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ÁTTEKINTÉS 

ÁTTEKINTÉS 
 

A disszertációban összefoglalt kutatás – az összehasonlító viselkedéstudomány 

kiterjesztésével – a vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus vizsgálatára 

irányult. 

Kutatásom az ember csoportviselkedésében döntő szerepet játszó főemlős örökség 

miatt, elsősorban az emberszabású majmokkal összekötő közös őstől származó, 

munkahelyi viszonyok között is kimutatható viselkedési mechanizmusok feltárására 

fókuszált. Viselkedésünk komplexitása, a bonyolult összefüggések megismerése 

azonban munkám során sokszor elengedhetetlenné tette az olykor meglehetősen 

nagy különbségek mélyrehatóbb elemzését is. 

Célom az volt, hogy az emberi természet sajátosságainak kifejezetten szervezeti 

körülményekre jellemző megnyilvánulásait feltérképezve, olyan ismeretekkel, 

vezetéslélektani tanácsokkal szolgáljak, melyek figyelembevételével nem csak a 

szervezeti teljesítmény, hanem a munkahelyi légkör is javítható. 

Ez a megközelítés mindenképpen újszerűnek mondható. Be kell vallanom, hogy 

ennek ötlete, majd annak empirikus módszerekkel történő kutatása meglehetősen 

nagy örömmel töltött el. 

A vizsgálatok sikeres lefolytatása az interdiszciplináris terület társadalom- és 

természettudományos ágának együttes szakirodalmi feldolgozását igényelte. Az 

interdiszciplinaritás efféle jelenléte lehetővé tette számomra a két tudományterület 

(a viselkedés- és a vezetéstudomány) kutatási módszereinek együttes, szimbiózison 

alapuló alkalmazását, mely a valóság mélyebb és pontosabb feltárását 

eredményezte. 

A vezetéstudományi szempontból is jelentős, nagyszámú konklúzió túlmutat az 

emberi viselkedés megismerésének ősi, általános igényén. 

A szervezeti körülmények között megnyilvánuló tulajdonságaink sokszor evolúciós 

gyökerekből táplálkozó, genetikai örökségen alapuló jellegzetességek előretörésére 

utalnak. A „Kutatási területek” című fejezetben ezek bemutatására teszek kísérletet. 



ÁTTEKINTÉS 

A kutatás eredményei számos publikációban megjelentek, a megismerés újszerű 

eredményeiről hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, illetve az egyetemi 

oktatómunkám során számolhattam be az érdeklődőknek. 

Véleményem szerint, a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásában is (pl. a 

vezetéslélektan területén) figyelemre méltó lehetőségek rejlenek, melyet az 

„élesben” való tesztelések első eredményei egyértelműen igazoltak. 



SUMMARY 

SUMMARY 

 
’THE WISE MAN LIVES IN ACCORDANCE WITH THE NATURE’ 

LAO-CE 

 

 
I have had an affection for the nature since my childhood. I have felt attracted by 

the discovery of the tiniest details, quivers as well as by the interaction of complex, 

embedded systems. 

It is my firm belief that human versatility and sensitivity to the things of the world 

around us are to the advantage of both the individual and the society. 

 

My qualifications in natural and social sciences have created the suitable basis for 

choosing an interdisciplinary field for research which deals with both disciplines at 

the same time. 

Urged by my internal motivation I set myself an aim to produce a real added value 

through the entirely new approach of management sciences. 

Complexity of human behaviour and the desire to acquire this knowledge have 

comitted me to do scientific research of human character and the relations of human 

groups. 

 

What can be the secret behind the unrivalled success of Homo sapiens, the 

intelligent man? What is the driving force behind his deeds? How could we explain 

the behaviour of human race and that of ourselves? Questions like these have 

engaged the attention of mankind for a long time. 

Several disciplines like philosopy, psychology, antropology and sociology have 

tried to answer these questions in different ways. Despite all the efforts there are 

still blank spots, there is an increasing demand for synthetizing the isolated results. 

Collecting the answer pieces we have to take into consideration the natural 

scientific results producing resounding success in behaviourism. Ethology, 
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evolution biology and genetics have surprised the world with inventions that are 

welcomed by scientists of other fields as well. 

 

Before starting my research work I wondered what kind of results can be expected 

from collective examination of human ethologic attitude to behaviourism, human 

factors of management science and management physcology and whether these 

results can be used in organizational circumstances. I come to the conclusion that 

the scientific results of human ethology explaining human nature and behaviour 

originating from evolutional roots can be employed profitably in management 

science as well. 

