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Vezetőnek lenni nem könnyű feladat. Hatalmas felelősséggel jár, ami 
magában foglalja a feladatok elvégzéséért való felelősséget és a 
beosztottakkal való törődést, ösztönzést. Felelősséggel tartozik a dolgozók 
kiválasztásáért, motiválásáért és támogatásáért. Vajon elegendő ennyi 
ahhoz, hogy valaki jó vezető legyen? Milyen példát mutatnak és mire 
tanítanak a jó vezetők?  

A vezetésről általánosságban… A vezetői tevékenységek közül 
kiemelendő a vezető azon legfontosabb feladata, hogy az általa irányított 
munkatársakat magasabb szintű teljesítményre késztesse és motiválja 
ennek elérésében. Ezt leginkább úgy tudja elérni, hogy megteremti azokat 
a körülményeket, amelyek elősegítik a dolgozói motiváltságot, ami nem 
megy a nélkül, hogy a munkatársak ne azonosuljanak a kitűzött szervezeti 
célokkal.  A jó vezető képes elérni, hogy az általa irányított csoport tagjai 
elkötelezetten – a közös cél elérése érdekében – együttműködjenek vele. 
Ehhez mindenképpen szükséges, hogy a vezető felismerje és a legjobb 
módon használja fel az általa vezetett munkatársakban rejlő erősségeket, 
tehetségeket és képességeket.  Ezen felül, amennyiben a vezető 
hatékonyan akarja befolyásolni a beosztottak viselkedését, akkor 
tisztában kell lennie a munkatársak szükségleteivel, a közeli és távoli 
terveivel, céljaival. 

A vezetői tevékenységben a vezető beosztottjaival szemben tanúsított 
viszonyát, hozzáállását a vezetői stílusa jellemzi. A vezetői stílus 
személyhez kötött tulajdonság. A vezetői stílus lényegében a vezetői 
hatalom gyakorlásának milyenségét mutatja meg. A vezetői stílus függ a 
vezető egyéniségétől, a rá jellemző viselkedési formát tükrözi, mely 
természetesen összefüggésben van a vezető képzettségével, 
tapasztalatával, valamint a vezetői készségeivel. 

A munkatársak, a vezetők és a szervezet is különböző célokkal 
rendelkeznek, amik szoros kapcsolatban állnak egymással. Megállapítható, 
hogy akkor haladnak jó úton, amikor valamennyien egy irányba haladva, 
azonos feladatok és közös célok megvalósításán fáradoznak. A 
munkatársak arra vágynak, hogy tartalmas és érdekes munkát 
végezzenek képességeik, végzettségük szerint, és ez alapján igazságos 
megítélésben részesüljenek. Megbecsülésre, tiszteletre, vágynak. A 
munkatársaktól akkor lehet nagyobb teljesítményt elvárni, ha az általunk 
végzett feladatok vonzóak lesznek számukra, hiszen a munkahelyen is 
eredetiségre és minőségi időltöltésre vágynak. A szervezet és a vezetők 
pedig hűségre, lojalitásra, valamint hatékony és eredményes munkát 
kívánnak meg a munkatársaktól. Ahhoz, hogy ezek a vágyak, elvárások 



Tanulmányok a tanügy és az oktatástan világából, ISBN 978-615-5840-06-7 

112 

mindkét részről megvalósuljanak, a vezetőknek különböző eszközökkel 
kell ösztönözni a munkatársakat. 

Az ember cselekvésre késztetése a vezető részéről akkor lehetséges, ha 
tisztában van azzal, hogy a munkatárs mit szeret, mire vágyik, milyen 
tervei és céljai vannak, mit remél, mi az, amit nem szeret, milyen 
nehézségekkel küzd, valamint milyen félelmekkel kell megküzdenie. A 
vezetők nincsenek könnyű helyzetben ezen a téren sem, hiszen a 
munkatársak motivációjának kiismerése nem egy egyszerű feladat, mert 
ugyanaz az eszköz különböző embereknél egymástól teljesen eltérő 
viselkedést válthat ki. Ezek alapján megállapítható, hogy nincs ideális, 
minden alkalomnak, helyzetnek megfelelő vezetési stílus. A vezető stílus 
megválasztásánál a vezetőnek fel kell ismernie a körülmények által 
megkívánt legeredményesebb vezetői stílust, mely összeegyeztethető 
saját természetével és jellemző személyiségjegyeivel. 

