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Hogyan használd ezt a csekklistát? 

Először menj végig a pontokon és jelöld azokat a feladatokat, amik téged érintenek. 

Második lépésként határozd meg, hogy melyek azok a feladatok, amiket a tervező naplódban 

szeretnél vezetni, és mik azok, amik másik felületen lesznek számon tartva. 

Harmadik lépésként azt gondold végig, hogy mely feladatot, hova fogod felírni a tervező 

naplódban. A gyűjteményötletek esetében ugye ez nem kérdés, kapnak egy külön oldalt. De a 

határidős feladataidnak az észben tartása és vezetése egy fokkal nagyobb átgondolást igényel. 

Kétféle lehetőség közül választhatsz ezeknél a feladatoknál: 

1. Vagy rögtön beírod az aktuális tervezőfelületeidre azokat a feladatokat, amiket a tervező 

naplódban fogsz vezetni. Tehát beírod a jövőtervezőbe, ami az adott hónaphoz tartozik, azt 

pedig a havi terezőbe és majd innen kerül át a napi tervezőbe az elvégezendő teendő, vagy 

határidős feladat. 

2. A téged érintő feladatoknak készítesz egy éves és egy havi gyűjteményt, azaz egy-egy 

mesterlistát. Az éves mesterlista jelöli, hogy milyen állandóan visszatérő időpontokat és 

teendőket kell észben tartanod az év folyamán (ide azokat írd, amiket évente egyszer vagy 

kétszer kell figyelembe venned). A havonta esedékes feladataidnak pedig egy olyan havi 

mesterlistát készíts, ami tartalmazza, hogy minden hónapban milyen feladatokat kell 

elvégezzél és az a hónap hányadik napján esedékes. 

Íme két lehetséges megoldás, hogy a mesterlistáidon szereplő feladatok is el legyenek 

végezve: 

2.a) Amikor a havi terveződet készíted, akkor nem csak a jövőterveződet fogod figyelni, 

hanem az éves és a havi mesterlistádat is. Átírod belőlük az aktuális feladataidat a havi 

tervezőbe. A havi terveződből fog átkerülni a napi terveződbe, és így lesz elvégezve. 

2.b) A mesterlistádat konkrét évre is elkészítheted egy követővel kiegészítve. Ezek a feladatok 

nem fognak megjelenni a havi terveződben, hanem rögtön a napi terveződbe kerülnek. Ezt 

úgy tudod elérni és nyomon követni, hogy a napi feladataid átgondolása közben mindig 

figyeled a mesterlistáidat is. Átnézed, hogy az éves határidős feladataid közül van-e olyan, 

amit most kell elvégezned és ugyanígy jársz el a havi mesterlistáddal is. Amikor valamit 

elvégeztél a mesterlistádról, akkor azt jelölöd ott is. Kevesebb átírással jár ez a feladat-vezetés, 

de nagyobb odafigyelést igényel, hiszen a napod megtervezése során több 

oldalt/tervezőfelületet is figyelned kell. 

Ne ijedj meg a rengeteg feladattól, amiket összegyűjtöttem neked! A lista, a tervező napló abban is 

segít neked, hogy ez a sok feladat időben és térben el legyen osztva, és mindig csak az aktuális 

teendőidre kelljen gondolni. Valószínűleg a legtöbb feladatot már most is elvégzed valahogy. Most 

lehetőséged van tehermentesíteni az agyad úgy, hogy ne maradjon el egy sem közülük. 

Vannak olyan feladatok, amiket már évekkel előre tudsz (például egy okmány lejárati idejét látva), de 

vannak olyanok is, amik akár egyik percről a másikra születnek (például felhív a kozmetikusod, hogy 

volt egy lemondása, így ma délután tudnál menni). Vannak olyan események, amik biztosan 

tudhatóak és vannak olyanok, amik még az utolsó pillanatban is változhatnak. Jó azonban minderre 

rálátni. Összeszedni valamilyen formában, hogy tudd, milyen feladatok elvégzéséért vagy felelős, 

milyen események megtörténte, vagy meg nem történte múlik azon, hogy időben gondolsz-e rá. Jó 

egy helyen látni, hogy a számtalan terület, ahol helytállsz, milyen feladatok elé állít téged. Bízom 

benne, hogy ez a lista átfogóan tud neked segíteni az életedet uraló ezernyi feladat feltérképezésében 

és rendszerezésében. 
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Hasznos oldalak a témában: 

Magyarországi ünnepek és emléknapok listája: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_%C3%BCnnepek_%C3%A9s_eml%C3%A9k

napok_list%C3%A1ja 

Szokások és hagyományok:  

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/SzazMagyarFalu-szaz-magyar-falu-1/bikal-

12FF/szokasok-es-hagyomanyok-14EF/ 

A mai napon történt – átfogó gyűjtemény az év napjainak emlékezetes eseményeiről: 

https://ezenanapon.hu/ 

Jeles napok, világnapok listája: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3na

pok_list%C3%A1ja 

Háztartási feladatok: 

https://kivulbelulboldogsag.hu/haztartas-feladatlista/ 

https://otthonszervezo.blog.hu/2016/02/14/52_hetes 

https://www.urban-eve.hu/2009/03/23/flylady-tedd-rendbe-a-lakasod-tedd-rendbe-az-eleted/ 

Gyerekkel az élet: 

https://eletszepitok.hu/letoltheto-nyari-bakancslista-szuloknek-gyerekeknek/ 

https://www.zezil.hu/2017/09/15/iskola-ido-figyelo/ 

Karácsony: 

https://www.zezil.hu/2017/11/21/kellemes-karacsonyi-keszulodes/ 
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