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„Amikor időt és energiát fektetsz az 
emberek megismerésébe és a jó 
kapcsolatok kiépítésébe, az még nagyobb 
mértékben térül majd meg a kapcsolatok 
kialakítása után. És az ilyen pozitív, 
energikus környezetben az emberek készek 
a legtöbbet nyújtani magukból, mert tudják, 
hogy a vezető is a javukat akarja.”

John C. Maxwell
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Hogyan tedd elkötelezetté a munkatársaidat?

„Nagyon ritka az ennyire emberi, őszinte és gyakorlatias útmutató, 

amely egy vezető nehéz és számtalan buktatóval tarkított életét 

megkönnyítheti. Komoly segítség lehet kezdőknek, de ugyanúgy a 

haladó szintű vezetők számára is: míg az előbbi esetben egy kiváló 

eszköz a tanuláshoz, addig az utóbbinál egy igazi tükör, amelybe 

belenézve szégyenérzet nélkül ismerhetjük fel a hibáinkat, és amely 

segít is abban, hogy hogyan javítsuk ki azokat.”

dr. Finna Henrietta 

egyetemi adjunktus, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék, 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

„Hiánypótló könyv. Meggyőződésem szerint tartalmazza a veze-

téshez szükséges legfőbb információkat, melyekkel egy céget vagy 

bármilyen csapatot hosszú távon sikeresen lehet irányítani. Sok ve-

zető esetében szemléletváltásra van szükség. Ismeretségi körömben 

lévő vezetők nagy része ösztönösen végzi dolgát, koncepció nélkül, 

tűzoltással próbálja megoldani a rendszeresen előforduló HR-es 

problémákat. Úgy gondolom, hogy a könyv elolvasása és a benne 

foglaltak következetes alkalmazása eredményeképpen a vezetők 

kevesebb stresszel, kiszámíthatóbban, nagyobb biztonsággal, azaz 

professzionálisabban tudják a munkájukat végezni mind az egész 

cég, mind a saját érdekeiknek megfelelően.”

Bíró Gábor 

ügyvezető igazgató, Gebo See Kft.
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„Gyakorlatias, nem észt oszt, hanem megoldást mutat. Kkv-vezetői bib-

lia. Lehet nem látszik, de a végzettségem tanár. Az elmúlt 20 év alatt leg-

alább azt megtanultam, hogy emberekkel bánni nehéz, végzettség ide 

vagy oda. A tanárképzés pszichológia óráin tanultak nem sokat érnek. 

Ezt kellett volna oktatni. Ez a könyv lehet a CSAPATÉPÍTÉS 1.0 verzió.”

Horváth Béla 

ügyvezető igazgató, Nagoya Kft.

 

„Úgy gondolom, hogy ez az a könyv, ami minden vezetőnél ott kell, 

hogy legyen. Nem a polcán, hanem az asztalán! Időnként fel kell 

lapozni és használni, mint egy használati útmutatót!

Számomra új nézőpontból világítja meg a témát. Sok olyan dolgot 

adott, amelyet nagyon hasznosnak tartok.

A példákban ráismertem a cégemnél is gyakran előforduló hibákra.

Ez a könyv egy nagyon jó eszköz (használati utasítás) magyar kis-

vállalat vezetőknek. Ajánlom állandó használatra.”

Gellér Róbert 

ügyvezető igazgató, Gelbert Eco Print Kft.

 „Ennek a könyvnek a legnagyobb értéke, hogy új, strukturált szem-

léletet ad a vezetői munka elvégzéséhez, döntően pszichológiai és 

a vezetői viselkedés szempontjából.

A fejezetek közben és végén kiemelt gondolatok kifejezetten jó út-

mutatók, akár ezeket is össze lehetne szedni és kitenni egy vezető-

nek a falra, annak érdekében, hogy egy jó ellenőrző listája legyen a 

vezetőként történő működését illetően.”

Hiripi Ferenc 

gazdasági igazgató, Trumpf Hungary Kft 
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Hogyan tedd elkötelezetté a munkatársaidat?

„A kkv-vezetők számára KÖTELEZŐ MUNKATANKÖNYV, de nemcsak 

a cégvezetők, hanem az egyes részterületek vezetői számára, vala-

mint a vezetői kinevezésre váró kollégák esetében is.

Sokszor volt aha-érzésem, és néhány megfogalmazásnál felnyerí-

tettem, annyira központi eleme a munkánknak a könyv által fesze-

getett tényező.

Beletalál azokba mindennapi problémákba, melyek a kkv küzdel-

mét, a vezető kiégését okozzák.

Támpontot tud nyújtani a mindennapi helyzetek értékelésében, és 

rá tud jönni a vezető, hogy mit cs*szett el.”