 
Vezetői stílusok hatékonysága 
 
Több kutatás történt a vezetői stílusok hatékonyságának vizsgálati 
körében. Kurt Lewin vezetésével működött, pszichológusokból álló 
kutatócsoport kísérleti vizsgálata a vezetési stílusokra, valamint a vezetési 
stílusok melletti csoportmotivációra terjedt ki, melynek eredményeként 
három alapvető vezetési stílus – a demokratikus, az autokrata és a 
megengedő stílus – került elkülönítésre. Ennek eredményeként 
megállapítható volt, hogy a csoportok teljesítménye a demokratikus 
vezetési stílus mellett volt a legmagasabb. 

Likert nevéhez kötődő kutatásban az autokrata (feladatközpontú) és 
participatív (emberközpontú) vezetői stílusok összehasonlítása történt. A 
vizsgálat eredménye az emberközpontú, participatív vezetői stílus 
hatékonyságát igazolta, a feladatorientált, autokrata vezetői stílussal 
szemben, ami a motivációt inkább alacsonyan tartja. Likert szerint a 
leghatékonyabb vezetési stílus az emberközpontú vezetési stílus, 
amelynek keretében az inspiráló vezető a csoport és egyének 
hatékonyságát, motivációját, együttműködési képességét, 
elkötelezettségét és tanulási képességét magasan tartja. 

 
Vezető személyisége 
 
Minden ember olyan egyedi és egyszeri személyiségjegyekkel rendelkezik, 
ami élete során folyamatosan változik a fejlődésének köszönhetően. 
Személyiségünk tulajdonságai viselkedésünkben, reakcióinkban 
nyilvánulnak meg, cselekvéseink során át is alakulnak. A vezető 
személyiségére nincs érvényes vezetői személyiségtípus. A személyiség az 
egyén jellemző tulajdonságainak viszonylag stabil szerveződése, 
tulajdonságok olyan tartós készlete, amely meghatározza az illető 
egyediségét. A személyiségtípusok kérdésével ma a pszichológia egyik 
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ága a tipológia, típustan foglalkozik. A legelső tipológiai rendszert 
Hippokratész görög orvos alkotta meg, mely szerint az emberi szervezet 
vérmérséklete, temperamentuma határozza meg személyiségünket. 
Vérmérséklet alapján az alábbi négy típust különböztethetjük meg: 

- Szangvinikus: lobbanékony, érzelmei gyorsan keletkeznek, 
viselkedésre intenzíven hatnak, de nem tartósak.  

- Kolerikus: érzelmei erősek és tartósak, személyiséget cselekvésre 
ösztönzik.  

- Melankolikus: lassan keletkező, de erős érzelmek, cselekvésre 
nincsenek ösztönző hatással.  

- Flegmatikus: érzelmei lassan keletkeznek és nem erősek, viselkedést 
nem befolyásolják.  

 
A személyiséghez tartoznak a különféle személyiségjegyek és 

megfigyelhetők viselkedési sajátosságok is. Személyiségjegyeink egy 
részét génjeinkben hordozzuk, másik része viszont megtanulható. A 
megtanulható jegyeket szociális meghatározottságú 
személyiségjegyeknek nevezzük. A megfelelő kapcsolattartás, a 
partnereinkkel való érintkezés szükségessé teszi, hogy megtanuljuk 
mások viselkedését pontosan észlelni, értelmezni, hozzáállásunkat, 
gondolatainkat, szándékainkat egyértelműen közölni beosztott 
dolgozóinkkal.  

Nem létezik a különböző személyiségjegyek olyan összessége, amely 
megadja az ideális vezetőt. A vezető nem lesz sikeres, ha nem ismeri jól 
személyiségét, tulajdonságait és másokban kiváltott 
személyiségeszközeit. Továbbá egy jó vezetőnek ismernie kell a csapat 
tagjainak tulajdonságjegyeit is, hogy megfelelően tudja mozgatni a 
tagokat. A jellem azoknak a viszonylag állandó, tartós 
személyiségvonásoknak az együttese, amelyek az emberek 
cselekedeteiben, tetteiben, életstílusában mutatkoznak meg. A különböző 
vezetési funkciókhoz eltérő személyiségjegyek párosulnak: 

- Vállalatvezető: erősen sikerre és kiválásra orientált személyiség, 
nagy a függetlenségigénye és széles körű az áttekintőképessége.  

