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BIBA SÁNDOR 

A vezető, mint a szervezeti kultúra legfontosabb 

eleme 

Bevezető 

A vezetéssel, illetve a vezetővel foglalkozó témakörben végeláthatatlan mennyiségű 

szakirodalmat lelhetünk fel, ugyanakkor a pozícióból adódó kultúrateremtő képesség 

értelmezésben már eltéréseket találtam, pontosabban nem volt egyöntetű kizárólagos 

álláspont. 

Ennek következtében a vezetőnek a szervezeti kultúrában való szerepét saját felfo-

gásom alapján szerkesztettem meg. 

Ahhoz, hogy láthassuk, vezetőnek lenni többet jelent egy pozíciónál, egy rang-

nál, a helyzetet távolabbról kell megvizsgálni. A szemléletesség érdekében, egy 

teljesen hétköznapi példán keresztül, a profitorientált vállalati szektortól elszakadva, 

nem a munka világában, hanem egy nem formális szervezetben, a saját hétköznapi 

életközösségünkben kerestem választ a kérdésre. Fontosnak tartottam megvizsgálni, 

hogy kik azok, akik jelenkorban kultúraformáló hatással bírnak, meghatározzák azt 

az irányvonalat, amerre életünk nagy általánosságban halad, a különböző trendeket. 

Tulajdonképpen miért éppen ők kerülnek ebbe a státuszba és milyen fontos tulajdon-

ságaik delegálják őket erre a megtisztelő „feladatra”.  

Oscar Pistorius szerepelhet a 2012-es londoni olimpián! Ez a mondat már magá-

ban emberfeletti sportteljesítményre utal. Nevezett személy 1986. november 22 -én a 

dél-afrikai Pretoriában született súlyos fejlődési rendellenességgel. Lábaiból hiány-

zott a szárkapocscsont és ezért a végtagok nem fejlődtek megfelelően. A családnak 

két választási lehetősége volt: egész életében tolókocsihoz lesz kötve, vagy leampu-

tálják a lábait és a későbbiekben művégtagokat kaphat. Az utóbbi megoldás mellett 

döntöttek – 17 hónapos korában mindkét lábszárát amputálták – utólag tudjuk már, 

hogy helyesen. Hiszen a kis Oscar 11 éves korában sportoló lett és 2012 -ben a XXX. 

nyári olimpiai játékok alkalmával Londonban már rajthoz álhatott a férfi 400 méte-

res síkfutásnál, mint az első ember a modernkori olimpiák történetében, aki művég-

tagokkal versenyezhet.
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„Ez életem legboldogabb pillanata, büszke vagyok”  – adta a világ tudtára a 

Twitteren örömét a futó. Az atlétát a glasgow-i Strathclyde Egyetem díszdoktori 

címmel tüntette ki 2012 novemberében, azzal az indokkal, hogy sok ember életére 

gyakorolt pozitív hatást kimagasló sportteljesítményével.  

Miért fontos ez a kutatás szempontjából? Hogyan függ össze mindez a vezetői 

státusszal? Oscar Pistorius szerepéből adódóan kultúraformáló hatással van az embe-

rekre. Külső-belső tulajdonságai által képes a többi embert motiválni, megváltoztatni 

a szokásaikat, tehát befolyásolja őket. 

Az ő esete csak egy példa volt a sok közül. A TIME Magazin minden évben 

közzéteszi a 100 legbefolyásosabb ember listáját, ahol hasonló értékrenden alapuló 
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megállapítással kerülnek besorolásra a befolyásos személyek. A lényeg, hogy az 

említett személyek a társadalom által felállított normarendszerben kiemelkedően, 

mindent összevetve jobban tudnak érvényesülni, mint az átlag.  Ezért a saját kompe-

tenciarendszerük alapján a társadalom önmagából emeli ki őket és helyezi az átlag 

fölé. Ezen szempontrendszer alapján tekintem őket a nem formális szervezetek veze-

tőinek. 

