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Rezümé 

 

Az erőszakmentes kommunikáció alkalmazásának szerepe a szervezeti 

konfliktusok feloldásában című szakdolgozatomban azt kutattam, hogy 

az erőszakmentes kommunikáció alkalmazása milyen mértékben hat 

egy szervezetre és ezáltal a benne dolgozókra, mind elégedettségi, 

mind konfliktusfeloldási oldalról. Úgy gondolom, hogy igazán hatékony 

csak úgy lehet egy szervezet, ha a széles körű ismeretekkel rendelkezik 

a különböző problémamegoldási és kommunikációs technikákból, 

amelyek közül az egyik legkönnyebben oktatható és elsajátítható 

technikának az erőszakmentes kommunikációt tartom. Ennek a 

hipotézisnek alátámasztására szolgál a szakdolgozatom, valamint a 

benne szereplő empirikus kutatásom. 

  



2 
 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés ................................................................................................... 4 

2. Az EMK modellje ....................................................................................... 5 

2.1 Megfigyelés ............................................................................................ 6 

2.2 Érzés ..................................................................................................... 11 

2.3 Szükséglet ............................................................................................ 11 

2.4 Kérés ..................................................................................................... 11 

3. A konfliktusról .......................................................................................... 12 

3.1 A munkahelyi konfliktusokról általában ............................................ 16 

3.1.1 Munkatársak közötti konfliktusok .................................................. 21 

3.1.2 Munkavállaló és a vállalat közötti konfliktusok ............................ 22 

3.1.3 Fokozódnak a személyek közötti súrlódások .............................. 23 

3.1.4 Munkavállaló és munkáltató közötti konfliktusok ........................ 24 

3.2 A munkahelyi konfliktusok megelőzése ........................................... 25 

3.2.1 Vezetők szerepe a munkahelyi konfliktusok megelőzésében .. 27 

3.3 Érzelmi intelligencia, mint a munkavállaló és a vezető 

kulcskompetenciája ............................................................................. 37 

3.4 EMK –mint a megoldások kulcsa ...................................................... 48 

4. A kutatás bemutatása ............................................................................. 49 

4.1 A kutatás célja: .................................................................................... 49 

4.2 Módszere, eszköze: ............................................................................ 49 

4.3 A minta .................................................................................................. 50 

4.4 Hipotézisek ........................................................................................... 50 

4.5 A kutatási eredmények bemutatása ................................................. 51 

4.5.1 Az eredmények ................................................................................ 51 

4.5.2 Hipotézisvizsgálat ............................................................................ 54 

5. Összegzés ................................................................................................ 74 

6. Irodalomjegyzék ...................................................................................... 76 



3 
 

7. Mellékletek ............................................................................................... 78 

7.1 1. számú melléklet – Kérdőív sablon ............................................... 78 

8. Kulcsszavak ............................................................................................. 83 

 

  



4 
 

1. Bevezetés 

 

„Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, 

amivel csináltuk őket. „ Albert Einstein – 

 

A szakdolgozatom célja, hogy mélyebb elméleti és gyakorlati 

ismereteket szerezve az erőszakmentes kommunikációról, az 

együttműködő tárgyalás és konfliktuskezelés módszertanáról, valamint 

a mediáció gyakorlatáról, a szakdolgozatom érdemi kutatási 

eredményekkel szolgáljon a témában érdekelt olvasóknak, valamint a 

benne szereplő javaslataim megfontolva esetleg egy későbbi oktatási 

anyag megalkotásának alapját, indokoltságát is megadja. Ezen kívül a 

szakdolgozatomban foglaltak elsajátítása az alábbi személyes 

kompetenciákat is fejleszti: konfliktuskezelési kompetencia, önismeret, 

empátia, asszertivitás és problémamegoldás. Az együttműködő, 

erőszakmentes kommunikáció (a továbbiakban EMK) elsajátítása 

továbbá a munkahelyi és a magánéleti kapcsolataink minőségének 

javításához is hozzájárul - ahogy az velem is történt. 

Nagyon - nagy hálát érzek, amikor dr. Rosenberg - A szavak ablakok 

vagy falak című könyvét forgatom a kezemben. Segítségével 

megtanultam megfigyelni az érzéseimet, ítélkezés nélkül szemlélni a 

körülöttem zajló eseményeket. Megértettem mit jelent az igényeimet, 

szükségleteimet kérés formájába önteni úgy, hogy sem ítélkezés, sem 

bűntudatkeltés sem követelés nem része már a kommunikációmnak. 

Tiszta szívvel kijelenthetem, hogy az Erőszak mentes kommunikációs 

modell megmentette a házasságomat és több munkahelyi siker 

elérésében játszott szerepet, úgy, hogy csak fél állásban dolgozom, mint 

vezető. 

Ezen fontos eredmények közös elérése érdekében kezdjük a hatékony 

kommunikációról szóló ismereteink bővítésével. Ennek legfontosabb 

céljait Elliot Aronson (Aronson, 2003) három pontban foglalta össze:  
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1. Az egymással való kapcsolattartás egyenes, attribúcióktól mentes és 

ítélkezés nélküli módjának a kialakítása.  

2. Saját viselkedésünk felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az 

milyen hatással van másokra.  

3. Erőszak és manipuláció helyett a viták és a konfliktusok rendezése a 

problémamegoldásra fókuszálva.  

Ezek a célok valójában az együttműködő vagy erőszakmentes 

kommunikáció (EMK) alapelvei is. Marshall Rosenberg klinikai 

pszichológusként az 1960-as évek óta dolgozott az EMK-modell 

tökéletesítésén. A modell célja az, hogy az emberek a lehető 

legkevesebb félreértéssel tudjanak kommunikálni egymással. Ennek 

megvalósításához elengedhetetlen az empátia és az őszinte 

önkifejezés. Az EMK-modellnek négy alkotóeleme van: a megfigyelés, 

az érzések kifejezése, a szükségletek és a kérések megfogalmazása. 

Ennek a technikának a megismerése és fejlesztése azért lehet hasznos 

bármely vezető számára, mert fokozza a figyelem összpontosítását, a 

másik iránti tiszteletet és az empátiát, így nem csak a magánéleti, 

hanem a munkahelyi kapcsolatok alakításában is segít (Rosenberg, 

2003).  

 

2. Az EMK modellje 

 

Az EMK-modell első eleme a megfigyelés. A kommunikáció során a 

résztvevők az adott szituációban objektíven megfigyelhető elemekre 

koncentrálnak, és megpróbálják elválasztani a tényeket azok 

értelmezésétől és értékelésétől. Második lépésként az érzelmek 

azonosítása és kifejezése következik, amelynek gyakran a megfelelő 

szókincs hiánya szab határt. Fontos megjegyezni, hogy a hétköznapi 

nyelvhasználatban az érzés kifejezést gyakran használják gondolatok 

és vélemények kifejezésére. Rosenberg szerint ettől a használattól 

mindenképpen tartózkodni kell. Például az „Úgy érzem, nem törődik 
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velem” mondat nem érzést fejez ki, hanem a beszélő véleményét a 

másik érzéseiről. Az EMK harmadik eleme az érzések mögött lévő 

szükségleteknek a tudatosítása és felismerése (Rosenberg, 2001). Az 

érzéseket ugyanis csak akkor értelmezzük jól, ha tisztában vagyunk az 

érzések hátterében lévő szükségletekkel, amelyek szólhatnak az 

autonómia iránti igényről (például álmok és célok megvalósítása), a 

fizikai gondoskodásról (például érintés, táplálkozás és sport), az 

integritásról (hitelesség), vagy akár a kölcsönös függőségről (például 

empátia, bizalom és érzelmi biztonság) is. A negyedik elem arról szól, 

hogy mit szeretnénk kérni a másiktól. A kérések megfogalmazása során 

fontos figyelni arra, hogy semmiképpen ne követelésként értelmezze azt 

a másik fél. 

 

Részleteiben a lépésekről: 

2.1 Megfigyelés 

A megfigyelés során fontos, hogy objektíven lássuk, hogy mi történt az 

adott szituációban, ne ítéljük meg sem pozitívan, sem negatívan a 

helyzetet (ne minősítsünk, ne általánosítsunk, ne interpretáljunk). Tehát 

a tényszerűségre törekvés a kulcs. Erre szeretnék is hozni néhány 

példát: 

 „Az elmúlt egy órában nem vettél fel velem szemkontaktust.” 

 „A veszekedésünk óta minden alkalommal én kezdeményeztem 

találkozót.” 

Továbbá fontos ezen mondatok olyan hangsúlyban, formában történő 

közlése – ez nem tanítható, az emk informális környezetben történő 

alkalmazása nem tanítható, rá kell érezni. 

Customer Relationship managerként napi szinten kerülök olyan 

helyzetbe, amikor idegenekkel találkozom és ahhoz, hogy interakcióba 

léphessek velük, gyorsan „fel kell mérnem” őket, vagyis ki kell 

alakítanom az első benyomásomat. Természetesen mindenki számára 

az a cél, hogy ez az első benyomás a lehető legpontosabb legyen és 
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tükrözze a velünk szemben álló egyén személyiségét. Az, hogy valakit 

jól tudjunk megítélni és a lehető legpontosabb képet tudjuk magunkban 

róla lefesteni – a rendelkezésünkre álló (általában) nagyon rövid időn 

belül –, az számtalan tényező figyelembevétele és tudatos alkalmazása 

nélkül szinte lehetetlen. Vannak ugyan emberek, akik „másoknál jobb 

emberismerettel” rendelkeznek, mégis elmondható, hogy a 

személyészlelésünket olyan – gyakran tőlünk független – tényezők 

befolyásolják, amelyeknek a nem ismerete téves megállapításokhoz, 

előítéletekhez és akár az illető hátrányos megkülönböztetéséhez is 

vezethet. A nehézséget az okozza, hogy szinte minden, amit a másik 

személy mond vagy tesz, többféleképpen is értelmezhető. Míg a fizikai 

környezet esetében a tárgyaknak a felszíni tulajdonságai alapján 

többnyire helyesen tudunk következtetni a funkciójukra és 

felhasználhatóságukra, illetve a fizikai világ törvényei is állandók, ezzel 

szemben a másik ember külsőleg megfigyelhető jellemzői alapján olyan 

belső tulajdonságokra próbálunk következtetni, amelyek közvetlenül 

nem megfigyelhetőek, és a folyamatosan változó társas világnak 

megfelelően maguk is változnak (Kósa, 2005).  

A racionális benyomás kialakítását tehát szubjektív és objektív tényezők 

egyaránt befolyásolják (Forgács, 1989):  

- szubjektív tényező például az észlelő hangulata (a rendelkezésre álló 

információnak csak egy részére tudunk koncentrálni, és az, hogy mit 

emelünk ki, függ attól, hogy adott időben milyen gondolatok állnak 

rendelkezésünkre; negatív hangulatban olyan emlékek irányítanak 

minket, amelyek korábban hasonló hangulattal kapcsolódtak össze), 

- objektív tényező pl. a környezet (másképp viszonyulunk egy 

személyhez akkor, ha egyenruhában intézkedik, illetve ha hétköznapi 

szituációban – pl. bevásárlás közben – találkozunk vele). „Hogy 

lehetséges, hogy különböző megfigyelők ugyanarról az eseményről 

ennyire ellentétes következtetéseket vonjanak le, ha egyszer az objektív 

valóság adott és mindenki számára látható? Miért látjuk gyakran 



8 
 

pontosan azt, amit látni szeretnénk? S ha mindannyian úgy látjuk, ahogy 

mi szeretnénk, hogy tudjuk eldönteni, hogy mi is történik a „valóságban”? 

(Smith–Mackie, 2002, 146. o.)  

A másik személy észlelését több olyan jellemző befolyásolja, 

amelyeknek a mentén mi magunk is eltérünk, azaz ugyanannak a 

páciensnek a reakcióit más és más módon fogjuk értelmezni, annak 

megfelelően, hogy az alábbi tényezők sajátmagunk esetében milyen 

jellegzetességekkel bírnak (Fiske és Taylor, 1984):  

- a szűkebb és tágabb társas-kulturális környezet – az ott jelenlévő 

szerep- és normarendszer, a nyelvi kifejezési módok (például bizonyos 

emberek számára rendkívül fontos az udvariasság, és ha a másik 

személy nem felel meg az ezzel kapcsolatos normáknak, akkor inkább 

negatív benyomást alakítanak ki róla; más emberek viszont nem 

fordítanak különösebb figyelmet arra, hogy mások betartják-e az 

illemszabályokat),  

- a háttér és a környezet – a viselkedésünket befolyásolja, hogy milyen 

helyzetben történik, más lesz a kommunikációnk tartalma és stílusa a 

kontextustól függően (például baráti társaságban vagy a több éve 

meglévő munkahelyünkön magabiztosabban viselkedünk, ezáltal 

másfajta reakciót váltunk ki a másik félből, mint amikor számunkra 

ismeretlen közegben kell a szándékainkat érvényesíteni),  

- az észlelő személy intellektuális és érzelmi jellemzői – jelentősen 

eltérünk egymástól abban a tekintetben, hogy amikor másokról 

jellemzést adunk, az merev vagy rugalmas kategóriák mentén történik, 

illetve hogy milyen szavakkal és kifejezésekkel írjuk le a személyt 

(például ha egy kollégánk elmesél egy történetet, amelyben jellemez egy 

pácienst, nem biztos, hogy ugyanolyan módon írja le azt az adott 

személyt, ahogy mi tettük volna). 

- az észlelő személy önmagáról való gondolkodása – a saját társas 

pozíciónk, értékeink és elvárásaink befolyásolják a másik személy 

megítélését is (például ha úgy érezzük, hogy a másik személynél 
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alacsonyabb státuszúak vagyunk, akkor a viselkedését ennek 

megfelelően értelmezzük és a saját reakcióink is ennek a mentén 

alakulnak), 

- a másik személlyel való viszony jellemzői – a másikkal közös vagy 

hasonló gondolatok és viselkedésmódok elfogadásra, az ellentétesek 

pedig elutasításra hajlamosítanak (alapjában véve szeretjük azt, ha a 

másik ember gondolatai és viselkedése hasonlít a miénkhez, a tőlünk 

több szempontból eltérő személlyel kevésbé vagyunk szívélyesek és 

együttműködők).  

Látható, hogy önmagukban a ránk jellemző tulajdonságok elindítják a 

másik személy észlelését egy bizonyos úton. Emellett a másik fél 

jellemzői automatikusan irányíthatják az észlelési folyamatot, azaz 

meghatározzák, hogy a továbbiakban milyen benyomást alakítunk ki 

róla. Az alábbiakban azok a főbb személyészlelést torzító tényezők 

kerülnek bemutatásra, amelyek szinte mindannyiunkat jellemeznek a 

másik emberről való benyomás kialakítása során (Forgács, 1989):  

- Elfogultság – számos tényező válthat ki belőlünk pozitív vagy 

negatív elfogultságot, ilyen például a sajátmagunk és a másik 

ember között észlelt hasonlóság vagy különbség. Ha kiderül, hogy 

valaki ugyanonnan származik, mint mi, vagy ugyanabba a 

középiskolába járt, a személy megítélése inkább pozitív irányba 

fog hajlani.  

- Az első benyomás torzító hatása – a másikról alkotott legelső 

benyomás „rányomja a bélyegét” a további viszonyunkra és a 

hatása nagyon nehezen módosítható. Mind pozitív, mind pedig 

negatív első benyomás esetében a személy összes későbbi 

viselkedését hajlamosak vagyunk annak fényében értelmezni (pl. 

„már elsőre láttam, hogy nem megbízható…”).  

- Holdudvar-hatás – hajlamosak vagyunk az észlelt személynek 

egy bizonyos külső vagy belső tulajdonságát kiemelni, 

felnagyítani és kiterjeszteni a személy egyéb jellemzőire is. Ha 
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valaki valamilyen jó vagy rossz tulajdonsággal rendelkezik, akkor 

feltételezzük, hogy az illető egyéb tulajdonságai is összhangban 

lesznek azzal (pl. ha valaki művelt, akkor feltételezzük, hogy 

udvarias is, illetve ha valaki vonzó külsővel rendelkezik, inkább 

gondoljuk azt, hogy a belső tulajdonságai is pozitívak).  

- Alapvető attribúciós hiba – mások cselekedeteinek az okát 

leginkább a személyiségükben keressük, a sajátmagunk 

esetében pedig inkább a környezeti tényezők befolyását emeljük 

ki. Ha például valakiről kiderül, hogy nagyon gyakran váltogatja a 

munkahelyeit, akkor hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a 

személyiségében van valami, ami ezt a helyzetet létrehozta. Ha 

viszont ez sajátmagunk esetében fordul elő, akkor a kontextuális 

tényezőket emeljük ki (pl. az egyik helyen a munkatársak fúrtak 

bennünket, a másik helyen a munkakörülmények nem voltak 

megfelelőek stb.) 

- Sztereotípiák, attitűdök és előítéletek – ezek torzított vélekedést 

és/vagy viselkedést jelentenek egyes csoportokkal szemben (pl. 

nők, idősek, romák vagy a speciális bánásmódot igénylők). 

Feltételezéseket alakítunk ki arról, hogy mi jellemzi a csoport 

tagjait általában, és ezek a meggyőződések önbeteljesítő 

jóslatként is működhetnek (erről lásd később).  

A fent bemutatott személyészlelési torzítások kisebb vagy nagyobb 

mértékben mindannyiunk esetében jelen vannak, és automatikusan 

működnek az emberek közötti interakciókban. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy ne lennének tudatos szintre hozhatók, azaz amennyiben 

erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a lehető legobjektívebb 

módon tekintsünk a másik személyre, akkor a fent leírt torzítások hatása 

csökkenthető. A Customer Relationship manager-i munka során 

nagyobb az esélye annak, hogy megpróbáljuk kiküszöbölni a 

személyészlelési torzításokat, hiszen sokkal fontosabbá válhat a 

pontosság kérdése, mint a hétköznapi helyzetekben. Saját esetemben, 
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a magánfogászati klinikán, ahol dolgozom –szinte nélkülözhetetlen a 

páciens bizalmának elnyerése annak érdekében, hogy megvásároljon 

egy repülőjegyet egy idegen országba és egy idegen orvosi apparátusra 

bízza az ellátását. 

 

2.2 Érzés 

Az érzések tényleges felismerése nagyon nehéz feladat, mind 

magunkban, mind a másik emberben. Sőt, ha fel is ismerjük, gyakran 

véleményt vagy minősítést fogalmazunk meg általuk. Tehát az lesz a jól 

létünk fokmérője, hogy kielégül-e a szükségletünk. Ugyanakkor EMK-t 

gyakorlóként nem csak a saját érzéseink őszinte felvállalása a dolgunk, 

hanem a másik érzéseinek „meghallása” is. 

 

2.3 Szükséglet 

Szükséglet alatt az emberi igényeinket értjük.  

A szükségletek és az érzések sem vitathatók, de nehéz felvállalni 

mindkettőt. Például ha munkahelyi környezetben megszoktuk, hogy 

alkalmazkodnunk „kell”, ezért nem vállaljuk fel azon szükségletünket, 

hogy a megfelelő minőségű munka elvégzéséhez más 

munkakörülmények biztosítására lenne szükségünk (open office helyett 

egy nyugodt és csendes irodára). 

 

2.4 Kérés 

Amint az első három lépést sikeresen teljesítettem, még meg kell 

kérnem a beszélgetőpartnerem arra, hogy a szükségleteim 

kielégítésében segítsen. Maga a kérés lehet pozitív, konkrét, teljesíthető 

és elutasítható. 

