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A VEZETÉSI STÍLUS VIZSGÁLATA MUNKAVÁLLALÓI SZEMÜVEGEN  
KERESZTÜL 

Jelen tanulmányban 250 munkavállaló véleményét összegezve, kísérletet tet-

tünk arra, hogy megállapítsuk, hogyan vélekednek a kutatásban megkérdezet-

tek a vezetői stílusokról, melyiket preferálják és tapasztalataik szerint mi hatá-

rozza meg az alkalmazott vezetői eszközöket. A célok elérése érdekében primer 

kutatást hajtottunk végre online megkérdezés módszerével. Munkánk során 

szem előtt tartottuk, hogy olyan tanulmány születhessen, amely a választott 

minta elemzése révén a vezetési stílusról, annak befolyásoló tényezőiről reális 

képet mutasson továbbá egy olyan információs adatbázist hozzunk létre, amely 

a vezetők vezetéselméleti tudását mélyítheti.   

Vezetői stílus fogalma, befolyásoló tényezői 

Ahány szakemberrel találkozunk a menedzsment tudomány területén, annyiféle definíciót ka-

punk a vezetői stílusról. Hershey et al., (2001) a vezetési stílus egy tipikus viselkedési mód, ame-

lyet egy vezető tanúsít az alkalmazottaival szemben, attól függetlenül, hogy az hatékonynak bizo-

nyul-e vagy sem. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy viselkedési minta, amely alapján a 

vezető megpróbálja befolyásolni a szervezet tagjait, valamint azok tevékenységét (Northouse, 

2010). E gondolatokkal ért egyet Klein (2002) is, aki szerint a vezetési stílus a vezető mások által 

érzékelt viselkedésmintája.  

Dobák (2006) felfogásában már megjelenik az interakciók szerepe a vezetés mindennapjaiban. 

Definíciója alapján „a vezetési stílus alapvetően a fölöttes és a beosztott közötti interakciókat jel-

lemzi; azt a kapcsolatrendszert, amelyből megállapítható, hogy mekkora a vezetés és a beosztot-

tak úgynevezett döntési játéktere, valamint milyenek a vezetőknek a személyiségjegyei.”  E gon-

dolatokat erősíti meg Dobák és Antal (2013) szerzőpáros, akik a fogalom magyarázatakor azt eme-

lik ki, hogy „a vezető közvetlenül és személyesen hat a beosztottakra annak érdekében, hogy az 

egyéni és szervezeti célokat összehangolja.” Dienesné és Berde (2003) a hatalomgyakorlás módját 

értik alatta, azaz mindazoknak az eszközöknek és módszereknek az együttesét, amelyekkel a ve-

zetők hatást gyakorolnak munkatársaikra. Dedina és Cejthamr, (2005) kapcsolódik az előző gon-

dolathoz, ők a vezetési funkciók alkalmazásának módjával hozzák összefüggésbe a vezető stílusát. 

Tóthné (2000) az interakciók szerepét emeli ki. Megkülönböztet kemény (hatalmi módszerek al-

kalmazása jellemző) és lágy vezetési stílust (motiválást, meggyőzést, felvilágosítást használ fő al-

kotóerőként) a kapcsolattartás szempontjából.  

Kovács (2019) az intelligencia szerepét domborítja ki. Olyan tulajdonságként definiálja, amely ve-

lünk született, de tanulható is, feltéve, ha megvan hozzá az emberben a kellő intelligencia. Gole-

man (2003) az előzőekhez kapcsolódva, hangsúlyozza, hogy az érzelmi-lelki tényezők játsszák a 

legfontosabb szerepet egy sikeres vezetési stílus kifejlesztésében. Szerinte „a vezető és a humán 

erőforrás közötti jó kapcsolat kialakításának leghatékonyabb eszköze az érzelmileg intelligens 
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vezetési stílus. A sikeres vezető érzelmi intelligenciával rendelkezik”. Ez alatt azt érti, hogy a ve-

zető saját maga és az emberi kapcsolatainak fejlesztésére képes.  

Bakacsi (2004) véleménye szerint 4 tényező befolyásolja a hatékony vezetési stílust: 1. vezető és 

csoporttagok személyisége, 2.csoportszituáció, 3. szervezeti célok és csoportcélok, 4. környezet. 

