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RISE TÖRTÉNETE

2001: A RISE ALAPRENDSZERÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

• A világ legjobb 6 üzleti pszichológiai rendszerének értékelése

• Csak az üzleti életben, a gyakorlatban is működőképes elemek felhasználása

• Marston elméletének személyiség tipizálási rendszerének alkalmazása

• Pszichológiai csapat felállítása (4 fő, nemzetközi üzleti pszichológiai szakemberek)

2005: GENERÁCIÓS KUTATÁS MEGKEZDÉSE

• Aktuális x-y-z generációs elmélet értékelése

• Önálló generációs elmélet felállítása

• Üzletfejlesztésekben történő alkalmazás

• Társadalmi, és szociológiai adatbázis építés megkezdése (események naplózása)

• RISE generációs rendszer definiálása (12 éves és 4 éves periódusok)

2007: SPORT ÉS OKTATÁS

• RISE sportban történő alkalmazásának megkezdése

• Azonnali visszacsatolás (eredeti személyiségtípus a mérkőzéseken)

• Magániskolákkal történő együttműködés megkezdése (középiskola, felsőoktatás)

2018: ÖNÁLLÓ BRAND ÉS VÉGLEGES PORTFÓLIÓ

• RISE brand megjelenése,üzleti alkalmazása

• Széchenyi  Innovációs nagydíj

• Business Indexek  (RISE Executive,White Collar,Blue Collar,Candidate)

• Nemzetközi expanzió
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ÜZLETI ÉS PSZICHOLÓGIAI HÁTTÉR
• 37 szakember tudása

• Nemzetközi pszichológusok, modern felfogású szakemberek periódikus alkalmazása

• 38 760 üzletember komplex személyiség – és viselkedés elemzése és személyes kiértékelése

• 3 000+ élsportoló értékelése

• 4 000+ junior elemzése

• 600 000+ CV elemzése

• 500+ sikeres üzletfejlesztésben történő alkalmazás

• 300+ műhelymunka megtartása a RISE értékelése alapján

• 2018-as neurológiai kutatási bejelentés: személyiség 95%-ban állandó életünk során

• 14 éves Generációs kutatóbázis (12 éves és 4 éves periódusok)

• Társadalmi – és szociológiai események adatbázisa (2 764 esemény)

• Üzleti életben történő tesztelés: 8 000 fős teszt csoport

A RISE RENDSZER



RENDSZER EGYEDISÉGE

• ”Original personality” pontos meghatározása

• „Present personality” pontos meghatározása

• „Idol personality” pontos meghatározása

• Személyiségtípus alapú generációs besorolás (4 éves periódusok)

• Business Indexek definiálása

• Recruitment folyamatokban történő komplex alkalmazás

• Menedzsment fejlesztésben történő alkalmazás

• Szervezetfejlesztési projektekben történő bizonyítás

• Valódi, üzleti életben történő tesztelés (nem pszichológiai elméletek igazolása)

• Sportban történő bizonyítás (EHF hivatalos partnere)

• Junior elemzések (10 éves kortól)

• Családi elemzések (2019)

• DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUST VIZSGÁL AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN
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A RISE RENDSZER

RULER / URALKODÓ
• Domináns, célorientált, ambiciózus / arrogáns, egyéni  játékos
• Döntéshozatali pont: imázs, státusz, profit
• Döntéshozatali mechanizmusa: gyors, határozott, elkapkodott

INDIVIDUAL / ÖNMEGVALÓSÍTÓ
• Kreatív,  színes, kommunikatív, egyedi/ kaotikus, önző
• Döntéshozatali pont: fókuszba kerülni, új dolgok
• Döntéshozatali mechanizmus: ad-hoc, kiszámíthatatlan

SUPPORTER / EMBERKÖZPONTÚ
• Kitartó, lojális, stabilitást kereső / fél a változástól
• Döntéshozatali pont: követni a vezéreket, stabilitás
• Döntéshozatali mechanizmus: nem tudnak  döntést hozni

EXPERT / PROFESSZIONALISTA
• Tényszerű, objektív, logikus, profi / érzelemmentes
• Döntéshozatali pont: adatok, logika
• Döntéshozatali mechanizmus: lassú, túlelemez

SZEMÉLYISÉGTÍPUSOK
(4 FŐ TÍPUS – 12 ALTÍPUS – 8 640 KATEGÓRIA – 1 MILLIÓ VARIÁCIÓ)



A RISE RENDSZER
LIFETIME PERSONALITY INDEX

IDOLIKUS SZEMÉLYISÉG
• Követendőnek kijelölt személyiség
• Tudat alatti követő magatartás
• Minél közelebb van az eredeti 

személyiséghez, annál jobb
• Hosszú távon tervezhető személyiség

JELEN  (MÓDOSULT) SZEMÉLYISÉG
• Eredeti személyiség + múltban  1 évnél 

tovább viselt viselt maszkok
• Jelenben leginkább látható
• Krízishelyzetben összeomlik
• Módosulások kategorizálása

EREDETI SZEMÉLYISÉG
• Legfontosabb döntések
• Krízishelyzet döntéseinél
• Teljesítőképesség maximuma
• Legsikeresebb élet
• Gyermekkorból kalkulálható