Pozitív, mert az ember nem tud „valamit nem csinálni”, csak 

valamit csinálni.  

Konkrét, mert ha csak úgy általánosságban kérünk valamit, az 

nem érthető a másik fél számára. 
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Teljesíthető, mert értelmetlen lenne teljesíthetetlen kérést 

megfogalmazni. 

Elutasítható, vagyis nem követelünk, hanem a másik félnek 

lehetősége van nem-et is mondhat rá. 

 

3. A konfliktusról 

A konfliktusnak számos definíciója létezik (ami teljesen megszokott a 

társadalomtudományban, ahol nincsenek egyszer és mindenkorra 

érvényes és örök definíciók). Vezetés és szervezésben jártas emberként 

célszerű a mediációban alkalmazott konfliktus fogalmat körül járni. E 

szerint, konfliktusnak azokat a feszültséggel teli helyzeteket nevezzük, 

amelyekben két ember (csoport) törekvései, nézetei, gondolkodása stb. 

összeegyeztethetetlennek tűnnek. A konfliktusnak tehát nem feltétele, 

hogy az összeegyeztethetetlenség valóban fennálljon, hanem elegendő, 

ha a benne szereplők azt úgy élik meg. A konfliktus tehát valójában 

konstrukció, minden a „fejünkben dől el”. A konfliktusban szereplők soha 

nem a valóságos kép alapján döntenek saját akcióikról: a döntés alapja 

mindig az észlelés, amilyennek ők maguk látják a szituációt és a másik 

felet (Hofmeister Tóth–Mitev Ariel, 2013). 

Bár a konfliktusra általában úgy tekintünk, mint valami rossz eseményre, 

a hatása alapján konstruktív is lehet (például, amikor egy változást segít 

elő), nem csak destruktív. A konfliktus fajtája szerint lehet az egyén saját 

világán belüli, intrapszichikus konfliktus vagy interperszonális konfliktus 

is. Megjelenhet csoportszinten, szervezeti szinten, de beszélhetünk 

társadalmi és interkulturális konfliktusokról is. A konfliktusok tartalma 

alapján beszélhetünk: valódi konfliktusról, álkonfliktusról, áttételes 

konfliktusról, tévkonfliktusról vagy lappangó konfliktusról (Bolgár-

Szekeres, 2012).  
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A konfliktusoknak számos oka lehet, ez alapján lehet kapcsolati 

konfliktus, értékkonfliktus, strukturális konfliktus, információs konfliktus, 

információhiányból vagy információtöbbletből eredő konfliktus, illetve 

érdekkonfliktus.  

Konfliktusos helyzetekben egy személy viselkedése alapvetően két 

dimenzió mentén írható le. Az egyik a versengés, vagyis a saját 

szándékok és érdekek érvényesítése, a másik az együttműködés, 

vagyis segítség abban, hogy a másik fél szándékai és érdekei is 

érvényesülhessenek. A viselkedésnek e két alapvető dimenziója 

felhasználásával Thomas és Kilmann (1974 in Hofmeister Tóth–Mitev 

Ariel, 2013) öt különböző stílust, úgynevezett konfliktuskezelési 

stratégiát határolt el egymástól:  

- Együttműködő (problémamegoldó) – a személyes kapcsolatok 

fenntartásával törekszik a konfliktus megoldására. Fontosnak 

tartja, hogy mindkét fél teljes egészében megvalósítsa a 

személyes céljait.  Kompromisszumra törekvő (megegyező) – 

lényege és egyben feltétele, hogy mindkét fél fontosabbnak ítélje 

a megállapodás tényét, mint az eredetileg célként kitűzött 

nyereség elérését. A kompromisszum kialakításának jellegzetes 

folyamata az alku, amelyben mindkét fél engedményeket tesz az 

elfogadható megoldás kialakítása érdekében. 

- Alkalmazkodó – a stratégia legfőbb jellemzője a saját érdekek 

érvényesítéséről való egyoldalú lemondás. E stratégia 

alkalmazása mögött eltérő indítékok állhatnak: a személyes 

kapcsolatok minden áron való fenntartása vagy a helyzet 

reménytelenségének képe. 

- Versengő – a stratégia végrehajtója megragadja és alkalmazza a 

szükséges eszközöket, hogy biztosítsa a céljainak az elérését. Ez 

gyakran a személyes kapcsolatok megromlásához vezet. A 

versengő személy a konfliktust győztes– vesztes helyzetnek 

tekinti. 
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- Elkerülő – az elkerülő stratégia lényege a konfliktust mindenáron 

elkerülendőnek tekinti, vagy pedig nem veszi észre az ellentétet. 

Ennek a stratégiának a központi eleme a kitérés, ami lehetetlenné 

teszi, hogy a célok egyeztetésre kerüljenek, és a kapcsolatok 

fenntartását sem szolgálja. 

A továbbiakban azokat a személyészlelési torzításokat fejtem ki 

bővebben, amelyek a különböző csoportokba tartozó személyek közötti 

konfliktusok kialakulásához vagy mélyüléséhez vezethetnek. 

Első és legfontosabb a megfigyelés torzítások, amelyekről a korábbi 

fejezetben szóltam.  

 

Sztereotípiák 

A sztereotipizálás az emberek külső jegyei alapján történő túlzott 

általánosítást jelenti, amikor valakit a csoport-hovatartozása alapján 

ítélünk meg. Ezek az elgondolások általában felszínes ismereteken és 

jellegzetességeken alapulnak, vagy pedig a csoport tagjainak 

többségénél megfigyelt tulajdonságokat általánosítjuk az egész 

csoportra (Hewstone et al., 1997).  

 

A sztereotípiák főbb típusai:  

 nemzeti sztereotípiák, pl. precíz németek, udvarias angolok 

 gazdasági különbségekből eredő sztereotípiák, pl. hajléktalanok, 

munkanélküliek 

 etnikai sztereotípiák, pl. cigányok, szlovákok, erdélyi magyarok 

 vallási sztereotípiák, pl. katolikusok, protestánsok, muzulmánok 

 életkori sztereotípiák, pl. a „mai fiatalok”, körülményeskedő 

idősek 

 külső jegyeken alapuló sztereotípiák, pl. kövér vagy sovány 

emberek 

 nemi sztereotípiák: pl. fiúknak és lányoknak való gyerekjátékok, 

női autóvezetők.  
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A sztereotípia általában a csoportba nem tartozó egyének nagyfokú 

egyetértésén alapul és értékítéletekkel, torzított elvárásokkal 

jellemezhető. Lehet pozitív vagy negatív, a megváltoztatása 

meglehetősen nehéz. Ahogy korábban már említettük, a saját 

magunkról kialakított képet befolyásolja az is, hogy mely csoport 

tagjainak tartjuk, illetve mely csoportok tagjaitól különítjük el magunkat. 

A saját csoport (in-group) tagjait pozitívabban ítéljük meg, és nagyobb 

fokú együttműködési hajlandóságot mutatunk velük. A másik csoport 

(out-group) tagjait hajlamosabbak vagyunk negatívan megítélni, és 

ellenségesebbek vagyunk velük szemben. A sztereotipizálás 

folyamatában a másik csoport tagjait hozzánk hasonlóként vagy 

különbözőként értékeljük, ami a fentiek értelmében viselkedésünket is 

befolyásolja. Egy külső csoport tagjának elsősorban negatív jellemzőit 

emeljük ki, és a vele szemben mutatott viselkedésünk kevésbé elfogadó 

(Turner, 1982). Az automatikusan aktivált sztereotípiák ellen tudatosan 

lehet küzdeni, ugyanúgy, ahogy egy rossz szokás ellen. Nehéz és 

fárasztó folyamat, de ha meg sem próbáljuk, a sztereotip gondolkodás 

nem fog eltűnni. Igyekeznünk kell gyakori kapcsolatot kiépíteni az adott 

csoport tagjaival, megismerni őket és törekedni arra, hogy minél több 

olyan információ jusson el hozzánk, amely nem a már meglévő 

sztereotípiát erősíti.  

 

Előítéletek 

Az előítélet egy adott csoporttal, illetve annak tagjaival szembeni – 

általában negatív – attitűdünket, értékelő viszonyulásunkat jelenti. Ez az 

idegenkedő attitűd megnyilvánulhat az adott csoport elkerülésében, 

szóbeli elítélésében, hátrányos megkülönböztetésében vagy 

szélsőséges esetben fizikai bántalmazásában is (Allport, 1977).  

Az előítéleteknek két nagy csoportja létezik: az ún. „forró”, illetve „hideg” 

előítélet (Smith–Mackie, 2002). Míg a „forró” előítéletet egyszerűbb 

felismerni (pl. gyűlölet más csoportok iránt), addig a „hideg” előítélet 
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rendszerint rejtve marad (pl. az idős munkavállalókkal szembeni negatív 

előítélet nem kerül hangoztatásra mások előtt). A csoportközi előítéletek 

fokozott kockázatot jelentenek a másik csoport egyenlőtlen 

megkülönböztetésére, ami a csoportok együttélését akár súlyosan 

megzavaró tényezők kialakulásához vezethet. Az előítéletek általában a 

csoportok közötti bonyolult történelmi-társadalmi eseményeken 

alapulnak, ezért a megváltoztatásuk nagyon nehéz. Mivel az egyes 

csoportok tagjait mélyen belénk ágyazódó viszonyulások mentén ítéljük 

meg, így számukra a csoporttagságuk alapján kialakult helyzetből való 

kitörés rendkívül nehéz. Emellett az ún. „igazságos világba vetett hit” 

(Lerner, 1980) is az előítéletek fennmaradását erősíti, ugyanis azt a 

meggyőződést rejti magában, hogy a világ igazságos, és mindenki azt 

kapja, amit megérdemel. Például a szegény azért szegény, mert nem 

küzd eléggé, a nők azért nem tudnak érvényesülni, mert hagyják 

magukat elnyomni. 

 

Önbeteljesítő jóslat  

A másik személlyel vagy csoporttal szembeni előítélet önbeteljesítő 

jóslatként működhet, vagyis amennyiben valamilyen viselkedésmódot 

feltételezünk egy másik emberről, általában ennek megfelelően fog 

viselkedni (Rosenthal–Jacobson, 1968). Ennek az az oka, hogy az 

észlelő a saját viselkedésével olyan hatást vált ki, amelynek 

következtében a másik személy valóban a várakozásoknak megfelelően 

fog viselkedni. Ha például a másik egyénről ellenséges magatartást 

feltételezünk, akkor saját viselkedésünk – túlnyomórészt nem tudatosan 

– „elébe fog menni” az ellenséges viselkedésnek, és így a saját előre 

védekező vagy éppen támadó viselkedésünk valóban ki fogja azt váltani. 

 

3.1 A munkahelyi konfliktusokról általában  

Mivel az ébren töltött életünk több mint a felét a munkahelyünkön töltjük, 

mindannyiunk számára különösen fontos, hogy ezen idő alatt nyugalom 
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vegyen körül minket, azonban itt is időről-időre konfliktusok alakulnak ki, 

s ezek kialakulása, lefolyása, megoldási módja bizonyos 

azonosságokat, törvényszerűségeket mutat. Munkámból adódóan – 

mint ahogy már írtam, a customer care területén dolgozom – sok 

konfliktussal, stresszes helyzettel találkozom, melynek mindkét fél 

számára megnyugtató módon kellene, hogy rendeződnie. De sajnos ez 

nagyon ritkán fordul elő. Szakdolgozatom készítésekor arra keresem a 

választ, hogy ezek a konfliktusok hogyan előzhetők meg, a 

munkáltatónak milyen lehetőségei vannak a viták, ellentétek 

elsimítására, feloldására, esetleg azok megelőzésére. Gyakorlati 

tapasztalataimat felhasználva élő példákon keresztül szeretném 

bemutatni a munkahelyi konfliktusok típusait a benne résztvevők alapján 

rendszerezve azokat. A veszekedések utóéletéből vett benyomásaim 

alapján pedig empirikus megoldási javaslatokat kívánok tenni a 

későbbiekre nézve. Bízom benne, hogy kutatásaim végére érve széles 

körű képet fogok tudni mutatni a konfrontáció elkerülésére és akár 

munkahelyi vezetők részére is el tudok készíteni egy használható, több 

lehetséges megoldást felvonultató összefoglalót.  

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2014. évi felmérése 

szerint az EU aktív korú népességének közel 30 %-át érinti a munkahelyi 

stressz, mely jelentősen befolyásolhatja akár munkahelyi teljesítményét 

is. Magyarország hasonló mutatókkal bír. Minden negyedik 

munkavállaló küzd a problémával. Magyarországon a munkavédelemről 

szóló törvény 2008-as módosítás már kiemelten foglalkozik a 

munkahelyi stresszel, de a gyakorlatban ez kevéssé látszik. A stressz 

kezelése a munkáltatók részéről: a 89/391/EGK keretirányelv 

értelmében jogi kötelezettség. A lelki egészség és jóllét európai paktuma 

elismeri továbbá, hogy a munkahelyi követelmények állandóan 

változnak, a nyomás pedig egyre növekszik, ezért arra ösztönzi a 

munkáltatókat, hogy a mentális jóllét fejlesztése érdekében hajtsanak 

végre intézkedéseket. Jóllehet a munkáltatók jogi felelőssége a 
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munkahelyi kockázatok értékelése és leküzdése, elengedhetetlen, hogy 

ebben a munkavállalók is részt vegyenek. A munkavállalók és 

képviselőik ismerik legjobban azokat a problémákat, amelyek a 

munkahelyükön előfordulhatnak. Az ő bevonásukkal biztosítható, hogy 

a bevezetett intézkedések megfelelőek és hatékonyak legyenek.  

 

A munkahelyi konfliktusokat a közvetlen társas környezetben végbe 

menő konfliktusoknak nevezzük. Közvetlen társas környezetként 

életünknek azon színtereit értjük, ahol a velünk konfliktusban álló másik 

féllel rendszeres kapcsolatban állunk, és ebből a kapcsolatból csak nagy 

veszteségek árán tudnánk kilépni. Ilyen a munkatársak közötti konfliktus 

is. Ezen konfliktusok jellemzője, hogy a felek között erős negatív 

érzelmek vannak. A felek a konfliktus megoldásában egymásra vannak 

utalva. Anyagi vagy presztízsveszteség nélkül nem tudnak kiszállni a 

konfliktusból. (Kertész 2010)  

A munkahelyünk társas közegünk egyik, hanem a legfontosabb színtere, 

ezért kivételesen húsbavágó, ha ott alakul ki viszály, elégedetlenség. 

Még ha közvetlenül nem is vagyunk ennek részesei, kívülállóként, 

esetleg a következményeinek elszenvedőjeként is megterhelő minden 

ember számára a helyzet. A munkahelyi konfliktus pedig kihathat a 

munkán kívüli életünkre is, befolyásolja közérzetünket, családi 

életünket, társas kapcsolatainkat. A munkahelyi konfliktus 

kialakulásának számos oka lehet, melyekkel több kutatás is foglalkozik.  

Először vegyük sorra azokat a munkahelyi tényezőket, amelyek a 

legtöbb ember számára stresszt okoznak, ezért a konfliktusok vagy 

konfrontációk kialakulásához vezethetnek (Berényi-Juhász 2012) 

szerint: 

Szervezeti szinten:  

- szervezeti légkör  

- vezetési stílusok  

- ellenőrzési rendszerek  
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- technológia és annak változása  

- túlságosan alacsony fizetés, az állás bizonytalansága  

Szervezeten kívüli stresszorok  

- családi kapcsolatok, anyagi problémák, társadalmi problémák  

- családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetésének nehézségei  

- személyes hitek, meggyőződések és a vállalati politika közti 

konfliktusok. 

A feljebb bemutatott stresszorok mindegyike előfordulhat egy konfliktus 

során, de akár egyszerre több, az egyik félben kialakuló belső feszültség 

is vezethet a konfliktus kialakulásához.  

Ezen stresszorok feloldása, csökkentése elsősorban a munkahelyi 

vezetők felelőssége, azonban fel kell hívni a figyelmet a munkavállalók 

felelősségére is, hiszen ha a vezető nem tud a dolgozóban dúló belső 

konfliktusokról, traumákról, akkor nem is tud ellene tenni semmit. A 

vezető sem gondolatolvasó, tehát a problémákkal is csak akkor tud 

érdemben foglalkozni és megoldást találni rájuk, ha tudomására jutnak. 

Tapasztalataim alapján a munkahelyi vezető is küzdhet ugyanezekkel a 

problémákkal, ezért jobban tudja őket tolerálni és hatékonyabban tud 

segíteni megoldásukban. A konfliktusok értékelésekor nem szabad 

elfelejtkeznünk arról, hogy a konfliktusoknak, véleménykülönbségeknek 

nem csak negatív hatásai vannak.  

Csepeli (2015) is beszél a konfliktus hasznáról, mely során a vállalatnak 

előremutató változásokat kell mutatnia. Ha a munkavállaló látja, hogy a 

problémájának elmondása nem csak pusztába kiáltott szó, hanem értő 

fülekre talál és megoldást keresnek rá, ez a megtapasztalás erősíti a 

vállalattal szembeni lojalitását. A vállalat pedig feltár egy addig észre 

sem vett problémát. Tehát a konfliktus pozitívuma, hogy érzékennyé 

teszi a szervezetet a változásra, olyan alternatívákat hoz felszínre, 

melyek e nélkül észrevétlenek lettek volna, A konstruktív konfliktusok 

során pedig a felek végig tudatában vannak annak, hogy vannak 
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közösen elfogadott céljaik, értékeik. A munkahelyi konfliktusokat a 

benne részt vevő felek alapján kívánom megkülönböztetni és bemutatni.  

 

Ezek alapján megkülönböztethetünk:  

 munkatársak közötti konfliktusokat  

 munkavállalók és feletteseik közötti konfliktusokat  

 valamint a munkavállaló és a vállalat célja között kialakult 

ellentmondást.  

 

Konfliktushelyzetekben különösen kitűnnek a különböző 

személyiségjellemzők (Marston, 1928, DISC-modell1), azonban ha a 

konfliktus természetét nem ismerjük, tévútra vihetnek minket egyes 

reakciók. Tény, hogy kellemetlen helyzet nem csak az alkalmi 

diszponáltság hiányának vagy a stresszhatásnak tulajdonítható. 

Gyakran elég az egyik kolléga vagy a főnökünk látványa – az öltözete, 

a tekintete vagy a járása –, hogy tudjuk: „kellemetlen” helyzetet fogunk 

kezelni, mert az „ilyen” típusú kollégákkal „mindig csak a probléma van”. 

Ezzel az értelmezésünkkel elindítjuk az önbeteljesítő jóslatot (Robert 

Merton, 1948), amit azután nem lesz egyszerű megakasztani, holott 

lehet, hogy a kolléga rácáfol a szterotípiáinkra, csak ezt nem feltétlenül 

vesszük észre. Ügyfélkapcsolati munkakörben, amelyben én is 

dolgozom, ez a reakció nem megengedhető. Tudatoson kell tennünk a 

fejünkben lévő leegyszerűsítő sémák, sztereotípiák és prekoncepciók 

ellen. Máskülönben a sztereotípiák működésbe lépnek bennünk, és úgy 

fog tűnni, hogy bármit is teszünk, a konfliktus elkerülhetetlen, mert bele 

van kódolva az adott helyzetbe. A viselkedésünket ugyanis az első 

benyomás alapján kialakított képhez fogjuk igazítani, nem pedig a 

                                                           
1 Marston az emberi viselkedés megfigyelése alapján tehát négy fő típust 

különböztetett meg: a határozott (Dominance), a közvetlen (Influencing), a nyugodt 

(Steadiness) és a távolságtartó (Compliance) típust.  

