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„A vezető első felelőssége meghatározni a valóságot. Az utolsó pedig 

köszönetet mondani. A kettő között pedig a vezető szolgál.”  

(Max DePree) 

HOGYAN KELL EMBEREKET VEZETNI? 

Ahogy sokféle szervezet van, úgy sokféle vezetés is, és rendkívül változó, hogy mikor, 

milyen vezetői minőségekre, illetve stílusra van szükség. Jó stratégára, aki jövőképet 

ad és nagy változásokat visz véghez? Rátermett operatív emberre, aki hatékonyan 

működteti a csapatát, és lépésről-lépésre viszi őket a célok felé? Mentorra, aki tudást 

ad át az embereinek, megteremtve a szakmaiságuk alapjait? Helyzetfüggő. 

Ugyanakkor mindben van valami közös, a legjelentősebb erő: az, ahogyan a vezető 

az embereire tekint, és ahogy velük bánik. Minden szálat ez mozgat, akár tudomásul 

vesszük, akár elmegyünk mellette. Örök hiányérzete lesz ugyanis ott az embereknek, 

ahol a vezető nem törődik velük.  

A vezető munkája a csapat, mert a szervezetet maguk az emberek alkotják, ezért 

neki velük kell foglalkozni. A szervezeti gondok, mindig humán problémákat 

jelentenek. 

Ez azt jelenti, hogy:  

• A figyelmét mindig az embereire fordítja, velük foglalkozik 

• Megismeri őket és az aktuális (szervezeti) helyzetet, amiben vannak 

• Ez alapján felismeri, hogy mit kell tenni 

• Ha szükséges, mindehhez szakmai segítséget vesz igénybe (HR, külsős 

szakértő) 
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4. modul: A vezető legfontosabb feladatai 



 

Az emberek felé való odafordulás és figyelem szó szerint csodákat teremt: stabilitást, 

elköteleződést és szárnyaló eredményességet. És egy olyan munkahelyet, ahová 

öröm bejárni. 

A VEZETŐ LEGFONTOSABB FELADATAI 

1. Embereket találni (toborzás és kiválasztás) 

2. Motivációt felébreszteni (lelkesítés) 

3. A megfelelő (stabil) keretek és feltételek biztosítása (szervezetépítés és -
fejlesztés) 

A cél: az emberek emelése, tehát támogatni őket a megvalósításban és biztonságot 

teremteni. Egyedül az a vezető tudja megtartani az embereit, aki nap mint nap 

azon munkálkodik, hogy őket tegye eredményessé. 

A VEZETŐI FELADATOK PRIORITÁSA HELYZETFÜGGŐ 

A vezetés helyzetfüggő, ami azt jelenti, hogy mindig az határozza meg a vezető 

aktuális feladatait, hogy épp mi a status quo a szervezetben és mi az abból fakadó 

irány. Tehát azzal együtt, hogy a vezető minden tevékenysége a csapat 

eredményessé tételére irányul, mindig az adott szervezeti helyzet mutatja meg, hogy 

mikor, milyen vezetői cselekedetekre van épp szükség és milyen mértékben.  

Példák: 

Egy újonnan alakuló cégnél, szervezeti egységnél a toborzás-kiválasztás, azaz a 

megfelelő emberek megtalálása és felvétele lesz az elsődleges, a többi feladat pedig 

csak ezután következik. Hiszen először is emberek kellenek, akiket majd lehet terelni 

a célok felé.  

Egy jól működő szervezetben már a fő feladatok a vízió megvalósításához szükséges 

munkafolyamatok minél hatékonyabbá tétele, a teljesítmény növelése és az emberek 

folyamatos lelkesítése és motiválása lesznek. 

Ha épp átalakulóban van a szervezet, akkor valószínűleg a meglévő keretek és a 

feltételek újragondolása lesz a prioritás. Ha ugyanis a vezető egyben új irányt és 

célokat jelöl ki, akkor az embereket eszerint kell majd motiválni. Lehet, hogy 

megnyílnak új munkakörök is, és azokba pedig új munkavállalókra lesz szükség. 

Ha súlyos problémákkal szembesül egy vállalat, akkor valószínűleg a 

válságkezelésből fakadó feladatok sokaságát kell a vezetőnek ellátnia. Legfőképp 



 

gondoskodnia kell arról, hogy az emberek a nehéz időszakban is biztonságban 

végezhessék a dolgukat, a munkájuk megmaradjon, és amennyire csak lehet, 

fenntartsa számukra a szervezeti stabilitást. 