Kövesdi József 

ügyvezető igazgató, Senit Biztonságtechnikai Kft., OKOSFARM – 

a precíziós telephely

„Péterékkel másfél évig álltunk szoros kapcsolatban, és az ő segít-

ségükkel vezettük át vállalatunkat kisvállalkozásból középvállalko-

zásba. Tanácsaikkal nagymértékben hozzájárultak a nagyon gyors 

vállalatnövekedésből fakadó problémák és nehézségek megoldá-

sához. A könyvet így gyakorlati tapasztalatok birtokában olvastam 

végig. Mindamellett, hogy a könyv olvasmányos, a tartalom sok te-

rületen gondolatébresztő. Arra nagyon jó, hogy a vezetők elgondol-

kozzanak azon, hogy lehet másképp is csinálni, és legyen igényük a 

változtatásra. A mondanivaló rendszert visz a kis- és középvállala-

tok mindennapjainak káoszába.”

Major Tamás 

ügyvezető igazgató, Trumpf Hungary Kft.
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„Ma minden valamirevaló cégvezető tudja: a jó munkaerő a leg-

értékesebb a cége számára. Azt gondolom, hogy értékes kollégá-

ink megtartása érdekében sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapjon 

életünk, munkánk során saját vezetői magatartásunk, kommuni-

kációnk fejlesztése, mint valaha. Hiba lenne például rosszul meg-

fogalmazott elvárásainkból vagy akár visszajelzések hiányából fa-

kadó sorozatos hibák miatt ezeket a kollégákat elveszíteni. A könyv 

nagyon hasznos megoldásokat kínál ezeknek a problémáknak a 

kiküszöbölésére.”

Nagy Ivonn 

ügyvezető, Garzon Bútor Cégcsoport 

„Szerintem ezt a könyvet minden vezetőnek újra és újra el kellene 

olvasnia legalább egyszer évente, függetlenül attól, hogy milyen 

tapasztalt. Tükröt mutat a vezetőknek.”

Risto Junttila 

cégtulajdonos, Finn Wellness Kft.

„Péter első könyves szerző. Tudják ez mit kellene, hogy jelentsen?... 

Túlzott szakmai nyelvezetet, nehezen emészthető leírásokat, megfe-

lelni vágyást az olvasónak, persze görcsösen... Ezzel szemben, látha-

tóan valami belekerült a gépezetbe! Nem... Nem homokszem... Egy 

aranyrögöt tart kezében az olvasó! Egy kiforrott, könnyed, életből 

vett példákkal teli könyvet, mely aranyat, profitot ér.”

Mészáros György 

ügyvezető, Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége (MVÜK Zrt.)
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Hogyan tedd elkötelezetté a munkatársaidat?

„Nekem ez a könyv kézikönyvként is használható a mindennapi 

munkában. Nagyon közeliek és életszerűek a példák, szerintem na-

gyon hasznos lenne, ha jó sokan elolvasnák a kkv szektorból.”

Csapó Gábor 

ügyvezető igazgató, Rexfilm Kft.

„Péter könyve úgy kell a vállalkozóknak, vezetőknek, mint egy falat 

kenyér. Sokan azt hiszik, jobb emberekre van szükségük, vagy vala-

mi gond van az alkalmazottaikkal. Pedig lehet, hogy a munkatár-

saiknak lenne jobb vezetőre szükségük.

Olvasva a könyvet döbbentem rá, hogy nemcsak vállalkozóként, 

hanem vezetőként is folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat, és 

a vezetői márka tudatos építése mára létfontosságú lett.

A könyv az új, modern vezetői szemléletet mutatja be, és emellett a 

hogyanokat is: hogyan motiválj, hogyan dicsérj, hogyan kommu-

nikálj a munkatársaiddal. Egy komplett vezetői eszköztárat találsz 

ebben a hiánypótló könyvben.

Köszönöm Péternek, hogy – pár év biztatás után :) – végre megírta a 

könyvet, sokan hálásak lesznek érte, és rengeteg vezetőnek és mun-

katársaiknak fogja jobbá tenni a mindennapjait.”

Mészáros Róbert

branding tanácsadó, BrandBirds
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Hogyan tedd elkötelezetté a munkatársaidat?

2017 novemberében, mikor ennek a könyvnek a kézira-
tán az utolsó simításokat végeztem, az irodaház mosdó-
jában összefutottam egy másik cég munkatársával, aki 
ugyanazon a folyosón „lakott”, mint mi. Kora este volt már, 
szerintem csak mi ketten voltunk bent, látásból ismertük 
egymást. Az úriember megkérdezte, hogyhogy bent va-
gyok még. Mondtam neki, hogy a másnapi előadásomra 
készülök és még be akarom fejezni. Megkérdezte, hogy 
milyen előadás. Mondtam, hogy egy vállalkozásfejlesztési 
rendezvényen tartok szakmai prezentációt arról, hogy a ve-
zetők miként tudnak szövetségeseket faragni a beosztott-
jaikból. Mire ő csak annyit mondott, hogy ez jól hangzik, 
majd feltette azt a kérdést, amit azelőtt már egy jó ideje 
nem kaptam meg: „És mi jogosít fel arra, hogy ilyen előadá-
sokat tarts?” Elsőre barátságtalannak hangzott, pedig biz-
tos vagyok benne, hogy nem annak szánta, egész egysze-
rűen szerette volna tudni, hogy mi alapján „osztom az észt”. 
Valahogy megállított ez a kérdés.

