
Vezetés Karrier&Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék 
hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, 
amit teremtenek és támogatják munkatársaikat 
abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget 
találjanak a munkájukban.
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Az agilitás témáját már több irányból körbejártam. Sok cikket írtam, 
amelyben a témát a csapatműködés és a szervezeti kultúra oldaláról 
közelítettem meg. Éppen csak az agilitás személyes szintjéről tettem 
eddig kevés említést. Ezt kívánom most pótolni. Mindemellett, lesz 
még szó a kiégés előjeleiről, karrierváltásról és a vezetőképzés 
irányairól. 

Több mint tíz éve foglalkozom vezetőfejlesztéssel. Leginkább csak 
egyénileg fejlesztettem eddig, nagyon kevés csoportos programot 
vállaltam, aminek több oka is volt. Egyrészről, sokkal jobban érdekelt, 
hogy milyen mértékű fejlődést lehet elérni az egyénnel, mint az, 
hogyan fejlődik, mire képes egy csoport. Másrészről, a vezetői 
tréningek hagyományos módja sem igazán érdekelt. Látom az 
eredményüket, mivel olyan vezetőkkel is dolgozom, akik sok vezetői 
tréningen vettek már részt. 

Tudom, mit lehet elérni azzal, amikor csak egy vezető van a 
fókuszban, és akinek a programot a meglévő kompetenciaszintjére, 
személyiségére, tanulási stílusára szabom. Előfordul, hogy nagyon 
sokat kell tenni, szerény változásért.  

A szokásos 8 órás, 8–25 fős hagyományos vezetői készségfejlesztő 
tréningek hatékonysága rendkívül csekély.  Azt is belátom azonban, 
hogy költségoldalról nem megoldható minden vezető egyéni 
fejlesztése. 

agilis személyiség

Csoportos képzésekre is szükség van, különösen most, az agilitás 
küszöbén, amikor már nem egyéni hősökben, hanem hatalmat 
megosztani tudó, együttműködő vezetőkben gondolkodunk. 

Úgy érzem, hogy a vezetőképzés soha ennyire nem volt fontos, mint 
ma. 

Az üzleti világ paradigmaváltásban van, ami a vezetőfejlesztést 
is érinti. Új kihívások jelentek meg, amelyek új, nehezebben 
fejleszthető kompetenciákat (is) igényelnek. 

Most érzem elérkezettnek az időt arra, hogy mindazt a tudást, 
tapasztalatot és vezetőfejlesztési eszköztárat, amelyet a hosszú 
évek alatt kicsiszoltam az egyéni fejlesztések során, csoportos 
programokra adaptáljam és szélesebb kör számára is elérhetővé 
tegyem. 

Kérem, ismerje meg az új agilis csoportos programjaimat és 
pop up képzéseimet, amelyekkel az agilis szervezeti kultúrák 
kialakításához szeretnék hozzájárulni.  

Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

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.

https://vezetofejlesztes.hu/
https://vezetofejlesztes.hu/
mailto:kranitz.eva%40vezetofejlesztes.hu?subject=Vezet%C5%91i%20%26%20Karrier%20Magazin
mailto:kranitz.eva%40vezetofejlesztes.hu?subject=
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AGIlIs  
személyIséG
Hogyan ismerje fel az agilis személyiséget?

Sok szervezet igyekszik agilisabbá válni. A hagyományos szervezetekkel ellentét-
ben – melyek gyakran kontrolláló, hierarchikus gépezetek – az agilis szervezetek 
organikusabbak. Fenntartják a stabilitás és a dinamikusság közötti egyensúlyt, és 
képesek alkalmazkodni egy örökké változó és teljességgel kiszámíthatatlan jövő-
höz.  

Az „Agilis szervezetek öt pillére” című cikkben részletesen kifejtem, miben külön-
böznek az agilis szervezetek a hagyományos szervezetektől. Ezeknek megfelelően 
az agilis szervezeteknél a sikerességhez vezető kompetenciák is eltérnek a hagyo-
mányos rendszereknél jellemzőktől.

Az alábbiakban a mckinsey & Company egy kutatása alapján összegyűjtöttem, 
hogy melyek azok az agilis személyiségjegyek, amelyekkel a munkatársak egy 
agilis szervezetben sikeresek és jól érzik magukat.

Bizonytalanság kezelése 

A bizonytalanság kezelésének képessége nem meglepő, hiszen az agilitás, ter-
mészeténél fogva, nagy fokú rugalmasságot követel meg. Azok, akik jól kezelik a 
bizonytalanságot, főként a céljaikra fókuszálnak. 

együttműködési hajlandóság

A kutatás legmeglepőbb eredménye az együttműködés jelentősége volt, amely 
magasabb helyen végzett, mint a nyitottság vagy a lelkiismeretesség. A sikeresen 
működő agilis csapatok titka az együttműködési hajlandóságban rejlik. 

A legtöbb kultúra a versenyszellemet erősíti. Az agilis kultúrában azonban egyre 
inkább láthatunk más módszereket is arra vonatkozóan, hogy miként lehet egy 
sikeresen teljesítő szervezetet felépíteni.  

A munkahelyi sokszínűség egészséges konfliktusokkal jár együtt. Együttműködő-
nek lenni nem azt jelenti, hogy vakon, gondolkodás nélkül igent mondunk bármire. 
Hanem azt jelenti, hogy „igen, és…”, nem pedig azt, hogy „igen, de…”.   