 



21 
 

valósághoz. Így válhat a helyzet könnyen önbeteljesítő jóslattá (lsd. 

fentebb). Fontos tudni, hogy képesek vagyunk megakasztani a spirált. 

Ez – önmagában a „konfliktus” természetéből adódóan – nem lehetetlen.  

 

3.1.1 Munkatársak közötti konfliktusok  

 

A munkatársak között óhatatlanul kialakulnak konfliktusok, hiszen 

teljesen különböző habitusú, neveltetésű, vérmérsékletű embereket 

zárunk össze szinte egész napra. Mivel alapvetően minden ember a 

saját érdekeit nézi elsősorban, időnként összetűzésbe kerülnek emiatt. 

Az eltérő viselkedési formák is jelentősen befolyásolják a konfrontáció 

kialakulását. Nem nehéz belátni, hogy egy agresszív viselkedésű 

személy hamarabb kerül konfliktusba, mint egy passzívan mindent 

eltűrő egyén. Ugyanakkor az asszertív viselkedés is válthat ki másokból 

ellenérzést.  

A munkatársak közötti konfliktus egy valós életből vett példákon 

keresztül szeretném bemutatni:  

Egy osztályvezetőt több alkalommal bepanaszoltak kollégái a 

felettesének. Az EMK technikában jártas főosztályvezető egyesével 

meghallgatta a panaszokat, majd úgy döntött, összehív egy 

megbeszélést a kollégákkal. A megbeszélés elején egy kérdést tett fel: 

„Milyen igényetek nem kerül kielégítésre az osztályvezetővel való közös 

munka során?” A válaszok a következők voltak: „Az osztályvezetőnek, 

túl nagy a szája.”; „Az osztálvvezető túl sokat képzel magáról.”; „Az 

osztályvezető öntelt, és beképzelt.” A válaszokat hallva a 

főosztályvezető ismét feltette kérdését, de elmagyarázta, hogy az első 

és legfontosabb, hogy a konfliktusban álló felek tisztázni tudják, hogy 

milyen igényük nem kerül kielégítésre az adott helyzetben.  

A konfliktusokat nagyon nehéz feloldani akkor, ha nem a szükségletekre 

és az érzéseket, hanem a gondolatokra valamit a kritikákra 

összpontosítunk. Milyen szükségleteid nem elégülnek ki? Állítsuk 
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szembe a szükségleteket a gondolatokkal! A főosztályvezető sikeresen 

megértette a kollégákkal mire is kíváncsi valójában, és a válaszok 

ezúttal rávilágítottak a ki nem elégült igényekre is: „A meetingek során 

nem jutunk szóhoz.”; „Az osztályvezető rendszerint anekdotázik, és 

ezért soha nem fejezzük be a meetingeket időben.”; „Nem jut idő a 

szakmai kérdések megvitatására”. A főosztályvezető további kérdések 

feltevésével körvonalazott pár megoldási javaslatot, melyek 

segítségével kielégülhetnek az igények: „A meetingeknek időtartamát és 

pontjait előre meg lehetne határozni.”; „A nehéz szakmai részekre külön 

megbeszélést kellene szánni.”; „A személyes kapcsolatok ápolására és 

az anekdotázásra céges összejöveteleket lehetne biztosítani”. A 

kollégák egyöntetűen egyet értettek ezekkel a javaslatokkal melyeket 

később fel is vetettek az osztályvezetőnek. Miután az osztályvezető 

kritika és acsarkodást helyett ötleteket és megoldási javaslatokat kapott, 

pozitívan értékelte a kollégák aktivitását, és minden változtatásba bele 

ment. 

  

3.1.2 Munkavállaló és a vállalat közötti konfliktusok  

 

Annak felismerése, hogy a szervezeten belül probléma alakult ki, 

bizonyos esetekben nagyon nehéz, azonban nem lehetetlen. A 

szervezeti konfliktusok főbb tünetei Jávor-Rozgonyi (2007) szerint: 

Folyamatosan romló információáramlás - A döntéseket nem megfelelő 

információk alapján hozzák, mivel a szervezeti egységek nem adnak át 

egymásnak információt, nem tudják egymásról, hogy esetleg ugyanazon 

a problémán dolgoznak. Ellenséges hangulat, egészségtelen rivalizálás 

vagy féltékenység - Nincs az osztályok, szervezeti egységek között 

együttműködés, inkább a széthúzás jellemezi őket.  
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3.1.3 Fokozódnak a személyek közötti súrlódások  

 

A munkatársak közötti viszony hűvössé, hivatalossá válik. Felerősödnek 

a feszültségek. Egyre magasabb szintre kerülnek a tagok, a csoportok 

és az egységek közötti súrlódások. Az egyének közötti konfliktusok már 

a szervezeti egységek szintjére kerülnek, vagy akár még feljebb. 

Elhatalmasodik a túlszabályozottság. Az egyes csoportok saját 

működésükkel kapcsolatban egyre több szabályozást hoznak létre, 

kvázi védve magukat. Romlik a munkaerkölcs. Ezek a nehézségek mind 

előjelei lehetnek egy komolyabb probléma felbukkanásának, mely 

mellett a szervezet vezetősége nem mehet el szó nélkül. Ha ezt 

tudatosan figyelik és megszólal a fejükben a vészcsengő, hatékony 

lépésekkel megállíthatók a szervezeti konfliktusok, előre mutató 

tevékenységgel pedig akár meg is előzhetők azok. 

Ilyenek lehetnek például:  

1. Döntőbíráskodás  

Szerintem hosszú távon nem jelent megoldást, mivel a konfliktus 

igazi megoldása nem a konfliktusban álló felekből jön, azt nem 

érzik igazán magukénak. Ezzel az igazi probléma nem oldódik 

meg, maximum elkendőzzük azt.  

2. Konfliktuskerülés  

Szintén nem jó stratégia, hiszen így magát a konfliktust nem 

oldottuk meg, az továbbra is fenn áll. Maximum a konfrontációt 

kerülte el a vezető.  

3. Szétválasztás  

Amennyiben ez lehetséges és a felek között feloldhatatlan ellentét 

van, megoldás lehet.  

4. Konfrontáció  

Elősegíti a nyílt kommunikációt, a felek megbeszélhetik a 

problémát, és együtt – mindkettejük számára megfelelő- 

megoldást kereshetnek.  
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5. Kompromisszum, Együttműködés, kooperáció  

Ha mindkét fél számára megfelelő és elfogadható megoldást 

találnak, megfelelő lehet.  

6. Erőszakok beavatkozás, illetve egyoldalú támogatás  

Soha nem célravezető, mivel a konfliktus feloldása nem a felektől 

jön, az egyoldalú támogatás pedig a vesztes félből további 

ellenállást válthat ki.  

 

3.1.4 Munkavállaló és munkáltató közötti konfliktusok  

 

A munkavállaló és a munkáltató közötti konfliktusok értékelésekor meg 

kell vizsgálni mindkét oldal felelősségét, törvények adta feladatait és 

lehetőségeit is.  

Például az újdonsült munkavállalók jellemző hibája, hogy az új 

munkahelyen felmerült nehézségeket a régi munkahelyén szerzett 

tapasztalatain alapuló panelekkel próbálja megoldani, ami 

értelemszerűen egy új szervezetben nem működőképes. 

A munkáltatókra pedig sajnos jellemző példa, hogy mindent 

helytelennek, rossznak találnak, ami az érkezésük előtt a részlegnél volt 

vagy történt. Azonnal támadóan lépnek fel, elbocsátásokkal 

fenyegetőznek és igyekeznek mindenkit a saját irányvonalukba állítani. 

Úgy gondolom, hogy azok a vezetők a legeredményesebbek, akik 

szükség esetén merik vállalni a konfrontációt és tudják, miként kezeljék 

a konfliktusokat. Azonban véleményem szerint sok esetben a vezetők 

maguk is tartanak a konfliktusoktól. Azoknak csak negatív hatásait 

látják, ezért valamilyen mumusként tekintenek rájuk. A vezető egyik 

legnehezebb feladata, hogy szembesítenie kell valamelyik beosztottját 

a teljesítményével, az ezzel kapcsolatos esetleges problémával. A 

folyamatos visszajelzés ugyanakkor biztosítja a fejlődést, és segít a 

súlyosabb konfliktusok megelőzésében. „Adjunk rendszeres 

visszajelzést munkatársainknak. Ha szükséges, beszéljünk a 
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problémákról, de ne feledkezzünk meg a pozitív visszajelzésről sem.” 

(Cloud-Towsend 2010). Osztom ezt a véleményt, hiszen minden 

embernek szüksége van visszajelzésre, teljesítménye értékelésére, 

hiszen úgy tudunk tanulni hibáinkból, ha tudjuk, hogy mi a hibánk, tudjuk, 

min kel változtatnunk.  

 

3.2 A munkahelyi konfliktusok megelőzése  

A munkahelyi konfliktusok megelőzése alapvetően azt jelenti számomra, 

hogy foglalkozunk a munkavállalónak a cégnél betöltött szerepével, 

valamint az ezzel kapcsolatos érzelmeivel. Hiszen egy elégedett ember 

ritkán keveredik konfliktusba. Ha megfelelőnek érzi magát a feladatra, 

elhivatott, lojális, akkor szíves örömest húzza a szekeret és nem azt 

nézi, hogy hol okozhat bonyodalmat, nem a negatívumok tűnnek fel neki 

mindenben és mindenkiben. Ahhoz, hogy az ember boldog és elégedett 

legyen a munkahelyén, tisztában kell lennie azzal, hogy mire van 

szüksége ehhez. Minden embernek három érzelmi alapigénye van 

(Fontos 2006 szerint) – a befogadottság, az értékesség és az 

alkalmasság érzése.  

Elfogadottság érzése  

Alatta azt értjük, hogy élvezik társaságunkat, törődnek velünk, tartozunk 

valakihez. Mivel a munkahelyi konfliktusok megelőzésének kulcsa a 

vezetők kezében van, ezért bizonyos vezetői tevékenységek könnyebbé 

tehetik ezt a munkatársak számára. Ha egy vezető elérhető a 

munkatársai számára, azokat figyelmesen meghallgatja és azt az 

üzenetet közvetíti feléjük, hogy fontosak számára, ezzel azt az érzetet 

kelti bennük, hogy számíthatnak rá, ők is számítanak a vezetőnek, meg 

tudja és meg is fogja védeni őket. Azonban ez is kétélű fegyver, hiszen 

ez nem mehet át túlzott bizalmaskodásba.  
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Értékesség érzése  

Akkor érzi értékesnek valaki magát, ha igazat adnak neki, jónak tartják 

és számítanak munkájára. A dicséret növeli a munkatársak 

biztonságérzetét, fontosságtudatát és az értékesség érzését. A 

vezetőnek mernie kell dicsérni négyszemközt, írásban és nyilvánosan 

is. A folyamatos teljesítményértékelés is növeli az értékesség érzését és 

ez jobb eredmény elérésére sarkallja az embert. Egy vezetőnek 

rendszeresen időt kell szánnia rá, hogy elbeszélgessen a dolgozóval a 

munkájáról, problémáiról, erős és gyenge pontjairól, szakmai céljairól. 

Fontos, hogy a vezető legyen őszinte, merjen dicsérni, de merje 

megmondani az esetleges hibákat is, és próbáljon meg a beosztottjával 

közösen megoldást találni. Vele együtt dolgozzon ki terveket a jövőre 

vonatkozóan, de ügyeljen arra, hogy a terv egyszerű, világos és 

kivitelezhető legyen. Azonban hatalmi helyzetét kihasználva soha 

semmilyen körülmények között nem szégyenítheti meg beosztott 

munkatársait.  

Alkalmasság érzésének erősítése  

A beosztottakban akkor alakul ki az alkalmasság érzése, ha jól látják el 

a munkaköri feladatokat, megállják a helyüket és képesek akár még 

nagyobb feladatokat is teljesíteni. Az alkalmasság-érzés leggyakrabban 

a múltbéli tapasztalatokból táplálkozik. A vezető felelőssége, hogy 

megteremtse mindazokat a feltételeket, mely a feladatok ellátásához 

szükségeket, a sikereket meg tudja osztani a munkatársaival, a 

különböző véleményeket meghallgatva a végső döntéseket neki kell 

meghoznia. A jövedelem is használható az alkalmasság érzésének 

erősítésére, ugyanakkor jelentős motiváló faktor is, de nem minden 

esetben.  
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3.2.1 Vezetők szerepe a munkahelyi konfliktusok megelőzésében  

 

Függetlenül attól, hogy valaki melyik szükségleti szint alapján 

tevékenykedik egy szervezetben, létfontosságú, hogy a munkavállaló 

közvetlenül az elvégzendő feladattal szemben, illetve közvetetten a 

szervezettel szemben is elvárásokat támaszt. Frederick Herzberg 

(1923-2000) híres amerikai szociológus - akinek nevét a 

legmeghatározóbb vezetés elméleti szakemberek között említik - 

kéttényezős munkamotivációs elmélete segít megérteni mik is ezek a 

munkavállaló irányából érkező elvárások vagy igények, amelyek 

kielégítésével a vezetők segíthetik a munkahelyi konfliktusok 

megelőzését.  

Herzberg két faktor megfigyelésére alapozza elméletét, mely szerint 

léteznek higiénés fenntartó tényezők, és motiváló tényezők. A higiénés 

fenntartó tényezők biztosítása esetén ugyan dolgozói elégedettséget 

váltanak ki, de nem növelik a teljesítőképességet és nem vezetnek 

kimagasló munkavégzéshez. Ilyen higiénés fenntartó tényező például a 

megfelelő irodai környezet, szükséges informatikai berendezések, 

rendelkezése álló a munkavégzéshez szükséges egyéb eszközök. 

Ezeknek hiánya elégedetlenséget okoz és a munka sikeres elvégzését 

akadályozzák. Érezhető tehát, hogy a higiénés fenntartó tényezők 

megléte, ténylegesen egy fenntartó szerepet töltenek be a szervezet 

működése során, azonban csak átlagteljesítményre ösztönöznek. A 

másik faktor a motiváló tényező. Kinevezés, pénzbeli jutalmazás, 

rugalmas munkaidő, ezek mind a motiváló tényezők közé tartoznak, de 

egyénenként és csoportonként változók lehetnek. A vezető feladat 

felmérni ez egyes különbségeket, és egyeztetni ezeket szervezeti 

szinten. A hosszú távú magas teljesítő képességet kiváltó tényezők, a 

teljes szervezet sikerességét garantálják, az egyéni sikerek elérésének 

biztosítása mellett. 
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A vezetés elsődleges feladata, hogy a szervezet operatív és hosszú távú 

céljainak elérése érdekében irányítsa és motiválja az beosztottakat. 

Ahhoz, hogy motiválni tudjon, szükséges, hogy ismerje az adott divízió, 

csoport, vagy egyén munkafeladatit és megfigyelje adott területen mi az 

a motiváló tényező, amelyet bevethet a siker érdekében. Ehhez először 

is ismernie kell a munkatevékenységet és az alább ismertetett négy 

kritériumnak kell megfeleltetni azt. 

Először is a munka „elvégezhető” kell, hogy legyen. A feladat ne haladja 

meg elvégzője képességi szintjét, álljanak rendelkezésre a megfelelő 

eszközök. A munkavállalónak is megfelelő fizikai, pszichikai állapotban 

kell lenni. Ezek objektív kritériumok, gyakorlatilag bármely munkakör 

vagy feladat követelményei. Másodszor a munka „elviselhető” kell, hogy 

legyen. Egészségkárosodás és veszély nélkül lehessen végrehajtani, 

huzamosabb ideig többször is megismételve. Főleg fizikai munka vagy 

veszélyes anyagokkal való foglalkozás esetén igazán fontos e kritérium 

pontos meghatározása. Harmadszor a munka „elfogadható” kell, hogy 

legyen. Ez a kritérium már feltételezi, hogy az elvégezhetőség és 

elviselhetőség megvalósul és már nem csak objektív alapokon nyugszik. 

A dolgozók maguk is véleményt formálnak az elvégzendő munkáról. Az 

objektív tényezők mellet saját szűrőjükön keresztül mérik azt, és korábbi 

tapasztalataikkal összemérik. A jó fizetés, fejlődési lehetőség, 

elismerés, csapathoz való tartozás, rugalmas munkaidő, vagy épp a 

kötött munkaidő tesznek vonzóvá egy munkát. A vezetésnek 

összhangba kell állítani a munka objektív vonásait a szubjektív 

jellemzőivel (utóbbi egyén függő, pl. van, akit a jó fizetés motivál, de van, 

akit a rugalmas munkaidő) így teremtve meg azt az egyensúlyi állapotot, 

amiben szervezet és munkavállaló közös érdekei képviseltetnek. 

Érdekes, hogy bizonyos szakmákban a nehezen elviselhetőséget 

felülírja a személyes ambíció és küldetés tudat például tűzoltók, 

mentősök, bányászok. Negyedszer pedig a munka az „elégedettség” 

érzését váltsa ki. Ez egy teljesen szubjektív kritérium és megléte nélkül 
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is megfelelhet egy munka vagy munkakör az előző három kritériumnak, 

de akkor igazán hatékony és eredményes egy vállalkozás minél több 

munkavállalója érzi úgy, hogy munkája elégedettséggel tölti el. 

A vezetés, vezető egyik legfontosabb feladata, hogy a munkavállaló 

érdekeit egyeztesse a szervezet érdekeivel, céljaival. A motiváló 

tényezőket lehetőség szerint rászabja adott munkavállalóra és 

segítségével ösztönözze a beosztottját a hatékonyabb munkavégzésre, 

és megbecsüléssel, elismeréssel nyilatkozzon, ha munkája 

eredményes. Ez mind nagyon szépen hangzik, micsoda tökéletes idilli 

hely lenne a munkahely, ha így működne a vezető és beosztottak 

viszonya mindenhol. Napjainkban azonban a szakmai kiválóság emel 

valakit vezetői pozícióba, úgy hogy az illető semmilyen vagy csak kevés 

vezetői kompetenciával rendelkezik. Az ilyen vezetőre gyakorlatilag 

rászakad a vezetői munka és szerep, és nem képes azonosulni vele. A 

szakmájában kiemelkedő vezető ”a nagy koponya” is lehet pocsék 

vezető, mert sajnos vezetői kompetenciák hiányában sikertelenségre 

ítéli csapatát. Azonban egy szakmailag kevésbé kimagasló ám vezetői 

habitussal és tanult vezető ismeretekkel rendelkező vezető, aki felismeri 

csapata erősségeit és ez egyéni rejtett képességeket is előhozza, és 

kamatoztatja, sikeres lesz. Nem sokan készülnek a vezetői szerepre, 

kvázi belecsöppennek abba, és mint a legtöbben új ismeretlen helyzeten 

mit csinálnak? Improvizálnak. A vezetés során könnyű hibát ejteni, a 

személyes kapcsolatok, a csoport belső és külső kapcsolatai nagyon 

érzékenyek, és gyorsan reagálnak a legkisebb változásokra is. Az 

improvizáló vezető gyakorta rossz példákra épít, és ez által elveszíti 

emberei bizalmát. Természetesen egy szervezeten belül a kinevezett 

vezető szava számít, a feladatot el kell végezni, ám nagyon nem mind 

egy hogy azt milyen hozzáállással, mennyire lelkesen csinálják. Ha tudat 

alatt is, de a nem jól megválasztott vezetés stílus szabotálja a munka 

sikeres elvégzését. Az is fontos, hogy a vezető olyan alap 

tulajdonságokkal is rendelkezzen, mint például a türelem, állhatatosság, 



30 
 

megbízhatóság, tisztesség és becsületesség. Ezek azok az 

örökérvényű vezetői jellemzők, amelyek egy vezetőt kiemel a 

csoportból, és aminek segítségével irányítani és befolyásolni tudja 

csapatát a kiválasztott irányba.  