1996-ban érettségiztem, majd a látszólag könnyebb 
utat választva − a hozott pontok duplázásával − felvéte-
liztem a Műszaki Egyetem mérnök-fizikus szakára. Mindig 
jó voltam matekból meg fizikából, akkor ez jó ötletnek 
tűnt. Egy évet végigcsináltam, de folyamatosan azt érez-
tem, hogy valami nem OK. Ahogy telt az idő, egyre inkább 
azt gondoltam, hogy ez nem nekem való. A második év 
elején beteg lettem, és nagyon nehezen gyógyultam meg. 
Furcsa volt, mert eleve nem szoktam beteg lenni. Ahogy 
otthon feküdtem, meghoztam életem addigi legnehezebb 
döntését, hogy otthagyom az egyetemet. Azt találtam ki, 
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hogy felvételizek valahova majd tavasszal, addig meg el-
megyek dolgozni. Miután ezt lenyomtam a szüleim torkán, 
bele is vágtam a munkába. Szórólapozás, forgalomszám-
lálás, majd adatrögzítési munka egy nagy multinál. Ez a 
cég éppen akkor cserélte le a vállalatirányítási rendszerét 
SAP-ra, és rengeteg adatkonverziós feladat merült fel en-
nek kapcsán. Mivel szerettem az informatikát és tudtam 
programozni is, egyre több és egyre komolyabb felada-
tot kaptam. Néhány hét után már bevontak egy csomó 
mindenbe. 19 évesen bent ültem a vezetőségi értekezle-
teken, kimondottan nekem dedikált feladatokat kaptam, 
és nem utolsósorban több pénzt kerestem, mint például 
édesanyám harminc év munkaviszonnyal a háta mögött. 
Emlékszem, nagyon tetszett az SAP-konzulensek munkája. 
Odamennek a céghez, megoldják a problémákat, elmond-
ják, hogy mit hogy kell csinálni, és mindenki csodálja őket. 
Tisztán előttem van, ahogy akkor megkérdezte valaki, mit 
szeretnék dolgozni, ha majd elvégeztem az egyetemet, 
mire én rávágtam, hogy cégeknél akarok tanácsadó lenni 
és oktatásokat, tréningeket szeretnék tartani. A téma nem 
volt konkrét, de a vízió igen. Láttam magam tanácsadó-
ként, trénerként. Ekkor valamilyen informatikával kapcso-
latos terület volt a fejemben, így informatikatanári szakra 
jelentkeztem az ELTE-re.

Az első pillanat, amikor éreztem, hogy jó helyen vagyok, 
amikor két hét után a folyosón ráköszöntem az egyik taná-
romra, mire úgy köszönt vissza, hogy „jó napot, Péter!” Nem 
tűnik nagy dolognak, de azóta megmaradt bennem, meny-
nyire jól esett, hogy két hét után tudta a nevemet. 
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Később bekerültem egy fantasztikus csoportba, ahol 
nemzetközi projektek keretében olyan IT-megoldásokat 
fejlesztettünk, melyek a gyerekek együttműködését, kolla-
borációját segítik. Nagyon érdekeltek ezen munkák peda-
gógiai, pszichológiai vonatkozásai, és nagyon szerettem a 
tanári szakhoz kapcsolódó pszichológia órákat is.

Negyedéves koromtól már gyakorlatokat tartottam az 
egyetemen, majd a diploma után belevágtam a doktori 
képzésbe is. Ekkor már mellékállásban angolt és informa-
tikai témákat oktattam cégeknél. Visszagondolva nagyon 
érdekes, hogy sokszor a négyszemközti angolórákon hosz-
szasan beszélgettünk az ügyfelekkel céges gondokról, 
együttműködési problémákról, konfliktusokról anélkül, 
hogy ezt én hoztam volna szóba. Valahogy megtaláltak 
ezek a témák. 

2004-ben édesapám − egy sikeres kutatás-fejlesztési 
cég ügyvezetőjeként − azzal jött haza, hogy részt vett egy 
vezetési tanácsadó cég programján, és szerinte én imád-
nám azt a munkát, amit ez a cég csinál, és hogy megkérdez-
ze-e,  nem keresnek-e véletlenül új munkatársat.

Miután az ügyfélnek nem akartak nemet mondani, a rá-
következő héten már találkoztam is a tulajdonos ügyveze-
tővel, akivel első pillanatra szimpatikusak voltunk egymás-
nak, és az egyetemi elfoglaltságaim mellett félállásban el is 
kezdtem náluk  dolgozni. Így kerültem a Human Maphez, 
de ekkor még nem tudtam, hogy ez a döntés milyen hatás-
sal lesz az életemre.



