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Szakirodalmi áttekintés 
 
Jelen tanulmány alapvető célja annak megállapítása, hogy a pénzügyi, 
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban dolgozó értékesítők 
1000 fős mintájából, mely Hippokratész-i vérmérséklet típusba tartozik 
az üzletkötők többsége, megkönnyítve ezzel, az üzletkötői 
álláshirdetésekre jelentkezők kiválasztását, illetve felvételük esetén a 
személyiségüknek leginkább megfelelő motiválási rendszer 
kialakítását. A kutatási eredmények bemutatása előtt az alábbiakban a 
kapcsolódó szakirodalmak áttekintésére kerül sor. 
Hippokratész (a görög bölcs, aki az első típustant megalkotta, majd 
munkájára alapozva később Galenus görög származású római orvos 
foglalta azt rendszerbe (Mohás, 1979:202)) négy típust különböztetett 
meg: szangvinikus, melankolikus, flegmatikus. Jung alapvetően két 
típusba sorolta az embereket: introvertált típus és extrovertált típus. 

További jellemzői a befelé forduló (introvertált) személynek, hogy gátolt 
reakciókkal bír, megfontolt, nem kezdeményező típus, kockázatvállalásra 
erősen szorong, nem szereti a változásokat, erősen monogám jellem, 
kitartó, hűséges, ragaszkodik a megszokotthoz, gyakran aggodalmas. A 
kifelé forduló (extrovertált) személy ezzel szemben gyorsan reagáló, 
szereplésre vágyó, önmagát szívesen megmutató, ingerkereső, 
kezdeményező, jó társas készségekkel rendelkező, barátkozó, vállalkozó 
kedvű, felszínes, kapkodó, legyőzi a szorongásait, jó társalgó, jó szervező 
és jó érzéke van az emberek meggyőzéséhez (értékesítők esetében ez 
utóbbi talán az egyik legfontosabb személyiségvonás) (Kristály, 1997:14). 

Eysenck összesen két fő vonásfaktort alakított ki faktoranalízis 
segítségével, melyek a következők: extraverzió - introverzió és az érzelmi 
stabilitás (kiegyensúlyozottság) - labilitás (kiegyensúlyozatlanság). A 
személyiség típusát az határozza meg, hogy ki, hol helyezkedik el ezen 
dimenziók mentén. Eysenck a labilis - stabil dimenziót Pavlovtól (igaz ő a 
kutyáit sorolta különböző temperamentumtípusokba a következő három 
változó alapján: serkentő és gátló folyamatok erőssége; a folyamatok 

                                                           
1 A tanulmány egy - várhatóan 2019-ben a Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és 
Gyakorlat Doktori Iskolájában védésre kerülő - doktori értekezés részét képezi. 
2 A tanulmányhoz kapcsolódó vizsgálat körülményei és módszertana szükségszerűen 
megegyezik más - a doktori kutatáshoz kapcsolódó - publikációk vizsgálati 
körülményeivel és módszertanával, további komponensei azonban nem. 
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közötti egyensúly; a folyamatok mobilitása és labilitása (Thorne & Henley, 
2000:338)), míg az introvertált - extrovertált dimenziót Jungtól 
kölcsönözte. Továbbá a klasszikus és modern temperamentum-felfogások 
egyeztetése révén ábrájának belső körében ábrázolta Hippokratész négy 
temperamentum típusát is (Balogh et al., 2000:51) (1. ábra). 
 

1. ábra. A klasszikus és a modern temperamentum-felfogások egyeztetése 

 
Forrás: Eysenck, 1965, könyvborító; Kozéki, 1985:168 alapján saját szerkesztés 

 
Eysenck két vonásfaktorához képest más kutatok több faktor 

vizsgálatát tartanák elfogadhatónak: a legtöbb 
személyiségpszichológus egyetért abban, hogy öt alapvető 
személyiségdimenzió mentén tárható fel a személyiség szerkezete, 
melyek elnevezésére a „Big Five” („Nagy Ötök”) kifejezést használják. 
Az elnevezésükben azonban már korán sincs ekkora egyetértés. Egy 
általános felfogás szerint az öt fő vonás a következő elnevezésekkel 
illethető: Introverzió vagy Extraverzió (visszahúzódó, gátlásos vagy 
kifelé forduló, bőbeszédű), Neuroticitás vagy Emocionalitás (nyugodt, 
magában biztos vagy bizonytalan, sérülékeny), Barátságosság (jó 
természetű, szeretetreméltó vagy érzelmileg hideg, ellenséges), 
Lelkiismeretesség (megbízható, lelkiismeretes vagy megbízhatatlan, 
hanyag) és végül Nyitottság a tapasztalatra vagy Intellektus 
(konzervatív, konvencionális vagy kíváncsi, kreatív, új tapasztalatokra 
nyitott) (Bali, 2009:134). 

