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Sok vezető számára legalább egy a fentiek közül 
rendszeres kihívást ad - az ezzel járó esetleges kiégés 
érzésről nem is beszélve...

Mégis, a lelkünk mélyén tudjuk, hogy kell lennie 
kiútnak, kell lennie valaminek, ami kivezet  
a labirintusból.

Ehhez vizsgálunk meg alább egy pár természeti 
törvényt és nézünk meg gyakorlati tapasztalaton 
alapuló ötleteket.

Túlterhetlség, 
emberhiány, 
motiválatlan 
munkatársak 
– a változások  
kihívásával  
megfűszerezve.
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Tudatos vezetés – jobb kontroll
A jobb vezetői kontrollhoz tudatos managelésre van 
szükség. A tudatos működéshez pedig tudásra. 
Nézzük meg, hogy mit is jelent a “VEZETŐ” szó pontosan.

 
A vezető szót angolul „EXECUTIVE”-nak mondják.

Ez egy olyan személy, aki egy szervezetben egy olyan pozíciót tölt be, amelyben 
adminisztrációs, illetve irányítási és igazgatási felelőssége van.

Az „executive” szó a latin „ex(s)equi-ből származik, ami annyit jelent, hogy megvalósít, illetve 
végrehajt valamit. Tovább vezetve ez a kifejezés az „ex” szóból illetve a „sequi” szavakból 
keletkezett. Az „ex” szó jelentése az, hogy teljesen, a „sequi” szó jelentése pedig az, hogy 
követni.

Tehát a vezető egy olyan ember, aki végigköveti a dolgokat és eléri, hogy megvalósuljanak!

Minden szervezet túlélése ettől a tényezőtől függ. Sikerül-e elérnünk, hogy a kitűzött dolgaink 
és céljaink megvalósuljanak?
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Pontosan mi a legfontosabb 
tulajdonsága egy jó vezetőnek?

Egy jó vezető egyik legfontosabb tulajdonsága 
a jó kommunikációs készség.

Annál is inkább, mivel ahhoz, hogy elérjük, hogy a kijelölt feladatokat a munkatársaink 
megvalósítsák, főleg jó kommunikációra van szükségünk.

A pozitív, de határozott kommunikáció, a rendszeres, őszinte érdeklődés, mind-mind 
egy sikeres vezetői magatartás szerves része.

Azonban ennek az ellenkezője is igaz.

Amikor egy vezetőnek rossz a kommunikációs készsége, nem fogja tudni elérni, 
hogy az emberei teljesítsenek. Lehet, hogy félelemből egy ideig megteszik amit kér, 
de egy olyan környezetből, ahol folyamatos negatív, esetleg leértékelő kommunikációt 
kapnak, előbb vagy utóbb el fognak menekülni.

Az őszinte és jó kommunikáció mellett a másik fontos tulajdonság, hogy a vezető 
példamutató legyen.

Hogyan is várhatnánk el a munkatársaktól, hogy keményen dolgozzanak, ha az előttük 
lévő vezetői példa a folyamatos munkakerülésről szól, illetve ha a vezetőjük egyszerűen 
nem kompetens?

Ön mennyire venne komolyan egy olyan főnököt, akivel alig találkozik, mert az folyamatosan 
házon kívül van?

Mennyire követné egy olyan vezető utasításait, aki távolról sem kompetens?

Fontos, ha ilyen helyzetek vannak a cégében vagy a hálózatában, akkor azokat 
haladéktalanul orvosolja.

Ha pedig azon aggódik, hogy esetleg nem kommunikál a legjobban, akkor se adja fel! 
A jó kommunikációs készséget megfelelő tanulással és gyakorlással bárki elsajátíthatja, 
ha akarja.
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Mi a vezetők 
legfontosabb 
feladata?
A legjobb vezetők ismertető jele, hogy 
több munkát képesek elvégezni,mint 
mások.

A fentiek alapján már körvonalazódott, hogy a vezetők 
elsősorban azért vannak, hogy elérjék, hogy a munkatársaik 
elvégezzék, amit el kell végezniük, és hogy ezt jó minőségben és a 
kellő mennyiségben tegyék meg, a rendelkezésre álló idő alatt.

Ez azt is jelenti, hogyha a munkatársai valamilyen oknál fogva 
nem teljesítik az elvárt feladatokat, a vezető feladata az, hogy 
feltárja az okot és orvosolja vagy orvosoltassa azokat.

Nagyon érdekes, hogy felmérések és nemzetközi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a munkatársak azokat a vezetőket tisztelik, 
akik megkövetelik tőlük a munkát, és elérik, hogy a cég vagy 
tevékenység elérje kitűzött céljait, ha ez látszólag máshogy is 
tűnik.