A konfliktuskerülés helyett az együttműködés arról szól, hogy meghallgatjuk a 
csapat elképzeléseit, ötleteit, és nyitottan fogadjuk az ügyfelektől jövő visszajelzé-
seket. 

extroverzió 

Az extrovertált csapatvezetőknek könnyebb dolguk van. 

Az agilis csapatok vezetői napi szinten tartják a kapcsolatot az ügyfelekkel.  
Kommunikálnak a kulcsfontosságú érintettekkel, és kialakítanak egy vonzó, 
imponáló jövőképet. Ezek a feladatok megkövetelik, hogy rendkívül sokféle 
emberrel kapcsolódjanak. 

Az extrovertált típusúak könnyebben vehetik az akadályokat. Azonban a 
kutatás arra is rámutat, hogy ha adott egy kreatív és proaktív csapat, akkor az 
introvertáltak is képesek legalább olyan jól – ha nem jobban – vezetni, mint az 
extrovertáltak. 

Az introvertáltak természetüknél fogva kiválóak abban, hogy másokat értő 
figyelemmel meghallgassanak. Mivel ily módon másokra helyezik a fókuszt, jobbak 
az ötletek befogadásában, mint az extrovertáltak.

Agilis csapat vezetésére az extrovertált és az introvertált emberek is jók 
lehetnek, igaz, nem ugyanolyan módon. 

Az extrovertáltak jobb vezetőknek bizonyulnak az olyan csapatok esetében, 
amelyeknek ösztönzésre van szükségük.

Az introvertált emberek jobban tudják a csapattagokat támogatni abban, hogy 
kiteljesedjenek, amikor egy belsőleg motivált, proaktív és kreatív csapattal 
dolgoznak együtt. 

Büszkeség

Az agilis csapat büszke a termékére vagy szolgáltatására. Sajátjuknak érzik az 
általuk előállított terméket vagy az általuk nyújtott szolgáltatást. 

Számukra fontosabb, hogy büszkék legyenek a termékre (az eredményre), mint 
magára a munkára (a folyamatra). 

Azok a csapatok, amelyek büszkék a termékükre, három tulajdonsággal 
rendelkeznek:

 » természetes számukra a minőségi munka (ha a munkatársak büszkék  
a termékükre, ez a minőség javulását eredményezi) 

 » a csapattagok motiváltak (ha a csapattagok úgy érzik, hogy kapcsolódnak  
a létrehozott termékhez, akkor motiváltabbá és ezáltal produktívabbá válnak)

 » harmadsorban, meglepő innovatív ötletek születnek általuk, a termékhez való 
kapcsolódás új ötleteket szül, és a meglévő termék javulásához, fejlődéséhez 
vezet. 

https://vezetofejlesztes.hu/az-agilis-szervezetek-ot-fo-pillere/
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/how-to-select-and-develop-individuals-for-successful-agile-teams-a-practical-guide
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AGIlIs  
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Az önirányítás három alapvető folyamat kialakulását teszi lehetővé:

1. A csapatok vezetésének költsége jelentősen lecsökken, amint azok elkezdenek 
önállóan döntéseket hozni arról, hogy milyen irányba kívánnak haladni.

2. Másodsorban, gyorsítja a folyamatokat (gyorsabb a döntéshozás, ha nincs 
felettes).

3. És harmadsorban, elősegíti a jobb minőséget (amikor a munkához legközelebb 
állók vállalják a felelősséget a munkáért, akkor az adott munkának a minősége 
javulni fog).

innovatív gonolkodás

Az agilis csapatok tagjainak ahhoz, hogy értéket szolgáltassanak a mai komplex 
világban, a már fennálló szervezet számos korlátozó tényezője ellenében kell 
működniük. 

Azaz, kell, hogy legyen valamiféle „vállalkozói vénájuk” (vagy ki kell fejleszteniük ezt). 
Illetve nyitottnak kell lenniük arra, hogy sok különböző dolgot kipróbáljanak.  

Lehetséges, hogy azok az emberek, akik korábban hagyományos szervezeteknél 
dolgoztak, vagy tradicionális módon értelmezik a vezetést, megpróbálnak hatalmat 
gyakorolni és tekintélyt szerezni a csapat többi tagja felett. 

Az agilis csapatok azonban akkor tudnak jól működni, ha leszámolnak a 
hagyományokkal egy jövőbeli cél elérése érdekében.  

Azáltal tudnak sikeresek lenni, hogy kitágítják vagy újradefiniálják a határokat. 
Szükség esetén pedig megszegik a szabályokat vagy tradíciókat. 

Ahhoz, hogy maximálisan magukévá tegyék a vállalkozói agiliást, a 
csapatvezetőknek, termékgazdáknak új ötletekkel és tervekkel kell előállniuk, 
amelyek kielégítik az ügyfelek igényeit. 

A csapattagoknak hajlandóságot kell mutatniuk arra, hogy kockázatot vállaljanak, 
megbarátkozzanak a bizonytalansággal, és ne kövessék túlságosan a megszokottat. 

ügyfélközpontúság 

Az agilis szervezeteket az ügyfél inspirálja. 

Van olyan funkció vagy applikáció a laptopján, amit még sosem használt?  
A Standish Csoport kutatásai szerint a szoftverek 50%-át ritkán vagy sosem 
használják. Számos funkciót, amin a programozók órákat gondolkodnak, az ügy-
felek egészen másként vagy egyáltalán nem vesznek igénybe. A termékössze-
tettség nemcsak „alkotói”, hanem „felhasználói probléma” is. 