16

BEOSZTOTTBÓL SZÖVETSÉGES

Az első időszakban rengeteget tanultam a tapasztalt 
tanácsadó kollégáktól, és kifejezetten élveztem, hogy egy-
egy személyiségelemzés során mennyire megnyílnak az 
emberek, milyen őszintén beszélnek a problémáikról, és 
hogy mennyire igénylik az odafigyelést és a valódi érdek-
lődést. Nagyon motivált, hogy úgy éreztem, igazán tudok 
segíteni az embereknek, vezetőknek. Ahogy teltek-múltak 
az évek, egyre többször tapasztaltam a saját bőrömön azt 
a sikerélményt egy-egy vezetővel vagy akár cég átszerve-
zéssel kapcsolatban, amit korábban csak  a rutinos kollégák 
elbeszéléseiből ismertem. Ekkor már nemcsak a tanács-
adási projektek vezetőjeként vettem részt a programok-
ban, hanem néhány vezetői képzés kifejlesztése is hozzám 
kötődött.

A Human Map a magánéletemre is jelentős hatással 
volt. Itt sétált be az ajtón ugyanis egy munkatársnak jelent-
kező gyönyörű lány, aki nem sokkal később a feleségem 
lett, aki a két csodálatos fiunk anyukája, és aki a mai napig 
teljesen lenyűgöz.

Visszakanyarodva a szakmai dolgokra, több száz vezető-
képzési és szervezetfejlesztési programot vezettem, 2014-
től a cég társtulajdonosaként és operatív vezetőjeként. A 
számtalan vezetői interjú, konzultáció és fejlesztési prog-
ram nagyon mély betekintést adott a kis- és középvállalati 
vezetők gondolkodásába és mindennapi dilemmáikba.

2017 tavaszán úgy éreztem, eljött az ideje, hogy leír-
jam a személyes tapasztalataimat az elmúlt tizenhárom 
évről. Több száz céget láttam belülről, megismertem a 
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munkatársaikat, a vezetőiket, a sikereiket, a kudarcaikat. 
Úgy gondoltam, ezekből a tapasztalatokból mások is ta-
nulni tudnának.

Belevágtam, hogy összeállítok egy gyűjteményt azok-
ból a lényeges ismeretekből és tapasztalati tudásanyagból, 
amelyeket a legfontosabbnak tartok és amelyek a leggyak-
rabban fordították jó irányba egy-egy cég szekerét.

Ahogy kezdett összeállni a könyv, az én fejemben is 
egyre jobban kikristályosodott, hogy ez akár egy önálló 
vezetőfejlesztési szemlélet is lehetne. Ebből született a 
TeamGuide gondolata.

Visszatérve az irodaházi mosdójelenethez, az úriem-
bernek csak annyit mondtam, hogy tizenhárom éve dol-
gozom kis- és középvállalatok fejlesztésén. Ez alatt az idő 
alatt nagyon sok mindent láttam már, ami egy cég életé-
ben előfordulhat, és bízom abban, hogy ha megosztom a 
tapasztalataimat, más vezetőknek is a hasznára válhat. Erre 
csak annyit mondott, hogy „ez jól hangzik!”

MI EZ A KÖNYV?
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Ez a könyv a tanácsadói tapasztalataim esszenciája, 
azokkal a leglényegesebb tudáselemekkel és a leggya-
koribb hibákkal, amelyek útmutatásul szolgálhatnak 
ahhoz, hogy vezetőként szövetségeseket tudj faragni a 
munkatársaidból.

Azt gondolom, hogy a könyvben bemutatott gondola-
tok kortalanok, azaz mindig is ilyen elvek mentén váltak 
sikeressé a vezetők, ugyanakkor a jelenlegi munkaerőpiaci 
helyzet, a munkaerőhiány  aktualitást ad ennek a szemlé-
letnek és felértékeli a fontosságát. 

Egyre erősödik annak a jelentősége, hogy a vezetők 
miként tudják motiválni a munkatársaikat, hogy mi kell 
ahhoz, hogy a kulcsfontosságú embereik elkötelezettek 
és lojálisak maradjanak. Néhány évvel ezelőtt elindult az 
árverseny a munkaerőpiacon, vagyis először a pénzzel pró-
bálkozott mindenki. A képlet egyszerű volt: „Fizess minél 
többet, és akkor biztos meg tudod tartani az embert!” (Vagy 
éppen el tudod csábítani egy másik cégtől!) Igen ám, de 
ahogy a gazdaság szépen beindult, egyre több cég tudott 
megfelelni a „bérigényeknek”. (Magunk közt szólva néhány 
területen kicsit túl is teljesítették ezt a megfelelést.)