A jó vezetők, akik képesek elérni a fent leírtakat, igazi 
gyöngyszemek!
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Hogyan tartsuk meg az új 
munkatársakat miután felvettük 
őket?

Sokszor bizony elég sok munkába kerül új munkatársakat találni egy cégbe vagy 
hálózatba és sokszor ez a feladat a vezetőre hárul: sok önéletrajzot kell átnézni és 
foglalkozni kell velük, illetve sok telefonhívást és személyes meghallgatást kell 
lebonyolítani, amíg végül találunk egy új munkatársat aki termelékeny is.

Cégeknél és hálózatoknál is gyakran megfigyelt tényező azonban, hogy az új 
munkatárs néhány hét vagy hónap elteltével feláll és el akarja hagyni a céget. Ez 
pedig a befektetett energiánk, időnk és pénzünk elvesztését jelenti....
Bár az ilyen esetekben általánosságban azt mondhatjuk, hogy az irányelv mindig 
az, hogy menjen, aki menni akar, azért mégis van egy pár fontos tényező, amikkel 
kapcsolatban már az első nap tehetünk valamit és amelyek igencsak fontosak egy 
munkatárs hosszú távú alkalmazása szempontjából.

Első lépésként létfontosságú, hogy az új munkatárs már az elején kapjon egy 
olyan leírást a tevékenységről, amely tartalmazza azt, hogy mik az elvárások vele 
szemben, mit hogyan kell csinálni és mik az eddig bevált, sikeres működési módok a 
tevékenységben. Ezen kívül egy személyes mérőszám-mutatót (statisztikát) is ki kell 
számára dolgozni, hogy tisztán láthassa, hogy mit is kell letennie az asztalra és milyen 
elvárt mennyiségben.

A legfontosabb azonban az új munkatársnál elérni azt, hogy mielőbb termeljen, azaz 
valami felmutatható eredményt érjen el és hogy a megfelelő dolgokat állítsa elő már 
a kezdetektől.

Mivel minden egyes emberi lény jó közérzetének és hangulatának alapja a 
megfelelő és elegendő eredményes munkavégzés, és az, hogy hozzá tudjon járulni 
a környezete életéhez nagyobb mértékben, mint amennyit a környezetétől kap, 
ezért kulcsfontosságú, hogy a lehető leggyorsabban elérjük, hogy az új személy 
létrehozzon valami eredményt, illetve „letegyen valami az asztalra”.
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Ennek hiányában, különösen akkor, ha emellett a munkatársnak sokat segítünk, sok 
mindennel ellátjuk és ezáltal többet adunk neki, mint amennyit ő nekünk nyújtani 
tud, emberünk hamarosan rosszul fogja magát érezni és bizony emiatt elmehet a 
kedve a munkától.

Az új munkatársnak különösen szüksége van arra, hogy érezze, ő is a csapat része és 
hogy már ő is számít valamit a cégnek.

Ezt pedig csak úgy fogja tudni elérni, ha hozzájárul a csapathoz vagy céghez azáltal, 
hogy eredményeket ér el és termel.

A vezető legfontosabb feladata és egyben a legnagyobb segítség, amit adni tud egy 
ilyen helyzetben, hogy rajta tartja az új emberen a szemét és eléri, hogy a lehető 
leghamarabb az illető “letegyen valamit az asztalra.”

Ha ez így történik, akkor nagyon jók az esélyek arra, hogy hosszú távon meg tudjuk 
tartani az új munkatársat és visszakapjuk annak az energiának sokszor a többszörösét 
is, amit a megtalálásába és felvételébe befektettünk már a legelején.
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Hogyan motiváljuk 
a munkatársakat?

Minden vezető életében előbb-utóbb eljön az a pont, amikor 
egy vagy több motiválatlan munkatárs megakadályozza 
egy kitűzött cél csoportos elérését. Ez sokszor frusztráló 
és nagyon sok figyelmet elvehet a vezetőtől – más dolgok 
kárára.

De nézzük meg egy picit közelebbről a motiváció témakörét!

A motiváció szó jelentése az idegen szavak szótára szerint: 
cselekvésre ösztönző késztetés; indíték. A motiváció szó a latin 
eredetű „movere” igéből ered, melynek jelentése mozogni, 
mozgatni.

Tehát, ha magyarul akarnánk megfogalmazni a kérdést, azt is 
mondhatnánk, hogy 

„Mit tegyek, hogy cselekvésre késztessem, ösztönözzem a 
munkatársaimat?”

