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A lelAssulássAl 

felgyorsíthAtó A lényeg

szokott azon gondolkodni, hogy milyenek az ön által veze-
tett megbeszélések, csapattalálkozók? és hogy mit tehetne 
annak érdekében, hogy eredményesebbek, hatékonyabbak 
és izgalmasabbak legyenek? 

megbeszélés, értekezlet, meeting, nevezzük bárhogy – so-
kan nem szeretik, mert úgy érzik, túl sok felesleges idő megy 
el velük. Van, amikor valóban ez a helyzet. és van, amikor 
a vezetőn múlik, hogy eredményes, hatékony és inspiráló 
időtöltést teremtsen a megbeszélésekből. 

A vezetők nemcsak a saját hatékonyságukért felelnek, ha-
nem a kollektív időpocsékolás minimalizálásáért is. füg-
getlenül attól, hogy a megbeszélés személyesen az irodában 
vagy virtuálisan zajlik.

inspirálódjon, és ha tetszik, amit olvas, akkor látogasson el 
a honlapomra a www.vezetofejlesztes.hu-ra, ahol további 
írásokat talál.

kránitz éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

hatékony 
megbeszélések

örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail-címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy miről 
olvasna szívesen. célom, hogy színvonalas és  tartalmas kiadványt 
juttassak el önhöz.

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó 

http://vezetofejlesztes.hu
mailto:kranitz.eva%40vezetofejlesztes.hu?subject=
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Vezetői  
megbeszéléseK
A Vezetői megbeszéléseK 
megreformálása

Vezetői megbeszéléseK A felgyoRsUlt VilágbAn

A digitális technológia fejlődése a vállalati 
kultúrákban is látványos változást idézett 
elő, pl. nincsenek többé nyomtatott pa-
pírhegyek a tárgyalóasztalokon. azonban 
nem csak ebben mérhető a digitalizáció 
nagy fokú térnyerése. 

Régebben a vezetői megbeszélések fő 
célja a tájékoztatás-tájékozódás volt 
azért, hogy mindannyian képben legyenek 
arról, hogy más osztályokon, területeken 
mi történik. ma ehhez már nem szüksé-
ges személyesen találkozni. az aktualitá-
sokat online is megoszthatjuk virtuális 
megbeszéléseken.

A fő szempont ma már nem az, hogy sze-
mélyesen értesüljünk az aktualitásokról. a 
jelen nagy kihívása sokkal inkább az, hogy 
a túláradó híráramból gyorsan kiszűrjük 
mindazt, ami számunkra hasznos. és re-
agáljunk azokra a megkeresésekre (e-ma-
ilek, megbeszélésre való meghívások), 
amelyek tényleg fontosak. 

Íme négy ötlet a vezetői megbeszélések 
hatékonyabbá tételéhez a felgyorsult 
világunkban.

Mit gondol, mi az, amivel a legtöbb időt 
töltik ma a vezetők? Nem nehéz kitalálni: 
a vezetői megbeszélés. A vezetők küsz-
ködnek azzal, hogy „mikor dolgozzanak”, 
amikor egyik megbeszélésről a másikba 
esnek. 

ennek a cikknek a megírását egy konkrét 
eset inspirálta, amelyekhez hasonlót egyre 
többet látok. az egyik ügyfelem több mint 
heti 40 órát tölt meetingeken. és vannak 
mások is, akik nincsenek túl messze ettől. 
kezd kirajzolódni egy tendencia a számom-
ra, miszerint a vezetők lassan reggeltől estig 
megbeszéléseken ülnek.

azt hiszem, eljött az ideje annak, hogy 
megreformáljuk a vezetői megbeszélés-
kultúrát, mert az teljesen világos, hogy  
a régi beidegződések már nem tarthatók 
tovább. eredményes, hatékony és nem 
utolsósorban inspiráló megbeszélésekre 
van szükség, de csak a szükséges  
mennyiségben. 