Személyes véleményünk szerint a vezető motivációja hasonlóan fontos szerepet játszik e kérdés 

kapcsán. Érdemes néhány tisztázó kérdést megfogalmazni: milyen céljai vannak a vezetőnek a 

céggel kapcsolatban, hová szeretné eljuttatni a szervezetet rövid, közép és hosszútávon? Ter-

novszky (2003) azt hangsúlyozza, hogy a vezetési stílust befolyásoló tényezők más-más súllyal 

jelennek meg, de azt minden esetben igaznak véli, hogy ezek együttes hatásaként a vezetőben a 

„munkavállaló kollégáiról előfeltevések alakulnak ki és ezek jelentős hatást gyakorolnak a vezető 

magatartására, stílusára.”  

Stílus elméletek 

A vezetői stílus dolgozókra gyakorolt hatásának elemzéséhez vissza kell tekintenünk a vezetésel-

mélet alapjaira (1. táblázat).  

1. TÁBLÁZAT: VEZETÉSI STÍLUS ELMÉLETEK ÉS MODELLEK ÁTTEKINTÉSE 

 Klasszikus vezetésel-
méleti 

Neoklasszikus elmé-
let 

Személyiség 
központú 

elmélet 

Kontingencialista 
elmélet 

Kép-
vi-

selő 
Taylor, Fayol 

Lewin, Maslow, Tan-
nenbaum- Schmidt 

Michigani modell 
Vroom, Yetton, Fi-

edler, Hersey és 
Blanchard 

Tart-
alom 

A szervezet hatékony-
sága a rendszerben és 

nem az emberben kere-
sendő 

A vezetési stílusokat a 
döntéshozatal alapján 

csoportosítják 

A csoportosítás 
alapja: vezető sze-

mélye, személyiség-
jegyei 

A vezető stílusa és a 
vezetés feltétel-

rendszerre 
közötti kapcsolat 
feltételeit fogal-

mazza meg. 

Mo-
dell 

 

Lewin kísérlet 
Likert egytényezős 

modell 
Tannenbaum- 

Schmidt hatalom 
részvétel elmélet 

Michigani modell 
Ohiói Egyetem mo-

dellje 
Blake-Mounton mo-

dell 

Vroom és Yetton 
normatív modell 

Fiedler kontingen-
cia elmélet 
Hersey és 

Blanchard elmélet 

Forrás: (Papp G, 2020) saját szerkesztés 

 
A klasszikus vezetéselméletek szerint a vezető-beosztott kapcsolat egy cserekapcsolat, amelynek 

fő célja a feladatok teljesítése és a szervezeti célok elérése. Ebben a kapcsolatban a vezető szerep 

fókusza a feladatok végrehajtása, és mind a vezető, mind a beosztott akkor működik jól, ha meg-

találják önös érdeküket az együttműködésben (Répáczki−Juhász, 2015).  

A következő fontos mérföldkövet a neoklasszikus iskola jelentette. Az elmélet képviselői a vezetői 

magatartás vizsgálatára helyezték a hangsúlyt (Al Danaf−Berke, 2021). A vezetési stílus magatar-

tás alapú megközelítésének két nagyobb vonulata jelenik meg: a döntéshozatal módja és a vezető 

személyiségén alapuló elméletek. A döntésközpontú elméletek a vezetési stílusokat a döntésho-

zatal módján tipologizálják, hogyan hozzák meg az egyes vezetők döntéseiket, mennyire engednek 

beosztottjaiknak beleszólást a döntéshozatalba (Karácsony, 2016). Így jött létre, Lewin híres kí-

sérlete nyomán a mára már leegyszerűsített autokratikus és demokratikus vezetés. Az elmélet 

szerint egy vezető bevonja az érintetteket, és demokratikusan dönt, vagy minden döntést egyedül 
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hoz meg, és akkor autokratikusnak tekintendő, vagy magára hagyja a szervezetet és a szervezeti 

tagokat a döntési szituációban (laisseiz-faire). Likert és Tannenbaum révén megjelennek a de-

mokratikus és autokrata vezetési stílusok újabb irányai, a döntésekbe való bevonás alapján (Ko-

vács−Tőzsér, 2017, Szabó-Szentgróti et al., 2016). Azonban ez az irányzat sem bizonyult önmagá-

ban helytállónak.  