 

Vezetési típusok és stílusok 

A vezetés hierarchikus hármasa a szervezetben. 

 

A hierarchikus megnevezést nem véletlenül használtam, ugyanis 

az alábbi három megfogalmazás a szervezet csúcspontjáról halad lefelé 

és egészen a végrehajtás színteréig elér. 

Felső vezetés, közép vezetés és operatív vezetés. 

A felső vezetés feladatát tekintve az irányító, célkitűző funkciót tölti be. 

Meghatározza a rövid és hosszú távú szervezeti célokat, és delegálja 

azokat. Előre tekint, és a stratégiára fókuszál, az üzleti sikerek és a profit 

elérése érdekében.  

A közép vezetés feladata a delegált feladatok megvalósításának 

menedzselése, és tovább delegálása. Fontos hogy átadja a felső 

vezetés stratégia elképzeléseit olyan formában mely már a konkrét 

megvalósításra törekszik. A közép vezető biztosítja az információ 

áramlását, és riportok segítségével beszámol az elért eredményekről, 

kudarcokról. 

Az operatív vezető, feladata a kitűzött célok eléréséhez szükséges 

akciók megtervezése, munkafolyamatok megszervezése, koordinálása 

és végül a munkafolyamatokat ellenőrzése.A vezetés típusait az alapján 

állapították meg, hogy a vezető milyen szemmel látja és irányítja az adott 

munkatevékenységet. Mi a fő mozgatórugó számára (személyes attitűd 

is meghatározza), mit gondol, mi viszi előre a termelékenységet, mely 

tényezők támogatásával és hangsúlyozásával érhetők el a kitűzött 

célok. Ezek alapján a szakirodalom a két végponton megkülönböztet 

technokratikus és emberközpontú vezetési típust. 
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A technokratikus vezető, kifejezetten a műszaki, technikai eszközöknek 

tudja be a sikert, és fejlődést. Ő az a vezető, aki a legmodernebb 

gyártási technikákat is hajlandó megvásárolni, hogy csökkenthesse az 

emberi munkaerőt. Mindig új és új rendszerekkel dolgozik, a fejlődést 

attól várja, ha egy folyamat technikai háttere javult, például gyorsabb 

számítógépek, nagyobb teherbírású autók. Az ilyen típusú vezető nem 

foglalkozik az emberi erőforrásainak kiaknázásával, és inkább a felső 

vezetés engedheti meg magának, hogy rábízza a közép és operatív 

vezetőkre az emberekkel való foglalkozást.  

Az emberközpontú vagy szociális típusú vezetés a jól működő 

személyes kapcsolatok és a dolgozók megelégedettségének pozitív 

hozadékaként tekint a magas termelékenységre. Ismeri és motiválja 

alkalmazottait és a szeretetet, mint e legfőbb hatalmi kulcselemet 

használja legtöbbször. Teljesen ellentétben áll a technokratikus vezetői 

típus képviselőivel, és kifejezetten hiszi, hogy humán erőforrásnál nincs 

nagyobb ütőkártya a szervezet kezében.  

E két végpont között helyezkedik el a kompromisszumos, a közömbös, 

és a komplex vezetési típus. 

A kompromisszumos vezetés igyekszik a technológiai és humán 

erőforrás között egyensúlyt teremteni és adott szituációban ezeket az 

erőforrásokat egyszerre mozgósítani. Nem teszi mérlegre a termelés 

műszaki feltételeit vagy az emberi erőforrásokat, amikor ez eredmények 

értékeli, hiszen egyenlő arányban összpontosítja őket egy feladat 

elvégzése során.  

A közömbös vezetői típus sajnos mind a technológia mind a szociális 

tényezőket figyelmen kívül hagyja és hanyag módon, a szervezet 

önmagát menedzseli, elevet követi. Abban hisz, hogy amíg profit létre 

jön, addig nem kell beavatkozni a folyamatokba, és erőse kerüli a 

szociális kapcsolatokat, meetingeket.  

A komplex vagy hatékony vezetési típus ötvözi a fent említetteket, kivéve 

a közömbös típust, és kellő figyelmet szentel mindkét területnek. A 
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szituációnak és a feladatnak megfelelő mennyiségben használ emberi 

és műszaki erőforrásokat, ugyanakkor állandó egyensúlyban tartja az 

erőforrásokat. Ez a vezetői típus képes összhangot teremteni az egyéni, 

csoportos szervezeti célok között. Maximális figyelemmel fordul a 

technikai jellegű és igényű feladatok valamit a megfelelő munkaerőt és 

csapatot igénylő feladatok felé. Ez a legmegfelelőbb vezetési típus, mely 

képes gyorsan reagálni a napról-napra változó külső gazdasági 

tényezőkre és komplex szemléletének köszönhetően, folyamatos 

fejlődést biztosít az egész szervezetnek. 

 

A klasszikus vezetési stílusok 

„Le style c'est l'homme” azaz a stílus maga ez ember. A vezetői 

stílus tulajdonképpen az a kép, amit a beosztottak alkotnak a vezető 

kommunikációja és tettei alapján. Azt hivatott összefoglalni, hogy mi az 

irányadó vezetői magatartás. Ezek alapján persze számtalan vezetői 

tevékenység és megnyilvánulás más-más elbírálás alá esik (kinek 

pozitív, kinek negatív a véleménye róla) de alapvetően a vezető konkrét 

egyéni stílusát azért be lehet határolni. Ez legfőképp a vezető 

személyiségén múlik, de olyan tényezők is befolyásolják, mint például a 

szervezeti célok, vezetői ambíciók, csoportdinamika, szervezeti kultúra. 

A klasszikus vezetési stílusok az autokratikus a liberális és a 

demokratikus. Elkülönülve is megjelennek a szervezetben, de 

átjárhatóság is jellemzi őket. Például a döntés hozás során egy 

demokratikus vezető is hozhat inkább autokratikus vezetőre jellemző 

módon döntést. 

Az autokratikus vezető, a kényszerítő félemlítő hatalmakat használja fel 

előszeretettel. Hatalmi pozíciója segítségével oldja meg a vezetés 

különböző feladatait és a döntési folyamatokból teljesen kizárja 

beosztottjait. Nincs igénye a munkahelyi közösség véleményére szinte 

semmilyen ügyben, és szociális kapcsolatai is csak a szűk bizalmi körére 

terjed ki. Mivel mintegy kizárja az alkalmazottakat a szervezetet érintő 
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fontosabb ügyekből, beosztottjait gyakran az érdektelenség jellemzi. A 

feladataikat félelemből és kötelességtudatból elvégző kollégák teljesítő 

képessége átlagos. Az autokratikus vezető nincs tudatában, hogy 

annak, hogy milyen fejlődési lehetőségektől fosztja meg magát és a 

szervezetet azzal, hogy egyedül hoz meg döntéseket, sokszor a 

szakmai tanácsokat is figyelmen kívül hagyva. Természetesen egy 

autokratikus stílusú vezető lehet sikeres üzletember és az általa vezetett 

cég is jól prosperálhat, de minden bizonnyal a kellemetlen a munkahelyi 

atmoszféra, az emberek nem elhivatottak és nem lojálisak egy ilyen 

vezetőhöz. 

A liberális vezető - bár én ezt a kifejezést nem szeretem ebben a 

kontextusban használni – vagy inkább a „Laissez faire, laissez passer” 

stílusú vezetőt jellemzi, hogy fél a népszerűtlen feladatoktól és 

döntésektől. Kijelöli ugyan a célokat, de elérésükbe nem szól bele, nem 

irányít, még akkor sem, amikor közbelépésre lenne szükség. Hagyja a 

dolgokat a beosztottak között elintézni, és emiatt gyakran elveszít 

értékes, szakmailag fontos embereket, akiknek ügyéért nem állt ki 

kellőképpen egy esetleges eldöntendő vagy akár konfliktusos 

helyzetben. Az ilyen típusú vezető szereti, ha népszerű és közkedvelt, 

de munkatársai rövid idő alatt meglátják gyengeségeit. A be nem 

avatkozás és az irányítás hiánya gyakorta fejetlenséget okoz, rengeteg 

konfliktusos helyzetet teremt elő, és hosszú távon kudarcra ítéli a 

szervezetet. A vezetési funkciók közül a tervezés és a szervezés 

megvan, de az irányítás, végrehajtás, ellenőrzés funkciók már 

hiányoznak. Az ilyen vezető is lehet sikeres, noha nem is a vezetésben, 

de ha megfelelő emberekkel veszi körül magát, a kreatív elhivatott 

csapat nagy dolgokat hozhat létre ”élükön” vagy inkább hátukon a 

vezetővel. 

A demokratikus vezető stílusát tekinthetjük az eddig említettek közül a 

legsikeresebbnek. A munkatársak bevonásával hoz döntéseket, de 

azokért teljes felelősséget vállal, az esetleges kudarcokért, nem 
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vádaskodik. Motiválja a kollégák kiemelkedő képességeinek 

használatát, igyekszik a munkakör és karrier tervezés során az egyén 

tehetségét és ambícióit meglátni. Fejlődési lehetőséget biztosít, és bele 

áll a konfliktusos (szervezetet érintő) helyzetek tisztázásába. Nem fél 

bevezetni az újításokat, de jól megfontolja lépéseit, és elővigyázatosan, 

ugyan akkor határozottan képviseli álláspontját. A demokratikus vezető 

számára fontos a kellemes munkahelyi légkör megteremtése, és 

megtartása. Észre veszi a hiányosságokat egyéni és folyamat szinten 

és optimalizálási javaslatokkal él, nem hatalmi pozíciójából adódó 

megfélemlítéssel. Elismeri és becsüli a beosztottjait és jellemzően a 

sikereket mindig a csapata és nem a saját sikerének könyveli el.  

A fent felsorolt három klasszikus vezetési stílus a gyakorlatban persze 

nem ennyire elkülöníthetően rajzolódik ki. A demokratikus alapokon 

nyugvó vezetési stílus mindhárom nagy kategória ötvözésével képes 

irányítani. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy-egy stílus 

elemet jó helyen és időben tud alkalmazni. Vajon mi az a 

kulcskompetencia, amely a vezetőket ösztönszerűen rávezeti az adott 

szituációban megkívánt vezetési stílus elem használatára, az érzelmi 

intelligencia (EI). 

 

Tehát vezetőként azt kell megtanulni, hogyan tudják motiválni a 

beosztottjaikat, kinek milyen képességei vannak, azokból hogyan tudja 

kihozni a maximumot úgy, hogy az teljes egészében a szervezet előnyre 

váljon. Mindezt pedig úgy, hogy jó viszony legyen a vezetők és a 

munkavállalók között.  

A sikeres vezetők (B.L. Marquis-C.J. Hudson 1999 szerint) vállalják a 

kockázatot és tanulnak elkövetett hibáikból, az emberek értékeire 

alapozva, közös célok kialakításával és a bizalom kiépítésével segíti elő 

az együttműködést. Ugyanakkor elismeri az egyéni teljesítményeket, 

melyek hozzájárultak a csapat sikeréhez. Ismeri a dolgozók 

motiválásának főbb formáit, úgymint: Bérezés, anyagi szükségletek; 
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Foglalkoztatottság, biztonságérzet; Munkakollektívába való tartozás; 

Elismerés (megbecsülés igénye); Érvényesülés (a képességek, 

adottságok kifejtésének igénye). 

A vezető a legfontosabb elem a motiváló légkör megteremtésében. 

Világos célok meghatározásával, a dolgozók megismerésével és 

képességeiknek, szakmai tudásuknak megfelelő feladatok kiadásával 

ösztönözhetik a szervezet céljainak megvalósítását. ha az 

alkalmazottainak kihívást jelentő, terheléssel járó tapasztalatok 

megszerzését teszi lehetővé, azzal lehetőséget biztosít számára a 

fejlődésre. A teljesítményeket jutalmazza, ugyanakkor következetesen 

kezelje a nem kívánt viselkedést. A beosztott és a vezető közötti 

kapcsolatnak bizalmon és egymás kölcsönös segítésén kell alapulnia, 

hiszen ezek befolyásolják a munkával való elégedettséget. A munkával 

való elégettséget befolyásoló környezeti tényezők, melyeket szintén 

figyelembe kell venni (Klein 2000): foglalkozás jellege – minél 

változatosabb a munka, annál nagyobb a dolgozók megelégedettsége; 

a vezetés jellege; a fizetés és az előrehaladási lehetőségek. 

A munka változatossága nagyban befolyásolja a munkavállalók 

megelégedettségét, hiszen az emberek monotonitást tűrő képessége 

vajmi kevés. A változatos, fejlődést igénylő munka fokozza a munkahely 

iránti elkötelezettséget. A vezetés jellege meghatározza a dolgozók 

közérzetét, egy autokratikus vezető mellett nehéz a 

véleménynyilvánítás, még ha az előbbre vinné is a szervezetet. A 

liberális vezető a másik véglet, hiszen ő szabad kezet ad, kvázi kontroll 

nélkül tevékenykednek a dolgozók. A demokratikus vezetés a 

leghatékonyabb irányítási metódus a munkavállalók elégedettségét 

figyelembe véve. Nézetem szerint a fizetés és az előrehaladási 

lehetőségek a leginkább figyelembe vett környezeti szempontok egy 

munkavállaló szemszögéből. Mivel mindannyian bérből és fizetésből 

élünk, megélhetésünket, jólétünket, közérzetünket leginkább az 
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befolyásolja, hogy meg tudunk e minden olyat tenni és venni, amire 

szükségünk van.  

A munkával való elégedettség következményei Csepeli (2015) szerint:  

 elégedettség és termelékenység  

 azonosulás a vállalati célokkal  

A munkával való elégedetlenség következményei szerint: 

  igazolatlan távollét  

 pontatlanság  

 kilépés  

Természetesen minden vezetőnek arra kell törekednie, hogy amint 

észreveszi, hogy a munkatársai elégedetlenek a munkájukkal annak 

okait fel kell tárnia és meg kell vizsgálnia, majd amennyiben lehetséges, 

orvosolnia kell azt.  

A munkahelyi konfliktusok lehetséges megoldásai között mindenképpen 

megemlítendő a szervezeti kultúra fejlesztése, hiszen az jelentősen 

befolyásolja a szervezet további sorsát.  

A szervezeti kultúra elemei:  

 Motivációs kultúra  

 Emberi kapcsolatok  

 Identitás  

 Kommunikációs kultúra  

 A szervezeti kontroll kultúrája  

 Az irányítás kultúrája (Jávor-Rozgonyi 2005)  

Egy egészséges szervezetben megvalósul a szervezeti és egyéni célok 

összhangja, együttműködés van a felek között, a HR rendszerek és a 

szervezeti struktúra, valamint a szervezeti kultúra mind a 

konfliktusmentes munkahely megteremtésének egy-egy eleme.  

Kiss (2014) szerint ezek az alábbiak:  

1. Szervezeti és egyéni célok összhangja a) a szervezeti tagság közös 

célokkal rendelkezik: a célok megvalósítása fókuszban van  
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b) a szervezeti tagokat érdekli a szervezet sorsa: önként csatlakoztak a 

szervezethez és tartják fenn a szervezeti tagságukat: a tagok optimisták: 

a megbeszélések produktívak és jó hangulatúak  

2. Együttműködés: A személyes kapcsolatok őszinték, a szervezeti 

tagok törődnek egymással; létezik a közösségi szellem, az 

együttműködés alapvető, a szervezeti tagok kérnek és adnak is 

segítséget egymásnak, on-the job tanulás: a visszajelzés és a tanács 

alapvető, minden szervezeti tagban van fejlődési lehetőség és valamivel 

hozzájárul a fejlődéshez, a szervezeti tagság összefog válságos 

helyzetekben, közösen dolgozik a megoldás megtalálásáig. 

 

3.3 Érzelmi intelligencia, mint a munkavállaló és a vezető 

kulcskompetenciája 

 

Az érzelmi intelligencia ugyan úgy része az életünknek mit a levegő a 

víz, a család a barátaink és a munkánk. Az érzelmeink, gondolkodásunk 

és emberi kapcsolataink vizsgálata elemzése, már több mit 2000 éve 

meghatározó része kultúránknak, mégis csak az 1970-es években 

kezdetek foglalkozni az érzelmi intelligencia kérdéskörével. Maga a 

megfogalmazás is csak a 90-es években vált ismerté, és még a mai 

napig és megkérdőjelezik fontosságát a szervezeti környezetben. 

Természetesen nem lehet kételkedni abban, hogy az intelligencia, az 

általános műveltség a szakmai tudás és a különböző kompetenciák 

megléte elengedhetetlen a munkahelyi közegben. Azonban egyre több 

munkahelyen a dolgozók kiválasztásakor, értékelésekor a legfőbb 

szempont az érzelmi intelligencia fejlettsége. A szakmai tudás és 

alkalmassági feltételek mellet a fő szempont a viselkedés, az emberi 

értékek, és a szervezetbe való beilleszkedési illetve alkalmazkodási 

képesség. A tapasztalatok azt igazolják, hogy azok a kollégák válhatnak 

a szervezet nélkülözhetetlen tagjaivá, akinek érzelmi intelligenciája elég 

fejlett ahhoz, hogy ne csak szakmailag, hanem szociálisan is 
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kapcsolódjanak a szervezethez és társaikhoz. Sok munkavállaló nem is 

sejti, hogy a közvetlen vezetők főként azokat a tulajdonságokat figyelik, 

amelyek érzelmi intelligenciájuk fejlettségét tükrözik. Társas 

kapcsolataink, hozzáállásunk, belső értékeink, mind-mind hozzá 

adódnak a munkahelyi értékeinkhez és szervesen összekapcsolódik 

azzal, ahogy egy vezetőt vagy munkavállalót látnak társai, kollégái. 

Személyes munkahelyi tapasztalatom is az, hogy a kollégák, akik bár 

kiváló munkát végeztek, mégis peremterületre kerültek, a negatív 

tulajdonságaik miatt, és ha nem is azonnal, de elhagyták a szervezetet. 

Az érzelmi intelligencia alacsony színvonala és a kiváló szakmai teljesítő 

képesség, jó ideig bent tarthat valakit egy szervezetben. Az érzelmileg 

intelligens szervezeti kultúra sokáig képes tolerálni az ilyen 

hiányosságokat, de előbb utóbb a közösség és vezetés belátja, hogy a 

szakmai kiválóság nem elég. A morális etikai és egyéb károkat 

elszenvedett csapat, team, divízió, könnyebben pótol megfelelő 

szakembert, de érzelmi intelligencia nélkül, nem képes fejlődni. Az 

igazán sikeres érzelmileg intelligens vezető a szinergiára törekszik. Arra 

a jelenségre, amikor a közösen elért sikerek rész vagy egész 

eredmények, nem csak összeadódnak, hanem sokszorozódnak. 

Valójában természetünkből eredően erre törekszünk a mindennapi 

életünk során is. Leegyszerűsítve a gondolatot, ki akar egy kellemetlen, 

rossz hangulatú csapat része lenni, és félelemből teljesítve nyögni, napi 

8-9 órában? A közösség és élükön a vezetés feladata, hogy érzelmi 

intelligencia fontosságát a szakmai tudás fontosságának mértékével 

mérjék.  

