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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.

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.

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.

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

ÚJÍTÓ

LOGIKUS

RENDSZEREZŐ

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.

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.

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.

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.
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AZ ADATFELVÉTEL JELLEMZŐI

⁕  A három adatfelvételen összesen 132 játékos vett részt.

⁕  A három adatfelvételi helyszín: Internet Hungary konferencia 2021,  

Brand Fesztival konferencia 2021, Lounge Group saját rendezvény 2021.

⁕  A nemi arány tekintetében mindhárom helyszínen a nők voltak többségben.

⁕  A játékban résztvevők többsége mindhárom helyszínen a 18-39 éves korcsoportba tartozott.

⁕  Valamennyi helyszínen a diplomához kötött szellemi foglalkozásúak voltak többségben.

Lounge Group, Munkadinamika kontrollszimulátor 2021.  
A résztvevők körében végzett felmérés (132 fő), az adatfelvételt a Századvég Alapítvány bonyolította.
A diagramon feltüntetett adatok kerekített értékek, így az egyes kategóriák értéke olykor eltérhet a 100%-tól.



A KUTATÁS EREDMÉNYEI
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A JÁTÉKOSOK SZEMÉLYISÉGTÍPUSAINAK  
SZÁZALÉKOS ARÁNYA A HÁROM RENDEZVÉNYEN
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⁕  Legnagyobb arányban  

a felfedezők, a csapatjátékosok, 
valamint a csupaszívek  
képviseltették magukat.

⁕  Személyiségtípusok  
százalékos megoszlása (n=132)

Internet HungaryBrandFestivalLGR saját rendezvény
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A JÁTÉKRA ADOTT REAKCIÓK
SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK SZERINT

Szinte valamennyi játékosnál felszabadult reakciókat lehetett tapasztalni, a legtöbben lazán álltak a feladatokhoz. 
A rendszerezők többségén azonban semmi érzelmi jel nem volt tapasztalható, ugyanakkor ők voltak azok,  
akik a legnagyobb arányban szitkozódtak a játékok közben.  
 
A megbízható csoportba tartozók nem adtak negatív jeleket a játékok során, nem voltak idegesek  
és nem is szitkozódtak, csakúgy mint a Különcök.

Az újítók viszonylag jelentős százalékban adták fel játékokat. 
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A JÁTÉKRA ADOTT REAKCIÓK  
ÉS SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK

A felfedező személyiségtípusúak legmagasabb arányban azok közt voltak, akik esetében érzelmi reakció  
nem volt tapasztalható, akik felszabadultan nevetgéltek, és akik zavarukban nevetgéltek. 
 
Azok közt, akik szitkozódtak a legmagasabb és egyenlő arányban a csapatjátékosok és a csupaszív  
személyiségtípusba tartozók voltak. Azok közt, akiken látszott idegességük egyenlő arányban voltak a felfedezők,  
csupaszívek és csapatjátékosok.

A felszabadultan reagálók közt a legkevesebben a rendszerezők voltak, a kontrollvesztés esetükben  
okozta a legnagyobb kihívást. A zavarukban nevetgélők közt legkevesebben a különcök voltak.
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A felfedező személyiségtípussal rendelkezők a legtöbben az alsóvezetők, középvezetők, felsővezetők  
és szellemi szabadfoglalkozásúak közt voltak. A diplomához kötött szellemi foglalkozásúak közt  
a csapatjátékosok voltak legtöbben.  
 
A diploma nélküli egyéb szellemi foglalkozásúak körében a két legnépesebb csoportot  
a különcök és logikusok alkották. Az egyéb vállalkozók körében egyenlő arányban voltak a felfedezők,  
különcök, logikusok, rendszerezők és csupaszívek.

A diplomához kötött szellemi foglalkozásúak és a felsővezetők körében  
a legkisebb arányban a rendszerezők voltak.

BEOSZTÁS ÉS SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK
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