A személyiségközpontú elméletek középpontjában a döntések centralizáltsága helyett a vezető 

személyisége, a vezetői figyelem került. Likert az autokratikus és a demokratikus stíluson belül 

két-két irányzatot jelölt meg. A keménykezű és a jóakaratú parancsolót sorolta az autokratikus, a 

konzultatív és a részvételi csoportvezetőt pedig a demokratikus csoporthoz. Likert tehát a feladat-

központú (autokrata) és az emberközpontú (participatív) vezetői stílusokat helyezte egymással 

szembe két ellenpontként, és köztük több fokozatban jelölte a stílus átmeneteket. 

 A kutatások egyértelműen az emberközpontú, participatív vezetői stílus hatékonyságát igazolták 

(Csapai−Berke, 2015). Ez a tipológia épül be a későbbi ún. kontingencia modellekbe (Vroom, Yet-

ton, Fiedler, Hersey és Blanchard), amelyek a vezető stílusa és a vezetés feltételrendszere közötti 

illeszkedés követelményét fogalmazták meg. Az elmélet képviselői az univerzális megoldás kere-

sése helyett próbálták azonosítani, hogy milyen konkrét feltételek között javasolható egyik vagy 

másik vezetői megközelítés (Fehér, 2010). Vroom és Yetton normatív modellje szerint a vezetői 

magatartást a feladatstruktúrának megfelelően kell megválasztani. Fiedler kontingencia modellje 

a személyiségközpontú irányvonalat képviseli. Ő abból indult ki, hogy a különböző vezetési szitu-

ációkban más és más stílusok lesznek eredményesek. Megkülönböztet feladatorientált és kapcso-

latorientált vezetési stílust. Hersey és Blanchard azt mondja, hogy a vezetési stílust az alapján kell 

megválasztani, hogy a beosztottak milyen mértékben hajlandóak felelősséget vállalni saját dönté-

seikért, cselekvéseikért (Szabolcsi, 2016; Gelencsér et al., 2020). 

Feltételezhetően, ahogy haladunk előre a korral egyre újabb szempontok fognak szerepet játszani 

a vezetői/vezetési stílusok kialakításában, a csoportosításáról nem is beszélve. 

Módszertan 

A célkitűzések elérése érdekében primer és szekunder információs forrásokat használtunk fel. 

Primer forrásként egy általunk összeállított kérdőív segítségével vizsgáltuk a vezetői stílust és an-

nak összetevőit. A kutatásban való részvétel önkéntesen működött, az identitás titokban tartása 

végett. Kizárólag olyan személyes kérdéseket tartalmazott a kérdőív, mint nem, életkor, iskolai 

végzettség. A kutatásban 251 olyan megkérdezett munkavállaló vett részt, akik minimum 5 éves 

versenyszférában eltöltött munkatapasztalattal rendelkeztek. Munkanélküliek illetve 5 évnél rö-

videbb ideje foglalkoztatottak a kutatásban nem vehettek részt, erre vonatkozó szűrőkérdés a kér-

dőív elején megfogalmazásra került. 

Mintavételi mód:  

• Mintavétel helye: Dél-Dunántúli régió 

• Adatforrás: primer adatok.  

• Kutatási módszer: megkérdezéses vizsgálat.  

• Kutatási eszköz: online kérdőív 

• Mintavételi eljárás: hólabda módszer 

• Megosztó felület: social media portálok 

A kvantitatív kutatás lebonyolítására 2018. február és 2019. szeptember között került sor, önki-

töltős kérdőívek segítségével. A kérdőív kitöltésére online formában került sor. A mintavételezett 

adatok statisztikai elemzésére az SPSS 26.0 és MsOffice Excel statisztikai programokat használtuk 
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fel. A feldolgozó program kiválasztását az indokolta, hogy lehetőséget teremt az összefüggés vizs-

gálatok és a hipotézis vizsgálatok elvégzésére, az adatok korrekt pontos megjelenítésére. Szekun-

der információk összegyűjtéséhez szakirodalmi cikkeket, publikációkat, tanulmányokat, és inter-

netes forrásokat használtunk fel.  

Vizsgálatok, eredmények és értékelésük 

A kérdőív első részében a háttérváltozók (2. táblázat) felvételére került sor, amelyek segítségével 

ok-okozati összefüggések megfogalmazására nyílt lehetőségünk. 

2. TÁBLÁZAT: A KUTATÁS HÁTTÉRVÁLTOZÓI 

Jellemző Arány 

A válaszadók személyes adatai 

Válaszadók száma 250 

Nem szerinti megoszlás
  

58 %-nő, 42 % nő 

Kor szerinti megoszlás 
A megkérdezettek: 30%-a 18-29, 28%-a 30-39 év közötti, 4%-a 60 év 

feletti. 