With authentic knowledge of human character and driving forces of our behaviour 

and applying this knowledge to organizational circumstances in the workplace we 

can increase both the individual and team achievement. Besides we can also form 

working conditions better adjusted to our nature and genetical inheritance and 

through this, our job satisfaction can be improved significantly. It is the category of 

joy that can be shared by the superior and the subordinate alike. 

 

With my dissertation on the one hand I would like to contribute to the synthesis of 

so far accumulated knowledge of different disciplines, on the other hand I intend to 

restore the lost balance which made the behaviourists in the past examine mainly 

the differences caused by local customs and traditions. 

I believe that emphasizing the differences existing on the surface can sometimes 

overshadow the deeply rooted and very significant similarities. These similarities 

are of great importance in exploration of human behaviour. 

My research investigates peculiarities of human nature based on genetical 

inheritance in the workplace hoping to discover appreciable factors from the point 

of view of management science. 

 

In my opinion a detailed research of these factors in institutional forms can provide 

new, forward-looking information, results and methods, social significance of 

which cannot be neglected. 
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From this pile of results discovered by the research all people working in organized 

conditions can profit, regardless of the place they occupy in social hierarchy. Man is 

a ’social animal’ and it is valid for each of us despite the differences originating 

from personal characteristics. 

Not a person working in community can get rid of the consequencies arising from 

this fact, so the exploration of that is essential for the employers and employees as 

well. From the answers employers gave to a questionnaire turns out clearly that 

paying attention to their subordinates, solving their problems comfortingly are of 

great importance for the leaders. The findings of my research exploring the 

characteristics of human nature in the workplace can be utilized in situations like 

calming agression, creating synchrony, forming the ideal team for a task or 

strengthening human relationships etc. 

I think the results of different research fields can be employed profitably in practice 

as ’influencing zones’ where a problem connected with management psychology, 

reorganization or conflict management can occur. I can provide help to the solution 

of such problems on the basis of my behaviourial research. Taking these findings 

into consideration can result in a more effective and pleasant atmosphere in team 

work and in organizations. 

 

Let me remark that this knowledge can be benefitial from another point of view as 

well. In our rapidly changing world discoveries that are constant and valid in the 

long run can be considered rarities. But genetic components effecting human nature 

besides environmental factors can be regarded as permanent because of the slow 

and conservative nature of evolution. So the effects of genetic factors –

demonstrated later on in my thesis- influencing our colleagues’ behaviour will be 

verifiable in the following generations too. 
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Kunos István disszertációja új, feltétlenül a nem szokványos témaválasztás olyan 

összefoglaló kutatási részeredménye, amelyet az interdiszciplináris jelleg mellett, a 

vezetéselmélet számára feltétlenül figyelemre méltó kísérletnek kell minősíteni. A 

részeredmény kifejezést nem a produktum lekicsinyítő megítéléseként kell 

értelmezni, hanem a témakör tágasságához, a lehetőségekhez, a további kutatási 

perspektívák nagyságához viszonyított relatív mérték tükrébe helyezve. 

 

Az evolúció és az ahhoz tartozó rendszerelmélet is azt bizonyította, elméletileg is 

igazolta, hogy a fejlődés, a hierarchikus rendszerszintek az előző szint eredményeit 

minőségileg mindig meghaladták, de egyben integrálták is azokat magukba. Jogos 

tehát ennek az ívnek a végig gondolása a vezetéstudomány és a humánetológia 

vonatkozásában is. 

Természetes törekvés egy-egy kutatás és egy disszertáció megírásához az egészből 

a rész felé való közelítés, a témaszűkítés. 

A kiemelt kutatási témákat a magam részéről lényegesnek, az e vonatkozásban 

összefoglalt eredményeket pedig a Ph.D. értekezésekkel szemben támasztott 

követelményeket kielégítőnek ítélem meg, ezért a disszertáció elfogadását 

javasolom. 

Kunos István további alkotó munkájához, az úton való továbbhaladásához szép 

szakmai sikereket kívánok. 

 

 

 

Szintay István 
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Az általam választott kutatási terület interdiszciplináris jellege, esetemben egy 

társadalom- és egy természettudományos ág együttes vizsgálatát jelentette. Ez a 

fajta „kettősség” számomra nyilvánvalóvá tette a két tudományterületen használatos 

módszerek egymást átható, szimbiotikus alkalmazását, mely külön módszertan 

kidolgozását igényelte. 