A vezetői megbeszélések megreformá-
lását két fő tényező teszi szükségessé 
meglátásom szerint: 

1. a digitalizáció végett felgyorsult életünk

2. a VUCA-jelenség, amiről a cikk későb-
bi részében részletesen szólok

ötlet 1: 
 
TarTsOn rövid,  
gyakoribb meg-
beszéléseket

a hosszúra nyúló 
vezetői megbe-
szélések helyett 
kombinálja inkább 
a napi gyors fel-
adategyeztetése-
ket a heti-kétheti 
egy összefoglaló 
találkozóval, ahol 
megbeszélik  
a következő idő-
szak feladatait  
és prioritásait.  

Ez a módszer igen 
hatékonyan bevált 
például az agilis 
szervezetekben, 
egy jó példája  
ennek a daily 
stand up. 

ötlet 2: 
 
LEgyEn viLágOs, 
hogy mit vár el  
a részTvEvőkTőL

az ügyfeleimtől 
tudom, de utána-
néztem és a gallup 
felmérése is azt 
igazolja, hogy  
az alkalmazottak 
fele nem tudja, 
mit várnak tőle 
a munkahelyen. 
vajon tudják-e, mit 
várnak tőlük egy 
megbeszélésen? 
a megbeszélésen 
való részvételnek 
is vannak szabályai, 
amelyeket érdemes 
tudatosítani a 
munkatársaiban. 
Ez vezetőként az 
ön feladata, segít-
séget itt talál:  
megbeszélés  
részvételi szabályai.

ötlet 3: 
 
biztasson  
fókuszálásra

Ennek lényege, 
hogy a megfelelő 
facilitálással el 
kell érnie, hogy a 
kívánt mederben 
tartsa az informá-
ciók áramlását. 

rövid és lényegre 
törő kérdésekkel 
elérheti, hogy a 
csapata mindvégig 
a megbeszélés  
fő témáján és a 
napirendi pontokon 
tartsa a figyelmét.

ötlet 4: 
 
LassuLjOn LE, 
és váljon  
tudatosabbá

a tudatosság  
a rohanás vissza-
fogását és lelas-
sulást igényel. 

A lelassulással 
azonban fel tudja 
gyorsítani a lénye-
get, és azokra a 
dolgokra koncent-
rálhat, amelyek  
a legfontosabbak  
a csapata és szer- 
vezete szempont-
jából. 
Tudjon meg többet 
a tudatosságfó-
kuszú csapatmeg-
beszélésekről.

»»

https://vezetofejlesztes.hu/utmutato-virtualis-megbeszeles-vezetesehez/
https://vezetofejlesztes.hu/utmutato-virtualis-megbeszeles-vezetesehez/
https://vezetofejlesztes.hu/milyen-egy-sikeres-vezeto-vuca-vilagban/
https://vezetofejlesztes.hu/napi-stand-up/
https://vezetofejlesztes.hu/napi-stand-up/
https://vezetofejlesztes.hu/ertekezletszabalyok/
https://vezetofejlesztes.hu/ertekezletszabalyok/
https://vezetofejlesztes.hu/tudatossagfokuszu-csapattalalkozo/
https://vezetofejlesztes.hu/tudatossagfokuszu-csapattalalkozo/
https://vezetofejlesztes.hu/tudatossagfokuszu-csapattalalkozo/


8 9Vezetés & Karrier Vezetés & Karrier

semmi sem biztosabb, mint a bizonyta-
lanság. talán ez lehetne az egyik jelmondata 
annak a jelenségnek, amivel az üzleti világ 
vezetőinek nap mint nap szembe kell nézniük. 
ez olyannyira téma már, hogy megszületett 
egy közös megnevezés is rá, amit az angol 
betűszóból alkottak: VUCA. 