- Kutatás, fejlesztés vezetője: általában nem uralkodásra hivatott 
egyéniség, ötletgazdag. 

- Termelés irányítója: gyakorlatias alkat, nagy a szervezőkészsége, 
kevésbé emberközpontos a szemlélete és a magatartása.  

- Kereskedelmi vezető: általában optimista, nagy az áttekintőkészsége, 
intelligens, de ismeretei általában nem elmélyültek, jók a verbális 
adottságai.  

- Pénzügyi vezető: aprólékos, meggondolt és nem szívesen kockáztat, 
kevés pénzügyi vezetőt jellemez a merészség, emberi kapcsolatai 
többnyire visszafogottak.  

 
Ezek a megfogalmazások sem általánosíthatók, meglétük ugyanis nem 

feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki betöltse ezeket a feladatköröket. 
A vezető személyiségét négy területre célzottan érdemes megragadni. 
Ezek az alkat, a motiváció, az ismeret és készség, valamint a magatartás.  
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A vezető alkati tulajdonságait ellentétpárokkal lehet kifejezni. Ez 
nagyban hozzájárul, hogy a vezető megismerhesse alkati tulajdonságait, 
és így több lehetősége legyen ezek fejlesztésére. Ehhez kettős felmérés 
szükséges. Első lépésben a vezető maga végzi el a felmérést, egy skála 
felhasználásával megjelölheti, milyen értékűnek tartja önmagát, a 
második szakaszban a beosztottak végzik el az értékelést. A kettő 
összevetése a vezető önismeretéről ad képet, s azt is tükrözi, hogy a 
beosztottak milyen irányban igénylik vezetőjük fejlődését.  

A hagyományos felfogás szerint a motiváló tényezők egymásra épülése 
a jellemző. Ezek alapján a legalapvetőbb tényező a létfenntartás és a 
biztonság igénye. Ezt követik a személyiség kifelé fordulásának 
motívumai: közösséghez való tartozás, a hatalom és a megbecsülés 
igénye, majd a személyiség befelé fordulás motívumai: önállóság, 
önmegbecsülés és önmegvalósítás igénye.  

A Maslow-i szükségletek hierarchiája, azon a feltevésen alapul, hogy 
egy szükséglet megjelenése általában a nálánál fontosabb másik 
szükséglet kielégítésén alapszik. Az ember ilyen értelemben folyamatosan 
kívánó lény. Maslow szerint a munkások teljesítménye úgy növelhető, ha 
teret engedünk emberi mivoltuknak. Ha a vezetők képesek megállapítani, 
hogy beosztottjaik melyik szinten állnak, akkor lehetőség van arra, hogy 
megtalálják a motiváció legjobb módját.  

A vezető ismeretanyaga, valamint vezetői készsége határozza meg a 
vezető személyiségét. A vezetőnek arra van szüksége, hogy részletes, 
mélyreható ismeretekkel rendelkezzen, ismerje az adott terület tartami 
felépítését, főbb témaköreit. Az ismeretanyag összetétele és mélysége 
eltérhet attól függően, hogy milyen feltételek között működik a szervezet, 
a vezető a vezetési rendszer melyik szintjébe tartozik. A vezetőnek 
folyamatosan bővítenie kell ismeretanyagát, erre késztetik a feltételek 
gyors változása, az eszközök állandó fejlődése, gyarapodása.  

A vezető magatartásában – a vezető környezethez való viszonyát 
tekintve – az említett mindhárom elem, azaz az alkat, a motiváció és a 
személyiség is jelen van. A magatartás vizsgálható fölé-, mellé-, valamint 
alárendeltségi viszonyokban. A vezető magatartását nagyban 
meghatározza, hogy milyen mértékben fordul a szakmai és az emberi 
tényezők felé. A jó vezetőnek változásra nyitott személyiséggel kell 
rendelkeznie, személyisége nem merevedhet meg pályájának egyetlen 
szakaszában sem, személyiségét a vezetési feladatok figyelembevételével 
folyamatosan fejlesztenie kell, pozitív tulajdonságait át kell adnia a 
beosztottaknak mintegy fejlesztve azok személyiséget is.  