Az megnehezített külső körülmények között, az egyénen belső értékei 

csoport szinten kihatnak, összeadódnak, és szervezet teljes 

értékrendszeréhez csatlakoznak. A mai nehéz gazdasági és társadalmi 

kihíváskora, csak egy rugalmas, jól szervezett, élhető szervezet képes 

megfelelően reagálni, ahol az érzelmi intelligencia éppoly fontos 

tényező, mint a szakmai tudás, tehetség. 
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Érzelmi intelligencia a munkavállaló versenyelőnye 

 

 A munkavállalók talán nehezebb helyzetben vannak, mint a 

korábbi évekhez képest, ugyanis a gazdasági környezetünk nagyon 

megváltozott.  

A globalizáció megköveteli tőlünk tudásunk, ismereteink, képességeink 

kiszélesítését, legyen szó bármilyen technikai ismeretről, nyelvtudásról, 

nemzetközi területen szerzett tapasztalatról. A gyorsan változó 

gazdasági szociális és politikai helyzet nem csak a vállalatoktól, de a 

munkavállalóktól is elvárja a rugalmasságot, gyors reagáló képességet. 

Az elvárások tárháza hatalmas és a megfelelő szakmai kompetenciák, 

nyelvtudás már nem elég. Pontosabban elég, egy állás 

megszerzéséhez, ám hosszú távú megtartásához már nem elegendő. 

Az érzelmi intelligencia jelenti azt a platformot, amire az egyén építheti 

egyéb ismeretit. Belső tulajdonságaink, értékeink állanód fejlesztése 

elengedhetetlen, főleg abban a helyzetben, amikor manapság 

Magyarországon sorozatosak a leépítések, átszervezések a nem 

megfelelően alakuló gazdasági helyzet hatására. Egy jobb, biztosabb 

gazdasági környezetben működő vállalat nem feltétlen szorul 

leépítésekre. A nagyobb munkahelyi közeg, részleg, osztály, csapat 

könnyen elviszi a hátán azokat az alkalmazottakat, akik átlagos 

teljesítményt nyújtanak. Amikor azonban egy válság kezelés részeként, 

az átlagos teljesítő képességű kollégáktól megválnak, csak a kimagasló 

szakmai teljesítményű kollégák képesek arra, hogy ugyan azt a 

termelékenységet és sikert hozzák kisebb létszámmal. Ehhez azonban 

lényegesen nagyon szervezettségre, összhangra, empátiára, 

segítségnyújtásra, lojalitásra, kitartásra, megértésre és még 

sorolhatnám mennyi féle tulajdonság összegzésére és 

összehangolására van szükség.  
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A kiválóságok közül is csak azok a csapattagok maradnak, akiknek 

minden képessége az érzelmi intelligencia meghatározó platformjára lett 

felépítve.  

Nézzünk meg egy bármilyen álláshirdetést a interneten. Néhány példa 

alapján kigyűjtöttem néhány ismétlődő elemet: precizitás, 

időgazdálkodás, igényes, lelkiismeretes és felelősségteljes 

munkavégzés, vidám, nyitott személyiség, jó kommunikációs készség, 

teljesítményorientált hozzáállás, rugalmasság, terhelhetőség, 

megbízhatóság. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek a 

személyiségünkből eredően vagy vannak, vagy nincsenek és érzelmi 

intelligenciánk fejleszthetőségén múlik elsajátításuk. Azt persze fontos 

megemlíteni, hogy a felsorolt szavak jelentését mindenki máshogy 

értelmezi. Az alkalmazottak feladata a szavak mögötti tartalmat 

felismerni, és fejlődni. Tehát alapvetően az érzelmileg intelligens 

pályázókat keresik a cégek is. Azokat, akik képesek feldolgozni, 

elfogadni a változó körülmények által begyűrűzött hatásokat és 

sikeresen ellátni feladataikat, Úgy gondolom, hogy az érzelmi 

intelligencia fejlesztése az, ami munkavállalók versenyelőnyét képezi, 

állami vagy verseny szférában egyaránt. 

 

Az érzelmileg intelligens vezető. 

Az érzelmileg intelligens vezetőt a kiváló értelmi képességei 

mellett az érzelmi kompetenciája emeli ki. A legtöbb vezetői feladat 

ellátásához nélkülözhetetlen az érzelmi intelligencia fejlettsége. A 

vezetési stílus klasszikusainak megválasztása és ötvözése, 

helyzetorientált alkalmazása nem tanulható meg, megfelelő érzelmi 

kompetenciák hiányában. A vezető személyiségéből áramló, 

környezetére ható, pozitív energiák, ösztönzik a munkavállalókat a 

feladatok elvégzésére. A jó vezető érzelmi kompetenciát beviszi a 

vezetői munkába, a tervezés, szervezés, irányítás végrehajtás 

folyamatokba is. De nem csak a pozitív élmények és a sikerek 



41 
 

határozzák meg a vezetői munkát. Akkor derül fény igazán egy vezető 

képességeire, amikor például egy válság állapotból kell kivezetni a 

céget, vagy konfliktusos helyzetben kell helytállni. A siker és a kudarc 

kéz a kézben jár, és egyik a másik nélkül nem létezik. Az érzelmi 

intelligencián alapuló érzelmi kompetenciák segítik végig a vezetőt a 

nehezebben járható utakon is. De melyek is ezek az érzelmi 

kompetenciák? Ian Cunningham a témában jártas elismert professzor a 

következő érzelmi kompetenciákat tekinti a sikere zálogának. 

A „metaérzés”. Az érzelmileg intelligens vezetőnek is hoznia kell nehéz 

döntéseket, vagy olyan döntéseket, amelyek szükségesek ugyan, de 

nem népszerűek. A sikertelen üzletek, megállapodások, személyi 

döntések, ugyan úgy hatnak a vezetőre, mint bárkire. A jó vezető 

azonban, tudatosítja magában mit érez, és miért. Elfogadja, hogy létezik 

kudarc és a hozzá társuló letargikus érzés, engedi is magának, hogy 

megélje ezt az érzést, de utána tovább lép. 

A megélteket tapasztalattá dolgozza át, tanul belőlük és még 

motiváltabbá válik. Az „egység”. A fizikai és a pszichikai egyensúly 

megteremtésével létrejövő egység az érzelmi kompetenciák alapja. 

Fontos, hogy a vezető belső békére törekedjen. Ez kiteljesülhet: 

vallásban, sportban, akármilyen hobbiban, ami megteremti ezt a 

hangulatot, aminek segítségével a vezető el tudja helyezni magát a világ 

rendjében. 

A testi és lelki egység erőt ad a vezető számára, és jó példával jár el 

mások előtt is.A „harmónia”. A harmónia nem más mit összehangolása 

a sokszínű és változatos körülményeknek. A különböző típusú kollégák, 

különböző részlegek együttműködésének megszervezése, nagy 

kihívást jelenthet. Ilyenkor a vezető pozitív energiája, képes az 

embereket motiválni a közös feladatok ellátására. A vezető figyeli saját 

belső hangjait, de észreveszi, meghallja másokét is, és figyelembe veszi 

azokat. Ugyanakkor a szervezeti kultúra normáit is szem előtt tarja és 

mintegy harmonizálja a soktényezős elemeket a szervezetben. Az 
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„egyensúly”. Az intelligens vezető törekszik az egyensúlyra, de tisztában 

van azzal, hogy az ellentétes pólusok nem mindig kerülnek egyensúlyi 

helyzetbe. Amikor a mérleg egyik nyelve megbillen, akkor a vezető 

amellett, hogy reagál a helyzetre és optimalizálja a folyamatokat, 

megérti, és elfogadja, hogy nem minden helyzetben hozható létre az 

egyensúly, de törekedni lehet rá. Önmagában is felismeri az ellentétes 

pontokat, és ha realizálja érzéseit, akkor már tudja hogyan, javítson a 

helyzeten. A „kapcsolat az alapokkal”.  Nyilvánvalóvá válik, hogy az 

érzelmileg intelligens vezetés nagy hangsúlyt fektet érzéseinek 

megélésére, a pozitív gondolatok bevonzására. Sokat foglakozik mások 

érzéseivel, nagyon empatikus és biztonságot nyújt, tehát nagyon erősen 

koncentrál befelé. Mindezek mellett azonban szoros kötelékben kell 

együttműködnie a külvilággal. 

Gondoljunk bele, hogy ha valaki csak befelé figyel, hozhat ugyan kiváló 

döntéseket egy szemszögből. És mi van a gazdasági környezettel, 

csapat dinamikai mozgásokkal, általános ember is világi dolgokkal? 

Nem lehet eltagadni létezésüket, sőt nagyon éles szemmel és stratégia 

gondolkodással kell elemeznie ezeket az eseményeket. A spirituális és 

a racionális energiáknak ugyan úgy helyet kell biztosítani a vezetői 

munka során. 

A fentebb ismeretet érzelmi kompetenciák mindegyike szervesen 

hozzájárul a vezetői munka és a vállalkozás sikereihez, és gazdagítja a 

beosztottak életét is. Az érzelmileg intelligens vezetés egyik fő célja, 

hogy megtalálják az érzelmi kompetenciákkal rendelkező kollégákat, 

illetve a már meglévő csapat tagokból felszínre hozza azokat.  

 

Az érzelmileg intelligens szervezet 

Ha az érzelmi intelligencia és szakmai tudás összekapcsolódik, és mind 

beosztotti mind vezetői szinten érvényesíti hatását, akkor beszélhetünk 

érzelmileg intelligens szervezetről. Egy ilyen vállaltnál dolgozni, 

elégedettséggel tölti el a dolgozókat. Az emberek sokszor fel sem fogják 
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miért is érzik magukat rossz bőrben, miért lehangoltak, vagy apatikusak. 

Pedig a válasz egyszerű! Túl sok időt töltenek olyan közegben, ahol nem 

érzik jól magukat. Gondoljunk bele, legtöbb esetben, heti ötször, 8-9 órát 

töltünk bent a munkahelyünkön, és csak napi 1-2 óránk marad a 

családunkra hétköznap. A hétvégék gyorsan eltelnek, és a nem 

megfelelő munkahelyi környezet által kiváltott látens szorongás, stressz, 

vagy depresszió már vasárnap délután ismét gyomorpanaszokat okoz 

egyeseknél. Egy érzelmileg intelligens szervezet olyan 

munkakapcsolatok megalapozására és dolgozói környezet kialakítására 

törekszik, ahol nyíltan beszélhetünk, érzéseinkről, magánéletünkről. Sőt 

maga a vezető mondja ki, hogy igen, szívesebben fociznék éppen a 

fiammal, és igen örömmel mennék ebédelni a férjemmel és töltenék 

minden lehetséges időt a szabadban a családommal. Azonban ez nem 

megvalósítható. A mi munkánk azzal jár, hogy napi 8 órát össze vagyunk 

zárva és együtt tevékenykedünk. Miért is ne hozzuk ki a maximumot az 

együtt töltött időből? Miért is ne megértéssel és szeretettel forduljunk 

egymás felé? Mi magunk határozzuk meg, hogyan érezzük magunkat a 

munkahelyünkön, és a saját kezünkben van a lehetőség, hogy – bár el 

tudnánk képzelni jobb programot is – mégis szeressük a munkánkat, 

vigyük sikerre a küldetésünket, feladatunkat és szeressünk bejárni, egy 

élhető, kellemes atmoszférájú munkahelyre. Ha úgy tetszik ez az ars 

poeticája az érzelmileg intelligens szervezetnek. Ki lehet mondani a 

problémákat, és fel lehet fedni a konfliktusokat, mert nem bűn, ha 

valakinek vannak érzései, véleményei, és azokat megosztja másokkal. 

Ezek az érzések, gondolatok így is úgy is megvannak, hiszen emberi 

lények vagyunk. Ha nem mondjuk ki őket, maximum egy ”jó kis” 

gyomorfekélyt kapunk, vagy az informális csatornába öntjük ”lelki 

szemetünket” ahol beszivárog a vállalat alapjainak talajvízbe, és mint 

méreg áramlik szét az egész szervezet testében. Egy ilyen 

szervezetben meg lehet beszélni az effajta ügyeket, tiszta helyzeteket 

lehet teremteni, megoldást lehet találni. Sokan gondolják, hogy ez a fajta 
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érzelmi szabadság káoszba visz, és ront a termelékenységen, pedig 

már az 1800-as években is elismerték, hogy az egyén hogyléte nagyban 

befolyásolja a termelékenységet pozitív vagy negatív irányba. Az 

érzések, összekülönbözések, szakmai ellentétek, mindenhol 

előfordulnak, ahol emberek dolgoznak. Van ahol ezeket titkolni, sőt 

szégyellni kell, mert tegyük fel, a főnököm jóban van azzal a kollégával, 

a kinek a munkáját nem tartom megfelelő színvonalúnak. Az érzelmileg 

intelligens szervezet érzelmi tudatossággal engedi, hogy felszínre 

kerüljenek az érzések, és azokra igazi megoldást talál, kielégítve ezzel 

a mindenkori igényeket szellemi és fizikai síkon egyaránt. 

Természetesen ennek megvan a megfelelő fóruma, helye ideje. Nem 

egy kibeszélő show a munkahely, de nem is egy sötét bánya. A teljes 

szervezet alap normaként fogadja el ezt kulturális megállapodást és él a 

saját maga által meghatározott keretek között. Az alapvető tisztelet, 

elfogadás, alkalmazkodás, megbecsülés és még sorolhatnám, az 

érzelmi kompetenciákat, megadja azt a biztonságos keretet, ha úgy 

teszik kulturális közeget, ahol egy ilyen cégarculattal rendelkező 

vállalkozás működőképes. Ezért is fontos még egyszer hangsúlyozni, 

hogy az érzelmileg intelligens cégkultúrát, érzelmileg intelligens vezetők 

és beosztottak hozzák létre, és tartják fent, még akkor is, ha például 

magas a fluktuáció, vagy megnehezített a gazdasági és egyéb külső 

körülmény. Ahhoz hogy fenntartható legyen a szervezeti kultúra, a 

folyamatos fejlődés, elengedhetetlen. Mind a vezetőség, mind az 

beosztottak részéről belső, szinte ösztönös motiváció a fejlődni akarás, 

és az a tény, hogy az egyén a megszerzett új tudását, kompetenciáját, 

tapasztalatát kamatoztatni szeretné a szervezetben. Az egy olyan a 

körforgás, ami biztosítja a szervezet folyamatos megújulását, és 

hatalmas versenyelőnyt biztosít, mert egy ilyen csapat az innovatív 

gondolkodást tartja alaptézisének. Az emberekbe befektetett energia, a 

gondoskodás, a szeretet, az odafigyelés, a motiválás, az empátiával 

való egymáshoz fordulás, nem hogy hátráltatja a szervezetet – mert 
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azért nyilván energia is idő igényes – hanem megtöbbszörözi a teljesítő 

képességet, és ez a sikerük záloga. Ez egyén hat a szervezetre és a 

szervezet hat az egyénre és mintegy szimbiózisban fejlődnek. 

Természetesen az érzelmileg intelligens szervezet is megküzd 

fennmaradásáért. A fluktuáció nagyon jellemző, mert nehéz megtalálni 

azokat a kollégákat, akik hosszú távon részei, sőt a szervezet építő 

elemeivé válnak. A kiválasztás folyamata lassú, és sokszor több körös, 

ezért szintén jellemző, hogy ismerősi és kapcsolati tőkére építenek, 

amikor új munkaerőt toboroznak. A magas fluktuáció sajnos a külső 

megítélést negatív irányba tolhatja el. Az üzletei partnerek, ügyfelek és 

még a versenytárs is értesülhet a gyakori személyi változásokról, és 

sajnos negatív véleményt alakíthat ki a cégről, bár a töretlen 

együttműködés, és a feladatok sikerre vitele nem hagy maga után kivetni 

valót. Gyakran a kollégák is elkeserednek azon, hogy mennyire nehéz 

alkalmas embert találni a megüresedett álláshelyre, és ilyenkor lép 

közbe a vezető, aki újra használja széleskörű eszköztárát és ezáltal 

ismét motiválni képes a csapatot. Az intelligens szervezet nem képes 

fennmaradni, ha olyan kollégákat is beengednek vagy megtartanak, akik 

nem rendelkeznek megfelelő érzelmi kompetenciákkal, melyeket a 

munkahelyen is lehet és kell is hasznosítani. Vezetőnek és beosztottnak 

is egyaránt szüksége van ezekre az érzelmi kompetenciákra ahhoz, 

hogy szervezeti és egyéni sikereket érhessenek el. 

 

Érzelmi kompetenciák a szervezetben. 

Dr. Daniel Goleman amerikai pszichológus az érzelmi és társas 

intelligencia kutatója szerint meghatározhatók azok az érzelmi 

kompetenciák, amelyeknek a siker köszönhető. Dr. Goleman egy 

nagyon érdekes előadást tartott a Google-nál 2007 augusztusában. 

Témájuk az érzelmi intelligenciával kapcsolatos tanulmányának 

megbeszélése volt, és egy rendkívül érdekes példát mesélt el az érzelmi 

intelligencia fontosságáról. Egy kiváló képességű, tehetséges fiatal 
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ügyvédnél sajnos agyi tumort állapítottak meg. Szerencsére időben 

felfedezték a tumort és tejes mértékben le tudták távolítani. A férfi 

látszólag teljes értékű emberként élhette tovább az életét. Azonban a 

házassága megromlott, és elvált, a munkáját elveszítette, illetve nem 

tudta megtartani további állásait sem. Elveszítette továbbá anyagi 

biztonságát és az otthonát is, úgyhogy egy családtaghoz kellett 

költöznie. Keresve a miérteket, számos neuropszichológiai vizsgálatnak 

vetették őt alá. Megállapították, hogy az IQ -e kimagasló, ugyanúgy, mint 

a műtét előtt, az összpontosítása kiváló, és emlékező képessége szintén 

és mégis képtelen volt megtartani egy állást. Végül akkor jöttek rá mi 

lehet a baj, amikor egy egyszerű eldöntendő kérdést tettek fel neki, arról, 

hogy mikor legyen a következő időpontja, és a férfi nem tudta eldönteni. 

Heteken keresztül vizsgálták őt és tökéletes válaszokat produkált, ám 

így derült ki, hogy bár érti a pro és kontra érveket, valójában elveszítette 

azt a képességet, hogy megkülönböztessen jó és rossz döntéseket. A 

műtét során valószínűleg megsérülhetett az agyában az emocionális és 

gondolkodási központ között a kapcsolat. Az ”emotional center” arra 

lenne hivatott, hogy felülvizsgálja a gondolatainkat, és jó döntéseket 

legyünk képesek meghozni. A szóban forgó férfi esetében ez a funkció 

olyannyira sérült, hogy a legapróbb döntéseket sem volt képes 

meghozni, dacára a kiváló IQ és egyéb képességek. Ez egy igen 

szomorú eset, ám mégis jól példázza az érzelmi intelligencia 

fontosságát, és az ” emotional center” támogató funkcióját. Goleman 

professzor huszonöt érzelmi kompetenciát tart a legmeghatározóbbnak 

és ezeket is két kategóriába sorolja, mint egyéni és szociális 

kompetenciák. 