Az ügyfélközpontúság az agilis csapatoknál három fontos eredményhez 
vezet:

 » Az egyik, hogy a csapat a leggazdaságosabb megoldásokat hozza létre. 

 » A csapattagok megosztják ennek a felelősségét. Sok szervezetnél egyetlen 
személy vagy csapat van kijelölve arra, hogy kapcsolatot tartson az ügyfe-
lekkel. Az agilis szervezeteknél azonban a csapatok megismerik az ügyfelek 
igényeit, és kollektíven vállalják a felelősséget.

 » Harmadsorban pedig a tagok motiválhatók, mert ismerik azokat, akiket  
kiszolgálnak.

önirányítás

Az agilis csapattagok szeretik, ha kézben tarthatják sorsuk irányítását.  
A kutatásunk szerint az önirányítás az egyik legfontosabb tulajdonság a 
számukra. 

Azonban ha egyszerűen csak azt mondjuk valakinek, hogy legyen önirányító, 
az nem jelenti azt, hogy valóban az is lesz. Az önirányításhoz tapasztalat és 
érettség kell, amit csak idővel lehet megszerezni. 
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Gyakori karrierváltás

Ma már teljesen megszokott dolog egy-egy karrierút során az akár többszöri 
munkahelyváltás. Emellett egyre nagyobb arányban vannak a váltások között azok 
is, ahol nagyobb ívűt, például iparágat és/vagy szakmát is váltanak. 

Felmérések szerint az, aki az ezredfordulón született, 32 éves koráig átlagban 
négy karrierváltáson lesz túl. Akár kezdő munkavállaló, akár újrakezdő a 
munkavállalói piacon, a korábbi évtizedekhez képest jóval nagyobb mértékű 
karrierváltási lehetőséggel kell számolnia. 

A karrierváltás nem minden esetben megy könnyedén, bár nem is olyan ijesztő, 
mint elsőre tűnhet. Hosszabb kihagyott időszak után lép újra a munkaerőpiacra? 
Esetleg szeretné kipróbálni magát egy teljesen új területen? Bárhogy is van, nem árt, 
ha felkészülten vág neki ennek a folyamatnak. A következőkben ehhez talál néhány 
hasznos ötletet.

Milyen típusú Munka illik önhöz leGinkább?
Nagyban megkönnyítheti a váltást, ha előtte feltérképezi, hogy mi az, ami az ön 
személyiségéhez, érdeklődéséhez és életstílus-elvárásaihoz a leginkább passzol. 
Hogy kezdjen hozzá? 

Figyelje meg, hogy mivel szeret a szabadidejében foglalkozni. Mit csinál szívesen? 
Mi a hobbija? Ha van egy kis saját ideje, mivel szokta kitölteni?  
Az is segít, ha visszaemlékszik arra, hogy gyerekkorában mi szeretett volna lenni. 
Például, ha minden szabad idejét a konditeremben tölti, egy személyi edzői állás 
teljesen jó irány lehet. 

Gondoljon arra, hogy milyen tevékenység az, amibe igazán bele tud feledkezni. 
Miben érzi magát kiteljesedve, ahol gyakran érzi, hogy „minden rendben”? Mi az, 
amit lelkesedéssel csinál és hasznosnak érez? Milyen munkaköröket ismer, ahol ezt 
alkalmazhatná?  

Ha szükséges, konzultáljon egy karrier-tanácsadóval, a családjával vagy 
barátaival, hogy segítségére legyenek a keresésben.

Ha Hosszú időt kiHagyott
Ha hosszú időt kihagyott a munkában, legtöbbször nem fogja tudni ugyanott folytatni, ahol 
abbahagyta. Ismerje meg újra a munkakörét. Miben változott? Milyen mértékben? Hogyan alakult 
át? Milyen képességeket és tudást igényel most?

Készüljön fel előre arra, hogy szüksége lesz egy kis alkalmazkodási időre. Legyen nyitott, és 
igazodjon a megváltozott körülményekhez és kívánalmakhoz. 

Fogadja el, ha esetleg újra kell tanulnia a céget, a munkakört. Sőt, legyen felkészülve arra is, hogy 
akár alacsonyabb beosztásba kerülhet. Innen viszont elkezdheti újra felépíteni a karrierjét. Ha 
valóban ezzel szeretne foglalkozni, megéri újra elkezdeni, akár „gyakornokként” is.

Frissítse Fel tudását
Új szakterületre váltana? Több mint valószínű, hogy szüksége lesz az ismereteinek a bővítésére, 
aktualizálására. Nem kell mindent újratanulnia. 

Viszont rendelkeznie kell az adott pozícióhoz szükséges naprakész tudással. Ez lehet, hogy 
kiegészítő tanfolyamok, online kurzusok elvégzését jelenti az ön esetében. Vagy szakmai  
közösségektől való tájékozódást, akár szakirodalomból való felkészülést. 

A szükséges ismeretek megszerzésének számtalan módja van ma már. Minél inkább tudja 
használni az új digitális eszközöket, minél jobban felkészült, annál nagyobb esélye van a sikeres 
váltásra. 

Hiszen nem csak az önéletrajzában fog szerepelni az alkalmazkodóképesség, hanem bizonyíték 
lesz rá felkészültsége és ismereti szintje. 



12 13Vezetés & Karrier Vezetés & Karrier

Építsen kapcsolati  
hálót

Minden karrierváltás egyben a szakmai kapcsolatok 
körének kibővülését is jelenti. Ha érdekli egy terület, az egyik 
legjobb módja, hogy mielőbb el is tudjon helyezkedni benne 
az, ha minél több embert ismer meg az adott szakmában. 