A Big Five tesztekkel végzett kutatások a „munkahelyi környezetre 
vonatkozóan kimutatták, hogy általános értelemben a munkavégzés 
minőségének bejóslását a lelkiismeretesség dimenzió ismerete teszi 
lehetővé - minél magasabb értékekről van szó, annál jobban teljesít az 
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adott személy….A teammunka szempontjából irányadó a magas 
érzelmi stabilitás és a barátságos viselkedés (emberszeretet), az üzleti 
jellegű, pl. eladáshoz kapcsolódó munkakörök betöltésének pedig az 
extraverzió a szükséges és fontos feltétele.” (Mirnics, 2006:126). Egy 
másik vizsgálat szerint az üzletkötői „sikeresség” a Big Five tesztek 
alapján az extraverzióval és a lelkiismeretességgel van kapcsolatban 
leginkább, de még ezektől is nagyobb előrejelzési képességgel bírnak 
az olyan szubdimenziók, mint a hatékonyságra és a teljesítményre 
való törekvés (Vinchur et al., 1998:591). Egy 2013-ban publikált 
kutatás eredményei alapján a „Nagy Ötök” közül a lelkiismeretesség az 
adminisztrációval, a barátságosság pedig az ügyfélkapcsolatok 
menedzselésével van leginkább összefüggésben (egyúttal szoros 
kapcsolatban az értékesítők teljesítményével is) (Sitser et al., 
2013:144). A lelkiismeretesség és az értékesítői teljesítmény közötti 
szoros kapcsolatot egy korábban végzett kutatás is megerősítette 
(Warr et al., 2005:90), viszont érdekes módon az extraverziót 
függetlennek találták az értékesítés mennyiségétől. 

Kutatásomban azt feltételeztem, hogy a mintában szereplő vizsgálati 
személyek többségében a kiegyensúlyozott extrovertált, azaz a 
Szangvinikus típusba fognak tartozni. (Bár felmerült bennem az 
ambivertáltság lehetősége is, melynek okát a későbbiekben kifejtem.) 

A Barrick és Mount szerzőpáros (1991:7-14) mintegy 117 darab, 1952 
és 1988 között megjelent publikáció eredményeit összegezte 
tanulmányában. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy az egyes 
foglalkozási csoportokban (értelmiségi, rendőr, menedzser, értékesítő, 
szak/betanított munkás), mely személyiségfaktorok jelzik legjobban előre 
a teljesítményt. Az öt személyiségfaktor a Big Five személyiségkérdőív 
alapján a következő volt: Extraverzió, Érzelmi stabilitás, Barátságosság, 
Lelkiismeretesség és Nyitottság. Az Extraverzió esetében igazolódott az az 
előfeltevés, hogy azoknál a csoportoknál (menedzserek és értékesítők) 
van a legjelentősebb szerepe a teljesítmény elérésében, melyek nagyfokú 
interperszonális képességeket igényelnek. Az Extraverzió esetében a 
menedzsereknél (0,18) és az értékesítőknél (0,15) a prediktív validitás 
relatívan magas volt, szemben más szakmák (például a rendőrök (0,09)) 
eredményeivel. 