 
De mit is jelent a VUCA pontosan?

v – volatility: folyton változó

u – uncertanty: bizonytalan

c – complexity: összetett 

a –  ambiguity: többféleképpen  
értelmezhető.

egy korábbi cikkemben már összefoglal-
tam mindazokat a kihívásokat és a főbb 
megküzdési irányokat, amelyek a Vuca- 
-világban a sikeres vezetők előtt állnak. 

most további két olyan ötletet mutatok, 
amely kifejezetten a hatékonyabb megbe-
szélésfacilitálást célozza meg  
Vuca-környezetben.

a vuca jelenség ötlet 1: 
 
koncentráljon 
a vaLós idEjű  
feladatokra

Hosszabb távú 
tervezés helyett, 
például hatéko-
nyabbnak tűnik, ha 
bizonyos esetek-
ben csak a valós 
idejű témákra 
fókuszálunk. 

amikor az aktuális 
feladatok vannak 
csak a középpont-
ban, nem veszte-
getjük az időnket 
folyamatos újra-
tervezésre. amire 
azonban érdemes 
figyelni, hogy ne 
váljon folyamatos  
tűzoltássá a tevé-
kenységünk

ötlet 2: 
 
alakítson ki 
megbeszélési 
szokásokat

a vuCa-környe-
zet jellemzője az 
állandó változás, 
ami sokak számára 
bizonytalanságér-
zéssel jár. éppen 
ezért kiemelten 
fontos, hogy mun-
katársai közös-
séghez tartozását 
folyamatosan 
szem előtt tartsa 
és támogassa.  
Hogyan tudja  
ezt kivitelezni?  
alakítson ki  
közösségformáló 
rituálékat a meg-
beszéléseken.  
a starbucks  
dolgozói kávékós-
tolásokkal egy-
bekötött munka-
megbeszéléseket 
tartanak.  
az újító szerve-
zetek csapatai 
rendszeresen 

meditálnak a 
megbeszélések 
részeként.  
gondolja át ön 
is, miként tudná 
összekapcsolni a 
vállalat profiljából 
adódó sajátossá-
gokat és a rituálék 
erejét. a vezetői 
megbeszélések 
eredményességé-
nek és hatékony-
ságának növelése 
terén sok a teendő 
mindenkinél. 

a vezetőkkel való 
munkám során 
éppen ezért egy 
teljes eszköztá-
rat dolgoztam 
ki, amellyel ezt 
a kompetenciát 
fejleszteni tudom. 
állok vele az ön 
rendelkezésére is!  

Milyen egy sikeres vezető a 
VUCA-világban? 

https://vezetofejlesztes.hu/ujito-szervezetek/
https://vezetofejlesztes.hu/ujito-szervezetek/
https://vezetofejlesztes.hu/milyen-egy-sikeres-vezeto-vuca-vilagban/
https://vezetofejlesztes.hu/milyen-egy-sikeres-vezeto-vuca-vilagban/
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ismerjen meg négy újító módszert, hogy  
miképpen tudja változatosabbá tenni  
az értekezleteket.

A munkahelyi értekezletek megítélése nem éppen a legkedvezőbb. 
Van, aki felesleges időtöltésnek tartja. Van, aki szerint nem sok 
értelme van, hisz nem tud annyit hozzátenni az eredményekhez, 
mint amennyi időt és energiát elvesz a részvétel rajta. Van, aki 
leginkább csak fontosnak érzi magát tőle, és nem törődik  
az eredményességgel vagy hatékonysággal. de ez nem kell, 
hogy így legyen! 

érdekli, hogyan lehet a munkahelyi értekezleteket eredménye-
sebbé, hatékonyabbá és változatosabbá tenni? ez utóbbira 
mutatok négy könnyen alkalmazható módszert az alábbiakban:

1. stand up

ha nem hosszú és bonyolult a téma, amit meg kell beszélniük, 
akkor ez a forma kiválóan beválhat. Legfőbb jellemzője ugyanis, 
hogy mindenki áll. Nincs több kényelmes ejtőzés az asztal körül. 
helyette van gyorsaság, hatékonyság és elevenség. a komfortz-
ónájukból kiléptetve munkatársait, eleve nagyobb jelentlétre és 
figyelemre számíthat. Ráadásul további ötletekkel még színeseb-
bé teheti ezeket a rövid értekezleteket. Kattintson ide, ha bőveb-
ben érdekli a stand up értekezlet.

