, hogy hozzád lehet fordulni, mert mindig lehet rád számítani, precíz vagy és 

az újdonságok sem csábítanak el. Leginkább akkor érzed magad nyeregben, ha szeretetteljes légkör vesz 

körbe, kevés a változó körülmény és hagynak, hogy végezd a munkád. Szereted a kiépített rendszereket, 

amelyeket belaksz. Jó megfigyelő vagy, minden helyzetből tanulsz és a tanulságokat is levonod. 

Újító 

Tisztában vagy vele, hogy mindig megfontoltnak, összeszedettnek és higgadtnak tűnsz. De azzal is tisztában 

vagy, hogy az előrelátás és a tiszta gondolkodás nem akadályoz meg abban, hogy felfedezd a világot és 

feszegesd a saját határaidat. Hiszel abban, hogy mindenki kiteljesedhet, ha szembenéz a félelmeivel, és bátran 

nekiindul a saját maga által választott útnak. 

Logikus 

Te vagy az, aki mindent logikusan átgondol, és ezért a következményeket is előre látja. Lételemed a 

közösség, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan érezd magad, hiszen tudod, hogy a saját 

egyediségével mindenki hozzáad egy kicsit a csapat sikeréhez. Melletted bátran elengedheti magát az ember, 

mert higgadt maradsz a rázósabb helyzetekben is. 

Rendszerező 

Monoton munka? Ide vele! Te szívesen megoldod még azokat is, amelyeket mások már unalmasnak 

találnának. Mindent előre kigondolsz és meghatározott struktúrák mentén cselekszel - előbb tudod a 

megoldást, még mielőtt nekiállnál megoldani egy-egy problémát. Az új dolgok nem hoznak lázba, jobban 

szeretsz elmélyülni egy feladatban, amelynek a megoldását egyéni sikerként éled meg. 

 

 

 