Úgy látszik azonban, hogy igaz – ahogy azt az elméle-
tekből tudtuk –, hogy a pénz csak addig a pontig motiváló, 
amíg nincs (elegendő belőle). Amint az illető megkapja a 
saját életszínvonalának megfelelő fizetést, más kerül nála 
fókuszba. Már nem az a fontos, hogy 10-20 ezer  forinttal 
többet keressen, hanem hogy jól érezze magát, hogy ke-
vesebbet stresszeljen, hogy tartozzon valahova, hogy ki 
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tudjon bontakozni. Amíg a pénz volt az elsőszámú motivá-
ció, addig ezeket az „igényeket” gyakran meg lehetett vele 
váltani. Most azonban ott tartunk, hogy az anyagi szükség-
letek teljesülése után ezek a szempontok kerültek előtérbe. 
Sőt, már az a jelenség is felütötte a fejét, hogy több pénzre 
mond nemet valaki azért, mert a szubjektív szempontokat 
inkább megvalósulni látja egy másik helyen. Egy barátom, 
akit egyébként több cég (jellemzően multik) is csábított, 
így fogalmazta meg a helyzetet: „Elég sokat ajánlottak an-
nál a multinál, de inkább ide megyek, mert itt úgy érzem, em-
berileg egy hullámhosszon vagyok a cégvezetővel, és látom 
annak az esélyét, hogy ki tudok bontakozni. Itt is normális a 
pénz, ezek a szempontok viszont fontosak nekem.”

Talán nem sértődnek meg az érintettek, de úgy látom, 
hogy a hazai kis- és középvállalati (kkv) szektor vezetői nin-
csenek felkészülve arra – tisztelet a kivételnek –, hogy ezt 
a változást kellő gyorsasággal kövessék. Hogy miért? Mert 
eddig nem volt rá szükségük. Pénzzel meg lehetett oldani 
a motiváció kérdését. 

SZEMLÉLETVÁLTÁSRA VAN SZÜKSÉG A 
VEZETŐK RÉSZÉRŐL!

A könyvvel útmutatást szeretnék adni a vezetőknek 
− legyenek akár cégvezetők, akár közép- vagy felsőveze-
tők −, arra vonatkozólag, hogy miként tudják végrehaj-
tani ezt a szemléletváltást. Hiszek abban, hogy a könyv 
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hozzájárulhat ahhoz, hogy mind a vezetők, mind pedig a 
beosztottjaik kevesebb stresszel végezzék a mindennapi 
teendőiket, megvalósítsák önmagukat és közösen vigyék 
sikerre a cégüket.
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1. A KKV NEM MULTI

A tanácsadási programok során olyan cselekvési tervet 
igyekszünk kialakítani egy-egy konkrét ügyben az ügyfe-
leink számára, amely a gyakorlatban is megvalósítható, és 
nemcsak azt tartalmazza, hogy mit kell tenni, hanem azt 
is, hogy HOGYAN lehet véghez vinni a valóságban a saját 
embereikkel. Ehhez kiváló szerzők jobbnál jobb könyveit 
olvastam el és számos esettanulmányt néztem végig. 

Olvasva a szakirodalmat feltűnt valami, ami szinte az 
összes anyag esetében közös pont: gyakran példákkal, 
esettanulmányokkal támasztják alá egy-egy gondolat 
vagy módszer hatékonyságát. Ezzel önmagában nincs is 
gond, hiszen jellemzően nagyon szemléletes és élvezetes 
olvasni, hogy a szerző hogyan oldott meg az Apple-nél, az 
IBM-nél, az AT&T-nél vagy akár a Siemensnél egy-egy szer-
vezeti vagy hatékonysági problémát, ugyanakkor feltűnt, 
hogy a példák szinte mindegyike nagyvállalati vagy multi 
környezetből származik. Lehet, hogy én vagyok az oka, de 
ezeket a példákat szinte soha nem sikerült átültetnem egy 
magyar kkv hétköznapi gyakorlatába. Ezeket olvasva olyan 
érzésem volt, hogy „jó ez a történet, szuper ez a gondolat, de 
ez itt most nekünk nem lesz alkalmazható”. Mintha teljesen 
más alapokon nyugodnának ezek a nagyvállalati módsze-
rek, mintha olyan rendszerelemek meglétét feltételeznék, 
amelyek a legtöbb kkv esetében ismeretlenek. 
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Hogy jobban lássuk, mi lehet a baj ezekkel a módsze-
rekkel és esettanulmányokkal, gondoljuk végig, hogyan is 
működik egy kkv és hogyan egy nagyvállalat!

Egy kkv működésének középpontjában a cégvezető áll, 
gyakran ő tulajdonos is. Ő a végső döntéshozó, az ő sze-
mélyiségén, szakmaiságán, vezetői stílusán, hozzáállásán, 
kiégettségén stb. nagyon sok múlik. Jellemzően ő vette 
fel a középvezetőket, a kulcsembereket, akik a következő 
szintet jelentik a szervezetben, és akiket a többi munka-
vállaló követ. Ők fogják kialakítani és a hétköznapokban 
mozgásban tartani a cég sajátos belső mechanizmusait. A 
belső működési sajátosságok közé tartoznak a cég külön-
féle folyamatai, működési logikái. Elmondható tehát, hogy 
egy kkv esetében úgynevezett emberközpontú működé-
si dinamika szokott kialakulni, ami azt jelenti, hogy a cég 
kulcsfontosságú szereplőinek sajátosságai, de legfőképpen 
a vezető(k) sajátosságai határozzák meg a cég működését. 

