
részlet egy  válaszlevélből: 

Mentális Képességek 

Az összefüggéseket nagyon jól átlátja, gondolkodási sebessége gyors. Következtető képessége 

implikatív, de alkalmazza az analógiás megoldás is. Az összefüggéseket képes átlátni és logikusan 

következtetni, viszont a már ismert megoldást is szívesen alkalmazza. Erősen tud koncentrálni, 

talán a tevékenykedés átélése és a versenyszellem gyengíthetik ezt a képességét. Kritikai 

képessége is jó. Nagy többségben képes reálisan megítélni a helyzetet, időnként érzelmei, és 

talán a gyorsaság, illetve az információ időnkénti nem egyértelmű befogadása miatt gyengülhet ez a 

képessége. 

Jó lényegkiemelő képességgel rendelkezik. Általában jól látja a helyzetet, de előfordulhat, 

hogy, nem a lényegre koncentrál.(időnként bonyolít dolgokat) Gondolkodása rugalmas, a 

problémák megoldása során képes az irány váltásokra, amennyiben az stabil, jó, biztonságos, 

gyors megoldást ígér, és esetleg elismeréssel is  jár. A variációs képessége, nem rossz, de nem 

is túl fejlett, egy adott probléma megoldásakor a régi bevált, ismert megoldást választja, de 

képes változatos megoldásokra amennyiben erre kap ösztönzést, és nem a „haladjunk, így 

biztos, már bevált” módot ítéli elegendőnek. A duktor átlagos mértékben használja fantáziáját, 

amennyiben a helyzet úgy kívánja, tud kreatív lenni. Objektivitása nem rossz, időnként lehetséges, 

a téves információ áramlás miatti téves reagálás illetve a sikerorientáltság miatt objektív 

ítélete megbillenhet. Általában ezeket a megbillenéseket, kilengéseket, stabilizálni akarja, és 

tud is korrigálni. Emlékezetben tartás és felidézés képessége valószínűleg jó. Az írásban majdnem 

kiegyenlítettek a holisztikus és az analitikus gondolkodásra utaló jelek. A divergens (jobb féltekés) 

gondolkodás kis mértékben jobban jellemzi, az egésznek tulajdonít nagyobb jelentőséget. 

Valószínű először egyben akarja látni a problémát majd részleteiben is elemzi. Inkább reál 

beállítottságú. Érzelmi megnyilvánulásai többségében fegyelmezettek, (erős kontroll) szereti 

tárgyilagosan, gyorsan megoldani őket, de az emberi problémák sem hagyják hidegen. 

Nagyon sokféle kép lehet motiválni. Egyértelmű kommunikációra törekszik, pontosság, és 

alkalmazkodási igénye van. Jó a pszichés közérzete, együttműködő, közvetlen, jóindulatú, 

segítőkész, felelősségérzete nagy. Tevékenységre, a megvalósításra fekteti a hangsúlyt, 

Szoros munkatársi kapcsolatban dolgozik, ő az irányító. Terhelhető, a feladatait könnyedén 

képes ellátni, de nem akar minden áron magára húzni feladatokat. 

Jó felfogó képesség jellemzi, az új eszmék, új gondolatok  iránti nyitottságra is hajlamos 

lehet. A szellemi törekvéseit képes megvalósítani, a realitásokhoz igazítja igényeit. 

Közvetlen, extrovertált. 