Ha elfogadjuk a fentiekben felállított szempontokat és egy teljesen más kontex-

tusban értelmezzük a formális munkaszervezetekben, akkor eredményül szintén 

hasonló szerepet kapunk a vezető személyét illetően. Abban az esetben, ha a szerve-

zet nem érzi alkalmasnak, kiemelkedőnek a vezetőt, nem tudnak a tagok szakmai 

kérdésben is az adott személyhez fordulni, a szerepe egy pillanat alatt hiteltelenné 

válik és a lehetőség a folyamat visszafordítására is kétséges lesz. Ennek a következ-

ményei érezhetőek lesznek a vezető és a szervezet közötti hálózatban, fokozottan 

jelentkeznek a tünetek a bizalmi kérdéseknél. A munkaszervezet viselkedése ebben 

az állapotban eltávolodik az optimálistól, inkább hasonlít egy lázas emberre, aki azt 

sem tudja hol van, vagy hova tart, lassan reagál a külvilág változásaira és amenny i-

ben komplexebb feladatot kell végrehajtania, azt sehogy, vagy csak pontatlanul tudja 

véghezvinni. Lényegében a vezető kiemelkedő szerepe meghatározó fontosságú a 

hatékony munkavégzés szempontjából, és ezalatt nem csak a munkavégzéshez szük-

séges kompetenciaelemeket kell érteni, hanem a társas kompetenciákat is. 

A vezető hatása a szervezetre 

A vezető pozícióban lévő személy többféle formában fejtheti ki kultúraformáló hatá-

sát: 

Stratégiai célokat tűz ki, ami alapvetően meghatározza a szervezet hozzáállását 

és tevékenységét. Ha csak a rövidtávú profitmaximalizálást jelöli meg, mint elérendő 

célt – és nincs semmilyen magasabb rendű, konkrét feladat, vagy misszió – akkor 

szervezetnek a pénz lesz a „mániája”, a legfontosabb, hogy minimális költségráfo r-

dítással működjenek, s közben maximális hasznot könyvelhessenek el. Ezen felül 

semmi másra, sem a vevők-, sem az alkalmazottak szükségleteinek kielégítésére nem 

fordítanak energiát.
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 Ezért egy szervezet életében kiemelten fontos egy előre- és jól 

meghatározott, kézzelfogható cél jelenléte, amit nem lehet pénzben mérni, és amire a 

továbbiakban a vállalati stratégiát lehet alapozni. A későbbiekben már ez az újfajta 

értékrend fogja meghatározni a struktúrát. 

Sok múlik a vezető kommunikációs képességén és személyiségén is. Nem elha-

nyagolandó faktor, hogy a kérdéses személy beállítottsága szerint introvertált vagy 

extrovertált irányultságú. Lehet-e hozzáfordulni lényeges kérdésekben, vagy kizáró-

lag csak szakmai területre korlátozza a kommunikációt az alkalmazottaival, ezzel 

rongálva saját empatikus erényeit. Példaértékű viselkedése az ügyfelekkel való bá-

násmódban is tükröződik, amennyiben ennek nem tesz eleget egy vezető, hogyan 

várhatná el az alkalmazottaitól, hogy adott esetben megfelelő viselkedést tanúsítsa-

nak? Márpedig ez a felfogás – a vevők igényeinek maximális kielégítése – ma már 

egy forprofit vállalat életében az alapkritériumok sorát képezi.  

A vezető kritikus helyzetben tanúsított viselkedésének fontossága nem most ke-

rült a napvilágra először, szinte az egész történelmünket végigkísérő motívumnak 

tekinthető, rengetek múltat idéző elbeszélésben visszaköszöntek már. Jelenkor kih í-

                                                           
10

 Lövey Imre - Manohar S. Nadkarni: Az örömteli szervezet p. 72. 



Biba Sándor 

30 

vásai és a gazdasági helyzet megkívánja, hogy a szakemberek a végsőkig kiélezett 

pillanatokban is nyugodtak tudjanak maradni, és a helyzetnek megfelelően a lehető 

legjobb döntést hozzák meg. Amennyiben az alkalmazottak látják a vezetőn, hogy a 

probléma megoldása során nyugalmat sugároz és kimért viselkedést tanúsít, úgy 

maga a szervezet is könnyebben halad át a változást rögös útján.  

A javadalmazási és az előléptetési rendszer kidolgozása, valamint alkalmazása 

során is befolyást gyakorol a vezető a szervezet életére és mindezt a saját elképzelé-

sei alapján teszi, ezzel is igazolva szervezeti kultúraformáló tevékenységét. Az ő 

személyes döntése alapján léphetnek az emberek felfelé illetve visszafelé a képze-

letbeli ranglétrán, ezáltal a vezető gyakorlatilag a saját képére formálja munkasze r-

vezete strukturális összetételét. 