 
Vezetői kompetenciák 
 
„A vezetői kompetenciák jelentőségét széles körben elismerik, mégis, mint 
mérhető és pontos jelentéssel bíró fogalom, nehezen megfogható” (Klein 
& Klein, 2006). A modell tökéletesen összefoglalja és definiálja 
mindazokat a tulajdonságokat, amelyekkel egy vezetőnek minimálisan 
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rendelkeznie kell. „A vezetők a társadalmi struktúrában különleges helyet 
foglalnak el. A pozícióra nem születik senki, de bizonyos genetikai és 
biológiai adottságokra szükség van ahhoz, hogy az eléggé összetett 
tulajdonságokkal és készségekkel rendelkező vezetői magatartás 
kialakulhasson. A vezetővé válás hosszú tanulási-fejlődési folyamat 
eredménye. Minden tevékenységi ágnak megvannak a specifikumai. Ezek 
voltaképpen olyan vezetői kompetenciák, amelyet a szakterület sajátos 
elvárásaira építve szakemberek dolgoznak ki, és azok teljesítését a 
szervezet felelős irányítói követelik meg minden vezetőtől. A vezetésnek 
vannak úgynevezett általános törvényszerűségei is (vezetés- és 
szervezéstudomány, vezetői módszertan), amelyeknek minden vezetői 
poszton érvényesülniük kell. Az már régen bizonyítást nyert, hogy 
nincsenek ’született vezetők’, de a ’vezetői mivoltnak’ vannak olyan 
genetikai-biológiai alapjai, amelyekre a ’vezetői személyiség’ tulajdonságai 
az egyén fejlődése során egyszerűen ráépülnek. Ezért az ember vezetői 
tulajdonságai egy sajátos komplex rendszerként funkcionálnak, amelyeket 
vezetői kompetenciáknak hívunk” (Szabó, 2008). 

Egy több, mint 50 nemzetközi cég kompetencia modelljének 
áttekintéséből megszületett vezetői kompetencia-modell (SHL) szerint a 
leginkább elvárt vezetői kompetenciákat a következő sorrendben 
határozták meg: az emberek fejlesztése, eredmények elérése, törődés az 
ügyfelekkel, kommunikáció, célkitűzés, üzleti kapcsolatok kiépítése, 
döntéshozás, teljesítményértékelés, szervezet befolyásolása (Klein & 
Klein, 2006: A vezetői kompetenciáknak az SHL által egyszerűsített 
modellje). A szervezetek a modellek kialakításakor inkább a törekvéseiket, 
minthogy a gyakorlatukat jelenítik meg, mutatja mindezt, hogy az 
„emberek fejlesztése” megelőzi az „eredmények elérését”. A 
kompetenciamodellek által preferált vezetői tulajdonságok sorrendben a 
következők: integritás – őszinteség – erkölcs, teljesítménymotiváció, 
tanulásra való beállítottság, irányítókészség, befolyásolási készség, 
stratégiai gondolkodás, értelmesség (fogalmi gondolkodás), flexibilitás-
alkalmazkodóképesség, önbizalom, üzleti érzék, ambíció. „Minthogy ezek 
többsége igen nehezen fejleszthető, ez indokolja a kiválasztás 
fontosságát, természetesen csak akkor, ha a vezetők kiválasztása valóban 
ezekre a tulajdonságokra összpontosít” (Klein & Klein, 2006).  

 
A sikeres vezetés ismérvei 
 
Mai világunkban a sikeres vezetéshez olyan vezetőkre van szükség, akik a 
hatékony működés mellett, stratégiai szemlélettel tudnak gondolkodni, 
időben tudnak változtatni, és elfogadható értékrendet tudnak teremteni, 
valamint a dolgozókat kreativitásra ösztönzik. A stratégiai vezető, olyan 
vezető, aki képes kreatív jövőképet kialakítani, érzékeli a gyors környezeti 
változásokat, ezeket elemezve pedig időben belekezd a jövőt alakító 
stratégiai változtatásokba. Ezek megvalósításához szükséges a dolgozók 
bevonása is. A munkáltató iránt a dolgozók elkötelezettsége növelhető, ha 
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bevonják őket a döntéshozatalba, a végső döntést megindokolják, 
valamint a döntés után a feladatkijelölés világos és egyértelmű a 
számukra.  