 

 

Önmagához való viszony 

Önértékelés, önbizalma nagyon jó, nagy többségben, kompetensnek érzi magát. Az új 

dolgokhoz a közösséghez való hozzáállása lehetséges, hogy változó intenzitású. Ez 

befolyásolhatja önértékelését is. Önszabályozó funkciója nagyon jól működik. Az 

alkalmankénti megjelenő erősebb érzelmeket, pl: türelmetlenség, sikerorientáltság jól képes 

kordában tartani. Önállóság igénye jelen van. Önérvényesítési képessége jó, rendelkezik kellő 

akaraterővel, de nem ez az elsődleges számára. A duktor szeret biztos lenni a dolgában, meg 

akar felelni a követelményeknek, sémákhoz való ragaszkodás is jelen van, lehet a túlbiztosítás 

következménye. Lehetséges, hogy alkalom adtán hagyja magát befolyásolni, de nem ez a 

jellemző. A fegyelmezettségére jellemző hogy gyors tempója ellenére nagy többségben nem 

jellemzi a kapkodás. Frusztrációtűrése erős, jó. A célt szem előtt tartva képes teljesíteni, 

energiát sem szeret pazarolni. 

 

Szociabilitás 

A közösségbe be akar illeszkedni, beilleszkedés formájára a közvetlenség, nyíltság jellemző 

elsősorban. A beilleszkedésének célzata lehet, altruisztikus és egoisztikus indokú egyaránt. 

Szeret másokért, a közösségért tenni, szociális beállítódású ember, ugyanakkor sikerorientált 

és elismerésre vágyik. 

 

Emocionális bázis 

Kapcsolatai nem annyira árnyaltak, (szeret mindenkivel jóban lenni) némileg, érzelmi 

fékezettséget mutat. Ezek azonban nem olyan nagy nyomatékúak, hogy bármelyik alapvetően 

jellemző lenne a duktorra, csupán azt jelzi, hogy esetleg hajlamos lehet így érezni. Az 
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általános hangulata stabil. Magatartására hirtelen kitörések nem jellemzőek, illetve 

kontrollálni tudja. A sztenikus (felülkerekedő) és asztenikus (félelemből alárendelődés) 

magatartás jelei fellelhetőek, de nem jellemzi egyik sem. 

 Energiák 

 Kellő energiával rendelkezik, van akaratereje, és nagyon jó az energia gazdálkodása. A 

megkezdett feladatokat befejezi. Fontos számára a dolgok végig vitele, önbecsülése és a siker 

érzésének érdekében is. 

 

 

 

Motivációi:  

Kiemelkedően sokféle a motiválhatósága. A legerősebb motiváló tényezője, a kifejezett 

mozgás igény(71%) A tevékenykedés kifejezett igénye, a tettek embere. Az így motiválható 

emberek, személyes tempója és vitalitása jóval az átlag fölött van. Nagyon jól motiválja még 

a vezetői szerep( 63%) és az önmegvalósítás(57%). Az elmélyülés lehetősége is (50%) is 

fontos lehet számára. A közösségi kapcsolatok szerinti motiváció sem elhanyagolható(45%), 

szereti ha tud segíteni, fontos számára a közösségért való cselekvés ténye. Az anyagi 

javadalmazás (33%) is jelen van, de nem túl erős motiváló tényező, ha a mozgás-döntés 

szabadságával kell konkurálnia. A kedvező munkakörülmények és kényelem (25%) is adalék 

lehet a motivációhoz de nem hangsúlyos mértékben. 

 

 
 

Munkavégzés 

Kezdeményező készsége átlagosnak mondható.(bár a stabil önértékelés a tett vágy miatt, 

inkább lehet kezdeményező) Általában ésszerűen, a célt szem előtt tartva cselekszik. Stabil, 

eredményes precíz, munkavégzésre képes. A rábízott feladatot lehetőségeihez mérten a 

legmaximálisabban végzi el. Az önállóság fontos lehet számára. Összességében, szorgalmas, 

és tűri az egyhangúbb munkát is, de nem ez az erőssége. Jó az együttműködő készsége. 