Vegye fel a kapcsolatot szakmai közösségekkel. Keressen 
személyesen vagy online olyan csoportokat, amelyek 
valahogyan kötődnek az ön által kiválasztott területhez. 

gondolt már arra, hogy mielőtt teljesen átváltana, előbb 
önkéntesként kipróbálja magát az új munkakörben? 

Az is célravezető lehet, ha előbb kisebb munkákat vállal 
el, akár megbízási szerződéssel, határozott időre. A jelen 
munkaerőpiaci helyzetben erre jók az esélyei. 

Ezzel egyrészt munkatapasztalatot szerez azon az 
új területen, ahová váltani szeretne. Másrészt arról is 
meggyőződhet, hogy valóban az elképzelései szerint érzi 
magát ebben az új munkakörben.

Fordítsa előnyére a váltást 
Mit tehet abban az esetben, ha hiányosak a tapasztalatai 
az új karrierjét illetően? Esetleg túl hosszú a kihagyott 
időszak az önéletrajzában? Az egyik legrosszabb megoldás 
az, ha ezeket megpróbálja takargatni, elfedni. A felvételi 
folyamatban biztosan rá fognak kérdezni. A legjobb tehát, 
ha inkább felkészül rá, és előnyt kovácsol belőle. Hogyan 
teheti ezt meg?

Ha új karrier építésébe vág bele, a szükséges tapasztalatot 
helyettesítheti azzal, hogy bemutatja, milyen közös vonások 
vannak a régi és új munkakörben. Mutasson rá arra, hogy 
melyek azok a területek, ahol hasznosítani tudja eddigi 
munkatapasztalatait. 

A karrierváltás legtöbbször nem egy egyszerű „egyik munkahelyről átváltok a másikba” 
változtatás. Attól függően, hogy az ön esetében mit is jelent ez a váltás, jöhet hosszabb 
munka nélküli időszak, ami akár hónapokban mérhető. 

Ha szakmát vált vagy saját vállalkozásba kezd, számolnia kell azzal, hogy bizonytalan ideig 
alacsonyabb jövedelem folyik be a családi kasszába. 

Mindenre felkészülni nem mindig lehet. De azt lehet, hogy legalább a várhatóan felbukkanó 
nehézségeket előre minimalizálja. Előre felvázolt pénzügyi tervvel, tartalékokkal és  
„B tervvel” a váratlanul felmerülő kiadásokra, legalább a pénzügyi kockázatát mérsékelni 
tudja az amúgy sem könnyű átmeneti időszaknak. 

A karrierváltás a legtöbb esetben megéri a kockázatot. jobb kilátások, testhezálló 
munkakörök, álmok beteljesülése, jobb közérzet, élhetőbb munkakörnyezet vár önre. 

Valószínűleg ön is hasonló indíttatásból gondolkodik el ezen. Ha felkészülten, figyelve 
a lehetséges buktatókra vág neki ennek az útnak, saját dolgát könnyíti meg vele.  
Nem mellékesen a sikerre való esélye is jóval biztosabb így. 

készítsen pénzügyi tervet a bizonytalan időszakra

 
Vegye igénybe a 20 perces díjmentes karrierváltás 

konzultációt, ami egy jó lehetőség arra, hogy 
megismerkedjünk és inspirációt merítsen a velem való 

beszélgetésből. 
 

Várom a hívását a 70 6363 538-s telefonszámon!

https://karriervaltas.hu/karrierkonzultacio/
https://karriervaltas.hu/karrierkonzultacio/


14 15Vezetés & Karrier Vezetés & Karrier

Mások MeGhallGatásának  
És MeGÉrtÉsÉnek szintjei

Kiégés előjelei,  
megelőzése és Kezelése
„Nincs időm semmire, mint a robot, úgy dolgozom, és sosem fogok a végére érni.” 
„Oké, most ez van. Ha vége, pihenek. Miután túl vagyok rajta, minden másképp lesz.” 
„Meg tudom csinálni. Most egy kicsit hajszolt időszak van, de kézben tartom. Majd ha vége lesz, 
majd ha elérem…, akkor átgondolom és változtatok”.

Stresszesnek és hajszoltnak lenni szinte már természetes a mai világban. És lassan már nemcsak 
a vezetők vagy irodai munkatársak „kiváltsága” ez, hanem eléri a munka világának minden szintjét. 
Ez lenne a jövő? Ehhez kellene alkalmazkodni? 

Jó hírem van. Nem ez a megoldás. 

Legalábbis hosszú távon biztosan nem a megfelelő eredményt érjük el az ehhez való 
alkalmazkodással. Erre akkor jöttem rá, amikor felfedeztem, hogy nem a külvilág tehet arról, hogy 
reggeltől estig ezerrel melózom, hanem saját magam. 

Következésképpen én vagyok, aki tehetek bármit is ellene. Emlékszem, ez egy rendkívül felszabadító 
érzés volt számomra. Rajtam múlik ugyanis, hogy mennyit vállalok. Mindig mondhatok „nem”-et, 
vagy újratárgyalhatok egy másoknak tett vállalást. 