A RISE RENDSZER
LIFETIME BEHAVIOUR INDEX

HOSSZÚTÁVÚ VISELKEDÉS
• 5-8 éves távlatban vizsgál
• Hosszútávú célok megjelenése
• Azonnal megváltozhat
• Maradandó problémára figyelmeztet

RÖVIDTÁVÚ VISELKEDÉS
• Elkövetkezendő 6 hónap viselkedése
• Beavatkozás esetén megváltozik
• Figyelmeztethet aktuális problémára
• Motivációs irányokat jelöl ki

AKTUÁLIS VISELKEDÉS
• Jelenlegi viselkedés
• Jelen személyiségéből adódik
• Azonnal megváltozhat
• Célok teljesítése okán mutatott



A RISE RENDSZER
40 FAKTOROS SKÁLÁZÁS
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A RISE RENDSZER
BUSINESS INDEXEK

• Leadership Poten7al Index: Az index megmutatja, hogy az Ön személyisége milyen
mértékben felel meg a mai, modern vezetőkkel szemben támaszto=
követelményeknek.

• Business Idol Indexes (Short-term & Long-term): milyen mértékben felel meg a mai
generációk modern üzleC elvárásainak. Tudják-e Önt a jelen üzleC élet szereplői idolnak
tekinteni, milyen mértékben néznek fel Önre, milyen hajlandóság van bennük, hogy
Önt kövessék.

• Team Cohesion Index: milyen mértékben alkalmas egy már felépíte=, működő csapat
egybentartására, a csapatszellem folyamatos fenntartására.

• Internal Business Development Index: alkalmas-e, hogy már felépíte=, működő
szervezetet folyamatosan megújítson, elképzeléseivel, akcióival fejlesszen.

• Crisis (Change) Management Index: milyen mértékben alkalmas váratlan, negaKv
helyzetekben történő stratégiai – és operaKv cselekvésre, új üzleC irányok
kialakítására, és a szervezet új irányokba történő elmozdítására, környezete
moCválására, objekKv, nehéz üzleC döntések meghozatalára.

• Secure Business-Building Index: milyen mértékben alkalmas stabil csapatok,
szervezetek, üzleC folyamatok, cégek felépítésére, kiszámítható, tervezhető üzleC célok
meghatározására, teljesítésére, hiteles szakember képének kialakítására, megőrzésére.

• Established Business Development Index: milyen mértékben alkalmas már felépíte=,
stabil csapatok, szervezetek, üzleC folyamatok, cégek tovább fejlesztésére, a kialakíto=,
ruCn üzletben történő új célok meghatározására, az üzlet energizálására, az emberek új
célok felé történő elmozdítására.



1973-1984: DIPLOMATÁK (önmegvalósító generáció)
• Piacgazdasági és nyelvi ismeretek általi karrier lehetőség, multiknál való elhelyezkedés, gyors karrier
• A válság legnagyobb nyertesei: jelenleg ők uralják a fontosabb döntéshozói pozíciókat (multi)
• Kiemelkedő értékesítési, kommunikációs és diplomáciai érzék

1985-1996: HATALOMRA VÁGYÓK (uralkodó generáció)
• Kiemelt dominancia szint, gyors karrierigény, státusz és imázs orientáltság
• Üzleti szemlélet jellemzi őket, szeretnének tanulni, ehhez idolokat keresnek
• Gyors karrierigényük miatt nehezen tudnak lojálisak maradni, de ha megtalálják az idolt, lojálisak is tudnak lenni

1997-2008: KÖVETŐK (emberközpontú generáció)
• A munkaerőpiacon már megjelent generáció, melyet az előző két generációtól elkülönítve kell kezelni
• A hangsúly az érzelmeken, kényelmes életkörülményeken, mások támogatásán van
• Közösség mindenek felett: törődés, formálódás, valahová tartozás iránti vágy

A RISE RENDSZER
GENERÁCIÓS ELMÉLET



A RISE RENDSZER
KOMPLEX ÜZLETI FELHASZNÁLÁS/BUSINESS MENTORING

A business mentoring célja, az elsőszámú döntéshozó, cégvezető vagy cégtulajdonos fejlesztésén keresztül 
végrehajtani a céges fejlesztést. A mentoring mindig igazodik az elsőszámú döntéshozó személyiségéhez

A mentor célja egyszerű: megbízójának profiFöbbletet kell termelnie, piaci pozícióját növelni kell, imázsát
az elérni kívánt célok mentén fel kell építenie. Mindezt úgy,hogy közben a megbízó személye olyan szintre 
fejlődjön, amivel a megnövekedeF profitot termelő üzlet feleF teljes mértékben diszponálni tud.

A mentorral szembeni főbb elvárások:

• ÜzleI stratégia felépítése a megbízói igényei alapján
• Termék,menedzsment,és szervezeKejlesztés
• Kommunikációs tanácsadás,az üzleI és magánéletben
• Kontrolling rendszer kiépítése
• Értékesítési stratégia felépítése
• Imázs-és brand építés/fejlesztés
• Kommunikációs munkák
• Piaci elemzések elkészítése
• Pszichológiai rendszer működtetése

A mentor kiléte, a számára ado3 célok sosem nyernek publicitást, az információk többsége megbízó és 
mentora közö3 marad.



Köszönöm a figyelmet!