Már munkásságom kezdetekor látszott, hogy „nagy fába vágom fejszémet”. Teljes 

mértékben hiányzott ugyanis az a szakirodalom, mely a témát az általam 

„megálmodott” módon közelítette volna. Meg kell említenem azonban, hogy ez a 

tény még inkább növelte lelkesedésemet. 

Bármily kutatásról legyen is szó, annak sikeres lefolytatása szinte sohasem 

kizárólag egy ember érdeme, ezért különösen hálás vagyok Barátaimnak, akikkel a 

természetben barangolva, egy elmélkedésünk közben „pattant ki belőlem az isteni 

szikra”, mely ötletet adott későbbi vizsgálataimhoz. 

Igen nagyra értékelem azt a szakmai és emberi segítséget, melyet a humánetológia 

hazai szaktekintélyétől, Csányi Vilmos akadémikustól kaptam, számos személyes 

találkozásunk alkalmával. 

A vezetéstudománnyal kapcsolatos ismereteim bővítése és a szakmai „terelgetés” 

sokszor áldozatos munkájáért hálával tartozom tudományos vezetőmnek, Szintay 

István professzornak, a Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézete 

igazgatójának. 

Nagy Aladár professzor, a közgazdaságtudomány doktora, különösen nagy 

segítséget nyújtott a társadalomkutatás gyakorlatának módszertanával kapcsolatos 

szakmai és egyéb, általános érvényű tanácsaival. 

Hálás vagyok Lehőcz Márta pszichológusnak, akivel számtalan érdekes beszélgetést 

folytatva, a témát még sokrétűbben és mélyebben sikerült elemeznem. 

Köszönettel tartozom Szlankó Jánosnak, a KFKI Számítástechnikai Rt. elnökének, 

kutatásom eredményeinek gyakorlati alkalmazhatóságát vizsgáló aspektusaiért. 

És végül, de nem utolsó sorban a Miskolci Egyetem kollektívájának, kollégáimnak 

és mindazoknak, akik segítőkész hozzáállása nélkül a disszertáció ebben a formában 
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 nem jöhetett volna létre. 

 

Külön kell köszönetet mondanom Édesanyámnak, hiszen az Ő megértése és 

támogatása nagymértékben hozzájárult a mű megszületéséhez. 

 

Valamennyiüknek tiszteletteljes köszönetem. 

 

 

Miskolc, 2003. február 20. 

 

 

Kunos István 
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„A róka megváltoztatja a szőrét, 
de nem a természetét.” 
 

Suetonius 

 

 

Körülbelül négy és fél milliárd évvel ezelőtt kialakult egy kicsiny, barátságos 

bolygó, a Föld. 

Az elmúlt hatszázmillió év során felszínének hőmérséklete lehetővé tette a 

legkülönfélébb életformák megjelenését. Ezalatt több mint egymillió állat- és 

csaknem félmillió növényfaj fejlődött ki. 

Később azonban az egyik állatfaj fokozatosan átvette az uralmat a többi élőlény 

fölött. Ez a kis termetű emberszabású szakított régi életmódjával, hátsó lábaira állt, 

és beszélni kezdett. 

Vajon mi lehet a Homo sapiens, a „bölcs ember” páratlan sikerének a titka? Milyen 

mozgatórúgók húzódnak cselekedetei mögött? Hogyan lehetne a faj, és saját 

magunk viselkedését magyarázni? 

Ilyen, és hasonló kérdések már régóta foglalkoztatják az emberiséget. 

Számos tudomány – mint a filozófia, pszichológia, antropológia, szociológia – 

meglehetősen sokféleképpen igyekezett választ találni a „nagy kérdésekre”. Az 

erőfeszítések ellenére maradtak fehér foltok, és úgy tűnik egyre nagyobb igény 

mutatkozik a sokszor izolált eredmények egyfajta szintézisére. 

A végső választ körvonalazó gyöngyszemek felfűzésekor azonban figyelembe kell 

vennünk – az utóbbi időben – a viselkedéskutatásban átütő sikereket produkáló 

természettudományos eredményeket is. Az etológia, az evolúcióbiológia és a 

genetika mind-mind olyan felfedezésekkel lepték meg a világot, melyeket más 

területek kutatói is örömmel üdvözöltek. 