Munkavégzéssel kapcsolatos eljárásokat, munkamódszereket határoz meg. A 

munka megszervezésével, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítá-

sával, az előírások és egyéb szabályozóelemek tudatosításával igyekszik a folyama-

tos, problémamentes munkavégzést megteremteni. 

Munkaidőn túli tevékenységben és a különböző rendezvényekben rejlő lehetősé-

gek hasznosítása. A kiváló munkacsoportok jellemzője, hogy a munkaidőn túl is 

szívesen és meghatározott rendszerességgel kerülnek interakcióba egymással. Erre 

lehetőséget, pénzügyi forrást a vezető döntése alapján csoportosíthatnak át. A meg-

rendezésre kerülő különböző workshopok, vállalati napok, családnapok nagymérték-

ben befolyásolják a csapat együttműködő képességét, ami egyben a csoportkohézió 

erősödését erősítheti. 

Az ergonómia kérdése már a második világháború óta fokozottan foglalkoztatja 

a tudósokat. Ma már eljutottunk addig a pontig, hogy a munkahelyek kialakításban a 

munkamódszerek tervezésében is jelentős szerepet kapnak az ergonómiai szempon t-

ok, illetve a vezető döntései. Képzeljünk el egy sötét, kényelmetlen irodát magunk 

előtt, ahol mindennapjainkat töltjük, és hasonlítsuk össze egy, az alkotói szellem 

számára az ergonómiai elvek alapján kialakított irodával. Ezt követően döntsük el, 

hogy hol dolgoznánk szívesebben, hol lenne nagyobb a munkavégzésünk hatékony-

ságának a foka. 

A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása 

Stephen R. Covey nagysikerű művében
11

 megfogalmazta, hogy mi a sikeres em-

berek kritériuma. Véleményem szerint ez a vezetőkre is teljes mértékben igaz és egy 

fontos ajánlás lehet számukra a szervezeti kultúra alakításának folyamatában.  

Légy proaktív! 

„Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben elérnek. Én nem 

hiszek a körülményekben.” – George Bernard Shaw 

Vannak emberek, akiknek az életét külső körülmények határozzák meg, ennek 

elkerülése végett elsajátítandó ez a felfogás. A proaktív emberek az előzőekkel el-

lentétben saját döntéseikkel határozzák meg életüket. A változások hatékony kezelé-

se szempontjából fontos az aktív és több kezdeményezés. Képesek a pozitív gondo l-

kodásmód széleskörű alkalmazására, teljes felelősségvállalás mellet t. Ez az a tulaj-

donság, ami által az ember saját életének kreatív formálója lesz és nem fél döntést 

hozni a szükséges pillanatban. 
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Tudd előre, hová akarsz eljutni! 

„Életünkben inkább rátalálunk küldetéseinkre, semmint kitaláljuk azokat.”  – Viktor 

Emil Frankl. 

Ahogyan egy vállalat életében, úgy egy személy életében is fontos a célkitűzés. 

Ma már nem tehetjük meg, hogy életünket a véletlenre bízzuk, meg kell terveznünk 

azt. Ezért mindent kétszer teszünk, először mentálisan a fejünkben rakjuk össze az 

elemekből az egészet, majd pedig fizikai valójában megy végbe az alkotás folyama-

ta. Egy vezető megalkotja a személyes és szervezeti küldetésnyilatkozatát, ami alap-

ján reális és mérhető célokat tűz ki, így a vállalati stratégia szerves részévé válik.  

Előre a Fontosat! 

„A legfontosabb dolgok soha ne essenek áldozatul a kevésbé fontosaknak.”  – Johann 

Goethe. 

A napi, illetve heti szintű tervezés elengedhetetlen a fontossági sorrend betartása 

érdekében. Külön kell választani a fontos és sürgős feladatokat, ez alapján rangso-

rolni és felállítani egy prioritási sorrendet, amely a tervezés alapját fogja képezni. 

Így nagyobb szervezettségi fok érhető el, nagyobb eredményesség és kevesebb kr í-

zishelyzet mellett. A kiegyensúlyozottság mellett kialakul a megbízhatóság képe is.  

Gondolkodj Nyer-Nyer-ben! 

„Miért élünk, ha nem azért, hogy megkönnyítsük egymás életét?”  – George Eliot. 

Ez az emberi interakció paradigma a mind a két fél számára hasznos együttmű-

ködés, szimbiózis fontosságáról szól. Ez minden eredményes és hosszú távú kapcso-

lat kulcsa. Egyensúlyba kell hozni a bátorságot és a megfontoltságot a kölcsönös 

bizalmi rendszer kialakításában. Így a problémamegoldás ideje leredukálódik, erő-

sebb és elkötelezettebb lesz a csoport a vezetője irányában, valamint javul a tagok is 

egymás közötti kapcsolata is. 