2. Ad hoc megbeszélés

ha ön valódi jelenlétre szeretné motiválni munkatársait, ez egy 
tökéletes technika. Nem kell mást tennie, mint hogy a következő 
találkozó alkalmával mindössze azt a témát, célt vagy ötletet 
osztja meg a meghívottakkal, amiről szó lesz. Semmi többet. 
Nincsenek előzetesen elküldött napirendi pontok vagy egyéb 
iránymutatások. Ezzel máris inspirálja őket arra, hogy magukban 
elkezdjenek ötletelni az adott témával kapcsolatban. így mind-
annyian spontán hozzátehetik a saját szakterületük oldaláról 
mindazt, ami a témába vág. szeretné még jobban kiaknázni 
ennek a módszernek a hatékonyságát? Itt olvashat többet róla: 
ad hoc megbeszélés.

3. technikamentes meeting

ma, amikor már minden az online eszközök minél magasabb 
szintű bevetéséről szól, ez forradalmian újnak hathat. Próbálja  
ki, hogy a legközelebbi értekezlet alkalmával ön és a munkatársai 
mellőznek minden mobiltelefont, laptopot és egyéb számítás-
technikai eszközt, amely csak elvonhatja a figyelmüket.  
Ez a típusú meeting különösen a csapatépítő jellegű csoport- 
folyamatok esetén hatékony. Bővebben a témában:  
technikamentes meeting.

4. tudatosságfókuszú csapattalálkozók

a tudatosság igénye ma már szinte az élet minden területén 
jelen van. tudatos életmód. tudatos étkezés. tudatos vásárlás. 
tudatos jelenlét a tevékenységeinkben. miért ne lehetne egy 
munkahelyi értekezlet is erre a tudatosságelvre épülő? Amikor 
elmélyülésre, kreativitásra vagy innovációra van szükség egy 
adott területen vagy helyzetben, a tudatosságra alapozó érte-
kezlet lehet az egyik legjobb irány. hogyan valósíthatja ezt meg? 
Olvassa el ezt a cikket is: tudatosságfókuszú csapattalálkozók.

11vezetés & karrier10 vezetés & karrier

https://vezetofejlesztes.hu/napi-stand-up/
https://vezetofejlesztes.hu/ad-hoc-megbeszeles/
https://vezetofejlesztes.hu/technikamentes-meeting/
https://vezetofejlesztes.hu/tudatossagfokuszu-csapattalalkozo/
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egy fontos változtatás, amelyet bevezet-
hetünk a személyes és szervezeti haté-
konyság növelése érdekében, ha csök-
kentjük az értekezleteken töltött időt. 

tapasztalatom szerint közvetlen ösz-
szefüggés van a szervezet mérete és a ve-
zetők által látogatott értekezletek száma 
között. számos kisebb, dinamikusabb 
szervezetben az értekezletek rövidek, a 
kulcskérdésekre összpontosítanak, és 
csak azok vesznek részt rajtuk, akiknek  
ez valóban szükséges.

a nagyobb szervezetekben a közép- és 
felső vezetők gyakran egész nap értekez-
letről értekezletre járnak, és kevés idejük 
van elmélyülten vagy hosszabb távon 
gondolkodni. Ha nem hagyunk időt a gon-
dolkodásra és reflexióra, nagyon nehéz 
fejlődni és korán észrevenni, milyen nagy 
kihívások várnak a szervezetre.

az alábbiakban egy nagyon hatékony 
problémamegoldó megbeszéléstípus 
forgatókönyvét mutatom be, amellyel a 
holakratikus szervezeti kultúrák kutatá-
sakor találkoztam. Ők az értekezletekhez 
egyszerű szabályokat vezetnek be. 

Például, időben kell kezdeni, világos célt 
és menetrendet kell meghatározni, tisz-
tázni kell, ki miért van ott, következtetésre 
kell jutni. 

nem utolsósorban írásba kell foglalni a 
döntéseket és következő lépéseket, hogy 
a következő értekezleten ezeket át lehes-
sen tekinteni.

Aki beszél: csak a javaslattevő, aki feltárja, 
mi a megoldandó probléma.