 

Disszertációmmal egyrészt szeretnék hozzájárulni a viselkedéskutatásban 

napjainkra felhalmozott, különböző tudományterületek ismeretanyagának 
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szintéziséhez, másrészt szeretném visszaállítani azt a kissé megbillent egyensúlyt, 

amely az emberi viselkedés kutatóit a múltban gyakran a helyi szokások, 

hagyományok, és számtalan eltérés vizsgálatára késztették. 

Meggyőződésem, hogy a felszíni különbségek – sokszor túlzott – kiemelése 

elhomályosíthatja a mélyen gyökerező, az emberi viselkedés tanulmányozásánál 

nagy jelentőséggel bíró hasonlóságokat. 

Az emberi természet, evolúciós gyökerekből táplálkozó genetikai örökségének 

munkahelyi sajátosságait vizsgáló kutatásaim, a vezetéstudományi szempontból is 

értékelhető tényezők feltárására irányultak. 

Bízom benne, hogy az eredmények birtokában, az emberi természet 

sajátosságainak, lélektani összefüggéseinek alaposabb megismerésével és 

figyelembevételével teljesíthetővé válik a hatékonyabb munkavégzés és a 

kellemesebb munkahelyi légkör megteremtésének kettős célkitűzése. 

Hadd jegyezzem meg, hogy az ily módon feltárt ismeretanyag egy másik 

szempontból is üdvözítő lehet. Gyorsan változó világunkban ritkaságszámba 

mennek a viszonylag állandónak tekinthető, relatíve hosszú távon érvényesülő 

felfedezések. Az emberi természetre – a környezeti tényezők mellett – sokszor 

döntő hatással lévő genetikai komponensek pedig – az evolúció konzervatív 

természete, és lassú folyamata miatt – éppen ezek közé sorolhatók, így a 

későbbiekben bemutatásra kerülő, munkatársaink viselkedését befolyásoló genetikai 

tényezők hatása még sok-sok generáción át kimutatható lesz. 

 
 
A témaválasztás története 
 
Szüleim egészen kisgyermek koromtól kezdve nagy hangsúlyt fektettek a természet, 

a növény- és állatvilág megismertetésére. A vonzódás az idők előrehaladtával belső 

késztetés formájában, az emberek viselkedésére is kiterjedően még inkább 

fokozódott. 

Természet- és társadalomtudományos végzettségem később jó alapot teremtett arra, 

hogy kutatásom tárgyául egy olyan interdiszciplináris területet válasszak, mely az 

előbb említett két tudományterületet egyszerre érinti. 
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A komplexitás varázsa, valamint az az érdeklődés, amely sokunkban megtalálható, 

engem is elkötelezett az emberi természet és az emberi csoportok működésének 

tudományos vizsgálata iránt. 

Ennek egyik komponensét – a vezetéstudományt – jelenlegi munkahelyem, a 

Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézete úgymond „tálcán kínálta”. 

A viselkedéstudomány pedig, mint szervesen kapcsolódó diszciplína, több tényező 

együttes hatásának eredményeként került látómezőmbe. 

A vezetéstudomány humánetológiai nézőpontból történő vizsgálata újszerű ötletre 

épülő, meglehetősen komplex kutatási folyamat, mely mindkét szakterület alapos 

ismeretét igényli. Az egymással összefüggő – olykor első pillantásra nem látható –

tényezők felderítése mindenre elszánt, kitartó kutatót feltételez, aki kellően 

érzékeny a sokszor rendkívül cizellált viselkedésjegyek felismerésére is. 

A „fehér foltok” feltárására irányuló kutatásokban rejlő kihívás az esetek 

többségében megbabonázza a felfedezőt. 

Ez ebben az esetben sem alakult másként. 

Az érzelmekkel átszőtt realitás, kutatási elképzeléseim szakmai feletteseimnek 

történő bemutatását eredményezte. 

A beleegyezést követően hozzáláttam ahhoz a munkához, melynek szerkezetét, 

logikáját, folyamatát, s eredményeit a következő részekben ismertetem. 

 

 

A disszertáció felépítése 
 
Dolgozatom szerkezete klasszikusnak mondható, alapvetően kettős tagolású. Első 

része semmiképpen sem nélkülözheti azt az elméleti háttéranyagot, mely elsősorban 

a viselkedéskutatást, az összehasonlító viselkedéstudományt, és a humánetológiát 

igyekszik bemutatni. A viselkedéskutatás ezen ágai a leszármazástan pillérein 

nyugszanak, így mindenekelőtt ismertetem az evolúciós folyamat lényegét, az 

evolúciós modellezés sajátosságait, illetve az emberi evolúció főbb mérföldköveit. 