Úgy gondolom, sokkal inkább célravezető és minden szempontból kifizetődőbb, ha vigyázunk 
saját magunkra, felismerjük és elfogadjuk a szükségleteinket. Megtaláljuk az egyensúlyt a kötelező 
feladatok és regeneráló tevékenységek között.

hoGyan veGyük Észre a kiÉGÉs  
előjeleit?
Multicégnél dolgoztam kezdő vezetőként, és szerettem volna 
jól végezni a dolgom és bebizonyítani, hogy jól választottak, 
amikor mellettem tették le a voksukat. 

Egy év intenzív munka után azt vettem észre, hogy sokkal 
több időbe telik elvégezni bizonyos feladatokat, mint 
korábban. Az volt az első jel, amit észrevettem, hogy 
csökkent a koncentrálóképességem. 

A kiégés első jeleinek észlelését követően viszonylag rövid 
időn belül változtattam. Ennek ellenére hónapokba telt, amíg 
teljesen regenerálódtam. 

A magam és mások példáján látva, mindig felhívom az 
ügyfeleim, és most az ön figyelmét is arra, hogy figyeljen a 
kiégés jeleire. Változtasson az életmódján, amilyen hamar 
csak lehet. A kiégés állapotából ugyanis nem lehet 
regenerálódni egy hétvége, de még csak egy kéthetes 
nyaralás alatt sem. Meglátásom szerint legalább annyi idő 
kell hozzá, mint amennyi idő alatt az állapot kialakult. 

a kiÉGÉs tünetei

A kiégésnek van néhány általános „tünete”, amelyet ha ön is észlel saját magán vagy csapata tagja-
in, érdemes átgondolnia és átértékelnie a saját és/vagy a munkatársai munkához való hozzáállását. 

Melyek ezek a tünetek?
• állandó készenléti, feszült állapot 
• krónikus fáradtság
• alacsony koncentrációszint
• fokozott ingerlékenység 
• önkritika és önostorozás kielégítetlen szükségletei miatt
• cinizmus, negativitás és ingerlékenység
• a felmerülő érzelmek ravasz kijátszása, kikerülése
• elfordulás családtól, barátoktól, akik támogatni tudnák a feltöltődésben 
• folyamatos alvási problémák
• egyre gyakoribb betegségek

A kiégés romboló mind szakmailag, mind emberileg, mivel csökkenti az önbecsülést. Máskor 
kihívásnak tűnő feladatok megoldhatatlan problémákká válnak. 

ne feledje: a kiégés jóval erősebb és több, mint egy stresszes állapot.
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Kiábrándultság, keserűség  
és túlhajszoltság

Melyek a kiÉGÉs tipikus Munkahelyi rizikóFaktorai?
Van néhány általánosan körülírható és megfogalmazható helyzet, körülmény, ami nagyobb rizikó-
faktort jelent ahhoz, hogy a kiégés termékeny táptalaja lehessen. 

nÉzzünk nÉhány tipikus helyzetet:
 » Elvégezhetetlen mennyiségű feladat elvégzését várják tőlünk. Sokaknak több külső, belső 

ügyfele is van, akik összességében sokat várnak tőlünk. Nehéz priorizálni, mivel mindegyiknek 
„tegnapra” kell a megoldás, és nyilván nem érdekli őket, hogy nekünk rajtuk kívül másokat is ki 
kell szolgálnunk.  

 » Mindennek a kivitelezése vagy „elszenvedése” mind emberi, mind szakmai szempontból nagyon 
megterhelő lehet. 

 » A kiégés sokkal jellemzőbb kihívást jelentő munkatársak mellett, vagy cégen belüli 
versenyhelyzetben, mint egy barátságos vállalati környezetben. 

 » A rivális, a leggyengébb láncszem, a nárcisztikus, az öntudatos, énközpontú, a depresszív, 
a motiválhatatlan, a mindentudó… hogy csak néhányat említsek a kihívást jelentő 
munkatárstípusok közül.

 » Az egyre nagyobb nyomás mellett egyre kevesebb idő jut a regenerálódásra. 
 » A kiégés erőforrásaink kimerülése. Ha nem töltjük fel rendszeresen magunkat, az a kiégéshez 

vezető biztos utak egyike.

Amikor feladatai végzése közben folyamatos kiábrándultságot, keserűséget és túlhajszoltságot 
érez, akkor ideje megnyomni a pánikgombot.

Ahogy a fenti felsorolásból is adódik, a kiégés tünetei általában három fő területre csoportosíthatók: 
a személyes teljesítmény nagymértékű csökkenése, érzelmi kimerültség és elidegenedés.

Ezek okozzák a legfőbb munkahelyi problémát. Hiszen ha nem ismeri fel, hogy az ok 
tulajdonképpen a kiégés, akkor könnyen az alkalmatlan és együttműködésre képtelen kategóriába 
sorolhatja magát vagy a munkatársait. 

Mi vezet kiÉGÉshez? 
Bár nincs egy jól körülírható forgatókönyv arra, hogyan alakulhat ki és milyen körülmények vezetnek 
a kiégéshez, van néhány intő jel és általános jellemző, amire érdemes figyelni. Ezek például:

 » folyamatosan túl nagy a teher, túl stresszes és komplex a feladat, túl feszített a tempó,
 » a feladat elvégzése kockázattal és feszültséggel jár, de ezek kezelésére semmilyen 

háttértámogatás nem áll a rendelkezésére,
 » nehéz, kellemetlen és intenzív érzelmek merülnek fel önben (pl. félelem, kiábrándultság, 

kétségbeesés, szomorúság, együttérzés, sajnálat, bosszú), amelyeket elfojt,
 » folyamatosan és elkerülhetetlenül nő az alkalmatlanság és bűntudat érzése,
 » megjelenik a kihasználtság egyre erősödő érzése.

