
 
 

Antares Csoport Humánerőforrás-fejlesztő Kft. • Cégjegyzékszám: 01-09-922167 • Regisztráció: 00764-2009 • Cím: 1084 Budapest, Fecske utca 38.  

Telefon/fax: 06 1 783 46 40 • Mobil: 06 20 368 76 28 • E-Mail: info@antarescsoport.hu • www.antarescsoport.hu • Fórum: http://antarescsoport.hu 

 

Gyorsan valami finomat! 
Szempontok a vezetőfejlesztés kérdésköréhez 

 

Szervezetfejlesztőként gyakran találkozom olyan vezetőkkel és szervezetekkel, akik konkrét 

eszközöket és technikákat keresnek arra, hogy egy adott helyzetet a szervezetben pozitívan 

megváltoztassanak. Ugyanilyen hangos az igény a vezető idejének és energiájának megtakarítására 

(sokszor a vezetők egyik ismertetőjele, hogy nincs idejük), illetve az egyes eszközök csere-szavatos 

garanciájára (ez semmit nem ér, de ott van a …). 

Ez a fajta keresés azonban legtöbbször csak látszateredményeket produkál, rövid távú sikereket 

hoz, vagy már az első alkalmazásnál kudarcot vall. 

Mi van a mögött, hogy ez a fajta igény mégis töretlen? Itt többféle okot látok: 

 Az a hit, hogy az eszközök (technikák, módszerek stb.) anélkül javítják meg az outputot, 

hogy az alkalmazó képességeit fejlesztenie kellene. 

 Az a remény, hogy a fejlődéshez szükséges időt meg lehet spórolni. 

Az átvett eszközök azonban így elveszítik belső értéküket, amely eredetileg éppen a lényegükhöz 

tartozott és hatásukat kiváltotta. Az eszközök pontosan az által lesznek ugyanis hasznosak, ahogyan 

azokat használják. A kézműves mesterségnél ez magától értetődő: a szerszám nem önmagától lesz 

egy nagyszerű eszköz, hanem attól, ahogyan azt a mesterember hosszú évek tapasztalatát és 

gyakorlását magáénak tudva megfogja és használja. Hatványozottan érvényes ez akkor, amikor 

olyan problémákat és feladatokat akarunk megoldani, amelyek a társas kompetenciákkal vagy 

koncepcionális képességekkel függenek össze. 

Kétségtelen, hogy a vezetők többsége ma óriási nyomásnak van kitéve. Egy vezetőnek egyszerre kell 

hosszú távú terveket fejlesztenie, és a hirtelen föllépő problémákra azonnal megoldást találnia. 

Miközben beosztottjait vezeti és ösztönözi, aktualizálnia kell szakismereteit. Innovatív és produktív 

módon kell reagálnia a szervezet változásaira, emellett folyamatosan kontroll és irányítási 

feladatokat is el kell látnia, hogy a top-ügyfelekkel való kapcsolattartásról már ne is beszéljünk. A 

különböző irányból a vezető felé érkező elvárások ráadásul sokszor egymásnak feszülnek. Elvárások 

érkeznek 

- „fentről” (tulajdonos, felügyeleti szervek, ügyvezetés stb.), 

- „lentről” (munkatársak, üzemi tanács stb.), 

- „kívülről” (társadalom, törvényhozó, munkafelügyelőségek stb.), 

- „belülről” (saját elvárások, célok, értékek, gazdasági adottságok, függőségek stb.). 

Az elvárások tömege és a rendkívül komplex környezet azonban már nem teszi lehetővé, hogy egy-

egy probléma valamennyi aspektusával foglalkozzunk. Nem csoda tehát, ha egyre nagyobb a vezetők 

igénye az egyszerűségre és az áttekinthetőséggel járó kényelemre. Sokszor ez eredményezi a 

feltétlen bizalmat a technikákban és „varázsszerekben”. 

http://www.antarescsoport.hu/
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Egy technikai korban, mint amilyen a miénk is, hajlamosak vagyunk technikákban megoldásokat 

keresni. Természetesen nem a technika ellen szeretnék érvelni, hanem a mellett, hogy alternatív 

megoldásokat keressünk olyan természetű kérdésekre, melyeket a technika nem válaszol meg. A 

technika szó helyett itt szerencsésebbnek tartom az eszköz (tool, kit) szó használatát. Az eszköz itt 

azt jelenti, ami a vezetőnek – saját szerszámos ládájában – rendelkezésére áll, és azt képes is saját 

keretei között használni. Ez a képesség a vezetéssel kapcsolatos cselekvések alapja. A mester 

irányítja az eszközt és nem fordítva! 

Az eszközök (technikák, módszerek) varázsereje helyett érdemes az eszközök értelmét keresnünk. 

Mert az eszközök 

- Áttekinthető és kipróbált folyamatokat és cselekvéseket teremtenek. 

- Az érintettek számára egyértelmű helyzetet alakítanak ki. 

- Mások előzetes tapasztalatait közvetítik, és így elkerülhetők a fölösleges kerülőutak. 

- Az erőfeszítések tudatos és célirányos felhasználását teszik lehetővé. 

- Reményt nyújtanak, hogy nehéz vagy kilátástalan helyzeteket is meg lehet menteni. 

- Kezelhetővé teszik a vezető saját túlterheltségét. 

Nem lehet tehát célravezető, ha valaki eszközöket és technikákat azok belső természete és 

követelményei nélkül akar használni. Ez ugyanis egyrészt hibás alkalmazáshoz vezet, kárt okozhat; 

másrészt olyan értékes „nyersanyagok” pazarlásához, sőt eltűnéséhez vezet, mint az emberi 

erőfeszítés, a személyes energia és az egészség. 

A megoldás alapja egy megbízható és alapos képzési folyamat, amely támogatja a vezetői készségek 

és képességek fejlesztését, és összhangban van az illető személyes fejlődésével. A képzés alatt nem 

kizárólag tantermi foglalkozásokat értek, hanem az alkalmazás közbeni tanulást és a folyamatos 

reflektálást is. Ez segíti elő a vezetőben rejlő erő és lehetőség kibontakozását. Ez támogatja a 

felelősségteljes bánásmódot azokkal az „értékekkel”, amelyeket a vezetőre rábíznak. 
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