Ennek a fejezetnek különösen azok vehetik hasznát, akik az interdiszciplináris 

terület természettudományos ágában kevésbé járatosak.  
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A disszertáció második, nagyobbik részében azokat az empirikus kutatásokat 

ismertetem, amelyek lefolytatásával a vezetéstudomány terültén hasznosítható, 

szervezeti, munkahelyi körülmények között érvényesülő emberi tulajdonságokra 

igyekeztem fényt deríteni. Bemutatom a kutatás során alkalmazott komplex 

módszertant, a mintát, és azokat a kutatási területeket, melyeket vizsgálataimmal 

érintettem. A „szerves illeszkedés” érdekében, az általam megfogalmazott téziseket  

„felmerülésük helyén” számozva és bekeretezve teszem közzé. A fejezet végén 

összefoglalom tapasztalataimat, majd bemutatok egy, az üzleti életből való 

esettanulmányt, ahol közbevetett észrevételek formájában utalok a kutatásommal 

kapcsolatos viselkedéskutatási, vezetéslélektani aspektusokra. Az „Összefoglalás” 

részben kutatási eredményeim gyakorlati hasznosítására vonatkozó elgondolásaimat 

is kifejtem, mely a további, lehetséges kutatási irányok felvázolásával zárul.  

Ezt a mellékletek listája követi, melyben megtalálható az önkitöltős és a 

megkérdezéses kérdőív, a kutatás számszerűsíthető eredményeit tartalmazó 

táblázat-rendszer, valamint az ábrák jegyzéke. 

A dolgozat irodalomjegyzékkel zárul. 
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ELMÉLETI HÁTTÉR 
 

1. AZ EVOLÚCIÓ 

 

Az összehasonlító viselkedéstudomány, a humánetológia megértéséhez – lévén 

evolúcióelméleti alapokon nyugvó tudományok – elengedhetetlen az evolúciós 

folyamat legalább alapszinten történő megismerése. 

Ennek érdekében a következőkben röviden bemutatom az evolúciós modellezés 

alapvető sajátosságait, valamint az emberi evolúció nagyobb mérföldköveit. 

 

1.1. Evolúciós modellezés 

 

A biológián belül kialakult rendszertan segítségével kiderült, hogy az élővilágot 

semmiképp nem lehet egy egyszer megteremtett, tökéletesre alkotott valamiként 

elképzelni. 

Az evolúciós elmélet története az amerikai földrész felfedezése körüli időkben 

kezdődött. 

A nagy utazók archaikus társadalmakról szóló beszámolói felvetették a kiindulást 

jelentő kérdést: 

Az akkori civilizált társadalom vajon hogyan fejlődhetett ki egy korábbi, 

primitívebb állapotból? 

A 17. és a 18. században számos olyan mű jelent meg, melyek megpróbáltak 

elképzelhető magyarázattal szolgálni a „nagy kérdésre”. 

A kezdeti evolúciós koncepciók azonban sokáig nélkülözték azokat a konkrét 

mechanizmusokat, logikai rendszereket, melyek belőlük konzekvens 

modellstruktúrát képezhettek volna. 

Charles Darwin 1859-ben megjelent „A fajok eredete” című nagyhatású alkotása 

volt az első, mely logikailag koherens, bizonyos mértékig tesztelhető, prediktív 

modellt eredményezett. 
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Darwin modellje (1973) három megfigyelésből indul ki, melyek a következők: 

 

1. Minden fajnak óriási a szaporodási kapacitása és képes a túlszaporodásra. 

Egy házilégy pár utódainak száma például egy év alatt meghaladja a 

hattrilliót, ha mindegyik életben marad. Egy elefántpár, amely sokkal 

lassabban szaporodik, mint a házilégy, 19 millió utódot képes létrehozni, 

igaz 750 év alatt. Egyetlen bélbaktérium, amelynek osztódási ideje 20 perc, 

megfelelő tér és tápanyag birtokában 52 óra alatt képes lenne annyi utódot 

létrehozni, hogy tömegük elérné a Földét. 