Ezzel ellentétben egy nagyvállalati, de különösen egy 
leányvállalatokkal rendelkező multinacionális cég belső 
mechanizmusai egészen másképp alakulnak. Itt a közép-
pontban nem az emberek állnak, hanem a rendszer és az 
ahhoz köthető objektív tényezők. Ezt a rendszert fogják 
működtetni a következő szinten a munkatársak, akiknek 
a munkáját a menedzserek ellenőrzik. Ha belegondolsz, 
teljesen logikus a dolog. A minőséget úgy tudja garantálni 
egy multinacionális vállalat, ha kőbe vési a működése alap-
szabályait és nem bíz semmit a véletlenre. Ezt a fajta logikát 
nevezem rendszerközpontú működésnek.
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A dinamika tehát pont fordított, mint a kkv-k esetében. 
Míg a kkv-knál az emberek határozzák meg a cégműkö-
dést, addig a nagyvállalati struktúrában sokkal inkább 
a rendszer. A kkv-kban jól megfigyelhető, hogy az egy 
főre vetített hozzáadott érték jóval nagyobb, mint a multi 
szervezeteknél. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ember szere-
pe és jelentősége − különös tekintettel a cégvezetőre és 
a kulcsemberekre – jóval nagyobb egy kkv-nál, mint egy 
multinál. 

A KKV-KRA JELLEMZŐ, HOGY A VEZETŐK 
HOZZÁÁLLÁSÁNAK, VISELKEDÉSÉNEK 
LEGKISEBB MEGVÁLTOZÁSA IS KIHAT A 
MUNKATÁRSAK VISELKEDÉSÉRE, ÉS ÍGY 
NAGYMÉRTÉKBEN BEFOLYÁSOLJA A CÉG 
MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYESSÉGÉT. 

Vezető sajátosságai

Munkatársak 
viselkedése

Működés 
eredményessége
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Ha hatékonyságnövelésről beszélünk, akkor a nagyvál-
lalatoknál, multiknál elsősorban a rendszer fejlesztése, az 
informatikai és infrastrukturális eszközök fejlesztése kerül a 
középpontba. Ennek az az oka, hogy a technológiai módo-
sítások könnyebben átvehetők a leányvállalatok számára, 
mint egy-egy nagy kreativitással, nagy hozzáadott érték-
kel rendelkező kulcsember eredményessége. Ezek után 
azt gondolnánk, hogy a kkv-k esetében az emberek és az 
együttműködés hatékonyabbá tételén lesz a hangsúly. 
Így kellene lennie, azonban ahogy látom, a valóság mást 
mutat.

Sokszor éreztem csapdának, hogy egy kkv esetében a 
fejlesztési irányok és változtatási szándék gyakran a rend-
szer fejlesztését célozzák. Érthető ez a törekvés, hiszen a 
cégvezetés sokszor szembesül azzal, hogy egyéni hibák, 
kompetencia-hiányosságok vagy akár hozzáállásbeli prob-
lémák okoznak gondot. Ilyenkor egyszerűnek tűnhet ezen 
szubjektív tényezők szerepét csökkenteni azáltal, hogy a 
működést úgy változtatjuk, hogy függetlenebb legyen az 
egyéni sajátosságoktól. 

A folyamatok hatékonyabbá tétele, a rendszer fejleszté-
se mindenképpen szükséges, ugyanakkor az esetek több-
ségében ez nem elégséges. Ez a jelenség jól megfigyelhető 
például, amikor egy kkv egy vállalatirányítási szoftvert sze-
retne bevezetni. A vezetők gyakran várják a „csodát” a rend-
szertől, hogy majd megszűnnek általa a információáramlá-
si, hatékonyságbeli problémák, egyértelmű lesz a kollégák 
számára, hogy mi a feladatuk és miért felelnek, és minden 
egy csapásra megoldódik. A valóságban azonban sokszor 
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csak töredéke valósul meg ezeknek a célkitűzéseknek, mert 
a munkatársaknak változtatnia kellene az addig jól megszo-
kott munkamódszerükön, szokásaikon, esetleg ki kellene 
lépniük a komfortzónájukból, amit nem igazán szeretnek. 
(Itt ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel: például a sze-
relők, akik eddig papíron is nehézkesen vezették a munkala-
pokat, mitől vezetnék pedánsan elektronikusan azokat?)

VÉGSŐ SORON TEHÁT EGY 
RENDSZERSZINTŰ VÁLTOZTATÁS SIKERE 
IS AZON MÚLIK, HOGY AZ EMBEREK 
MENNYIRE HAJLANDÓK MEGVÁLTOZTATNI 
A VISELKEDÉSÜKET, A HOZZÁÁLLÁSUKAT. 