A javaslattevő lehetőséget kap arra, hogy 
felvezesse a témát, és egyúttal megoldást 
is javasolhat. a téma megbeszélésére 
azonban nem kerül sor, csak az ismerte-
tésére. A javaslattevő szakmai segítséget 
kérhet a megoldás részleteinek kidolgozá-
sához (amit nem kell kötelezően elfogadnia). 
a megbeszélést egy választott megbeszé-
lésvezető, az ún. facilitátor vezeti, aki egy 
olyan személy, aki a megbeszélés résztve-
vőit hatékony együttműködésre bírja.

Aki beszél: bárki kérdezhet, a javaslattevő 
válaszol.

bárki feltehet nyitott, tisztázó kérdést, 
hogy további információhoz jusson, vagy 
hogy megértsen valamit. A javaslattevő 
válaszolhat, vagy mondhatja, hogy  
„egyelőre nincs válasz”.
 
a csapattagok csak kérdezhetnek, nem 
reagálhatnak az elhangzottakra.  
A facilitátor figyel arra, hogy a kérdés- 
-felelet struktúra ne alakuljon át  
parttalan megbeszéléssé.

Aki beszél: bárki, kivéve a javaslattevő. 
 
mindenki teret kap arra, hogy véleményezze 
a témát. ekkor sincs megbeszélés, a javas-
lattevő nem válaszol az elhangzottakra.

hatékony
megbeszélés

hogyan vezessen igazán  
HAtéKony megbeszélést?

1. javaslattétel

3. véleményezés

2.  nyitott, tisztázó  
kérdések

https://vezetofejlesztes.hu/holakracia/
https://vezetofejlesztes.hu/facilitalas/
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Aki beszél: bárki, a javaslattevő is.

A facilitátor megkérdezi: „Lát-e valaki bár-
milyen hátráltató vagy kockázatot jelentő 
szempontot? Van-e valakinek ellenvetése?” 

az ellenvetéseket pontosan meg kell 
fogalmazni. a hátráltató vagy kárt okozó 
szempontokat pedig meg kell szüntetni.  
a téma (vagy javaslat) akkor lehet elfoga-
dott, ha egyetlen ellenvetés sem merül fel.

Aki beszél: elsősorban az ellenvető és  
a javaslattevő, a többiek segíthetnek.

minden egyes ellenvetést kivizsgálnak. 
cél egy olyan módosított javaslat készítése, 
ami már semmilyen ellenvetést nem okoz, 
ugyanakkor megszünteti a probléma okát. 
ha ez megtörtént, az új javaslattal vissza 
kell menni az 5. lépéshez – az ellenvetés 
körhöz.

a megbeszélések hatékonyságát sokfé-
leképpen növelhetjük. például, szigorú 
szabályokat állítunk fel a megbeszélés 
strukturálására vonatkozóan, erre láthat-
tunk példát az imént. 

de hatékonyabbá tehetünk egy értekez-
letet azzal is, hogy nagyon egyértelműen 
kimondjuk, milyen eredményeket akarunk 
elérni. Fix időszakokba „szorítjuk” a napi-
rendi pontokat, ezzel gyorsítva a döntés-
hozást. ezenkívül növelhetjük a szerve-
zeten belüli gyors léptékű kommunikáció 
gyakoriságát és mennyiségét, hogy az 
emberek hozzájussanak a munkájuk  
végzéséhez szükséges információkhoz.

ha növelni szeretné a megbeszélései 
hatékonyságát, nagyon sokat meríthetünk 
az újító szervezeti kultúrák bevált gya-
korlataiból. Nincs olyan vezetői coaching, 
ahol ne mutatnék legalább egy hasznos 
példát, amivel a vezető bővítheti a vezetői 
eszköztárát. 

tanuljon ön is az újító szervezetektől!

5. ellenvetés

6.  ellenvetések  
kivizsgálása

Aki beszél: csak a javaslattevő.

A javaslattevő összefoglalhatja az el-
hangzottakat, vagy megváltoztathatja a 
megoldási javaslatát az észrevételeknek 
megfelelően. Megbeszélés ezen a ponton 
sem megengedett.