A sort lehetne még folytatni, és biztosan ön is tud hozzátenni a listához néhány személyes 
tapasztalatot. 

Kezd kimerülni a munkában és veszti el a motivációját?

személyes energiamenedzsment - képzés
Az energiáját menedzselje, ne Az idejét!

https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/szemelyes-energiamenedzsment/
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mit tehetünk 
saját magunkért?
Néhány hasznos javaslat saját maga számára, hogy ne essen bele a kiégés 
rejtett csapdáiba.

1. Fogadja el, hogy a kiégés az ön esetében is ott leselkedhet. 

Tegye meg a saját érdekében is a legfőbb lépéseket az elkerüléséhez. Illetve, 
ha már felütötte a fejét, akkor a feloldásához.

2. rendszeresen töltekezzen, és ez legyen prioritás. 

Ahhoz, hogy jól érezze magát és jól teljesítsen, önnek is jó formában 
kell lennie. A jó alvás, a mozgás, a természet, az örömteli kapcsolatok, a 
különböző terápiák, meditációk, a hobbik, vagy akár csak simán egy kis 
csendben eltöltött idő mind kiváló forrásai lehetnek ereje visszaszerzésének.

3. iktassa ki az önt lehúzó dolgokat.

Figyeljen arra, hogy mivel merítette le magát, és amennyire tudja, iktassa ki 
az életéből. A frusztráló dolgokat, beleértve a munkahelyi stresszfaktorokat, 
csökkentse, amennyire lehetséges. 

Ismerje fel, hol van hajlama a maximalizmusra, és helyette gondolja át, mit 
tud delegálni mások számára. Kötelezze el magát amellett, hogy van élet a 
munkahelyen túl is, és szánjon időt is rá.

ne feledje: a legnagyobb felelősséggel, figyelemmel és 
törődéssel önmaga felé tartozik!

Mit teHetünk vezetőként, Hogy csökkentsük Munkatársaink 
kiÉGÉsÉnek veszÉlyÉt?

 » Ha elismeri, hogy a kiégés valós veszély, időben felismerheti és eredményesen kezelheti saját 
maga és munkatársai esetében is.  
Fontos, hogy tudatosítsa a nehezebb és stresszesebb feladatokat és időszakokat önmagával 
és a munkatársaival is. Ezzel egyben csökkenti az alkalmatlanság rettentően romboló érzését 
bennük, amikor nem feltétlenül önhibájuk miatt csapnak össze a hullámok a fejük felett.

 » Figyeljen arra, hogy munkatársait és önmagát is időközönként felszabadítsa a túlzott munka-
helyi nyomás alól, ha teheti. Például, szervezze át a feladatokat és határidőket, változtasson a 
munkakörnyezeten, és iktasson be feltöltődési lehetőségeket.

 » Nagyon hatásos tud lenni akár cégek, akár cégen belüli kisebb munkacsoportok esetében, ha 
rendszeresen időt és alkalmat szánnak arra, hogy a mindennapi rutinból kilépve közös progra-
mokon vegyenek részt.  
Kilazíthatnak a megszokott munkahelyi környezetből, és az egymás iránti nyitottság új néző-
pontokat hozhat aztán a munkában is. 

 » Rendszeres időközönként kommunikálja munkatársainak, ha elégedett a munkájukkal, ha sikert 
értek el egy-egy területen közösen. Egyébként is fontos, hogy érezzék minden különösebb indok 
nélkül, hogy értéke van annak, amit csinálnak, és számít rájuk ön is, a cég is.
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A vezetőképzés talán sohasem volt ennyire fontos mint most. Ezt támasztja alá a deloitte 2019-es 
Humán tőke trendek felmérésének eredménye.  

A megkérdezett 10 000 vezető 37%-a szerint a tanulás, 29%-a szerint a vezetés a top téma, és 
ezzel az első két trend.

A vezetőképzési iparágat is felkavarta a tartalmak, a kapcsolódások és a kommunikáció 
digitalizáció irányába történő erőteljes elmozdulása. A vezetőképzéssel foglalkozó cégek 
egyelőre még nem tudták teljes mértékben felvenni a tempót ahhoz, hogy a digitális világ 
nyújtotta lehetőségeket minél széleskörűbben beépítsék a szervezetek számára kínált 
szolgáltatáscsomagjaikba. 

A Harvard Business School munkatársai egy tanulmányban részletesen feltérképezték a 
vezetőképzést szolgáltató cégek ajánlatait és a jelenlegi programjaik előnyeit és korlátait. Ennek a 
tanulmánynak az alapján készült ez az írás, a vezetőképzés jelenlegi helyzetének összefoglalásaként 
és a jövőbeni kihívások feltérképezéseként.

A vezetőképzés területén ma számos külső szolgáltató cég van jelen. Ezek például a felsőfokú 
intézmények, üzleti iskolák, tanácsadó cégek, tréningcégek és online képesítést biztosító 
szolgáltatók. És jelen vannak a szervezeteken belüli képzéseket biztosító lehetőségek is, mint 
például a humánpolitikai osztály tehetséggondozó programjai, a céges akadémiák. 

Mind a külsős, mind a szervezeten belüli képzések széles körű tanulási módszereket kínálnak 
előadások, esettanulmányok feldolgozása, különböző szimulációk, kompetenciafejlesztő coaching, 
tréning és online tanulási lehetőségek formájában. 