El kell fogadnunk, hogy a munkavállalók lesznek a legfontosabb 
erőforrásai a vezetők számára, akiknek olyan jövőképet kell felállítaniuk, 
ami célravezető, s növeli a dolgozói lojalitást, valamint biztosítja a 
dolgozók fejlődési lehetőségét is. Ennek érdekében a folyamatos fejlődés 
szükséges, melyek új lehetőséget teremtenek a szervezet és a 
munkavállalók részére egyaránt. A vezetők elérhetik, hogy a szervezet a 
jó szakembereket megtartsa, erősödjön lojalitásuk, de ehhez 
mindenképpen szükséges, hogy a dolgozók véleményét is megkérdezzék, 
ez segíti a legjobb döntések meghozatalát. A döntések meghozatala és 
ismertetése segíti azok megvalósulásának esélyeit, valamint javítja a 
munkavállalók és a vezetők kapcsolatát. A megvalósulás során elérhetjük, 
hogy a végrehajtás során ellentétes érdekek érvényre jussanak. Egyre 
elfogadottabb az a tény, hogy azok a munkáltatók lesznek igazán 
sikeresek, akik nem csak reagálnak a környezeti változásokra, hanem 
stratégiára támaszkodva, igyekeznek a változások előtt járni s 
befolyásolni azokat. A vezetők főbb feladatai az alábbi hét csoportba 
oszthatók:  

- A stratégia, a szervezet és a munkatársak képességeinek összhangba 
hozása.  

- Szervezeti rugalmasság folyamatos fenntartása.  
- Munkatársak tudásainak folyamatos megújítása.  
- A változásokkal együtt járó instabilitás csökkentése.  
- Tudatos, sokirányú kommunikáció.  
- Változások okozta zavarok hatékony kezelése, kialakulásának 

megakadályozása.  
 

Hozzá kell igazítani a szervezeti rendszert az új stratégiához, valamint 
biztosítani kell az új szervezet működéséhez szükséges tudást és 
képességet. Biztosítani kell azon vezetői feladatok együttesét, amely 
szükséges a változtatások elfogadtatásához, az új iránti fogékonyságoz a 
munkatársakban. Munkatársak tudásának és képességeinek folyamatos 
megújulása nélkül nem lehet sikeres semmilyen változtatás. Pozitív 
jövőképet kell kialakítani a dolgozókban, mert az új dolgok 
mindenféleképpen instabilitást eredményeznek egy szervezetben. A 
tudatos és sokirányú kommunikáció pedig hozzájárul a változtatások 
elfogadásához a pozitív légkör kialakulásához. Ahhoz, hogy a vezetők 
elérjék a kívánt változásokat, folyamatosan tanulniuk kell, s értékelni 
önmagukban a saját erős és gyenge pontjaikat. Továbbá, a vezetők 
feladata megteremteni azt a környezeti feltételt, amelyben a munkatársak 
folyamatosan tudják tudásukat bővíteni, és tudásukat felhasználva a 
lehető legnagyobb eredményességet elérni.  
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Munkahelyi érzelmi alapigények 
 
Az embereket jellemző három lényeges érzelmi alapigény az 
elfogadottság, az értékesség, és az alkalmasság. E három érzés kora 
gyermekkorban fejlődik ki, és egybeolvadva határozzák meg a személy 
énképét. Mint ahogyan a szülőknek az egyik alapvető feladatuknak számít, 
hogy a gyermekben erősítsék ezt a három alapérzést, hasonlóan fontos 
ezeknek az érzelmi alapigényeknek a megjelenése a munkahelyi 
kapcsolatokban is, amit leginkább a vezető tud erősíteni. 

Az első, az elfogadottság érzelmi alapigénye a személyiséget építő 
alapérzelem. Ebbe a körbe tarozik az, hogy a munkatársak elfogadottnak 
érzik magukat, úgy érzik, hogy mások élvezik a társaságukat, 
személyesen törődnek velünk, és hogy tartoznak valakikhez (a 
munkatársakhoz, munkahelyi közösséghez, a szervezethez). Nem is 
gondolnánk, milyen sok ember van, akinek a munkahely szinte az 
egyetlen közeg, ahol emberekkel kapcsolatokat alakíthatnak ki. Azonban 
azoknak sem mindegy, akik a magánéletükben megfelelő kapcsolatokkal 
rendelkeznek, hogy a vezető milyen munkahelyi légkört tud teremteni az 
általa vezetettek körében. Így a munkatársak elfogadottság érzetének 
kialakításában a vezető nagy szerepet játszik, például személyes 
törődésével, azzal, hogy időt szán a munkatársakkal való találkozásokra, 
beszélgetésekre. A vezető általi dicséret is az elfogadottság érzését 
erősíti. Továbbá a vezetőn múlik az is, hogy a jó munkahelyi légkört közös 
összejövetelekkel, ünneplésekkel, csapatépítő tréningekkel erősíti, vagy 
sem.  