4. móDosÍtó, tisztázó KöR

„Lát-e valaki bármilyen 
hátráltató vagy kockázatot 
jelentő szempontot? Van-e 

valakinek ellenvetése?” 

https://vezetofejlesztes.hu/ujito-szervezetek/
https://vezetofejlesztes.hu/ujito-szervezetek/
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Visszatekintő,  
retrospektív  
megbeszélések

A legtöbb Vezető, 
akivel együtt  
Dolgozom, túl  
soK iDőt tölt  
értekezleteken.

Van egy, a hagyo-
mányos szervezeti 
kultúrákban kevés-
bé ismert értekez-
lettípus, az ún. visz-
szatekintő, vagy 
más néven retros-
pektív megbeszé-
lés. lényege, hogy 
a csapattagok fe-
lülvizsgálják a leg-
utóbbi együttmű-
ködés mikéntjét, és 
megállapítják, ho-
gyan dolgozhat a 
csapat jobban a 
következő időszak-
ban. 

a csapat felidézi az 
elmúlt egy-két hét 
együttműködésé-
nek emlékeit, és el-
gondolkozik azon, 
mi ment szemmel 
láthatóan jól, és 
mit tenne legköze-
lebb másként. utá-
na megegyeznek, 
mi az a néhány do-
log, amelyre figyel-
ni fognak a követ-
kező időszakban. 

a retrospektív az 
agilis módszertan 
egyik megbeszé-
léstípusa, de a ha-
gyományos szerve-
zetekben is jól tud 
működni, hiszen ott 
is helye van annak, 
hogy a csapatok a 
saját működésüket 
értékeljék, és ku-
tassák a hatékony-
ságuk növelésének 
lehetőségeit. 

A visszatekintő 
megbeszélést ál-
talában egy jó fa-
cilitálási készsé-
gekkel rendelkező 
személy vezeti, aki-
nek az a dolga, 
hogy az eseményt 
megszervezze és a 
csapattagokat ha-
tékony együttmű-
ködésre bírja. Az ő napjaik abból  

állnak, hogy végigülik  
a többórás kötelező  
köreiket. kevés idejük 
marad gondolkodni,  
reflektálni vagy straté- 
giai terveket szövöget-
ni. de ami még ennél 
is sajnálatosabb, alig 
tudnak a csapatukkal 
és annak fejlesztésé-
vel foglalkozni.

»»

https://vezetofejlesztes.hu/munkahelyi-megbeszelesek-tipusai/
https://vezetofejlesztes.hu/munkahelyi-megbeszelesek-tipusai/
https://vezetofejlesztes.hu/agilis-modszertan/


18 19Vezetés & Karrier Vezetés & Karrier

Körbeszélgetés

Az egyik ügyfelem, nevezzük őt Józsinak, 
visszajelzést kapott arra, hogy a meg- 
beszélései nem hatékonyak. egy csekklista  
segítségével áttekintettük, hogy a megbe-
szélésvezetés mely pontjain kellene  
változtatnia. rájöttünk, hogy azzal van  
baj például, hogy néhány kolléga uralja  
a terepet, és a munkamegbeszélések 
gyakran vitába torkollnak. 

Jim Collinstól (Jóból kiváló c. könyvéből) 
megtanulhattuk, hogy vitákra szükség 
van a kiváló teljesítményhez. ha azonban 
nagyon leszűkítjük a diskurzust az „én  
és te” meglátásaira, akkor arról fog szólni  
a megbeszélés, hogy kinek van igaza.  
ezzel pedig elmulaszthatunk számos értékes 
nézőpontot azok részéről, akik a mebeszé-
lésből az introvertáltságuk okán esetleg 
kiszorulnak. 