A fentieknek némiképp ellentmond, hogy az egyik legátfogóbb vizsgálat, 
mely az extra- és introverziót illetően három metatanulmány 
összesítésével jött létre. Összesen 3806 értékesítőt érintő 35 egymástól 
független tanulmányt hasonlítottak össze. A vizsgálat eredményei szerint - 
bármily meglepő is - az extrovertáltság és az értékesítési teljesítmény 
között nincs lényeges összefüggés. A tanulmányokban az extrovertáltság 
és az értékesítési teljesítmény közötti korreláció átlagának összesített 
értéke mindössze 0,07, míg az extrovertáltság és a vezetői teljesítmények 
közötti korreláció - menedzserek esetében - 0,10 volt (Barrick et al., 
2001:14; Pink, 2013:100-101). Pink szerint (2013:102) a 
legeredményesebb értékesítők az úgynevezett ambivertáltak. Ők azok, 
akik a két típus között találhatók, azaz nem igazán introvertáltak, de 
„tisztán” extrovertáltaknak sem mondhatóak. Jól érzik magukat társasági 
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szerepekben, de az sem okoz nekik gondot, ha egyedül kell elfoglaltságot 
találniuk (Mirnics, 2006:117). „Legyen szó bármilyen típusú értékesítésről 
- hagyományosról vagy nem eladásra irányulóról -, mindig az odafigyelés 
és reagálás kényes egyensúlyára kell törekedni. Az ambivertáltak 
könnyebben ráéreznek erre: tudják, mikor kell beszélni, és mikor kell 
elhallgatni. Változatosabb eszköztáruk lehetővé teszi, hogy többféle 
emberrel találják meg a közös hangot, és eltérő körülmények között is 
feltalálják magukat. Az ambivertáltak a legjobbak a meggyőzésben, mert 
ők a leggyakorlottabbak a ráhangolódásban.” (Pink, 2013:104-105). 

Grant, aki egy 340 call centerben, értékesítői munkakörben dolgozó 
munkavállalókra kiterjedő kutatásában az értékesítők teljesítményét 
vizsgálta, arra az eredményre jutott, hogy míg az introvertált értékesítők 
egy órára vetítve 120 USA dollárt „termeltek” a vállalatnak, addig az 
extorvertáltak 125 dollárt. A legmeglepőbb az, hogy a középen „álló” 
ambivertált üzletkötők keresték a legtöbbet, óránként csaknem 155 
dollárt (Grant, 2013:1025-1027). 

A hivatkozott szakirodalmak áttekintése, valamint a vonatkozó 
kutatások eredményei alapján a következő H1 hipotézist fogalmaztam 
meg: 

H1: A pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban 
dolgozó értékesítők többsége Eysenck típustana tekintetében a 
kiegyensúlyozott extrovertált (azaz a Hippokratész-i vérmérséklet 
típusok szerint a Szangvinikus) típusba tartozik. 

 
A kutatás módszertana: a vizsgálat alanyai, mérés, 
adatgyűjtés, elemzés 

A vizsgálat alanyai 
 
A vizsgálat alanyai a jelenleg pénzügyi területen, azon belül is értékesítői 
munkakörben dolgozó munkavállalók. Elsősorban a bankokban, 
biztosítóknál, lakástakarékpénztárakban, pénzügyi tanácsadóknál, 
valamint faktorcégeknél, lízingcégeknél, takarékszövetkezeteknél és 
tőzsdei vállalatoknál tevékenykedő értékesítők személyisége került górcső 
alá. 

 
Mérés, adatgyűjtés 
 
A mérés során az alábbiakban felsorolt részekből álló on-line kérdőív 
került kitöltetésre a vizsgálati személyekkel: 

1. Alapadatok, 
2. Hippokratész-i vérmérséklet típus megállapítására szolgáló kérdőív. 

 
Az adatgyűjtés legfontosabb ismérvei: 

− A kérdőív 2016. december 14. és 2017. július 20. között volt 
kitölthető. 
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− A mintavétel a nem véletlen mintavételi eljárások közül, a hólabda-
mintavételi eljárás révén történt. Megkeresésre kerültek továbbá 
olyan nagyobb, a pénzügyi, biztosítási tevékenység 
nemzetgazdasági ághoz kapcsolódó szervezetek és azok tagjai 
közvetlen vagy közvetett formában, mint a Magyar Bankszövetség, 
a Magyar Biztosítók Szövetsége, az Országos Takarékszövetkezeti 
Szövetség, a Pénzügyi Vállalkozások Országos Egyesülete, a Magyar 
Lízingszövetség, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar 
Közgazdasági Társaság. 

− 1 000 fő eredményei kerültek bele a véglegesített mintába. 

 
Elemzés 
 
A begyűjtött adatok elemzése és kiértékelése az excel program 
segítségével történt. 