A második munkahelyi érzelmi alapigény az értékesség érzése. Amikor 
értékesnek érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy a vezetők, munkatársak 
jónak tartanak, támaszkodnak ránk, igazat adnak nekünk, elismerik 
értékeinket és munkánkat. Az értékesség érzésének erősítése történhet 
dicsérettel. Az elismerő szónak mindig nagy értéke van és a 
munkatársaknak kivétel nélkül meg van az a szükségletük, hogy 
munkájuk elismerésre találjon a vezetőjük részéről, akár négyszemközti 
elbeszélgetéskor, teljesítményértékelő megbeszélés során, vagy akár 
nyilvános elismerés keretében más kollégák előtt.  

A harmadik alapigény az alkalmasság érzése. Az alkalmasság-tudat 
akkor alakul ki, ha úgy érezzük, hogy a ránk bízott feladatokat 
megfelelően látjuk el, helyt állunk a munkavégzés során és képesnek 
érezzük magunkat még nagyobb feladatok teljesítésére. Az alkalmasság-
tudat leggyakrabban az egyén múltbéli tapasztalataiból, sikereiből és 
kudarcokból táplálkozik. Ezt a vezető leginkább akkor tudja erősíteni, ha ő 
maga is alkalmas, értékes és elfogadott a munkatársai körében. 
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Következtetések 
 
Egy szervezet ereje nem lehet nagyobb, mint a szervezeten belüli 
személyek kapcsolatainak, értelmi képességének és egyéb értékeinek 
összessége. Minden szervezetben a fő cél a hatékonyság és az 
eredményesség elérése, ami az egyének és a kollektívák 
munkateljesítményének növelése, a végzett munka célszerűségének, 
minőségének emelése.  

A vezetők tevékenységének eredményességét nagyon nehéz mérni, 
mivel nem állnak rendelkezésre pontos számadatok, képletek a vezetői 
eredményesség mérésére. Ennek következtében a vezetés hatékonyságát 
csak közvettet módon mérhető az elért eredményektől függően. Ha az 
elvégzendő feladatok adottak, akkor úgy kell vezetni és irányítani, hogy a 
legkevesebb ráfordítással oldjuk meg a feladatot, ha pedig a feladatot a 
lehetőségek határozzák meg, akkor arra kell törekedni, hogy az adott 
forrásokból a maximális eredményt érjük el, ha pedig egyik sem adott egy 
szervezetben, akkor érdemes a legoptimálisabb kombinációt 
megvalósítani. A vezetés alapvető feladata, hogy irányítsa a szervezet 
rendelkezésére álló erőforrások felhasználását és összehangolja az egyéni 
célokat a szervezet céljaival. Elsődleges cél a hatékony gazdaságos 
munkavégzés, profit elérése, valamint a szükségletek megfelelő 
kielégítése.  

A vezetők empatikus készségek nélkül nagyon nehezen érhetik el 
céljaikat egy adott csoporton belül, mivel, ha nem tudják és nem értik 
meg, hogy a másik ember mit gondol, mire hogyan reagál, mit érez, mit 
értékel, és mit utasít el, nem biztos, hogy hatékony lesz az utasítások és 
feladatok kiosztása, valamint azok végrehajtása. Ehhez a vezetőknek 
ismerni kell a dolgozókat, és megfelelő stílusban kell kezelniük minden 
egyes dolgozót, mivel az emberek nagyon különbözőek és mindegyiküknél 
más és más stílus használata a megfelelő. Ismerniük kell ezen kívül 
munkatársaink képességeit is kellő mértékben, hogy annak megfelelően 
tudják kiadni a feladatot a célok elérése érdekében. Vannak emberek, 
akiknek az a megfelelőbb, ha autokratikus, kemény és határozott stílust 
használnak irányításukkor. Azonban valaki pont ezzel ellentétes vezetői 
stílus esetén lesz motiváltabb. Egy csoporton belül eltérő tulajdonsággal 
rendelkező emberek dolgoznak, és sok esetben a helyzet határozza meg a 
vezető megfelelő viselkedését.  