A körbeszélgetés egy újszerű, csoportos 
megbeszélésforma, amellyel elérhetjük, 
hogy minden résztvevő aktívan bekapcso-
lódjon a beszélgetésbe. miközben elkerül-
hetünk számos, megbeszélést nehezítő 
körülményt, például amikor néhányan 
folyamatosan magukhoz ragadják a szót, 
és uralják a megbeszélést. Józsi úgy  
döntött, kipróbálja.

minden olyan esetben, amikor a téma 
feszültségeket válthat ki, ajánlatos körben 
ülni. Tapasztalatok szerint a körben történő 
beszélgetés jobb minőségű megbeszélé-
seket eredményez. lehet asztal köré ülni, 
de nagyobb nyíltság érhető el asztal nélkül. 

a beszélgetést valakinél elkezdjük, például 
annál, aki erre önként jelentkezik. amikor 
befejezte a véleménynyilvánítást, akkor  
a mellette ülővel folytatódik a kör. Mindegy, 
milyen irányban haladunk, ez mindvégig 
maradhat egy meghatározott irány (pl.  
óramutató járásával megegyező), de közben 
irányt is válthatunk.

a lényeg, hogy amikor ránk kerül a sor,  
akkor ne kifejezetten egyvalakihez intézzük  
a szavainkat (mert akkor ő nyomást érezhet 
arra, hogy reagáljon), hanem a közös térbe 
beszéljünk. ha véleményünket szeretnénk 
megosztani a többiekkel, akkor ne felejt-
sük el kihangsúlyozni, hogy „szerintünk…”, 
„Véleményünk szerint…”.

hallgatóként, ha nem értjük, mit mond a 
társunk, akkor tegyünk fel tisztázó kérdése-
ket. ezt bármikor, soron kívül megtehetjük. 
mindenképpen szerencsés a körbeszél-
getés elején a feltárásra fókuszálni, hogy 
megértsük, miről van szó. Ha azonnal  
bedobjuk a megoldásunkat, akkor lehet, 
hogy győzködnünk kell másokat, vagy 
azonnal kritikát, ellenállást váltunk ki.  
kerüljük el ezt a fajta zajt. inkább értsük 
meg előbb a többiek nézőpontját.

termékeny megbeszélés- 
forma csapatok részére

hogyan zajlik  
A KöRbeszélgetés? 

»»
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egy eredményes megbeszélés menetéhez 
hasonlóan, itt is ajánlatos bejelentkező 
körrel kezdeni, amikor a résztvevők röviden 
megosztják, hogy mi jár éppen a fejükben. 
de kifejezhetik a szándékukat, várakozásukat 
is a témával, a megbeszélés céljával kapcso-
latban. itt is lehetnek szerepek (pl. megbe-
szélésvezető, jegyzetelő, időfelelős). 

a lényeg, hogy mindenki vegye ki a részét 
így vagy úgy. a napirendet a megbeszélés 
vezetője előre meghatározza, vagy a csapat 
a megbeszélés elején, a helyszínen  
együtt összeállítja.

a körbeszélgetés többkörös is lehet, min-
denesetre előbb-utóbb eljutunk a döntés-
hozatalig. amikor már senki sem tud újat  
hozzátenni az elhangzottakhoz, akkor jött 
el az ideje. nem érdemes elhamarkodni, jó, 
ha előkerül az összes fontos információ 
ahhoz, hogy megfontoltan tudjunk  
döntést hozni. 

A megbeszélés vezetője terjeszti elő  
a javaslatot, akinek ha szüksége van 
segítségre a megfogalmazáshoz, akkor 
kérheti a többiek segítségét. ha számos 
vélemény van, akkor azokat közös neve-
zőre kell hozni, ami nem mindig könnyű. 

természetesen van olyan helyzet, amikor 
elég nehéz olyan döntési javaslatot meg-
fogalmazni, ami minden résztvevőnek 
megfelel. 

a körbeszélgetés menete

döntéshozás  
körbeszélgetésben
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a javaslattétel után indítsunk egy kört annak érdekében, hogy 
megtudjuk, kinek van ellenvetése. Első körben csak felmérjük, 
nem megyünk bele a részletekbe. a lényeg, hogy minden egyes 
csapattagot kérdezzünk meg, hogy van-e ellenvéleménye.  
ez néhány percet vesz igénybe. 