Válaszadók munkahelyére vonatkozó adatok 

Legjellemzőbb cégprofil versenyszféra 

Cégméret közepes és nagyméretű vállalat 

Forrás: saját kutatás alapján 

 

1. ÁBRA A MEGKÉRDEZETTEK ÉLETKOR SZERINTI ELOSZLÁSA (N=250) 

 
Forrás: Saját adatok alapján 
 

Az összesített 1. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek életkor szerinti megosz-

lása a következőképpen alakul: a legtöbb kitöltő a 40-59 éves korcsoportba sorolható, ez az összes 

kitöltő 38%-át teszi ki. A megkérdezettek 30%-a 18-29, 28%-a 30-39 év közötti, és mindössze 

4%-a 60 év feletti. A harmadik háttérváltozónk az iskolai végzettség volt. Az erre vonatkozó ada-

tokat a következő 2. ábrán mutatjuk be. 
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2. ÁBRA: ISKOLAI VÉGZETTSÉG ALAKULÁSA (N=250) 

 
Forrás: Saját adatok alapján 
 

Az 2.ábra alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek döntő többsége egyetemet végzett, de 

fontos azt is kiemelni, hogy korcsoportok szerint ez változó módon alakul, amelyet a munkaerő 

érték mutatók (Kőmüves, 2010) is alátámasztanak: 

 

A háttérváltozók vizsgálatát követően térjünk át azoknak tényezőknek az elemzésére, amelyek 

összefüggésbe hozhatók a vezetési stílussal. A vezetési stílus a hatalom gyakorlásának szokásos 

módja, amely általában egységesnek tekinthető, de esetenként sajátos egyedi vonásokkal is kiegé-

szülő vezetési magatartás (Lippert R, 2015). A klasszikus felosztás szerint alapvetően három ve-

zetői típust különböztetünk meg a vezetők jellemzésekor. Ezek az autokratikus, demokratikus és 

laissez-faire vezetés. A kutatásunk kezdetén tisztáztuk, hogy a válaszadók mennyire preferálják a 

felsorolt 3 vezetési stílust. Az eredményeket az SPSS 26.0 programban segítségével összevetettük 

a nemmel, mint háttérváltozóval. (3. táblázat a következő oldalon) A kereszttábla elemzést köve-

tően a Khi-négyzet próbát elvégezve megállapítottuk, hogy nincs összefüggés a nem és a vezetői 

stílus között (p-érték mindhárom esetben meghaladta az 5%-ot). 
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3. TÁBLÁZAT: A NEM ÉS A VEZETÉSI STÍLUS KAPCSOLATA 

 1 2 3 4 5 p-érték Cramer 

autokratikus 
férfi/nő 

22/46 22/25 29/43 24/25 8/7 0,297 0,140 

demokratikus 
férfi/nő 

1/5 3/5 9/17 43/47 49/72 0,119 0,466 

liberális 
férfi/nő 

50/82 21/35 20/20 11/5 3/4 0,169 0,128 

Forrás: saját kutatás 

 
Látható, hogy a megkérdezettek döntő többsége a demokratikus vezetési kapcsolatot preferálja. 

Ez a vezetői típus az együttműködésre épít: bevonja a tagokat a feladatok, a szabályok, a célok, a 

munkamódszerek meghatározásába. Nagyon erős csapatot képesek építeni, és ki is tudják hozni 

belőlük a legjobbat. A Cramer-érték közepesen erős kapcsolatot mutat (0,466) a nem és a vezetési 

stílus között. Az autokratikus vezetés erősen megosztotta a válaszadókat, annak ellenére, hogy 

autokrata vezetők már komoly cégbirodalmakat építettek fel. Képesek végrehajtani elképzelései-

ket, megkövetelni elvárásaik betartását. A Cramer-érték tekintetében a nem és az autokratikus 

vezetési stílus között laza kapcsolat fedezhető fel, ahol C= 0,140. A válaszadók leginkább a liberális 

vezetési stílustól határolódtak el. Jellemző az ilyen vezetőkre, hogy képtelenek kellő határozott-

sággal fellépni, időben döntést hozni. A Cramer-érték tekintetében a nem és a liberális vezetési 

stílus között szintén laza kapcsolatot találtunk, ahol C=0,128. Ezt a kérdést megvizsgáltunk az élet-

kor és az iskolai végzettségek függvényében is. Mivel a khi-négyzet próba hasonló eredményt ho-

zott, mint az előző vizsgálatnál, ezért ennek leíró statisztika eredményeit tártuk fel. A megkérde-

zettek által adott válaszokat a 4. táblázatban mutatjuk be a módusz, a medián, valamint a szórás 

mutatószámok segítségével. 