A lehetőségeknek ez a gazdag választéka az 1990-es években jelent meg szélesebb körben, és 
azóta is töretlenül fejlődik. A vezetőképzés fejlődésének történetében hatalmas lépésnek volt 
tekinthető ez a váltás. Az addigi egyetemi képzések ugyanis már nem minden téren fedték le a 
szervezetek által igényelt kompetenciákat. Így jöttek létre, ennek a piaci résnek a lefedésére, a 
különböző tanácsadó és tréningcégek. 

Jelenleg egy újabb nagy kihívás formálja és alakítja át ezt az iparágat, ez pedig a digitalizáció. 

Vezetőképzés
Főbb vezetőképzési szolgáltatók
Tekintsük át a főbb vezetőképzési szolgáltatókat, melyiknek 
mi a fő jellemzője, és milyen valószínűsíthető kihívással 
néznek szembe a digitális világban.

Felsőfokú intézmények Mba és nyílt vezetőképzési programok-
kal

Idetartoznak az egyetemek, főiskolák által kínált vezető-
fejlesztő képzések. Az általuk kiadott tanúsítványok fontos 
jelzések a munkaerőpiacon arról, hogy milyen típusú és 
milyen szintű készségek várhatók el az itt végzettektől. 

Másrészt azok számára, akik ilyen típusú képzésen vesznek 
részt, ez egy jelentős kapcsolatitőke-építési lehetőség is 
ahhoz a területhez, ahol majd el akarnak helyezkedni.

A képzések széles spektruma található meg náluk: egye-
temi, egyetemi és munkahelyi gyakorlati oktatás ötvözése, 
speciális továbbképző programok. 

Ezek időben is rendkívül változóak, a 2–5 év közötti okta-
tástól a 8 hetes képzésig vagy a pár napos speciális to-
vábbképzésekig.

üzleti iskolák „személyre” szabott programokkal

Idetartoznak azok az üzleti iskolák, amelyek programjaikat 
úgy alakították ki, hogy könnyen alakítható legyen egy szer-
vezet vagy egy szervezeten belüli speciális igény kielégíté-
sére. 

Helyileg ők is szerveznek képzéseket a saját központjukban, 
illetve külső helyszínen, az ügyfél kívánsága szerint. 

stratégiai tanácsadó cégek vezetőképző szolgáltatásai

Idetartoznak azok a nagy, stratégiai tanácsadó cégek, ame-
lyek szolgáltatásuk szerves részeként vezetői kompetenciák 
fejlesztését is kínálják az ügyfeleik számára. Például az 
Accenture, a Deloitte, a McKinsey.

https://vezetofejlesztes.hu/deloitte-human-toke-trend-2019/
https://vezetofejlesztes.hu/deloitte-human-toke-trend-2019/
https://www.hbs.edu/faculty/Publication%2520Files/18-097_4dd52db8-2434-4004-90c3-606169bb255d.pdf
https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx%3Fnum%3D54353
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A fő tAnulási módszereK
tréningcégek és Hr-szolgáltatók képzési programjai

Idetartoznak azok a tréningcégek és HR-szolgáltatók, amelyek portfóliójuk 
részeként egyéni vagy csoportos tréningeket és coachingszolgáltatásokat 
kínálnak ügyfeleik számára. De idesorolhatjuk a kiválasztást vagy vezetői 
kompetenciaértékelést végző cégeket is. 

céges belső egyetemek

Idetartoznak azok a nagyvállalatok, melyek cégen belül, saját oktatói gárda 
alkalmazásával képesség-, készség- és önfejlesztő programokat szervez-
nek. Céges belső egyetemmel a legtöbb multicég rendelkezik. 

online tanulási lehetőségek, platformok

Idetartoznak az online kurzusok, képesítést nyújtó tanfolyamok. Ezek első-
sorban algoritmizálható, funkcionális, technikai készségek megszerzését 
teszik lehetővé.

A vezetőképzések sikerének egyik mérője, hogy a résztvevők milyen szinten tudják elsajátítani  
a vezetői kompetenciákat. Mint ahogy az is, hogy az elsajátított kompetenciákat mennyire tudják 
alkalmazni egy, a tanulási folyamatban megszokottól eltérő környezetben. 

A vezetői kompetenciák fejlesztése és beépítése a vezetőfejlesztés sarokkövei. 

A következőkben a legismertebb képzési elemeket vesszük sorba.

előadás és tesztalapú képzések

Az MBA és nyílt vezetőképzési programok alapja. Jól felépített prezentáció, a témában jártas szak-
értőtől. Az előadók és a részt vevő vezetők egymást inspirálják. Az előadások, a kérdésfeltevések 
és az ezt követő tesztek egymást kiegészítik. A résztvevők egymás kérdéseiből, válaszaiból és 
feleleteiből is tanulnak.

esettanulmányok

Szintén az MBA és nyílt vezetőképzési programok egyik alapmódszere. Esettanulmány-feldolgo-
zásra kérik a résztvevőket. Célja, hogy közösen találjanak és kapjanak olyan jól felépített megoldási 
lehetőségeket, melyek megmutatják, hogy mit kell, mit lehet, mit tehetne egy vezető hasonló hely-
zetben. 

szimulációk

Olyan tanulási környezet felépítését jelenti, amely az üzleti környezetet utánozza. A résztvevők  
a meghatározott szerepeik szerint léphetnek kapcsolatba egymással. Az alaphelyzetek között a 
leggyakoribbak az értékesítési helyzetek, a piaci versenyhelyzetek, tárgyalási technikák.