Az ellenvélemény mindig egy lehetőség arra, hogy jobb javaslat 
szülessen, ezért inkább üdvözöljük, mintsem befeszüljünk.  
ha valaki ellenérvet fogalmaz meg, akkor amellett mindig érvelni 
kell. az nem lehetséges, hogy érvek nélkül megvétózzunk  
döntési javaslatot. 

ha nehezen megy a döntéshozás, akkor érdemes a témát kisebb 
részekre bontani, és megkeresni azokat, amelyekben egyet tud 
érteni a csapat. Majd lépésről lépésre haladni, és a nagyobb 
figyelmet igénylő részeket későbbre hagyni. Így jól nyomon  
követhető az előrehaladás. 

Végső soron megkérhetjük az ellenvéleményen lévőket, hogy 
mondják el, mire van szükségük ahhoz, hogy a többség dönté-
sével kiegyezzenek. ezzel új szempontokat integrálhatunk és 
dolgozhatunk fel. 

a körök nyilván akkor érnek véget, amikor nincs senkinek ellen-
vetése, ekkor születik meg a döntés. 

KineK VAn ellenVetése?

Józsi körbeszélgetésre tett kísérlete jól végződött. Mindenki  
úgy érezte, hogy meghallgatásra talált, és komolyan lett véve  
a javaslata. Voltak, akik eleinte diszkomfortot éreztek, de végül  
ők is belejöttek. A rendelkezésre álló 50 perc helyett öt perc  
késéssel, de befejezték a megbeszélést, ami elérte a célját. meg- 
egyeztek közel 30 kisebb-nagyobb folyamatváltoztatási feladatban. 
a körbeszélgetést minden csapat részére ajánlom, akik nyitot-
tabbak arra, hogy újfajta módon beszélgessenek és figyeljenek 
egymásra. a körbeszélgetés alkalmazásával megtapasztalhatják 
a közösségi élményt, és egymást is segíthetik a magabiztosabb 
önkifejezésben. 

míg egy hagyományos megbeszélésen általában kevés ember  
között zajlik az interakció nagy része, a körbeszélgetésben  
mindenki teret kap a hozzászólásra. a csapat tagjai hozzá tudnak 
tenni egymás véleményéhez. Így a körbeszélgetés egy építő,  
előrevivő beszélgetésforma, amelyet az újító szervezetek  
gyakorlataiban is megtalálunk.  

Forrás: Bas Rosenbrand, Körbeszélgetés, Hogyan tehetjük megbeszéléseinket 
hatékonnyá?

mindenki teret kap  
véleménynyilvánításra

»»

https://vezetofejlesztes.hu/ujito-szervezetek/


SzerkeSztő: kránitz ÉVA, VezetőfejLeSztÉSi ÉS k ArrierVáLtáS-tAnáCSAdó

teLefon: +36 70 6363 538

ÖrÖMMeL fogAdoM A VÉLeMÉnyÉt ÉS jAVASLAtAit A VezetÉS & k Arrier MAgAzinnAL

k ApCSoLAtbAn A KRAnitz.eVA@Vezetofejlesztes.HU e-MAiL CíMre. 

Copyright © 2020. Minden jog fenntartva
A képek Creative Commons licence alapján szerzői jog mentesek vagy megvásároltak! borítókép forrása: Adobe.

A Vezetés & karrier Magazin szöveges elemeinek részben vagy egészben történő felhasználása, bármely formában vagy 
eszközzel történő sokszorosítása, beleértve az adatrendszerekben való tárolást, internetes közlést, nyilvános előadást, 
hangoskönyvvé alakítást vagy fordítást, csak a szerző előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

www.vEzETOfEjLEszTEs.Hu
www.karriErvaLTas.Hu  

www.szakmaiOnELETrajz.Hu
www.aLLasinTErjuTECHnika.Hu w

Honlapjaim:

Vezetői Klub

Vezetés & Karrier magazin
2020. / i. negyedév

mailto:kranitz.eva%40vezetofejlesztes.hu?subject=
https://vezetofejlesztes.hu/vezetoi-klub/