Lehetséges változó hozzáállása, de nem ez a jellemző rá, a nyitottság, viszonylagos 

rugalmasság, és a szociális kapcsolatok fontossága miatt.  
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Munkatársi kapcsolata szoros, Ő az irányító a csapatban, de nem akar mindenáron ő 

irányítani. Határozott személyiség, nagylelkű, kiegyensúlyozott, hatni tud, jó 

áttekintőképessége, nagy önfegyelem és tett vágy jellemzi. Nyílt, következetes, vállalkozó 

szellemű, egészségesen öntudatos, lelki stabilitás jellemzi, de az érzelmei időnként 

elragadhatják. Néha a formaságokat előtérbe helyezi. A vitatkozás, kritikusság időnként 

erősebben fellobbanhat benne, de ez nem fordul túlzó magatartásformába. Lényegében, 

diplomatikus, lelkesedő, lényegre törő. Türelmetlen is lehet, akit a lendület elragad, a 

külvilág, mások, és a célok felé orientálódik, óvatosságát feladhatja. Erő tartalékai vannak, jó 

a teherbíró képessége, kevésbé jó a monotónia tűrése, kíváncsi, érdeklődő, rugalmas, 

változatosság igénye nagy, kalandvágy is jellemzője lehet időnként. Lehetséges az 

alkalmankénti nem jó információáramlás miatti rossz reagálás. Érzékeny is lehet időnként, így 

a külső hatásokra hevesen reagálhat. Aktív, vezető beállítottságú. Fontos számára a 

teljesítmény és a végső siker. Versengő, hajlamos kockázatot vállalni, kitartással halad céljai 

felé. Társaságban gyorsan a középpontba kerül, szavaira odafigyelnek. Korrekt és gerinces, 

óvatos ember. Szívesen szerepel, sőt igényli a figyelmet az elismerést. Vállalkozó szellemű, 

lelkes, képes erőt sugározva másokat is ösztönözni, de elbizonytalanodhat, és ekkor igényli a 

meghallgatást. A nehéz helyzeteket tudja humorosan kezelni. Az élethez józanul viszonyul, 

harmóniában van a tudat, ösztön, és a mindennapjai. Az egészséges kontrolljából és 

következtető képességéből adódóan, cselekedeteit átgondoltan végzi, erőforrásait tervszerűen 

használja, felelősségtudattal és kritikai érzékkel rendelkezik, törvénytisztelő. Önmagába vetett 

hite, és alkalmazkodóképessége erősíti teljesítményét.  

Alapvető beállítottsága a nyitottság és az oldottság Ezért dolgoznia kellett, mert belűről még 

fel-fel bukkanhatnak, a befele fordulásra késztető érzések. Megnyilvánulásaiban közvetlen. 

Jól alkalmazkodik minden helyzethez, új információkhoz, új környezethez, új emberekhez 

egyaránt. Általában diplomatikus. Szereti a változatosságot. Jóindulatú, segítőkész, jól 

gazdálkodik az energiáival, hatékony. A külvilág felé irányul, a gyakorlati szükségletek 

irányítják. Aktivitásban élik ki magát. Nem hátrál meg. Siker orientált. Cselekvés, tettek, 

munka nagyon fontosak számára. Értelem, intuitív felfogóképesség, a figyelem 

összpontosítása jellemzi. Az új eszmék, új gondolatok iránti nyitottság is jelen lehet.  

 

Munkájában határozott fellépésű és precizitás jellemzi. Nyitottság mellett saját érdekek 

képviselete, adok-kapok viszony jelenléte is lehetséges. Előfordulhat kapkodás, de még 

viszonylag időben korrigál. A tevékenységét szociális téren hasznos kivitelezés mutatja, 

lehetőségeit ki akarja, és elég jól ki is tudja használni. A siker és elismerés fontos számára. A 

feladatok kezdetén az ész érveket meghallgatva és tájékozódva lát neki a feladatoknak. A 

munkafolyamatok közben és kisebb feladatoknál már akár ösztönösen is kezdhet a 

megvalósításokhoz. A befejezéshez marad elegendő energiája, és szereti „learatni a 

babérokat”. Ellenőriz és szeret pontos precíz munkát kiadni a kezéből. Szeret irányítani, 

határozott elképzelései vannak, de az irányítást nem akarja minden áron. Kiemelkedően sok 

féle kép motiválható személy. 

 