Olyan ez, mint amikor elhatároztam, hogy letöltök egy 
applikációt, ami segít abban, hogy minden nap igyak két 
liter vizet. Eleinte izgalmas volt, hogy óránként figyelmez-
tetett, meg szép grafikonokat rajzolt, stb. Később azonban 
a hétköznapok automatizmusai győzedelmeskedtek, és 
minden visszaállt a régi szokásaim szerint. Önmagában az 
applikáció nem oldotta meg a kérdést. Segíthet átmeneti-
leg, de ha a hozzáállásán és a szokásain nem változtat az 
illető, nem fog változni semmi.

Vezetőként el kell tudnod fogadni azt a tényt, hogy 
meghatározó szereped van a kulcsembereid hozzáállásá-
ban, viselkedésében. Azok nem csak a saját képességeik és 
múltbeli tapasztalataik eredménye.
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kkv multi

a vezető a középpontban a rendszer középpontban

az emberek határozzák 
meg a cégműködést

a rendszer határozza meg 
a cégműködést

a vezető(k) sajátosságai 
nagy mértékben 
befolyásolják a működési 
rendszert

a rendszer sajátosságai 
nagymértékben 
befolyásolják (gyakran 
korlátozzák) az embereket 
és ezáltal a vezetőket

nagy egyéni hozzáadott 
érték

kis egyéni hozzáadott 
érték

a vezetőket rúgják ki 
utoljára

a vezetőket rúgják ki 
először

igény az emberektől 
függetlenebb rendszerek 
kialakítására

igény az egyéni 
hozzáadott érték 
növelésére

több szubjektív szempont 
a döntéseknél

több objektív szempont a 
döntéseknél

ha hatékonyságot akarnak 
növelni, az emberek 
együttműködését kell 
fejleszteni

ha hatékonyságot akarnak 
növelni, a rendszert kell 
fejleszteni
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2. A CÉGMŰKÖDÉS 
SZENTHÁROMSÁGA

Gondoljuk tovább egy kkv működését egy másfajta meg-
közelítésből! Az előzőek alapján három fő pillér biztosan 
meghatározza egy cég sikerét: a vezető, a munkatársak és 
a működés sajátosságai. 

Munkatársak 
sajátosságai

Működés
sajátosságai

Vezető
sajátosságai



   

30

BEOSZTOTTBÓL SZÖVETSÉGES

A vezető sajátosságai közé sorolom a képességeit, a 
hozzáállását, a kommunikációját, az eseményekre adott 
reakcióit, gyakorlatilag mindent, ami leírja a vezetői tény-
kedését. A működési sajátosságok alatt azt értem, hogy 
milyen feladatok, milyen folyamatok vannak a cégben, 
azok mennyire hatékonyan működnek és milyen az infor-
mációáramlás. A munkatársak sajátosságait pedig a képes-
ségeik, a jövőképük, a biztonságérzetük, a motiváltságuk 
és az elkötelezettségük határozza meg.

Nagyon fontos látni, hogy a három pillér nem egymás-
tól függetlenül működik, hanem összefüggnek egymással 
és együttesen fogják meghatározni a cég működésének 
eredményességét. Ha valamilyen diszharmónia van az 
egyik pillérben, az biztos, hogy hatással lesz a másik két 
pillérre is.

Képzelj el egy vezetőt, aki úgy dönt, hogy elmegy egy 
vezetői tréningre, ahol jobbnál jobb vezetői eszközöket ta-
nul meg, fejleszteni tudja vezetői sajátosságait! A tréning 
csillagos ötös. Hétfőn bemegy a céghez, nagy lendülettel 
és pozitív szándékkal megpróbálja a gyakorlatban is alkal-
mazni a tanultakat. Legelőször rögtön szembesül azzal, 
hogy a cég folyamatai és rendszerei nem megfelelőek az 
új vezetői eszközökhöz, hiányoznak például különféle sta-
tisztikák vagy kontrollpontok. A drámaibb csalódás akkor 
éri, amikor „kipróbálja a tanultakat a munkatársakon”. Az 
esetek többségében a beosztottak nem úgy fognak reagál-
ni, ahogy a tréningen tanulta (ők ugyanis nem voltak ott a 
tréningen). Tesz esetleg néhány kísérletet még, de aztán 
jellemzően minden visszaáll a régi kerékvágásba.
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Mi is történt itt valójában? A vezetői pillért akarta fejlesz-
teni, ami önmagában sikeres volt, ugyanakkor a másik két 
területtel kapcsolatos kölcsönhatással nem foglalkozott, és 
így vagy a beosztottak hozzáállásán, vagy pedig a működé-
si sajátosságokon fennakadt a változtatási szándék.