A teljesség igénye nélkül, a következő főbb pontokat tudjuk ezzel 
kapcsolatban ajánlani:



Legyünk magunk is motiváltak!

Nézzen egy kicsit a tükörbe! Ön mennyire motivált a cégével vagy a tevékenységével 
kapcsolatban? Mi az, ami ösztönzi, amikor reggel kikel az ágyból?

Csak azért vonszolja be magát nap mint nap a cégébe, mert nem tud kiszállni  
a mókuskerékből, vagy igenis vannak céljai amiket kitűzött, és amelyek még mindig 
megdobogtatják a szívét? 

Az Ön motivációs szintje önmagában egy rezonancia. A munkatársak átveszik azt, 
ahogy Ön rezonál!

De ne ijedjen meg!

Ha Ön őszintén szembenézett a fenti kérdéssel és érezte, hogy telibe- talált,  
és Ön a gyenge láncszem jelen pillanatban, így is van remény, ha eldönti,  
hogy változtat ezen és elkezdi képezni magát mint vezető!

1
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Rendszeresen beszéljünk
a munkatársainkkal, őszintén 
érdeklődjünk irántuk és 
tiszteljük őket meg az 
osztatlan figyelmünkkel!

Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. Tanácsadói karrierünk során a legtöbb probléma 
oka mindig arra volt visszavezethető, hogy a vezető nem, vagy csak nagyon keveset 
kommunikált a közvetlen munkatársaival.

Ez hogyan hat a motivációra?

A rendszeres, lehetőleg napi szintű figyelemmel, érdeklődéssel és kommunikációval 
nemcsak az esetleges problémákat tudjuk feltárni; ezek jelenléte önmagukban 
motiváló tényező egy ember számára.

Történt-e már Önnel olyan helyzet, hogy dolgozott valamin, próbált valamit 
véghezvinni, de felettesének kisebb gondja is nagyobb volt, mint hogy Önt 
meghallgassa az elért eredményekről, vagy átbeszélje az esetleges kérdéseket?

Ha igen, hogyan érezte magát egy ilyen helyzetben? Ha nem, el tudná képzelni, 
hogyan hatna ez Önre?

Akármennyire is lekötik az egyéb problémák, soha ne sajnáljon időt a közvetlen 
beosztottakkal a beszélgetésre! Napi 15-20 perc beszélgetés, tanácsadás és 
kikérdezés nagyon sok munkaidőt spórolhat meg az Ön munkatársainak, és nagyon 
sok energiát adhat nekik hosszú távon!

2
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A jól teljesítő, eredményes 
munkatársaknak mindig adjunk 
feljebb lépési lehetőséget, 
vagy ha az nincs, több 
felelősség lehetőségét!

Nincs annál rosszabb egy motivált, eredményekben gondolkodó és eredményes 
munkát végző ember számára, mint amikor „beskatulyázzuk” és nem engedjük 
feljebb lépni és nagyobb kihívásokkal megbírkózni.

Egy motivált, jól teljesítő munkatársat előlépési lehetőség vagy új kihívás hiányában 
egy idő után bizony elveszthetünk.

Miért is van ez?

A válasz egyszerű. Kérdezze meg saját magát! Mit tett vagy mit tenne Ön akkor, 
ha nem látná a fejlődési lehetőséget abban, amit csinál?

Menne tovább, mint egy robot, vagy azon kezdene el dolgozni, hogy hogyan 
kerühetne ki a kelepcéből?

Végül, de nem utolsó sorban, az előléptetés és a felelősségi kör bővítése 
természetesen jutalmat is jelent az eddig jól elvégzett munkáért, ami sok ember 
számára még a pénznél is értékesebb lehet...

Ne becsülje le ennek fontosságát, és motiválja munkatársait annak lehetőségével, 
hogy felelősségi körük jó eredmény esetén fokozatosan kibővíthető.

3
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Ne adjuk fel, ha egy régebben 
motivált munkatárs hirtelen 

„leereszt”!

Mindenkivel előfordult már az életben, hogy elvesztette kezdeti lelkesedését valami 
iránt és unottá vagy kedvetlenné vált egy bizonyos dolog irányában, illetve ezt 
tetézve elkezdett negatívan hozzáállni a korábban szeretett dologhoz.

Sok vezetőt frusztrálhat és elkedvetleníthet amikor ilyen dolgokkal találkozik 
a munkatársainál.

Egy nagyon fontos szabály azonban ilyen helyzetekre is érvényes:

Sokszor az ilyen viselkedés azért alakul ki, mert az illetőnek a múltban egy kitűzött 
célt vagy célokat nem sikerült elérnie...