4. TÁBLÁZAT: ÉLETKOR ÉS A VÁLASZTOTT VEZETÉSI STÍLUS 

 autokratikus demokratikus laissez-faire 

 módusz medián szórás módusz medián szórás módusz medián szórás 

18-29 2 2 1,067 5 4 0,996 1 2 1,016 

30-39 2 2 1,279 5 4,5 0,876 1 1 0,975 

40-59 3 3 1,202 5 4 0,958 1 1 1,139 

60- 5 4 1,250 5 5 0,467 1 2 1,508 

Forrás: Saját adatok alapján 

 
A 4. táblázat adatai jól mutatják, hogy a fiatalabb korosztály nehezen, vagy egyáltalán nem prefe-

rálják az autokratikus vezetési stílust, nyilván ez összefüggésbe hozható a munkaerőpiacon elfog-

lalt kedvező pozíciójukkal. Életkoruknál fogva könnyebben találnak maguknak munkát abban az 

esetben, ha a vezetési stílussal nem tudnak azonosulni, mint az idősebb korosztály képviselői. Vé-

leményünk szerint ezzel magyarázható, hogy a 18-39 éves korosztály esetében mért módusz csu-

pán a 2-es értéket érte el, míg az idősebb korosztály esetén ez a mutató a 40-59 év közöttiek ese-

tében 3, a 60 év fölöttieknél pedig 5 volt. Az adatok elemzése során az is megállapítható, hogy 

minél magasabb a válaszadó iskolai végzettsége, annál inkább a demokratikus vállalatvezetést 

preferálja, amelyet a kereszttáblás vizsgálat eredményei (5. táblázat a következő oldalon) is alátá-

masztanak.  
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5. TÁBLÁZAT: ISKOLAI VÉGZETTSÉG ÉS A VEZETÉSI STÍLUS KAPCSOLATA 

 
1-8 osz-

tály 
szakiskola, szak-

munkás 
érettségi érettségire épülő 

képzés 
diploma p-ér-

ték 

 át-

lag SD átlag SD át-

lag SD átlag SD át-

lag SD 

autokratikus 3,33 2,08 2,81 1,36 2,6 1,09 2,69 1,31 2,47 1,23 0,596 

demokratikus 4,67 0,58 3,93 1,07 4,4 0,86 4,24 1,01 4,23 0,90 0,324 

liberális 3,67 1,16 2,41 1,31 2,06 1,17 1,84 1,01 1,58 0,86 0,00 

Forrás saját kutatás alapján 

 

A rendelkezésre álló szakirodalmakból tudjuk (Ford, 1995), hogy a vezető stílusát meghatározza 

a beosztottak érettsége. Hersey és Blanchard az egyes stílusokra jellemző vezetői viselkedéseket 

fogalmaztak meg (Sipos G. et al., 2014). A szerzőpáros négy vezetői típust (bátorító, bevonó, irá-

nyító, megbízó) különít el a kapcsolat orientáltságának szintje szerint. A következő lépésben meg-

néztük, hogy a megkérdezettek melyik stílust preferálják leginkább. (3. ábra) 

3. ÁBRA: PREFERÁLT VEZETŐI STÍLUS 

 
Forrás: Saját adatok alapján 
 

Az ábrán látható, hogy a válaszadók többsége (85%-a) a bevonó és megbízó vezetői stílusokat 

preferálják leginkább. Ebben az esetben a vezető és a csapat együtt dönt, így a munkatársak támo-

gatva érzik magukat. Véleményünk szerint ennek fontos szerepe lehet a motiváció és a szervezeti 

elköteleződés folyamatában, hiszen a dolgozó azt érezheti, hogy fontos a véleménye. A kereszt-

tábla elemzés (6. táblázat) során megállapítottuk, hogy szignifikáns kapcsolat mutatható ki az is-

kolai végzettség és a választott vezetési stílus között. Minél magasabb végzettséggel rendelkezett 

a válaszadó, annál inkább preferálta a bevonó vagy a megbízó vezetési stílust. 
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6. TÁBLÁZAT: ISKOLAI VÉGZETTSÉG A VEZETÉSI STÍLUS VÁLASZTÁS KAPCSOLATA, % 