Nagyon fontos dolog a munkahelyen és egy adott csoportban a 
konfliktusok kezelése, megoldása. Nagyobb létszámú csoportokban 
elengedhetetlen a megfelelő fegyelem tartása, mert minél nagyobb a 
létszám, annál eltérőbb a csoport összetétele, dolgozók személyiségjegyei 
és ezáltal attitűdje is. Nehéz olyan megoldást találni, ami minden dolgozó 
számára megfelelő lehet, s előfordul, hogy egy dolog megoldásakor 
konfliktushelyzet alakul ki. De ez jótékony hatású is lehet, mert a csoport 
tanulhat belőle, valamint a vezető is következtetéseket vonhat le egy 
probléma megoldásakor minden csoporttag véleményével kapcsolatosan. 
Csoporton belüli konfliktusok okai általában kapcsolati konfliktusokból 
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alakulnak ki, melyet erős érzelmek, kommunikációs zavarok és sorozatos 
negatív viselkedések váltanak ki, valamint az értékkonfliktusok közül a 
dolgozók életfelfogása is ezt eredményezi.  

Egy vezető részéről elengedhetetlen a dolgozók motiválása. Valamennyi 
csoporttagnak eltérő a motivációja, viszont a közös cél az számukra, hogy 
megtartsák munkájukat, valamint a fizetésük biztosított legyen. A 
dolgozók biztonságigénye mellett folyamatosan megjelenik az egyéni 
érdekük elérése is, melyet egy jó vezető folyamatosan szem előtt tart. A 
munkafolyamatok is ezt kívánják meg, hogy folyamatos fejlődést érjenek 
el a dolgozók, ami által bérük emelkedni fog. Az egyéni teljesítményük és 
a csoportos eredményesség is így biztosítható, valamint csökkenthető a 
munka monotonitása is, ha megfelelően képzett dolgozókból áll össze egy 
munkacsoport.  

 
Összefoglalás 
 
Megállapítható, hogy számos tényező befolyásolja a jó vezetői 
gyakorlatot. A vezetők fő feladatai közé tartozik a döntéshozatal, a tervek 
és tények összevetése, az emberek motiválása, a tevékenységek 
integrálása, valamint a hatékony és eredményes működés biztosítása és a 
feladatok ellenőrzése. A tervezés folyamán meg kell határozniuk, hogy 
milyen módszerekkel akarják elérni az elvárt teljesítményt. A koordináció 
a csapat munkájának összehangolása, a megfelelő munkamegosztás 
kialakítását jelenti. Mindezek segítségére létezik a motiváció, amely a 
vezető egyik legfontosabb feladata, annak érdekében, hogy a dolgozók 
kellő lelkesedéssel végezzék a rájuk bízott feladatokat, és elkötelezettek 
legyenek a szervezet, a munkáltató és a vezetőjük iránt. A vezető 
ellenőrzési tevékenysége számtalan részfeladatra kiterjed, azonban mind 
közül a legfontosabb, hogy a kollégák teljesítménye megfelel-e az 
elvárásoknak. A civilizáció fejlődésével együtt járó és folyamatosan 
növekvő lelki terheink elviselése, személyes problémáink és társas 
konfliktusaink megoldása a lélektani ismereteinkben való jártasság nélkül 
ma már aligha képzelhető el.  

Összefoglalva elmondható, hogy a megfelelő szakmai fejlődés és siker, 
valamint a munkatársaktól elvárt és előírt teljesítmény eléréséhez két 
együttes tényező fennállása szükséges. Ehhez elengedhetetlen egyrészt a 
megfelelő szakmai tudással, vezetői stílussal és kompetenciával 
rendelkező vezető, akire a munkatársak fel tudnak nézni, hiszen a 
szakmai tudás mellett az értékrendjével, viselkedésével, emberi 
jellemével tud példaértékű lenni a beosztottjai szemében. Másrészt a 
megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező lojális munkatársi csoport is 
elengedhetetlen a munkahelyi hatékonysághoz.  
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