Amikor kitűzünk és elhatározunk valamit és ezt elmulasszuk elérni, akkor egy furcsa 
érzés keríthet minket hatalmába. Ezt legjobban “bukott cél” érzésnek nevezhetjük. 
Ez akkor szokott minket hatalmába keríteni, ha nem sikerül valami megálmodott 
dolgot elérni, magyarul „elbukjuk” azt.

Például egy munkatárs esetében egy kitűzött értékesítési kvóta elmulasztása 
okozhat ilyen érzést. De akár a privát életünkben is találhatunk erre könnyen példát, 
mondjuk, ha szerettünk volna elmenni nyaralni, de végül nem sikerült összehozni 

- ez ugyancsak “bukott célként” jelentkezhet.

Az ilyen „bukott célok” után megtörténhet, hogy fásult, nemtörődöm életérzés kerít 
minket hatalmába és egyszerűen nem akarjuk a dolgot tovább folytatani és feladjuk...

De mint mindennel, ezzel kapcsolatban is mindig lehet valamit tenni!

4
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Ha kommunikációba kerülünk az érintett személlyel és megtaláljuk hogy melyik 
célját vagy céljait nem sikerült elérnie, majd egy jó beszélgetéssel felélesszük és újra 
lángra lobbantjuk benne a dolgot, bizony hamarosan észlelhetjük, hogy emberünk 
újra kivirul és a dologgal kapcsolatos negatív vagy megállító hozzáállását egy új 
lendület fogja helyettesíteni!

Próbálja ki!

Ha bármi kérdés felmerül a fentiek alkalmazásával kapcsolatban, nyugodtan kérdezzen 
és küldjön egy e-mailt a következő e-mail címre, info@vezetoisiker.eu, örömmel 
válaszolunk! 

Ha pedig szeretné megtudni a természeti törvényeket a motiváció, a kontroll és 
hatékonyság növelés témakörében, illetve egy önműködő vállalkozás létrehozásával 
kapcsolatban, jelentkezzen online előadásunkra weboldalunkon:

www.vezetoisiker.eu

Baráti üdvözlettel: Helle Nóra és Eric Helle

http://www.vezetoisiker.eu


Nórának és Ericnek együtt több mint 50 év gyakorlati tapasztalata van  
a vezetőképzés, coaching, szervezetfejlesztés és ezek oktatása területén. 
Maguk is cégvezetők, csapatuk tagjait is beszámolva összesen közel 100(!) éves 
sikeres vezetői illetve képzési tapasztalattal rendelkeznek. 
A csapat szemlélete gyakorlati, küldetésének egyik célja pedig, hogy a tanulók 
sikeresek legyenek abban a témában, amely területen oktatást kaptak: a jobb 
vezetői kontroll, illetve az önműködő vállalkozás létrehozása és a generáció váltás 
megvalósítása területén.
Mindketten a „Gyakorlati tippek, hogyan érd el céljaidat” című kiskönyv szerzői, 
illetve szaklapokban is publikálnak. 

Nóra és Eric szilárdan vallják, hogy az emberek csak a kihívásokkal teli környezetben 
prosperálnak. Mivel Magyarországnál nagyobb kihívásokat csak kevés hely tudott 
biztosítani, ezért döntöttek amellett, hogy 15 év külföldi életvitel után itthon 
telepednek le, és a cégvezetés természeti törvények megismertetésével segítenek  
a magyar vállalkozóknak és vezetőknek kijönni a mókuskerékből.
Ezen természeti törvények ismerete és alkalmazása ezeben a változó és próbára tevő 
időkben különös jelentőséggel bír.

További információk:
www.vezetoisiker.eu

Szolgáltatásokkal, oktatásokkal vagy díjmentes konzultációval kapcsolatos 
kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 
Zelenak Edina: edina.zelenak@vezetoisiker.eu  |  +3670/776 6574

© 2022. Executive Success Kft. Minden jog fenntartva. Ez ez e-book L.Ron Hubbard művei alapján készült. 
Minden anyagot, amely elérhető ezeken az oldalakon a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerzői jogi 
megállapodás rendelkezései védenek.

Helle Nóra és Eric Helle 
szervezetfejlesztési specialisták,
akik vezetők képzésével, 
coaching-gal, illetve vezetők 
és cégeik szervezettségének és 
hatékonyságának növelésével 
foglalkoznak nemzetközi szinten.

A cél a kontroll és hatékonyság 
növelése, illetve egy önműködő 
vállalkozás, ahol a megfelelő ponton 
lehetséges a generáció váltás.

http://www.vezetoisiker.eu