 1-8 osz-
tály 

szakiskola, 
szakmunkás 

érett-
ségi 

érettségire 
épülő képzés 

dip-
loma 

Phd 
p-ér-
ték 

C 

be-
vonó 

0,5 8,4 22,3 20,5 47,9 0,5 

 
0,001 

 
0,22 

báto-
rító 

9,5 33,3 14,3 4,8 38,1 0 

irá-
nyító 

0 0 12,5 50,0 37,5 0 

meg-
bízó 

0 28,6 14,3 0 57,1 0 

Forrás: saját kutatás alapján 
 

A bátorító stílust választó alanyok legnagyobb hányadát a fiatal korosztály, míg a bevonó stílust a 

középkorúak adták. Véleményünk szerint a kapott eredmények azzal hozhatóak összefüggésbe, 

hogy a fiatalok még kellő tapasztalat hiányában jól motiválhatóak, ha a vezető bátorító szavakat 

használ, számukra kihívást jelentő feladatokat delegál. Az irányító stílus alkalmazását gyakorlati-

lag minden korosztály elutasította. A vezetői munkára a világos egyértelmű utasítások jellemzőek, 

erős szabályozó és ellenőrző funkció mellett. Azt gondoljuk e vezetői stílus alkalmazása hatékony 

lehet például az újonnan belépő dolgozók esetében, akiknek részletesen el kell mondani minden 

feladatot. 

A vezetési stílus fontos jellemzője a döntéshozatal. A döntésközpontú személyes vezetési elméle-

tek (Lewin, 1975; Likert, 1974; Tannenbaum-Schmidt, 1966) a vezetési stílusokat aszerint hatá-

rozzák meg, hogy a vezető mennyire vonja be a beosztottakat a döntéshozatali folyamatokba? Így 

a kutatás következő pontja e kérdéskör vizsgálatára épült. Az összesített válaszok elemzése során 

megállapítottuk, hogy a vizsgált vezetők döntéseiket csoportosan, vagy konszenzus alapján hoz-

zák meg. A válaszok módusz és medián értéke is 4-es volt. Ez az eredmény azért is kiemelkedően 

fontos, mert a csoportosan, konszenzus alapján meghozott döntéseket a munkahelyi kollektívával 

könnyebb elfogadtatni. Az elmúlt években, főleg a multinacionális vállalatok megjelenésével egyre 

inkább a csoportos döntések elterjedésének lehetünk szemtanúi. Hangsúlyozni szeretnénk azon-

ban, hogy a programozott rutin jellegű döntések esetén inkább az egyéni döntések, még a nem 

programozott döntések esetén már sokkal inkább a csoportos döntések kerülnek előtérbe. Egyet-

értünk Szikra (2012) véleményével, aki kiemeli, hogy napjainkban azért kerültek előtérbe a cso-

portos döntések, mert a vállalatok vezetési folyamatának a bonyolultsága megnövekedett, ezáltal 

specializáltabb tudást is igényel, sok esetben akikre a döntés hatással lesz, azok kényszerítik ki, 

hogy részt vehessenek a döntéshozatalban.  

E kérdés kapcsán fontos vizsgálnunk, hogy a vezető milyen mértékben veszi figyelembe a saját, 

illetve a szervezeti célokat. A válaszadókat arra kértük fel, hogy 1-5-ig terjedő Likert-skálán érté-

keljék személyes tapasztalataik alapján, hogy vezetőjük döntéseit vajon mely szempontok befo-

lyásolják. Erre vonatkozó adatokat a 4. ábrán mutatjuk be. (következő oldal) 
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4. ÁBRA: VEZETŐI DÖNTÉSEK 

  
Forrás: Saját adatok alapján 
 

Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a válaszok módusz értéke 4, amely arra enged kö-

vetkeztetni, hogy a vizsgált munkahelyi vezetők a döntéseik során a szervezeti célokat előnyben 

részesítik a saját egyéni érdekeik előtt. A válaszokat a nemek függvényében nézve, kijelenthetjük, 

hogy a kérdés és a nem laza kapcsolatot feltételez (C=0,194, p=0,052) és nem hozott szignifikáns 

eredményt. A vezetői stílus sikerességét és ezzel egy vállalat versenyképességét befolyásolja, hogy 

kik hozzák meg a döntéseket, milyen készségekkel, személyes jellemzőkkel rendelkeznek. A veze-

tői stílust befolyásoló tényezők azonosítása érdekében arra kértük a válaszadókat, hogy 1-5- ig 

terjedő skálán értékeljék, hogy az általunk megadott tényezők tapasztalataik szerint milyen mér-

tékben befolyásolják a vezetési stílust (7. táblázat).  