EGY SZERVEZET AKKOR FEJLŐDIK, HA VÁLTOZIK 

Amikor egy szervezet eléri azt a pontot, hogy a működése stabillá válik, az egy 

nagyszerű állapot. Ha a munkavállalók kiszámítható és következetes vezetés alapján 

végzik a dolgukat, ott általában véve egyenletes a teljesítmény és nincsenek kiugró 

problémák. Vannak szervezetek, ahol a vezető ezzel meg is elégszik. Kisebb 

vállalkozások, néhány személyes cégek egyik jellemző stratégiája lehet ez. Rendkívül 

egyéni, hogy egy vállalat milyen irányt választ, ugyanakkor egy nagyon fontos dolgot 

érdemes tudatosítani: hogy csak az a szervezet képes fejlődni, amelyik mer 

változni. Ez pedig a vezető hozzáállásán múlik.  

Egy szervezet stabil működése bár elég lehet a mindenkori munka ellátására, a 

meglévő ügyfélkör kiszolgálására, ám a tartós fennmaradáshoz és gyarapodáshoz 

korántsem. Időről-időre szükség van a jelen felülvizsgálatára: hol és mit lenne érdemes 

tökéletesíteni, javítani, hatékonyabbá tenni, fejleszteni, esetleg átalakítani, elhagyni, 

megszüntetni. 

EGY SZERVEZETBEN MINDIG VAN FELADAT 

Nincs olyan, hogy a vezetőnek ne lenne mit tennie. Az ugyanis, hogy egy vállalatban 

látszólag nincsenek gondok, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs a vezetőnek semmi 

teendője. Minden szervezetnek vannak fejlesztendő területei és gyenge pontjai. Ha 

más nem, hát az, hogy a csapat még jobb legyen, mint tegnap volt. Nincs olyan, hogy 

egy vállalat „már csak van”, vagyis ahol így gondolkodnak a vezetők, ott számíthatnak 

a visszaesésre. Egy vezetőnek aktívan keresnie kell a fejlődési lehetőségeket, azt, 

hogy van -e valami, amin lehet javítani.  

A vezető vezérkérdése így szól: 

Ma mit tehetek meg az embereimért? 

Tehát a vezető megfelelő hozzáállása az, hogy proaktívan keresi mindazt, amit a 

csapatáért megtehet az adott napon. Mindent megtenni azért, hogy az emberek 

elérhessék a víziót. Ez a szolgálat lényege. 

A VEZETŐNEK IS SZÜKSÉGE VAN TÁMOGATÁSRA 



 

Minden feladat önállóan is nagy felelősség a vezető számára és (egy idő után) nem 

feltétlenül tudja mindet egyedül végezni. Van, amihez kifejezetten szükséges 

támogatás, főleg akkor, ha a szervezet elkezdett létszámban is növekedni. Más a 

helyzet ugyanis egy öt és egy ötven fős cégnél, nem beszélve egy többszáz fős 

vállalatról.  

A vezető szakmai támogatásra való igénye növekszik a szervezet méretével. 

Minél több emberért felel egy vezető, minél nagyobb az általa irányított csapat vagy 

szervezeti egység, annál inkább fontos, hogy a szervezet hatékony működésének 

biztosításához és fenntartásához megfelelő szakmai támogatást vegyen igénybe. 

Például a toborzás-kiválasztást már lehetetlen egyedül ellátnia egy bizonyos létszám 

felett, hiszen nem interjúztathat ő maga egész nap, mert akkor nem lesz ideje a 

meglévő csapatával foglalkozni. Ha nagyon-nagy az ügyfélkör, akkor a vezető nem 

felelhet egyedül az összes partner minden ügyéért, így előbb-utóbb egy felelős 

személyt kell kijelölnie. Tehát mindenkor az a fontos, hogy meg tudja tartani a fókuszt 

azon, hogy a csapatát a nagyobb hatékonyság, a jobb minőségű munkavégzés és a 

növekvő eredményesség felé vigye. Emellett az is számít, hogy a vízió elérésének 

irányába ható feladatvégzés közepette a vezető ne forgácsolja szét az energiáit. 
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