Szeretném felsorolni, néhányat mindkét kompetencia csoportból, amely 

véleményem szerint a legjobban tükrözi milyen emberekből is áll egy 

érzelmileg intelligens szervezet.  Először a személyes kompetenciákat 

vennénk górcső alá. Az „érzelmi tudatosság” érzelmeink pontos 

azonosítását jelenti, mely rendkívül fontos, e-nélkül nem tudnánk 
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megismerni saját és mások működését, sem a magánéletben sem a 

szervezetben. A befelé figyelés és a megéltek tudatos elfogadása és 

feldolgozása nem mindenkinek megy olyan könnyen, idővel azért tanulni 

lehet. A „pontos önértékelés” nagyban hozzájárul az egyén lelki 

egyensúlyának megteremtéséhez. Ennek segítségével mérjük fel, hogy 

mire vagyunk képesek, milyen feladatokkal tudunk megbirkózni, és mi 

az, ami esetleg nem nekünk való. A sikeres vezetők jól látják saját 

képességeik és magunkhoz képest mindig igyekeznek a jobb 

képességű embereket felvenni, akiknek biztosan támaszkodhatnak 

szakmai és emberei kiválóságukra. Az önbizalom egyaránt fontos 

vezetőnek és alkalmazottnak is. Ez az alapja a biztos fellépésnek, 

mások motiválásának, és nem utolsó sorban irányításának. Az 

„önbizalom” nem csak kifelé kell, hogy áramoljon, belül is ezt kell 

érezzük, ahhoz, hogy hitelesek legyünk. A vezető úgy nem tud irányítani, 

ha közben azt látják a beosztottak, hogy nem hisz abban mit képvisel. 

Ugyan így, a feladatot nem fogja tudni elvégezni az kolléga, aki nem hisz 

önmagában, és/vagy a feladat elvégezhetőségében. Talán említeni sem 

kellene annyira magától értetődő, hogy a legfontosabb érzelmi 

kompetenciák körébe tartozik a „megbízhatóság”. A megbízható, nyílt, 

tisztességes, kiszámítható viselkedés üzletei partnereinket is és 

kollégáinkat biztonságérzettel tölti el. A feladatink ellátása során 

mutatkozik meg ezen érzelmi kompetencia, például határidők betartása 

vagy esetleg titoktartás. Az üzleti életben vagy munkahelyi közegben 

megszegett ígéret, vagy a megállapodások be nem tartása, súlyos 

következményeket von maga után. A vezető elveszíti beosztottjai 

bizalmát és visszafelé is megtörténhet, de ami talán még nehezebben 

helyrehozható az üzleti életben létrejött bizalomvesztés. A 

megkeresések számának csökkenése vagy akár egy teljes terület 

elvesztése lehet az ilyen kompetencia hiánynak a hozadéka. Hasonlóan 

nagy fontosságú a „lelkiismeretesség”, ugyanúgy, mint a magánéletben, 

a munkahelyünkön is, javarészt meghatározza, mások hogyan látnak 
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bennünket. A lelkiismeretesség azonban nagyon sokféle képen 

értelmezhető, kevésbé ívódott belénk jelentése, mint mondjuk a 

megbízhatóság vagy becsületesség szavaké. A munkájára igényes, 

időben érkező, megbízható, és segítőkész kollégák az általánosan vett 

lelkiismeretes kollégák kategóriájába soroljuk véleményem szerint. 

Olykor azért találkozhatunk olyan vezetővel vagy felettessel, akinek a 

lelkiismeretesség azt jelenti, hogy árgus szemekkel figyeli, ki mit csinál. 

Kritizál, és saját magához mér másokat. Vagy éppen olyat, akinek a 

lelkiismeretesség azt jelenti, hogy akár éjjel is dolgozik egy feladaton 

annyira hajtja őt a belső motor, majd egy hétig betegség miatt kiesik a 

munkából. Szóval az ilyen téves úton járó érzelmi ”kompetenciácskák” 

hamar meglátszódnak a munkahelyen, és a vezetőnek kell ilyenkor jobb 

belátásra bírnia az adott illetőt.  

 

3.4 EMK –mint a megoldások kulcsa 

Az EMK elsajátítása egy szervezetben, azért lehet a munkaerő 

megtartás és egyúttal a munkahelyi konfliktusok feloldásának kulcsa, 

mert olyan gyakorlati készségfejlesztő lehetőségeket kínál egy ilyen 

képzés, amely 

 jótékonyan hat a munkavállalók önbizalmának fejlődésére, 

 a kollégákkal megélt konfliktusos helyzetek védetté tesz a lelki 

sérülésekkel szemben, 

 megváltoztatja a konfliktushoz való viszonyt, 

 fejleszti a kollégák közötti kölcsönös egymásra figyelést, az 

empátiát és az építő őszinteséget, 

 segít feloldani a korábbi negatív élményekből származó 

kommunikációs blokkokat, 

 segít megszabadulni olyan tanult gondolkodási és kommunikációs 

szokásoktól, amelyek nem támogatják a további fejlődést, 

 konkrét konfliktushelyezetekben segít kialakítani olyan 

megoldásokat, amelyek kölcsönös tiszteleten alapulnak, mindenki 
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számára biztonságot teremtenek, és gyümölcsöző 

kapcsolatteremtésre nyújtanak lehetőséget a szervezet belső és 

külső környezetében egyaránt. 

Egy szervezetfejlesztési célú EMK képzés során a következő 

készségek elsajátítására lesznek képesek a résztvevő kollégák: 

 az erőszak különböző formáinak felismerése (pl. büntetés, 

jutalmazás, elvárások, ítéletek, manipuláció), 

 az objektív megfigyelések jelentőségének felismerése és 

alkalmazása, 

 a kérés és a követelés közötti különbség felismerése, 

 a megfigyelés-érzékelés- szükséges erőforrás-kérés 

struktúrában való gondolkodás és kommunikáció készsége, 

 a nehéz helyzetekben való helytállás alapja a belső munka (pl. 

relaxáció, autogén-tréning, csend, alkotás), 

 az empátia: meghallgatni és visszajelezni a másik fél érzéseit és 

szükségleteit, 

Az EMK elsődleges célja tehát nem elvárásaink elérése, hanem a 

sikeres kapcsolatteremtés – ápolás és megtartás. 

 

4. A kutatás bemutatása 

4.1 A kutatás célja: 

Kutatásom célkitűzése, hogy bebizonyítsam az EMK támogatja a 

komplex és átalakító vezetési stílus kibontakozását és a hatékony 

konfliktuskezelést szervezeti környezetben is. Továbbá bizonyítani, 

hogy az empátia és az érzelmek kimutatása fejleszti a csoport kohéziót, 

az igények letisztult megfogalmazása pedig magára a munkafolyamatra 

és a teljesítményre hat.  

 

4.2 Módszere, eszköze: 

Primer kutatást végeztem, hogy kifejezetten a saját témámra –EMK, 

érzelmi intelligencia és a munkahelyi konfliktusok összefüggései- 
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releváns információkból dolgozhassak. Az adatgyűjtésem módja egy 18 

kérdésből álló online kérdőív volt, amelyet 133 fő töltött ki. 

A kérdések megfogalmazásakor törekedtem többségében zárt 

kérdéseket feltenni, ugyanakkor rögtön a kérdőív első kérdése egy 

nyitott kérdés, hiszen az EMK és érzelmi intelligencia olyan témák, 

amelyek indokolják a válaszadók érzelmeinek szabad 

megfogalmazását. 

133 db kitöltött kérdőívből, 3 db minősítettem értékelhetetlennek, a nem 

teljes kitöltés miatt, így a maradék 130 db teszt képezte a tárgyát a 

kutatásnak.  

 

4.3 A minta 

A minta 130 fő keresőképes, aktív munkavállaló volt. Nem volt releváns, 

hogy a nemek megoszlása hogyan alakul, valamint az sem volt releváns, 

hogy a szervezetben az adott ember milyen pozíciót foglal el (vezető 

vagy beosztott). Szándékosan hoztunk létre egy olyan heterogén 

csoportot, amelynek tagjai akár ismerhetik az EMK modellt, ugyanakkor 

ez nem volt előfeltétel. 

 

4.4 Hipotézisek 

1. Azok az emberek, akikre az együttműködő magatartás jellemző 

konfliktus helyzetekben, ösztönösen használják az EMK 

kommunikációs módszerét. 

2. Akikben az EMK-hoz szükséges alapok nincsenek meg, 

gyakrabban váltanak munkahelyet feloldhatatlan munkahelyi 

konfliktusok okán. 

3. Nyugalmi helyzetben mindenki érzi, hogy hogyan kell 

elfogadással kommunikálni, ugyanakkor azért van szükség az 

EMK, mint tudatos asszertív kommunikációs és konfliktusfeloldási 

forma elsajátítására, mert konfliktushelyzetben általában az 

érzelmeink kerülnek felül. 
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4. Az emberek nagy része olyan többletfeladatot és extra terheket 

vállal magára, amelyek elvégzése hosszú távon tarthatatlan, 

emiatt konfliktus helyzetet szülnek. 

5. A magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező emberek jobb 

munkahelyi kapcsolatokat ápolnak. 

6. Érzelmi intelligencia kérdése, hogy képes vagy-e 

önérvényesíteni, mennyire ismered fel a saját szükségleteidet. 

 

4.5 A kutatási eredmények bemutatása 

4.5.1 Az eredmények 

Az első kérdést nyílt kérdés formájában írtam meg, ezzel is teret adva a 

kitöltők önálló megfogalmazásának és a témában tanusított érzelmi 

töltetük feltérképezésére. 

A „munkahelyi konfliktus” kifejezésre vizsgáltam, hogy milyen 

asszociációk keletkeznek. Jellemzően negatív töltetű szavak, 

kifejezések vagy akár konkrét személyek kerültek megnevezésre. Ez 

utóbbi meglepett, ugyanis azt feltételezi, hogy konkrét szituációt-konkrét 

személlyel azonosít a kitöltő. 

Ennek okán fűztem fel a következő kérdést, amely pontosan egy ilyen 

munkahelyi konfliktusos helyzetre emlékezteti a kitöltőt, amelyben a 

saját magatartását kértem, hogy jellemezzen. Itt már képet kaphatunk 

arról, hogy milyen érzelmi intelligenciával rendelkezik az adott 

válaszadó. 

Ugyanakkor nem bizonyultak elegendőnek az első két kérdésből 

érkezett válaszok ahhoz, hogy a kitöltő érzelmi intelligencia szintjére 

következtetni tudjak, így folytattam a saját maga megítélésére 

vonatkozó kérdések feltevését, a hármas kérdéstől egészen a hetes 

kérdésig. 

Ezt követően az EMK egyik alappillérének megletét –megfigyelés, 

objektív alapokon- vizsgáltam. Úgy találtam, hogy csak a válaszadók 

kicsit több, mint felének (58%-a) volt egyértelmű, hogy melyik a 
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szigorúan megfigyelésre alapozott, értékítételet magában nem hordózó 

válasz. 

Erre az eredményre (az emberek többsége nem képes az objektív 

megfigyelésre) a kilences kérdésre kapott válaszok még inkább 

ráerősítettek. A kilences kérdésnél ahelyett, hogy a megfigyeléseikre 

alapozták volna a választ („Még soha nem láttam, hogy C a megadott 

időben kezdte volna el a munkát.”), a saját félelmeiket, főként a 

munkahelyi érdekeik veszélyeztettségét vitték bele az érzelmi töltető 

zárt kérdésre adható válasz kiválasztásába, 63%-os arányban.  

A 10-es kérdésre adott válaszokból azt vizsgáltam, hogy a 

problémamegoldásra és a kapcsolatfelvételre egy konfliktusos 

helyzetben milyen mondatokat használnának a válaszadók. A 

megkérdezettek mindössze harmada volt kíváncsi a valós okokra, amely 

a teljesítmény visszaesését okozza, nagyobb részben akár a saját 

kárukon, a saját teljesítményük maximalizálásával, átvállalva a kollégáik 

feladatait kezelnék a helyzetet. Amely magatartásról EMK-t ismerők 

tudjuk, hogy nem jó megoldás. Viszont emiatt érdekelt, hogy ezen 

empatikus magatartás mögött milyen érzelmek húzódhatnak, így a 11-

es kérdésben a személyes kapcsolat kialakításának fontosságát 

vizsgáltam munkahelyi környezetben. Amely azt támasztotta alá, hogy a 

megkérdezettek 40%-a fontosnak tartja ilyen közegben is a baráti 

kapcsolatok kialakítását, így nem meglepő a 10-es kérdésre adott 

többségében szolidaritást vállaló magatartás. Próbáltam azonban a 

kérdőívet úgy összeállítani, hogy kiderüljön, hogy a személyes 

kapcsoltaik hogyan alakulhatnak. Emiatt a 12-es („Látsz-e hátulütőt 

abban, hogy egyes kollégák, vagy néhány kolléga a többiekhez képest 

jobb vagy személyesebb kapcsolatot ápol egymással?”) kérdésre adott 

válaszokban már csak a 34%-uk volt abban biztos, hogy ebben a 

helyzetbena szervezeti és saját teljesítményük nem károsul.  

Majd a 13-as kérdéssel folytattam annak kiprovokálást, hogy a 

válaszadók megérezzék, hogy mi az a közlésmód, amely egy érdekektől 
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nem terhelt személyes kapcsolatba még belefér, ugyanakkor egy 

munkahelyi szituációban kialakított barátságban már nem. Itt már a 

megkérdezettek 73%-a nyilatkozott úgy, hogy ellenérzést szülne benne 

az „elhaverkodott” közlésmód. 

A 14-es kérdésre adott válaszok alapján szintén kiderült, hogy sértőnek 

találják, ha egy közmondással („nem akarásnak nyögés a vége”)  

reagálnak azt a kollégák, ha ők egy céges rendvezvényen nem tudnak 

megjelenni. Azaz a negatív értékítételet hordozó közmondás, amely egy 

szigorúan informatív kapcsolatban akár humorosnak is hathat, 

munkahelyi közegben kifejezetten sértő lehet. 

A 15-ös kérdésre adott válaszokat kiemelkedő fontosságúnak tartottam 

az első hét kérdésre adott válaszok tükrében. Ugyanis a 

megkérdezettek döntő többsége felvállalta volna a konfliktust a 

kollégájával, annak ellenére, hogy kompromisszumkeresőnek vállották 

magukat korábban. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy az 

általam felvázolt konfliktusos szituáció morálisan annyira súlyos volt, 

illetve a következményei is annyira beláthatatlanok lettek volna, hogy a 

helyzet megkívánta a megkérdezettek konfortzónájából való kilépést 

(saját általános magatartásuk). 

A 16-os és 17-es kérdésben is azt kutattam, hogy hány százalékban 

érinti a megkérdezettjeim karrierútját olyan konfliktusos helyzet, amely 

feloldhatatlannak bizonyult és ezáltal munkahelyváltáshoz vezetett. 

Ötödük karrierjét sajnos jellemzi ilyen helyzet, amely könnyedén 

hozzájárulhatott ahhoz az adathoz, hogy több mint 50%-uk váltott az 

elmúlt 5 évben munkát. 

Emiatt nagyon fontosnak tartom, hogy az EMK modellt a szervezetek 

mihamarabb alkalmazzák és tegyék elérhetővé a dolgozóik számára (a 

18-as kérdésre adott válaszok alapján ehhez megerősítést is nyertem), 

amely így fontos eszköze lehet a munkaerő megtartásnak, és a 

manapság jellemző erős fluktuáció megállításának. 
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4.5.2 Hipotézisvizsgálat 

 

Az erőszakmentes kommunikáció témájában a következő hipotéziseket 

állítottam fel: 

 

1. Azok az emberek, akikre az együttműködő magatartás jellemző 

konfliktus helyzetekben, ösztönösen használják az EMK 

kommunikációs módszerét. 

 

A kérdőívemből ehhez a hipotézishez az első, második és harmadik 

kérdés és a hozzájuk tartozó válaszok relevánsak.  

 

 

1. ábra: A kérdőív első kérdése 
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2. ábra: A kérdőív második kérdése 

 

 

 

3. ábra: A kérdőív harmadik kérdése 

 

Az első kérdésre adott válaszok jól tükrözik az emberek általános 

hozzáállását a konfliktushoz. Az kitöltők 80 százaléka negatív, és 

sokszor kifejezetten rossz hangulatot keltő kifejezéseket használtak, sőt 

néhány kitöltő becsmérlő, másra nézve bántó szavakat is használt.  
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A személyeskedés és a sztereotip megjegyzések sem maradtak el, mint 

például a “Vivien” nők”, “férfi főnök”, “ostoba”. 

Azt figyeltem meg, hogy a használt kifejezések 60 százaléka 

tapasztalatként felhozott konfliktusban résztvevők személyére, 

viselkedésére utal, mintsem a kitöltő megélt érzéseire. Például 

“okoskodók”, “irigység”, ”lustaság”, “manipuláció”, “talpnyalás”.  

A válaszok kiértékelése során megfigyeltem, hogy az emberek 

számottevő része az érzések helyett már azokat a fizikai tüneteket 

jegyzetlék le, amelyeket az akkor megéltek váltottak ki belőlük. Például 

“gyomorgörcs”, “idegesség” “rossz közérzet”, “fejfájás”. 

A kérdőív 2. kérdésére adott válaszok a már egy minőségibb értékelést 

kérnek a kitöltőktől, azt, hogy saját magukat monitorozva válasszák ki, 

mely magatartásforma jellemző rájuk. A versengők általában 

konfliktusaikat játszmának tekintik, mely játszmát mindenáron meg kell 

nyerni. Egy versengő típusú ember semmiképpen nem akar veszíteni, 

ezért érvelési rendszere, taktikája széles spektrumú. A meggyőzés 

mellett segítségül hívja akár a megfélemlítés, hatalom és fenyegetés 

eszközeit, és személyes kudarcnak érzi, ha alulmarad. 

Mások véleményét és érdekeit gyakran figyelmen kívül hagyja és 

sokszor a konfliktus eredetét is abban látja, hogy kollégái  nem értenek 

vele egyet. Léteznek bizonyos helyzetek, amikor jól jöhet egy versengő 

vezető, például nehéz, kevésbé populáris döntések meghozatala előtt, 

vagy amikor nagyon gyors és határozott reagálást kíván egy ügy. 

Az együttműködő konfliktusmegoldás stratégiát kiemelném az EMK 

szemszögéből, ugyanis jellemzően ez a fajta konfliktuskezelési attitűd 

az, aminek a lényege a konfliktus eredetének felkutatása, az érzelmek 

és igények megfogalmazása. Gyakran problémamegoldó 

konfliktuskezelésnek is hívják, mert a fókusz a megoldás mellett azon 

van, hogy végleg tisztázzon akár ismétlődő vagy folyamatosan felszínen 

lévő nézeteltéréseket. Hátránya lehet azonban az, hogy a konfliktus 

kiinduló pontjának felkutatása hosszú és energiaigényes feladat. A 
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munkahelyi környezet, határidők, termelékenységi elvárások stb. 

hátráltatják az eredményességét ennek a technikának.  

A kompromisszumkereső stratégia áll a legközelebb az együttműködő 

technikához, azonban itt nem kap hangsúlyt a konfliktus oka, eredete, 

inkább a gyors megoldásra törekszik. A konfliktusban álló felek igényei 

arányosan kielégítésre kerülnek, ugyanakkor szintén arányosan le is kell 

mondjanak bizonyos kondíciókról. Ez a fajta kölcsönösség ugyan enyhíti 

a konfliktus intenzitását és a megoldás viszonylag hamar megszületik, 

mégis felszínen tartja az alapkonfliktust. Eredményes rövidtávon, és 

káros lehet hosszú távon. 

Az elkerülő magatartásformát alkalmazók általában alacsonyabb 

önbizalommal és önérvényesítő képességgel rendelkeznek. 

Szándékosan nem a konfliktuskezelés szót használtam, hiszen ez a 

típus messze elkerüli a konfliktust: kihátrál, halogat vagy egyáltalán nem 

kerül másokkal olyan interakcióba, melynek kimenetele konfliktusba 

torkolhat. Néhány esetben ez akár előnyt is jelenthet, például 

jelentéktelen, de túlhangsúlyozott konfliktusoknál, vagy akkor, ha a 

résztvevők érzelmileg túlfűtöttek és a végkimenetel emiatt csak rontana 

az adott helyzeten. Természetesen az elkerülő konfliktuskezelés 

ilyenkor tudatos és adott személyt nem ez a módszer jellemezi. 