7. TÁBLÁZAT: A VEZETÉSI STÍLUST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

 Szórás Módusz Medián Átlag 

empátia 0,92 4 4 4,08 

döntésképesség 0,79 5 4 4,23 

személyiség 0,81 5 4 4,26 

motivációja 0,85 5 4 4,27 

kommunikáció 0,73 5 3 4,42 

problémamegoldó készség 0,74 5 5 4,43 

Forrás: Saját adatok alapján 
 

A vezetési stílust leginkább befolyásoló tényezőként (átlag=4,43) a válaszadók a problémameg-

oldó készséget gondolták. Ez a válasz meglepett bennünket, de mélyebbre ásva magunkat e témá-

ban, azt gondoljuk e válaszlehetőség jelölésének van relevanciája. A problémamegoldás készsége 

olyan összetett fogalom, amely szorosan összefügg a kommunikációval, motivációval, konfliktus-

kezeléssel, dominanciával, valamint a döntéssel. E tényezők együttese pedig kihat a vezetői stí-

lusra.  

A táblázatban második helyre tették a kommunikációt, mint vezetési stílust befolyásoló tényezőt. 

Magyarázatként fogadjuk el. De Vries (2010) véleményét, aki azt mondja, hogy a kommunikációs 

stílus meghatározója a vezetői sikerességnek, elfogadottságnak és a csoport eredményeknek egy-

aránt. Természetesen megfogalmazódhat bennünk a kérdés, hogy miért is ennyire fontos e 
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tényező szerepe? A választ abban látjuk, hogy a kommunikáció határozza meg a vezető-vezetett 

közti kapcsolat formáját, amely majd befolyásolja a szervezeten belüli hatékonyságot és egyben 

az egész vállalkozás eredményességét.  

A motivációnak a szerepéről korábban már szóltunk. Látható, hogy a válaszadók is fontosnak és 

vezetési stílust befolyásoló tényezőnek tekintik szerepét. A válaszadó nők 83 %-a, a férfiak 81 %-

a jelölte fontos vagy nagyon fontosnak. Egy demokratikus, az alkalmazottak bevonására építő, ins-

piráló vezető valósággal szárnyakat képes adni mind egyéni mind csoportos szinten az alkalma-

zottaknak. Még egy autokratikus vezető, aki csak önmagával foglalkozik, saját sikereit építgeti, a 

munkatársak, team tagok motivációját képes csírájában elfojtani.  

A vezetők személyiségjegyeinek vizsgálata szintén fontos terület, amelyet a válaszadók is megerő-

sítettek válaszaikban - modusz 5- hiszen befolyással lehetnek arra, hogy milyen vezetési stílust 

alkalmaz a vezető. Ebből kiindulva azt kell mondanunk, hogy minden vezető számára fontos fel-

adat, hogy képes legyen felmérni a személyiségében meglévő adottságokat, azokat a készségeket 

és képességeket, amelyek alkalmassá teszik őt később mások vezetésére. A válaszokat tovább ele-

mezve azt is megállapíthatjuk, hogy az életkor és a személyiség jellemzők jelölése között laza kap-

csolat húzódik meg, ahol a Cramer mutató C=0,121, p =0,052.  

Sarkalatos kérdés, hogy a vezetői stílust milyen módon és mennyire befolyásolja a vezető empati-

kus készsége, azaz, hogy megértse munkatársai motivációit, érzelmeit és hajlandó legyen segítő 

kezet nyújtani nekik, ha szükséges. A személyes vezetés lényege pont ebben rejlik, hogy képes-e a 

vezető felismerni munkatársainak motívumait, és milyen interakciókat kezdeményez velük. Lát-

ható, hogy az empátiát, mint vezetési stílust befolyásoló tényezőt a válaszadók is fontosnak tart-

ják, de szerepét nem ítélik kiemelkedő jelentőségűnek. Erre utal az is, hogy nem találtunk szigni-

fikáns kapcsolatot a nem, életkor vagy a végzettséggel való összevetésben.  