Egy másik példa, amikor a csapat elmegy egy csapat-
építő tréningre, hogy az együttműködés, a motiváció és a 
csapategység fejlődjön. Jó a hangulat, szuper a társaság, jó 
kis feladatok, mindenki jól érzi magát, a tréning nagyon jól 
sikerül. Hétfőn mindenki feltöltődve, jókedvűen sztorizgat 
a tréningen történtekről. Úgy néz ki, hogy a program be-
váltotta a hozzá fűzött reményeket. Hiába voltak azonban 
ott a bulin, mind a vezető, mind a csapat tagjai szembe-
sülni fognak azzal, hogy a közös élmények sem lazítják az 
elvárásokat: bizony a határidőket ugyanúgy be kell tartani, 
a munkát ugyanúgy el kell végezni, a vezető ugyanúgy fog 
kontrollálni, ami a munkatársakban  ugyanolyan érzéseket 
kelt, mint korábban. Az információáramlás ugyanolyan, 
mint a tréning előtt volt, az értekezletek pedig ugyanolyan 
unalmasak.

Ismét megfigyelhető, hogy az egyik pillér fejlesztése ön-
magában nem hoz átütő megoldást. Ebben az esetben az 
emberek tréningezése nem különösebben változtatta meg 
a vezető sajátosságait, és a működésre sem volt különösebb 
hatással, legfeljebb nászutas effektust eredményezett.

Ugyanez a jelenség tapasztalható a harmadik pillér, a 
működési sajátosságokkal kapcsolatos fejlesztéseknél is. 
Itt a már említett vállalatirányítási rendszer bevezetése 
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lehet jó példa, vagy akár gondolhatunk csupán a folya-
matok hatékonyabbá tételére. Mindkét esetben – ha csak 
önmagában a működés megváltoztatásában gondolkodik 
valaki – két elakadási pont lehet. Az egyik, hogy az em-
berek nem fognak automatikusan változni a megváltozott 
folyamatokkal. (Marika eddig az Excel-táblákat sem vezet-
te normálisan, mitől fogja a CRM – Customer Relationship 
Management, magyarul ügyfélkapcsolat-kezelő – rend-
szert jól vezetni?) A másik probléma a vezető lehet, aki 
szintén nem tudja egyik napról a másikra megváltoztatni a 
viselkedését és a reakcióit.

Arra a következtetésre jutottam, hogy ha az egyik pil-
léren változtatást generál egy vezető, akkor az a másik 
két pillér feltételeit, körülményeit is megváltoztatja. Ezek 
alakítása pedig további hatással lesz a másik két terület 
feltételeire, és így tovább. Ez gyakorlatilag egy változtatási 
spirált eredményez, melynek lényege, hogy a változtatási 
lépéseket egyenként, mindhárom pilléren végigfuttatva 
kell megtenni.

A változtatásokkal kapcsolatos legfontosabb gondolat, 
hogy végül valakinek végre kell hajtania az összes változ-
tatást – beleértve a saját szokásait és viselkedését is. Még 
ha teljesen automatizálunk is egy folyamatot, és robotok 
dolgoznak benne az emberek helyett, akkor is kell valaki, 
aki megnyomja az indító gombot. 
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A SOR VÉGÉN TEHÁT EGY EMBER 
VAN, ÉS INNENTŐL KEZDVE NEM 
MINDEGY, HOGY AZ AZ EMBER MILYEN 
MENTÁLIS ÁLLAPOTBAN VAN, MILYEN A 
HOZZÁÁLLÁSA, MENNYIRE MOTIVÁLT, 
MENNYIRE AKARJA VAGY MENNYIRE 
TUDJA MEGVÁLTOZTATNI A VISELKEDÉSÉT, 
A SZOKÁSAIT.

Csábító az egyszerű, gyors megoldással kecsegtető je-
lenségszintű problémamegoldás, ugyanakkor a tapaszta-
lat azt mutatja, hogy közép- és hosszútávon nem ez lesz a 
valódi megoldás. 

A VALÓDI VÁLTOZTATÁSOKHOZ A 
VEZETŐNEK KELL MEGÚJULNI. 

Lehet, hogy a hozzáállásán kell alakítani, lehet, hogy újabb 
és újabb képességekre kell szert tennie, lehet, hogy más-
hogy kell kommunikálnia. Mindenesetre a vezető a kulcsz-
szereplője a szervezeti változtatásoknak. Ugyanakkor az át-
alakításokat vezetőként nem tudod egyedül végrehajtani. 
Szövetségesekre van szükséged a szervezetben. 
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KI KELL „ÉRDEMELNED” A KULCSEMBEREID 
BIZALMÁT, MEG KELL NYERNED AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET. EZ PEDIG 
NEM FOG CSAK ÚGY MEGTÖRTÉNNI. 
EHHEZ VÁLTOZTATNI KELL AZ EDDIGI 
BEIDEGZŐDÉSEKEN, ALAKÍTANI KELL 
AZOKON AZ AUTOMATIZMUSOKON, 
AHOGY MOST REAGÁLSZ EGY-EGY 
HELYZETRE.



Kattints a könyvre és 
az oldalon egyszerűen, 
gyorsan, bankkártyával is 
megvásárolhatod!

http://teamguide.hu/konyv

