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Tipikus vagy általános??? 
Manager vagy leader? 
Ösztönös vagy tudatos? 
Feladatorientált vagy kapcsolatorientált? 
Stílus vagy valami más??? 
Atipikus vagy nem megszokott – esetleg csak nem 
rutinszerű? 
 



Az általános… 
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A vezetői feladatok megoszlása a 
magyar vezetői gyakorlatban 

(BME kutatás, 2012) 



Az általános… 

2015. április 27. 4 

0

50

100

stratégia % people
management

%

operatív
feladatok %

75 66 84 

Mennyire érzi magát hatékonynak a 
különféle vezetői területeken?  

(BME kutatás, 2012) 
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People management: 
 nemek között tendenciózus különbség (nők: 75,8%, férfiak: 62%) 
 korcsoportok között ** szignifikáns különbség (40 alattiak 74,5 %, 40 felettiek 

56,5%) 
 ** szignifikáns korreláció (r= - 0,77) az operatív feladatokkal!!! 
 
Operatív  feladatok hatékonysága: 
 * szignifikáns korreláció (r = - 0,48) az operatív feladatok hatékonysága és 

a válaszadó felett lévő hierarchiaszintek száma között !!!  
 
Stratégiai feladatok  
 Vezetői szintek között között tendenciózus különbség (középvezetők: 28,3 %, 

felsővezetők: 20,1 % !!!) 
  * szignifikáns korreláció (r = 0,39) a stratégiai feladatok és az életkor között 
  ** szignifikáns korreláció (r= - 0,64) a stratégiai és az operatív feladatok 

között 
 
 
  



Manager vagy leader? 
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MTL 

2015. április 27. 7 



2015. április 27. 8 

Ösztönös vagy tudatos? 
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Személyiség ÉS szituáció  
Tudatosság 
Vezetői önismeret és forrásai: 

Mérés (MBTI, DISC, Belbin,ARPe,MTL, stb) 
Visszajelzés – HR rendszerek (360, TÉR, IDP) 
Fejlesztés: coaching, tréning, mentoring 
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Stílus vagy valami más??? 
 



Fiedler: feladat vs kapcsolatorientáció 
Lewin-Lippitt-White: demokratikus vs 
autokratikus vs laissez faire 
Hersey & Blanchard: szituatív vezetés 
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Szituatív vezetés 
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A modell  



Szituatív → testreszabott → fejlesztő 
Szituatív → coaching szemléletű → 
hatékonyságnövelő 
Szituatív → motiváció 2.0 → motiváció 3.0 
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