A jó vezető ismérve a döntésképesség. Az a vezető, aki nem képes jelenlétével, döntéseivel hozzá-

segíteni a célok eléréséhez az általa irányított szervezetet, anyagi és erkölcsi veszteséget okoz ön-

magának és szervezetének, illetve bizonytalanságot teremthet a munkavállalókba. A dolgozók de-

motiválttá válhatnak és kitolódhat a szervezeti elköteleződés ideje. A leírt szervezeti tünetek sok 

esetben mutatnak a  liberális vezetés irányába. A megkérdezés rámutatott (p=0,047) arra az ösz-

szefüggésre is, hogy minél magasabb a válaszadó iskolai végzettsége annál fontosabb számára, 

hogy vezetője kellő határozottságú, döntőképes vezető kompetenciákkal rendelkezzék.  

Összefoglalás 

Jelen tanulmányban 250 munkavállaló véleményét összegezve, kísérletet tettünk arra, hogy meg-

állapítsuk, hogyan vélekednek a kutatásban részt vevők a vezetői stílusokról, melyiket preferálják 

és tapasztalataik szerint mi határozza meg az alkalmazott vezetői eszközt. A célok elérése érdek-

ében primer kutatás hajtottunk végre online megkérdezés módszerével. A felmérés eredményei-

ből – a résztvevői minta válaszainak elemzéséből és értékeléséből –összegzésképpen megállapít-

ható, hogy: 

• a megkérdezettek döntő többsége a demokratikus vezetési stílust preferálja. Kapcso-

latot találtunk az elfogadás és az életkor viszonylatában. Ennek megfelelően megálla-

pítottuk, hogy a fiatalabb korosztály kevésbé, vagy egyáltalán nem fogadja el az autok-

ratikus vezetési stílust, míg az idősebb korosztály, - akik a munkaerő-piac sajátossága-

iból adódóan eleve hátrányos helyzetben vannak, jobban tudnak azonosulni azzal. A 

elemzések arra is rávilágítottak, hogy kapcsolat van az iskolai végzettség és a válasz-

tott vezetési stílus között is. E szerint minél magasabb a válaszadó iskolai végzettsége, 

annál inkább a demokratikus vállalatvezetést preferálja.  
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• Hersey és Blanchard modelljét felhasználva és vizsgálva megállapítottuk, hogy válasz-

adók a bevonó és a bátorító vezetői stílust támogatják döntően. A kereszttábla vizsgá-

latok során szignifikáns kapcsolatot találtunk az iskolai végzettség és a választott ve-

zetési stílus között. Ennek megfelelően megállapítottuk, hogy minél magasabb végzett-

séggel rendelkezik a válaszadó, annál inkább preferálja a bevonó vagy a megbízó ve-

zetési stílust. 

• A vezetői döntések vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a válaszadó alkalmazot-

tak szerint vezetőik döntéseiket csoportosan, vagy konszenzus alapján hozzák meg. 

Továbbá az is kiderült, hogy a döntések meghozatala során a szervezet célokat előny-

ben részesítik a saját egyéni érdekeik előtt. A nemekkel összevetett kereszttábla elem-

zés laza kapcsolatot feltételezett (c=0,194, p=0,052), mutatott ki. A válaszok módusz 

és medián értéke is 4-es volt. 

• A vezetői stílust befolyásoló tényezők vizsgálata során a válaszadók a legfontosabbnak 

a problémamegoldó, majd kommunikációs készségeket, a vezetői motivációt, szemé-

lyiséget, döntőképességet, illetve az empatikus készséget említették. 

A leírtak alapján a következő javaslatokat kívánjuk megfogalmazni: 

• Az általános vezetői tréningek évenként történő szervezése, kompetenciák fejleszté-

sében és a vezető stílus kialakításában jelentős segítséget nyújthat.  

• Érdemes hangsúlyt fektetni a vezetői elégedettség évenkénti mérésére és ennek ered-

ményeit fontos felhasználni mind a stratégiai tervezés, mind a motivációs csomag ösz-

szeállítása során. 

• Fontos lehet a vezető munkájának egy külső szakember által történő értékelése, illetve 

annak eredményével történő szembesítése. 
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