 
Kutatási eredmények 
 
Az üzletkötők a vérmérséklet típusok meghatározására szolgáló 
tulajdonságok listájából nyolc tulajdonság kiválasztásával határozták meg 
vérmérséklet típusukat. A négy Hippokratész-i vérmérséklet típust 
vizsgáló teszt alapján meghatározott vérmérsékletek számos lehetséges 
kombinációjából a kutatásban részt vevő értékesítők, mintegy 14 
kategóriát fednek le. A dobogón a következő típusok szerepelnek: 
Flegmatikus (363 fő), Szangvinikus (319 fő), Flegmatikus - Szangvinikus 
(97 fő). A várakozásokkal ellentétben nem a stabil extrovertált, azaz a 
Szangvinikus típusba, hanem a stabil - introvertált, azaz a Flegmatikus 
kategóriába kerültek a legtöbben (igaz csupán 44 fővel megelőzve az 
elemszámot tekintve második helyezettet). Mindkettő típus a 
kiegyensúlyozott kategóriába tartozik, sőt a kettő kombinációja, a 
Flegmatikus - Szangvinikus típus is igen magas, csaknem tíz százalékos 
(9,7%-os) értéket képvisel a teljes minta elemszámából. 

Amennyiben Pink fentebb idézett gondolatának tükrében, (miszerint a 
legeredményesebb értékesítők az úgynevezett ambivertáltak (Pink, 
2013:102) is vizsgálatra kerülnek a minta adatai, az alábbiakban 
részletezett eredményekre derül fény. A kutatásban szereplő lehetséges 
ambivertáltak száma: 141 fő (maximum két vérmérséklet típus 
figyelembe vételével ezek a következők kategóriák lehetnek: Flegmatikus 
- Szangvinikus, Flegmatikus - Kolerikus, Szangvinikus - Melankólikus, 
Kolerikus - Melankólikus). Ezen ambivertáltak éves bruttó fizetésének 
átlaga: 4,33 millió forint, ami alatta van a minta teljes átlagának (4,48 
millió forintnak). Amennyiben csak a legnagyobb elemszámú kategória, a 
Flegmatikus - Szangvinikus típus kerül vizsgálatra, akkor az éves bruttó 
fizetési átlaga ezen típusba kerülő értékesítők éves bruttó fizetése: 4,62 
millió forint, ami kevéssel ugyan, de meghaladja a minta átlagát. 
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Kijelenhető tehát, hogy a mintában szereplő üzletkötők ambivertált 
vérmérséklet típusba sorolása nem feltétlen vetíti előre az értékesítő 
anyagi „sikerességet”. 

Mivel a vérmérsékletek kombinációjából adódó és az üzletkötőket lefedő 
14 kategória ábrázolása és értelmezése meglehetősen nehezen 
kivitelezhető lett volna (9 fő például a Flegmatikus - Kolerikus - 
Melankolikus - Szangvinikus kategóriába tartozik, azaz mind a négy 
típusnál azonos pontértéket ért el), ezért csak a „tiszta” profilok kerültek 
elemzésre. Azaz, ha kettő vérmérséklet típusban (például a kutatás 
harmadik helyezett kategóriájának esetében a Flegmatikusban és 
Szangvinikusban) is azonos pontszámot ért el az üzletkötő, akkor mind a 
kettő kategóriába besorolásra került (külön a Flegmatikusba és külön a 
Szangvinikusba) a kettős (Flegmatikus - Szangvinikus) kategória 
elhagyása mellett. Az ilyen módon történő osztályozás alapján 1000 
helyett, összesen 1244 „fő” került besorolásra valamelyik vérmérsékleti 
típusba. Összesen 223 értékesítő volt olyan, aki kettő, három, vagy akár - 
a már említett 9 fő - négy kategóriában is azonos pontszámot ért el. 

Az így kapott eredmények révén (2. ábra) konstatálható, hogy az 
értékesítők 42,0 % -a a Flegmatikus, míg 38,9 %-a a Szangvinikus 
vérmérsékleti típusba tartozik. A két „tiszta” kategória így a minta 80,9 
%-át fedi le. A maradék két típusba összesen 19,1 % tartozik, a 
Kolerikusba 13,5 %, míg a Melankolikusba 5,6 %. A H1 hipotézis tehát 
„csak” részben teljesült, mivel a Szangvinikus vérmérsékleti típust 
megelőzte - igaz, hogy csak elenyésző, 3,1 %-os értékkel, ami abszolút 
értékben 38 értékesítőt takar - a Flegmatikus típus. 
 