Először érts, aztán értesd meg magad! 

„Hallgass, különben a nyelved tesz süketté!” – indián közmondás. 

Az eredményes kommunikáció érdekében először meg kell értenünk egymást. Elke-

rülhetetlen, hogy a megértés szándékával figyeljünk a beszélgetőpartnerünkre, kü-

lönben kommunikációs csapdába esünk és a kölcsönös megértés hiú remény marad. 

Az empatikus emberek képesek először diagnosztizálni és csak utána reagálni vá-

laszadás céljából a másik fél számára. Ez megoldást jelenthet a komplexebb problé-

mák gyors és eredményes megoldására, építő jellegű visszajelzésekre, eredményes 

meggyőzésre. 

Teremts szinergiát! 

„Az igazán eredményes emberekben megvan az az alázatosság és mások tisztelete, 

ami ahhoz szükséges, hogy felismerjék a saját felfogásuk korlátait, és értékeljék a 

mások szívével és eszével folytatott interakcióikban rejlő gazdag erőforrásokat” – 

Stephen R. Covey. 

Az egész mindig több mint a részek összege. Pontosan ezért építeni kell rá, és ki 

kell használni az egyéni különbségekben rejlő lehetőségeket. Az egyéni erősségek 

kiaknázása mellett létrehozott kollektív együttműködés előhozza a csoport tagjaiban 

„szunnyadó” kreativitást. Az eltérő nézőpontok mellett, de az egymás iránt megnyi l-

vánuló megbecsülés következtében új és jobb kapcsola tok alakulnak a csoport mű-
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ködése során, és a munkavégzésük is innovatívabb lesz. Együtt képesek a jobb telje-

sítményre, minőségjavulás mellett. 

Élezd meg a fűrészt! 

„Hosszú, egészséges és boldog élet jut osztályrészül azoknak, akik nem csupán saját 

maguknak lelnek örömet munkájukban, hanem az mások életét is szebbé teszi.”  – 

Selye János. 

Egész életünket végigkísérő folyamat a tanulás, hol az eredményesség érdeké-

ben, hol a növekedéshez, de folyamatosan meg kell újulnunk négy összetevőben, a 

testünkben, a szívünkben, az elménkben és a lelkünkben. Meg kell találnunk az 

egyensúlyt az élet fontosabb területein, ez a testi-lelki egészség alapvető feltétele. 

Művészet vagy tudomány a vezetés? 

Ezt a kérdéskört már számtalanszor körbejárták a kutatók publikációikban. A  veze-

tés vajon tanulható, vagy teljesen intuitív jellegű, velünk született adottság? Mindkét 

oldal mellett rengeteg teljesen észszerű érvet lehet felsorakoztatni.  

Tudomány, mert: képzés, oktatás formájában átadható. A fennálló problémák 

megoldásához kvantitatív módszerekkel mérhetővé tesszük az adatokat, amikből 

különböző módszerek segítségével levonhatjuk megfelelő következtéseinket, ame-

lyek alapján a jövőben meghozhatjuk a szükséges döntéseket.  
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Forrás: a szerző saját szerkesztése 

 

Művészet, mert: Tony Blair, a brit miniszterelnök és Bill Clinton, az Egyesült 

Államok elnöke a 2000-es év júliusában bemutatta a világnak az akkor még 97%-

ban elkészült emberi géntérképet (azóta ez már 100%-ra bővült). Minden év április 

24-én tartják a nemzetközi DNS napot, ennek ünnepére. Minden kompetenciaelemért 

külön gén, vagy gének csoportja „felelős”. Természetesen attól, hogy egy emberben 

jelen van egyfajta gén, nem biztos, hogy az aktivizálódik is, hiszen aktív/passzív 

állapotban lehetnek és az aktivitásuk nagymértékben függ a környezet külső behatá-

saitól. Ez alapján tekinthetjük a vezetéshez szükséges attitűdöket velünk született 

intuitív jellegű tulajdonságoknak. 
 

 

Úgy gondolom, hogy az igazság valahol a két elmélet metszéspontjában lehet.  

Tanácsadói munkám során törekedni fogok arra, hogy a tudomány és a művészet 

szimbiózisából valami csodát hozzak létre. 

 

 