Általánosságban ez a technika a legkedvezőtlenebb, mert a konfliktusok 

elkerülése ugyan látszólagos nyugalmat adnak, azonban nem adnak 

lehetőséget a fejlődésre, az önbecsülés és önbizalom növelésére, a 

termelékenység és a teljesítmény maximalizálására. 

 

Az empirikus kutatás eredményeként azt állapítottam meg, hogy azok 

az emberek, akik az együttműködő magatartást gondolták magukra 

jellemzőnek, az EMK-hoz kapcsolódó kérdésekre is kiemelkedő választ 

adtak, és a munkahelyi konfliktus kifejezésekre is pozitív hatású 

kifejezéseket írtak mint például: “kommunikáció”, “empátia”, ”feladat”, 

“megbeszélés”. AZ EMK alapjai a megfigyelés, az érzések azonosítása, 
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szükségletünk és mások szükségleteinek felismerése elfogadása, 

valamint a kérés megfogalmazása. Az együttműködő konfliktus 

megoldási stratégia használatához is nagyon hasonlóak a feltételek, és 

leggyakrabban ösztönösen használjuk ezeket. Megtudni, megérteni 

mire van a másik félnek szüksége miközben a saját szükségletünk is 

fontos. Kiemelném a 26, 105,106 és 131-es számú teszteket ahol a 

pozitív konfliktus megfogalmazás,  az együttműködő konfliktuskezelés 

összehangoltságát figyelhetjük meg. 

 

2. Akikben az EMK-hoz szükséges alapok nincsenek meg, 

gyakrabban váltanak munkahelyet feloldhatatlan munkahelyi 

konfliktusok okán. 

 

A kérdőívemben a 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es valamint a 16-os és 17-es 

kérdések igazolják ezen hipotézisem. 

 

 

4. ábra: A kérdőív negyedik kérdése 
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5. ábra: A kérdőív ötödik kérdése 

 

 

6. ábra: A kérdőív hatodik kérdése 

 

7. ábra: A kérdőív hetedik kérdése 



60 
 

 

8. ábra: A kérdőív tizenhatodik kérdése 

 

 

9. ábra: A kérdőív tizenhetedik kérdése 

 

Az állítás (Hamar ítélkezem emberek és dolgok felett és tartom az 

álláspontom.) első felét miszerint hamar ítélkezünk mások felett, 

lefordíthatjuk úgy is, hogy az első benyomást másodpercek töredéke 

alatt kialakítjuk –ez nehezen vitatható, főleg a mai világunkban, az 

információs társadalom korában, amikor a szociális média 

közreműködésével akár képek, bejegyzések alapján véleményt 

alakítunk ki másokról.  

Viszont az állítás második fele, miszerint ragaszkodnak is az első 

benyomás során kialakított álláspontjukhoz elbizonytalaníthatta abban a 

kitöltőket, hogy ezt magukra jellemzőnek ítéljék, emiatt alakulhatott az a 
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szélsőséges álláspont, hogyan közel ugyanannyi emberre jellemző, mint 

nem jellemző ez az állítás. 

A következő állításra, miszerint magamban keresem-e a hibát, azért 

vizsgáltam a válaszokat, mert az EMK szerint ez egy tipikus sakálokra 

jellemző viselkedési mód, ezért az EMK a sakálnyelvhez társítja. Aki a 

kommunikációja során a saját érzelmeit helyezi előtérbe, annak a 

tényszerű érzékelése torzul, nem fogja tudni azonosítani és nem fogja 

tudni megpróbálni azonosítani mások érzéseit és igényeit. 

Bűntudatkeltéssel másra hárítjuk a felelősséget, pl. a szülők, gyerekként 

pedig ezek elszenvedőiből lesznek azok, akik egy konfliktushelyeztben 

önmagukat hibáztatják. Ezek az emberek magukat tartják felelősnek 

mások érzéseiért, folyamatosan monitorozzák a körülöttük lévő 

embereket, ezért gyakran terhére válnak másoknak a magán és 

munkahelyi kapcsolatai során is, un. érzelmi rabszolgák. 

Megfigyeléseim alapján a kitöltők harmada tartozik ebbe a csoportba. A 

kitöltők két harmada viszont úgy sorolta be a magát, hogy rá kevéssé 

vagy egyáltalán nem jellemző önmaga hibáztatása, amely az EMK 

elsajátítása felé vezető úton jó eredményeknek számítanak, hiszen így 

maradhatunk nyitottak, így van lehetőségünk a konfliktusos szituáció 

objektív megítélésére. 

A hatos kérdésre (Zavarónak, idegesítőnek találom, hogy figyelembe 

vegyem más kollégák gondolatait és érzéseit.) a válaszadók közül senki 

nem adott „teljes mértékben jellemző” választ, amely azt feltételezi, hogy 

mások teljes elutasítása, csak a saját önös érdekének és véleményének 

érvényesítése konfliktus helyzetben, egyik kitöltő esetén sem jellemző. 

Az empátia erejéről és fontosságáról egy külön fejezet szól a könyvben, 

amely hangsúlyozza, hogy a megfelelő asszertív kommunikációnak 

egyik fontos eleme, hogy érzékeljük mások érzéseit és szükségleteit. Az 

EMK két része: őszintén kifejezni magunkat, empátiával fordulni mások 

felé. 
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Az empátia manapság nagyon divatos szó és léte mára a mindennapi 

életünk részévé vált. Empátia, mint beleérző képesség, beleélő 

megismerés. Köztudott, hogy empátia nélkül nem lennénk képesek 

stabil társas kapcsolatok kialakítására, vagy éppen nem azt a pozíciót 

foglalnánk el a szociális mátrixban, amelyet szeretnénk. Mások 

megismerése nehéz faladat, hiszen nem tudjuk mit érez a másik, hogyan 

gondolkozik, mire hogyan reagál, reagálna. Éppen ezért a 

kommunikáció, az érzelmeink megfogalmazása, a gondolataink 

kifejezése, egy térkép a másik számára, arról, kik vagyunk. Sajnos tény, 

hogy a legtöbb emberből hiányzik, vagy csak nagyon csekély, fejletlen 

az empátiás készség. Ezek az emberek ennek legtöbbször nincsenek 

tudatában, és gondolhatják magukról, hogy megfelelő az empátiás 

képességük, hiszen jó munkahelyük van, megfelelő egzisztenciával 

rendelkeznek, családjuk van, barátaik stb. A helyzet azonban az, hogy 

bizonyos embereket empátia helyett sémák segítik a társas 

viszonyokban való eligazodásban. A kiválasztott viselkedést az érdekek 

vezérlik és az érdekeink lesznek mozgatórugói a cselekedeteinknek. 

Diploma, karrier, pénz, sikerek, ezek mind elérhetőek empátia nélkül is, 

és a társadalmi raglétrán is magasan pozícionálják őket. 

A másik empátiának vélt eligazító viselkedésforma a projekció, vagyis, 

hogy mindig önmagunkból indulunk ki. Ez nem valódó megismerése a 

másik embernek, egyszerűen feltételezésekből indul ki. Mindkét esetben 

akkor mondanak csődöt a mikor az ál empátiás technikák, amikor nem 

tudják azonosítani a másik viselkedését. Nem illik bele a sémába vagy 

nem ismerem fel magamban azt, amit a másikon látok. Ilyen lehet, 

amikor felfokozott érzelmi állapotban vizsgáljuk társainkat, például 

betegség, feszültség, konfliktus, gyász, félelem esetén. Jó példa a 

gyerek viselkedése. A kicsik nem érdekek mentén viselkednek, csak az 

életkori fejlődésük során tanulnak meg racionálissá válni. 

Viselkedésüket leginkább érzelmek, indulatok befolyásolják és itt bizony 

a sémák és projekciók nem visznek a megértés és elfogadás felé. 
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Szerencsére vannak olyan emberek, ha nem is túlsúlyban, akikben a 

beleérző képesség erős, ők azok, akik érzelmileg túlfűtött, extrémebb 

helyzetekben is képesek megérteni másokat, és megfelelő döntéseket 

hozni. Rendszerint sajátos személyiség vonásaik vagy 

élettapasztalataik (kortól függetlenül) miatt fejlődik ki bennük a magas 

fokú empátiás képesség. Az olyan foglakkozásokban, amelyekben 

embereket kell irányítani, segíteni befolyásolni, fejleszteni, legyen szó 

vezetőről, tanárról, orvosról, terapeutáról a valódi empátia 

elengedhetetlen.  

A kitöltők 90 százaléka úgy ítélte meg, hogy érti azokat a non-verbális 

üzeneteket, amelyeket mások küldenek nekik. Ugyanakkor a 

szükségleteink kifejezése verbálisan és non-verbálisan gyakran 

nehezünkre esik. Rosenberg könyvében olvashatunk, egy a 

szügségleteink kifejezését jól példázó történetet egy öreg hölgyről, aki 

az EMK elsajátítása során jött rá arra, hogy hosszú éveken át olyan 

dolgokért volt dühös a férjére, amelyeket sem verbális, sem non-

verbálisan nem fejezett ki neki. Valószínűleg, ha az utóbb említett férj is 

a válaszadóink között lenne, azt gondolta volna, hogy ő jól érti a non-

verbális üzeneteket, holott folytonos konfliktushelyzetek tarkíthatták a 

mindennapjait. Ennek az az oka, hogy a probléma elsősorban nem a 

dekódolással van, hanem magával az üzenettel- hogy nem vagyunk 

képesek, félünk, nem tudjuk a módját a szükségleteink kifejezésének. 

Emiatt a kérdésre született eredményt úgy ítélem meg, hogy igazolja 

Rosenberg tanait. 

A 16-os kérdésben azt vizsgáltuk, hogy ki milyen erősségűnek, 

súlyosságúnak éli meg a munkahelyi konfliktusait, hogy összesítve a 

többi érzelmi intelligenciára adott kérdésekre született válaszokkal, 

értékelni tudjuk a kitöltők EMK érettségét. A kérdőívet kitöltők közül 

közel azonos azok száma, akiknek enyhe és akiknek csekély számú 

súlyosabb konfliktus jellemezte a pályafutását és mindössze a 

válaszadók 15%-nak volt feloldhatatlan munkahelyi konfliktusa. Ebben a 
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kontextusban kezdtem el vizsgálni az utóbb említett 15%-nak a 

tizenhetes kérdésre adott válaszát, hiszen arra következtettem, hogy 

egy feloldhatatlan konfliktus munkahelyváltást is indukál. Azonban 

meglepődve tapasztaltam, hogy ez nem minden esetben van így. A 

tesztalanyoknál azt figyeltem meg, hogy eredményezheti az 5 éven 

belüli munkahelyváltást, de nem húzható köztük egyenes arányosság. 

 

3. Nyugalmi helyzetben mindenki érzi, hogy hogyan kell 

elfogadással kommunikálni, ugyanakkor azért van szükség az EMK, 

mint tudatos asszertív kommunikációs és konfliktusfeloldási forma 

elsajátítására, mert konfliktushelyzetben általában az érzelmeink 

kerülnek felül. 

 

10. ábra: A kérdőív nyolcadik kérdése 

 

11. ábra: A kérdőív kilencedik kérdése 
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12. ábra: A kérdőív tizennegyedik kérdése 

 

Az erőszakmentes kommunikáció vagy együttműködő kommunikáció 

tulajdonképpen egy olyan ösztönös kommunikációs technika, amit 

minden ember ismer,  és gyermekkorunkban természetesen 

alkalmaztuk. Majd a tanításunk során, a különböző ránk erőltette 

társadalmi normák és elvárások miatt szinte teljesen kiölték belőlünk. E 

technika újra összeköti az embereket ezzel a minőségi képességgel, 

mint az adni és elfogadni tudás. Életünk során azokban a helyzetekben 

vagyunk boldogok mikor adhatunk és kapunk és ez biztosítja számunkra 

a lelki harmóniát. Sajnálatos azonban, hogy egyre kevesebbszer van 

erre lehetősége a mai társadalomban és inkább egy olyan játszma van 

a felszínen, amit dr. Marshall Rosenberg úgy említ “who is right?” Ebben 

a játszmában két tényező dominál az egyik a büntetés a másik pedig a 

jutalmazás. Hiszen akinek nincs igaza az büntetést érdemel és akinek 

igaza van, az jutalmat. Az EMK megtagadja e két tényező használatát, 

és az egymásban való bűntudat keltést valamit a tökéletességet, 

tévedhetetlenséget elutasítja. Sok ezer évvel ezelőtt főleg teológia és 

politikai okok miatt a különböző vallások sok-sok felmenő generációba 

elültették azt a gondolatot miszerint az ember eredendően bűnös, és a 

bűnösnek bűnhődnie kell, ergo haragudnia kell saját magára. Ezeket a 

dogmák még a mai napig is befolyásolják viselkedésünket és 
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értékítéletünket. Az EMK megszabadít bennünk a külső nyomástól, és 

engedi, hogy a csak a saját belső érzéseinkre fókuszáljunk. Ha már 

magunkkal sikerült tisztába kerülni, akkor következhet a másokhoz való 

empatikus hozzáállás melynek során megpróbáljuk megérteni a 

cselekedet mögött húzódó érzéseket. A technika elsajátítása során, azt 

is elérjük, hogy ha kritikával illetnek minket, akkor nem a szokásos 

reakció a védekezés és támadás lép működésbe bennünk. Tudatosan, 

első körben megpróbáljuk megérteni az elhangzott kritika mögötti 

kielégítetlen igényt.  

 

4. Az emberek nagy része olyan többletfeladatot és extra terhet 

vállal magára, amelyek elvégzése hosszú távon tarthatatlan, emiatt 

konfliktus helyzetet szülnek. 

 

 

13. ábra: A kérdőív tizedik kérdése 

 

A tízes egy un. beugrató kérdés, mert gyakorlati szempontból vizsgálja 

a kettes kérdésre adott elméleti válaszokat. A helyzet megvitatása egy 

kollégával, akinek láthatóan romlik valamilyen okból a 

teljesítőképessége ugyan úgy konfliktus helyzet, amelyet valamilyen 
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megoldási stratégiával fogunk kezelni. A válaszadók 60%-a bár 

együttműködőnek, kompromisszum keresőnek tartják magukat, mégis a 

leggyakoribb válasz a 10-es kérdésre a “ha úgy érzed nem bírod ezt a 

munkamennyiséget, kérlek szólj és besegítek - bár nekem is sok 

munkám van”. A többi válasz lehetőség függvényében ez a legkevésbé 

sem együttműködő, vagy kompromisszum kereső válasz, sokkal inkább 

elkerülő, alkalmazkodó típusokra lenne jellemző. Az EMK ezt tartja az 

egyik legveszélyesebb konfliktus forrásnak az úgy nevezett érzelmi 

rabszolgaságot. Az érzelmi rabszolgaságban úgy hisszük felelősek 

vagyunk mások érzéseiért és törekednünk kell a boldogságuk elérésére. 

Ha ez nem sikerül saját magunkat tartjuk felelősnek, és újra tenni 

próbálunk valamit a másikért. Ez a fajta viselkedés sajnos gyakran 

gyermekkorban rögzül belénk, amikor azt halljuk a szülőktől “elszomorít, 

ha rossz jegyet hozol haza”. Egyértelműen összefüggést alakít ki a saját 

cselekedetünk és a másik érzése között. Az érzelmi rabszolgaságban 

szenvedők nagy terhet jelentenek a környezetünkre, belsőséges 

kapcsolatokat is könnyen tönkretesz, nem beszélve a munkahelyi 

kapcsolatokról, ahol sokkal lazább a kötődés. A válaszadók 42,4 

százaléka esik bele abba a hibába, hogy a megoldások helyett saját 

magát helyezi akcióba, és teszi magát felelőssé az események 

alakulásáért. Sorra vettem milyen eredmények születhetnek ebből a 

szituációból és arra a következtetésre jutottam, hogy a kérdőívem 10-es 

pontjának ezen válasza modellezi az EMK elmélet szerinti érzelmi 

rabszolgaság fogalmát és annak hátrányait. 

A: Segítünk a kollégának és sikerül is növelnünk a termelékenységet. 

Mivel informális, interperszonális úton próbáltuk rendezni a helyzetet, a 

vezetés bevonása nélkül, így a siker nem értékelhető, nem 

jutalmazható. Konfliktus lehetőség nyílik arra, hogy úgy érezzük, nem 

becsülik a munkánkat, nem kapunk azt extra feladatok elvégzésért 

jutalmazást. 
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B: Segítünk a kollégának, de az extra terhelés miatt romlik a saját 

teljesítő képességünk adott területen. Konfliktus lehetőség nyílik a 

vezetéssel a teljesítmény romlás miatt, és újabb konfliktus front nyílhat 

afelé a kolléga felé, akinek segítünk, hiszen ő “okozta” ezt a helyzetet, 

elindul a „blame game” folyamat. 

C: Segítünk a kollégának, de nem javul a helyzet. Ismét két irányba 

alakulhat ki  konfliktus.  Egyrészről, a kollégával, akinek hiába 

segítettünk, pedig mennyi energiát fektettünk az ügyébe/ügyünkbe. Más 

részről saját magunkat is hibáztathatjuk a kudarc miatt. 

D: A tárgyalt válasz utolsó tagmondata így hangzik: “bár nekem is sok 

munkám van” . 

A szituáció végkifejletétől teljesen függetlenül legyen szó magánéletről 

vagy munkáról gyakran olyan feladatokat vállalunk magunkra, 

amelyeket nem szívesen teszünk. Ilyen esetben mindig konfliktusba 

kerülünk önmagunkkal, mert a saját valós igényeinket nem tudtuk 

érvényesíteni, a cselekedetünk ellentétes azzal, amit szeretnénk 

valójában. Az ilyen és ehhez hasonló estetek generálják a bűnbak 

keresést, pl. arra haragszunk, aki ebbe a helyzetbe belekényszerített 

minket. Ahelyett, hogy felismernénk a konfliktus okát, eredetét, ilyenkor 

gyakran kivetítjük a haragunkat akár másokra, tárgyakra, vagy 

helyzetekre és mindig valakivel vagy valamivel szemben kritikát 

fogalmazunk meg. Megesik az is, hogy a környezetünkben élők nem 

értik a frusztrációnkat és csak a felszínen kezelik a ”hisztit”, ”morgást”, 

”elégedetlenkedést”. 

A társaink, ha megfelelő empátiás készséggel rendelkeznek és esetleg 

ismerik az EMK technikát, megláthatják a probléma okát és kérdésekkel 

feloldhatják a feszültséget, de ez a ritkább eset. Az EMK-ban nagyon 

fontos a saját igényink felismerése és tisztázása, annak kifelé 

kommunikálása. Tiszta helyzetet teremtve elkerülhetjük az ilyen rejtett 

belső konfliktusok kialakulását és azok tovább gyűrűzését. 
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5. A magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező emberek jobb 

munkahelyi kapcsolatokat ápolnak. 