action learning megközelítés

Aktuális, nem könnyen körülírható tanulási helyzetek ezek, ahol a résztvevők és a facilitátor alakítják 
az alapszituációnak a kimenetét. Másképpen megfogalmazva, az „élő” tanulási helyzetek nincsenek 
teljesen kidolgozva. A folyamatban a résztvevők mind a hibáikból, mind a sikereikből tanulni tudnak, 
miközben nyomon követik a reakcióikat és azok következményeit.

coachingprogramok

Számos vezetőképző program részeként kínálnak egyéni vagy kis csoportos célzott coachingprog-
ramokat. Elsősorban olyan vezetői kompetenciák magasabb szintjeit megcélzó területeken, melye-
ket nem lehet strukturált környezetben fejleszteni. 
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A digitális fejlődés a vezetőképzés területén is olyan változásokat hoz, melyek hosszú távon átren-
dezik ezt az iparágat. 
A legfőbb területek, ahol mindez várhatóan megjelenik: a vezetőképzés költségeinek változása, a 
piaci szereplők kapcsolati rendszere és a további fejlődési irányok kibontakozása. A folyamat már 
elindult. 

az eGyik irány a költsÉGek optiMalizálása 
Egy releváns tananyag összeállítása, kifejlesztése, karbantartása és elérhetővé tétele nem kevés 
költséggel jár. 
Ugyanakkor egyértelműen mérhető, melyek a legkeresettebb tartalmak, milyen formában, kik a 
legfőbb fogyasztók és így tovább. A vezetőképzést szolgáltatók így optimalizálni tudják költségeiket, 
hogy a megfelelő tudásanyagot kínálják a megfelelő felhasználóknak.

eGyÉni tanulási iGÉnyek biztosítása
A költségek jelentős csökkenését vonja maga után a képzést nyújtó szakember és a részt vevő 
vezetők kapcsolatának optimalizálása is. Például az online tanítási lehetőségek bevonásával egy 80 
perces tantermi óra (amiből 60 perc a tananyag ismertetése és 20 perc a kérdések megbeszélése) 
lerövidíthető 20 vagy 30 perces online tananyagra. 
Az online vezetőképzési tananyagok lehetővé teszik a vezetők számára, hogy a saját tempójukban 
dolgozzák fel az új információkat. Bármikor megállíthatnak, lelassíthatnak, újra lejátszhatnak egy-
egy adott részt, a saját tanulási igényüknek megfelelően. 

új kÉpzÉsi irányok kibontakozása
A képzést biztosító szakember szempontjából fontos paraméterek, hogy az online tananyagok 
összeállítása számára is sokkal rugalmasabb. Az online tudástér sokkal szélesebb forrást biztosít, 
hogy egy-egy modult vagy teljes tananyagot összeállítson. És mindezt a felhasználói igények isme-
retében sokkal jobban ügyfélre szabhatja. 

Lehetősége van részekre bontani és átcsoportosítani az átadni kívánt információkat, hogy azok 
mind a cég, mind a résztvevők számára megfeleljenek. 

a vezetőképzők újrarendeződése 
A digitális fejlődés a vezetőképzés terén is átrendezi a piaci szereplők erőviszonyait. 

A cégek az online világban nincsenek már annyira kiszolgáltatva annak, hogy kinek, 
miért és mennyit fizessenek ki egy szolgáltatásért. Hiszen sokkal rugalmasabban 
választhatnak. 

Újratervezhetnek és kombinálhatnak tartalmat és tanulási tapasztalatot. 

Új vezetőképzési szakembereket vonhatnak be, akik új megközelítésmódokat 
visznek be a már megszokottá vált „eddig velük dolgoztunk”, „őket ismerjük”, 
„bennük megbízunk”, ámbár elavult vezetőfejlesztési megközelítésmódba. Így 
sokkal inkább a saját igényeikre szabhatják vezetőik továbbképzését.

Az online tér a másik oldal, a vezetőfejlesztéssel foglalkozó cégek számára 
is előnyökkel jár. Sokkal személyre szabottabb tartalmakat állíthatnak elő 
költséghatékonyan, miközben saját erősségeikre helyezhetik a legfőbb hangsúlyt. 

a Még távolabbi jövő
A hagyományos, tanárközpontú meghallgatni-elolvasni-megbeszélni-leírni tanulási 
rendszerek ideje lassan eljár. Helyét átveszik a felhasználó- és tartalomközpontú 
interaktív rendszerek, melyek sokkal inkább összhangban lesznek a felhasználók 
igényeivel. 

Az automatizált tanulási rendszerek, a személyes tanulási felhő, a mérhető viselkedési 
minták előrevetítik egy sokkal adaptívabb tanulási környezet kialakulását. 

A személyre szabott hálózatépítés, a professzionálisabb vezetőikompetencia-mérések 
és a nem helyhez kötött tanulás térnyerése már most tapasztalható a vezetőképzés 
terén. Hogy milyen újdonságok tűnnek majd fel, az előre nem megjósolható. 
Várhatóan azonban új képzési formák, modellek és a vezetőfejlesztés új módszerei 
jelennek meg a piacon. 

Hogyan hat az online tér fejlődése 
a vezetőképzési iparágra?

 

szErEtnE jobb EmbErismErővé válni?
személyiségtípusok pop up tréning

Új és hatékony tanítási, fejlesztési modellekkel

Forrás: https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/18-097_4dd52db8-2434-4004-90c3-606169bb255d.pdf

https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/szemelyisegtipusok-trening/
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