2. ábra. A válaszadók Hippokratész vérmérséklet típusai szerinti csoportosítása 

(fő) 

 
Forrás: Saját kutatás alapján, saját szerkesztés, 2019 

 
A két legmagasabb elemszámmal rendelkező típus rövid jellemzése az 

alábbiakban olvasható. A Flegmatikus szó a görög phlegma - nyálka 
szóból eredeteztethető. A flegmatikus megjelölést sokszor a lassú, hűvös, 
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nyugodt, szívós, kitartó és kiegyensúlyozott temperamentumra 
használják. Legtöbbször megőrzi belső egyensúlyát, hűvös, szenvtelen. 
Sztoikus nyugalmát külsőségek nehezen tudják megzavarni. A flegmatikus 
jóindulatú, együttműködő, békeszerető, józan, a társas érintkezésben 
nyugodt. Lelki nyugalma révén előítéletmentesen tud egy problémát 
minden oldalról megvizsgálni, képes az ügyet összefüggéseiben 
áttekinteni, megérti azok hátterét. Kiváló vezető válhat belőle, mivel úgy 
képes másokat munkára sarkallni, hogy azok érezzék a közös munka 
egységét. Adminisztratív munkára nehezen lehet nála alkalmasabb 
személyt találni. Harmonikus, békés lénye révén a legkülönfélébb 
emberekkel is kiválóan képes bánni (Hallesby, 2007:81-97). 

A Szangvinikus szó a latin sanguis szóból származik. Jelentése: vér. 
Meleg, vidám temperamentumot takar. Környezete erőteljesen 
befolyásolja, külső benyomások nagyban hatnak érzelmeire, azok 
könnyen felébreszthetők, gyorsan is változnak. Aktív, nyugtalan, 
ingerkereső, közvetlen, elfogulatlan, szabad, fesztelen, spontán, 
melegszívű, jószándékú, boldog, lelkes. Könnyen tud ismeretségeket, 
barátságokat kötni. Vidám természete megnyitja az ajtókat és a szíveket. 
Empatikus ember, aki képes arra, hogy mások gondolataiba és érzéseibe 
beleélje magát, érdeklődésével azonosuljon. Jól tud alkalmazkodni, így a 
társadalom minden csoportjában és csoportjával könnyen elboldogul. 
Érdeklődő mások és munkájuk iránt. A jelenben él, figyelmét a kis dolgok 
is lekötik. Minden munkához lelkesen és buzgalommal áll neki. Közlékeny, 
beszédes, nyílt, igyekszik másokat is megnyerni, meggyőzni egy-egy 
dologgal vagy üggyel kapcsolatban (Hallesby, 2007:21-41). 

 
Összegzés, javaslatok 
 
A vizsgált mintának a Hippokratész-i vérmérséklet típusok kérdőívben 
elért eredményein végzett megoszlások kiszámítása alapján tehát a 
következő állítom: A vizsgált, pénzügyi területen dolgozó üzletkötők közül 
a Hippokratész-i vérmérséklet típusok kérdőívben elért eredmények 
alapján legtöbben a Flegmatikus típusba (a teljes minta 42 %, 522 fő) 
tartoznak, ami Eysenck stabil introvertált kategóriájának felel meg. 
(Magas értéket ért még el a Szangvinikus típus (38,9 %, 484 fő), mely 
Eysenck stabil extrovertált kategóriájának felel meg. A kettő, egyaránt 
stabil típusba történő besorolás, összesen a minta 80,9 %-át fedi le.) 

A fentiek alapján javaslom, hogy a pénzügyi területen tevékenykedő 
értékesítők kiválasztásában alkalmazandó Hippokratész-i vérmérséklet 
típusok kérdőív eredményei esetében elsősorban a következő típusokba 
történő besorolást tekintsék - szükséges, de nem elégséges - pozitív 
feltételnek a vállalati döntéshozók: Flegmatikus és Szangvinikus! 
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