 

14. ábra: A kérdőív tizenegyedik kérdése 

 

15. ábra: A kérdőív tizenkettedik kérdése 

 

Ennek alátámasztására, a 11-es és a 12-es kérdés szolgál. A tesztet 

kitöltők a 11-es kérdést  több mint 60 százalékkal úgy értékelték, hogy 

kiemelkedően fontos a munkán kívüli személyes kapcsolatok ápolása, 

és jó a viszony kialakítása. Az ember kezdetektől fogva társas lény, 

szociális képessége meghatározza helyét és szerepét a világban. Ez ma 

sincsen másképpen és a válaszadók is bizonyítják ezt. A tesztelők közül 

senki nem gondolta úgy, hogy ez a faktor egyáltalán nem releváns erre 
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nem érkezett eredmény. Gyakran, az emberek nem is tudatosítják 

magukban micsoda érték az érzelmi intelligencia. A szakmai tudás és 

alkalmassági feltételek mellet a fő szempont a viselkedés, az emberi 

értékek, és a szervezetbe való beilleszkedési illetve alkalmazkodási 

képesség. A tapasztalatok azt igazolják, hogy azok a kollégák válhatnak 

a szervezet nélkülözhetetlen tagjaivá, akinek érzelmi intelligenciája elég 

fejlett ahhoz, hogy ne csak szakmailag, hanem szociálisan is 

kapcsolódjanak a szervezethez és társaikhoz. Sok munkavállaló nem is 

sejti, hogy a közvetlen vezetők főként azokat a tulajdonságokat figyelik, 

amelyek érzelmi intelligenciájuk fejlettségét tükrözik. Társas 

kapcsolataink, hozzáállásunk, belső értékeink, mind-mind hozzá 

adódnak a munkahelyi értékeinkhez. 

 

A közös munka, a közös sikerek még nagyobb teljesítményre ösztönzik 

a kollégákat, főleg olyan atmoszférában, ahol a vezető kifejezetten 

törekszik a csoportmunka összehangolására. A megbeszélések, 

formális vagy informális csapatépítők, tréningek, személyes 

megbeszélések, mind ezt a fajta kohéziót segítik elő, egyetlen hátránya 

van csupán, hogy idő és figyelem igényes a vezető részéről. Ha egy 

vezető hajlandó, és képes időt és néha pénzt is áldozni csapatára, 

annak mindig meglesz a pozitív hozadéka, még akkor is, ha nem látható 

az eredmény. Például két addig egymásnak közömbös kolléga 

összebarátkozik, vagy egy kicsit visszafogottabb csapattárs jobban 

megnyílik és szimpatikusabbá válik mindenkinek. Ezek szinte láthatatlan 

eredmények, de a kellemes hangulatú és jó kedvű munkahely 

eléréséhez szükségesek. Ha megvan az együttműködés és kialakult a 

csoport saját hangulatú közege, és tisztázottak a munkafolyamatok és 

pozíciók, akkor beszélhetünk a „csapatszellem” meglétéről. A 

csapatszellemben dolgozó egyének az összes érzelmi 

kompetenciájukat bevetve olyan flowban tartják a szervezetet és a 

benne dolgozókat, ami hosszú távon garantálja a vállalkozás 
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sikerességét. Itt minden szereplőnek sikerül kielégíteni az igényeit. A 

szervezeti, és egyéni célok ugyanolyan fontosságúak, és ezt tiszteletben 

tartják a vezetők és az alkalmazottak is. 

 

16. ábra: A kérdőív tizenharmadik kérdése 

A tizenharmadik kérdésben az egymás felé tanúsított szociális 

képességeket vizsgáltam, a „kliensközpontúság” szintén alap 

kompetenciának számít. Képzeljünk csak el egy olyan szolgáltató céget 

ahol nem figyelnek az ügyfelek igényeire , vagy éppen nem a megfelelő 

stílusban kommunikálnak velük. Nem kell most feltétlenül nagy cégekre 

gondolnunk. Én nem vásárlok abban a boltban, ahol olcsóbbak a 

termékek, ha a kiszolgálás gyatra. Hosszú távon nem kifizetődő egyik 

cégnek sem, ha nem bánnak kedvesen, ügyfélcentrikus hozzáállással a 

vevőkkel. A kliensközpontú érzelmi kompetencia nagy szolgálatot tesz a 

kollégákkal való viszony kiegyensúlyozásában is. A csoportmunka során 

rá vagyunk utalva egymásra, és munkafolyamataink is egymástól 

függenek. Amikor kérünk, vagy emlékeztetünk valaki, fontos, hogy adott 

helyzetben a kollégánk is a ”kliensünk” és úgy bánjunk vele, hogy holnap 

is örömmel lásson minket a folyosón, és segítsen, ha szükség van rá. 

Azok, akik ezt a képességüket nem tudják felszínre hozni, vagy csak a 

valódi ügyfelekkel szemben alkalmazzák, a közvetlen kollégáktól 
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követelnek, és nem tekintik őket partnernek a feladat elvégzése során, 

előbb vagy utóbb elkerülnek a szervezetből. 

 

6. Érzelmi intelligencia kérdése, hogy képes vagy-e önérvényesíteni, 

mennyire ismered fel a saját szükségleteidet. 

 

17. ábra: A kérdőív tizenötödik kérdése 

 

Ennek kifejtésére a 15-ös kérdés szolgál. A válaszadók 86,4 százaléka 

képes volt kiállni saját értéke és vélemény mellett „kollégámmal 

szemben kiállok azért, hogy más módon oldjuk meg a feladatot”. Ez egy 

rendkívül pozitív eredmény mely azt mutatja, hogy tesztet kitöltők 

számára a hazugság vagy a tisztességtelen előnyszerzés morális 

nézeteikkel ellentétes. A munka világában gyakran nehéz letenni a 

voksunkat bizonyos elvek mellett, a külső környezeti és belső 

hierarchikus rendszerek nyomása miatt. Érzelmi intelligenciánk segít 

minek abban, hogy jó döntéseket hozzunk, és munkahelyünkön valamit 

a társadalmi életünkben is számunkra kielégítő helyet foglalhassunk el. 

A válaszolók több mint 10 százaléka azonban belemenne egy ilyen 

jellegű feladatmegoldásba, annak ellenére, hogy jelezték válaszaikban, 

hogy nem értenek egyet. „Morális/etikai értékrendem miatt nem 

vállalnám, de konfliktusba kerülni sem szeretnék, ezért inkább 



73 
 

elvállalom”. Az ilyen és ehhez hasonló nehéz és belsőnkkel teljesen 

ellentétes vállalások kellemetlen pillanatokat és rengeteg 

stresszhelyzetet okozhatnak. Először is félni egy konfliktushelyzettől 

annyira, hogy inkább a saját erkölcsi értékrendemet rúgom fel, azt 

mutatja, hogy az illető megfelelés kényszere nagyobb a belső hiténél. 

Önmagával felvállalja a konfliktust, de kifelé ebből nem enged láttatni 

semmit. A történelem során számos olyan radikális eszme és csoportjai 

mutatták már meg félelmetes arcukat és okozták több millió ember 

halálát, holott tagjai, pusztán elfogadásra vágytak, csak megfelni 

szerettek volna egy adott közösségben az elvégzendő feladat 

”mellékes” volt. Itt szeretném példának hozni a Milgram kísérlet2 

eredményét, melyben a résztvevők 65 százaléka bár vonakodva, de 

mégis képes volt 450 W áramütéssel büntetni a rosszul válaszoló 

diákokat.  

A másik erre a kérdésre adott válasz mely szintén a 10 százalék 

kategóriába tartozott alább idézem. Nem értek egyet azzal, hogy 

hazudjunk, de mivel sikerre akarom vinni a projektet, belemegyek”. 

Ezeket a válaszadókat látszólag nem befolyásolja félelem, meg sem 

említik a konfliktust másokkal kapcsolatban, egyszerűen képesek akár 

nehéz döntést is meghozni a siker érdekében. Számomra azonban 

teljesen nyilvánvaló, hogy ezek az emberek félnek, méghozzá a 

kudarctól. A szociális rendszerben elfoglalt helyünket sok tényező 

alakítja és ezek egyike a siker. A munkahelyi siker egy zárt rendszeren 

belüli kiváló megfelelési mutató. Már az iskolában, sőt az óvodában 

meghatározzák számunka mi az, ami siker, és mi az, ami nem.  Ki kap 

dicséretet és ki szidást? Ki kap piros pontos és ki kap feketét? Korán 

megtanuljuk, hogyan kell ahhoz viselkednünk, hogy elfogadjanak 

bennünket, és ha elég sikert halmozunk fel fenn tudjuk tartani ezt a 

pozíciót magunk és mások előtt is. 

                                                           
2 Milgram-kísérlet, Satnly Milgram, 1963 
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5. Összegzés  

A munkahelyi konfliktusok kialakulásának, megelőzésének és 

megoldási lehetőségeinek vizsgálatakor egyértelművé vált számomra, 

hogy a vezetőknek óriási szerepük van a konfliktushelyzet minden 

fázisában. Ha ők gondot fordítanak ezekre, odafigyelnek 

munkatársaikra, értőn vezetik vállalataikat, azzal nem csak saját 

dolgukat könnyítik meg, hanem gazdagabbak lesznek elégedett 

munkavállalókkal, akik lojálisak a céghez, azonosulnak vele, 

magukénak érzik. Azonban a munkahelyi konfliktusoktól való 

szabadulás ugyancsak elengedhetetlen feltétele a megfelelő 

kommunikáció. Nem hiába van a szótárban is közel a kommunikáció és 

a konfliktus, véleményem szerint ők kéz a kézben járnak. Nem oldható 

meg konfliktus anélkül, hogy nem folytatnánk erőszakmentes 

párbeszédet a viszályban álló felekkel, nem előzhetjük meg kialakulását 

anélkül, hogy nem fednénk fel a lehetséges búvóhelyeit, és ez csak és 

kizárólag kommunikáció útján lehetséges. Ezért a megoldás kulcsát az 

EMK technika alkalmazásában látom, amelynek indoklására egy külön 

fejezetet szenteltem a szakdolgozatomban.  

A hipotéziseim összegzése során egyértelművé vált számomra, hogy az 

EMK technikája a szervezetben elfoglalt pozíciótól függetlenül sikeresen 

alkalmazható. A technika bárki számára elérhető, nem feltétlenül 

szükséges szervezeti tréning keretében oktatni, mert megfelelő 

ismeretanyag áll rendelkezésre online formában. Az egyéni fejlődési 

célok meghatározása során fontosnak tartanám, ha a vezetők felhívnák 

a dolgozók figyelmét a technika létezésére, amely a magán-és 

munkahelyi környezetükben is egyaránt segítségükre lehet. Hiszen 

ennek a technikának az a lényege, hogy az emberek szinergiában 

éljenek és dolgozzanak egymás mellett, egymást támogatva. Az EMK 

technika annyira természetes és emberközeli, hiszen gyermekként 

mindannyian így kommunikáltunk, hogy elég egy ember is a 

szervezetben, aki ezt a fajta kommunikációt képviseli, és ezáltal 
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emlékeztet minket rá. Megfigyeléseim alapján az az ember, akinek az 

EMK segítségével feloldották már konfliktushelyzetét, ösztönösen 

keresni fogja a technika elsajátításához való utat, mert annyira kielégítő 

tapasztalás ez a fajta konfliktuskezelés és feloldás. (Magyaroroszági 

képviselői Rambala Éva és Strasser Katalin.) 

Ugyanakkor szervezeti szinten javaslom, hogy az EMK oktatását a ne 

csak az erre specializált kommunikációs tréningeken, hanem minden 50 

fő feletti munkahelyen, az onboarding folyamat részévé építsék be. 

Valamint hasznosnak tartanám, hogy ha a technika alkalmazásának 

sikerét minél többet bemutatnánk, és hirdetnénk a közösségi oldalakon 

is, amely manapság egy olyan kommunikációs csatorna, amelyből a 

tájékozottságunkat nyerjük. 
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7. Mellékletek 

7.1 1. számú melléklet – Kérdőív sablon 

 

Kérdőív 

Konfliktuskezelés - Erőszakmentes, Együttérző, Együttműködő 

kommunikáció (EMK) alkalmazása munkahelyi környezetben 

 

1. Kérlek, sorold fel az első 5 szót, ami eszedbe jut az alábbi 

kifejezésről:  

 

"Munkahelyi konfliktus" 

 

2. Képzelj el egy, a kollégád és közted zajló konfliktusos szituációt. 

A helyzetet alapul véve, az öt magatartási formát értékeld az alapján, 

amit saját magadra leginkább igaznak tartasz. 

Kategóriák: 

 Versengő magatartás (kiállok az igazamért, saját érdekeimet 

érvényesítem) 

 Együttműködő magatartás (mások számára is kielégítő 

megoldást keresek) 

 Kompromisszumkereső magatartás (kölcsönösen elfogadható 

megoldást keresek) 

 Elkerülő magatartás (kihátrálok, a döntéseket elhalasztom) 

 Alkalmazkodó magatartás (mások érdekeit feltétel nélkül 

elfogadom) 

Súlyozás: 

a) Egyáltalán nem jellemző rám 

b) Nem túl gyakran jellemző rám 

c) Néha jellemző rám 

d) Elég gyakran jellemző rám 

e) Leginkább jellemző rám 
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3. Úgy érzem, hogy jól tudom képviselni az álláspontomat konfliktus 

helyzetekben. 

a) Egyáltalán nem jellemző rám 

b) Kevéssé jellemző 

c) Nagyrészt jellemző 

d) Teljes mértékben jellemző 

 

4. Hamar ítélkezem emberek és dolgok felett, az álláspontomhoz 

mindenáron ragaszkodom. 

a) Egyáltalán nem jellemző rám 

b) Kevéssé jellemző 

c) Nagyrészt jellemző 

d) Teljes mértékben jellemző 

 

5. Többnyire magamban keresem a hibát. 

a) Egyáltalán nem jellemző rám 

b) Kevéssé jellemző 

c) Nagyrészt jellemző 

d) Teljes mértékben jellemző 

 

6. Zavarónak, idegesítőnek találom, hogy figyelembe vegyem más 

kollégák gondolatait és érzéseit. 

a) Egyáltalán nem jellemző rám 

b) Kevéssé jellemző 

c) Nagyrészt jellemző 

d) Teljes mértékben jellemző 
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7. Értem a non-verbális üzeneteket, amelyeket mások küldenek 

nekem. 

a) Egyáltalán nem jellemző rám 

b) Kevéssé jellemző 

c) Nagyrészt jellemző 

d) Teljes mértékben jellemző 

 

8. A és B kolléga negatívan jellemzi C kolléga munkateljesítményét. 

Melyik az az értékelés számodra, ami leginkább a megfigyelésen 

alapszik? 

a) Azt gondolom, hogy C. rosszul végzi a munkáját. 

b) Az elmúlt hónapokban C. több szakmai hibát vétett. 

c) Nekem nem tetszik C. munkametodikája. 

d) Úgy érzem, hogy C. helyett kell dolgoznom. 

 

9. Informális beszélgetés az ebédlőben. Melyek azok a mondatok, 

amelyet alkalmaznál? 

a) Engem zavar, hogy C. soha nem kezdi időben a munkát. 

b) Még soha nem láttam, hogy C. a megadott időben kezdte volna 

el a munkát. 

c) Attól tartok, hogy C. nem fogja tudni időben befejezni a munkát. 

d) Lusta és trehány embernek tartom C.-t! 

 

10. Az egyik kollégádnak romlik a munkahelyi teljesítménye, ami kihat 

a csapat teljesítőképességére is.  Mely mondatokat használnád arra, 

hogy megbeszéld ezt helyzetet a kollégáddal? 

a) Én úgy látom, hogy a Te lustaságod ront a közös 

eredményeinken. 

b) Attól tartok, hogy a jelenlegi teljesítményed alapján a közös 

eredményeink is romlani fognak. 

c) Miért vagy ilyen lusta és szétszórt? 
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d) Mi akadályozza a teljesítő képességed maximalizálását? 

e) Ha úgy érzed, hogy nem bírod ezt a munkamennyiséget, kérlek 

szólj és besegítek -bár nekem is sok munkám van. 

f) Ha Te nem vagy képes elvégezni a munkát, majd jelentem a 

feletteseinknek! 

 

11. Mennyire tartod fontosnak, hogy jó személyes kapcsolatot ápolj a 

kollégáiddal, a munkakapcsolat mellett? 

1.-es: legkevésbé sem 

5-ös: leginkább 

 

12. Látsz-e hátulütőt abban, hogy egyes kollégák, vagy néhány 

kolléga a többiekhez képest jobb vagy személyesebb kapcsolatot ápol 

egymással? 

a) Legkevésbé sem. 

b) Abban az esetben nem, ha a munkáltató rendszeresen biztosít 

olyan alkalmakat, ahol mindenkinek lehetősége van személyes 

kapcsolatokat ápolni a többiekkel. 

c) Nem, mert hatékonyabbá teheti a közös munkát. 

d) Igen, mert a személyes konfliktusuk bekerülhet a munkahelyi 

légkörbe. 

e) Igen, mert egyesek úgy érezhetik, hogy kimaradnak valamiből. 

f) Nincs befolyással a munkahelyi kapcsolatra. 

 

13. Ügyeleti rendben dolgoztok, az egyik kollégád kiesik a munkából 

és telefonál. Mely mondatok váltanának ki belőled ellenérzést? 

a) Bocs, ugrott a szabadnapod! 

b) Betegség miatt kérlek ugorj be helyettem! 

c) Helyettesíts légyszi, a múltkor én is beugrottam helyetted. 

d) Sajnos betegség miatt meg kell, hogy kérjelek, ugorj be 

helyettem. Tudsz segíteni? 
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14. Nem tudsz elmenni egy céges összejövetelre. Az alábbi közül 

válassz, melyik közeli kollégádtól érkező vélemény váltott ki belőled 

ellenérzést? 

a) Ha nem lenne ennyi munkán kívüli programod, eljöhetnél. 

b) Kár, hogy Te nem veszed komolyan a karrieredet ennél a 

cégnél. 

c) Gyere már el, biztos, hogy van megoldás. 

d) Próbáld megoldani légyszi! 

e) Kár, hogy kimaradsz belőle. 

f) Nem akarásnak nyögés a vége. 

 

15. Kollégáddal közösen rátok bíznak egy feladatot, amelyhez szabad 

kezet kaptok. A kollégád hazugságra akar rávenni a siker érdekében! 

Hogyan reagálnál? 

a) Nem értek egyet azzal, hogy hazudjunk, de mivel sikerre akarom 

vinni a projektet, belemegyek. 

b) Morális/etikai értékrendem miatt nem vállalnám, de konfliktusba 

kerülni sem szeretnék, ezért inkább elvállalom. 

c) Kollégámmal szemben kiállok azért, hogy más módon oldjuk 

meg a feladatot. 

d) Bármire hajlandó vagyok a siker érdekében. 

e) Nem beszélem meg a kollégámmal, csak jelentem a 

felettesünknek a szándékait. 

 

16. Értékeld munkahelyi konfliktusaid mértékét és súlyosságát az 

alábbi skálán: 

a) Alig volt munkahelyi konfliktusom 

b) Enyhe konfliktusom jellemzik a pályafutásom 

c) Volt már pár súlyosabb, de feloldható konfliktusom 

d) Feloldhatatlan konfliktusom is volt már 
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17. Az elmúlt 5 évben hányszor váltottál munkahelyet? 

 

18. Elmennél egy erőszakmentes kommunikációs tréningre, hogy 

tudd kezelni a munkahelyeden konfliktus helyzetet? 

a) Igen 

b) Nem 

c) Ha a munkáltatóm kifizeti 

 

8. Kulcsszavak 

 

Kulcsszó 1: Erőszakmentes kommunikáció 

Kulcsszó 2: Konfliktuskezelés 

Kulcsszó 3: Szervezeti kultúra 

Kulcsszó 4: Érzelmi intelligencia 

Kulcsszó 5: Empátia 