 

2. A különböző fajok populációinak egyedszáma – hosszabb idő alatt 

vizsgálódva – többé-kevésbé állandó. 

A halálozások száma megközelítőleg azonos a születések számával, és a 

legtöbb változás átmeneti vagy ciklikus. Egy kéthektáros területen élő fehér 

lábú pocokpopuláció hosszú éveken keresztül végzett vizsgálata például azt 

mutatta, hogy létszámuk a téli hónapokban 5-20 között, míg a nyári 

hónapokban, a tavaszi szaporodási periódus után 30-100 között változik. 

 

3. Az erőforrások korlátozottak. 

A populációk azért nem növekednek egy bizonyos határon túl, mert 

valamilyen erőforrás: táplálék, búvóhely, fészkelőhely, territórium stb. 

hiánya ezt nem teszi lehetővé. Alacsonyabb rendű fajok populációit igen 

gyakran az időjárás változásai (pl.: hőmérséklet-csökkenés) ritkítják meg 

nagymértékben. 

 

A három jelenség Darwint az első következtetés levonására késztette: 

 

I. Következtetés: Az egyedek között vetélkedés folyik az erőforrásokért. 

Ez az ötlet már Darwin idején sem ment újdonságszámba, de ő hangsúlyozta 

először, hogy a hasonlók (a faj, illetve a populáció egyedei) közötti vetélkedés a 

legnagyobb, hiszen ezek teljesen azonos erőforrásokat, táplálékot, fészkelőhelyet 
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stb. igényelnek. A későbbi ökológiai kutatások igazolták, hogy a különböző fajok 

„szakosodnak” a különböző erőforrásokra, így a fajok közötti versengés nem olyan 

kifejezett, mint a fajon belüli. 

 

A további következtetéseik levonásához Darwin újabb jelenségekre támaszkodott, 

melyek a következők: 

4.  Az egyed különlegessége 

Főként az állattenyésztéssel kapcsolatos tapasztalatok bizonyítják, hogy 

egy állatcsoport minden egyede sok tulajdonságban különbözik a többitől. 

Minden egyed különleges, megismételhetetlen csoportját hordozza a fajra 

jellemző tulajdonságoknak. Egyáltalán nem mindegy, hogy melyik anyát 

vagy apát választjuk a következő generáció szülőjének. Ezen a 

felismerésen alapul az állatnemesítés évezredes gyakorlata. 

 

5.  Az egyedi különbségek nagy része öröklődik. 

Noha ezt a megfigyelést Darwin nem tudta a genetika kísérleti 

bizonyítékaival alátámasztani, mégis feltételezte. Ma már tudjuk, hogy 

elképzelése tökéletesen helytálló volt, az egyedi különbségek jó része 

valamilyen módon öröklődik. Ha a tulajdonságokat elemi „egységekre” 

bontjuk, kimutatható, hogy ezek az „egységek” az utódgenerációkban 

valamilyen formában újra és újra megjelennek. 

 

Ezek alapján a második és a harmadik következtetés: 

 

II. Következtetés: A szaporodás differenciális. 

A nagy szaporodási kapacitás, és az egyedek közötti különbségek képezik a 

természetes szelekció mechanizmusát. Darwin feltételezte, hogy az egyedi 

variabilitás következtében mindig lesznek olyan egyedek, amelyek szaporodási 

teljesítményükben társaikat felülmúlják, így ezeknek a következő generációban 

relatíve több utódjuk lesz. 
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III. Következtetés: A generációváltásban jelentkező változások sok 

generáción keresztül összegződnek, és ez az evolúció. 

Ennek értelmében, ha az öröklődő tulajdonságoknak a túlszaporodás, illetve az 

erőforrásokért való vetélkedés miatti természetes szelekciója sok generáción 

keresztül folytatódik, akkor ez az egyedek tulajdonságainak fokozatos 

megváltozásához vezet, melyet mint evolúciós folyamatot észlelünk. 

 

Darwin a genetika formális tudománya nélkül is felismerte, hogy az evolúciós 

modell legfontosabb komponense az öröklődési mechanizmus. 

A koncepciót az elmélet természettudományos építkezésének logikus elemeként, 

már maga Darwin is kiterjesztette az emberre. 

 

Bár az evolúciós elméletet – többnyire ideológiai alapon – mindig sokan támadták 

és igyekeztek tudományos megalapozottságát kétségbe vonni, a molekuláris 

biológia kialakulásával egyrészt magyarázatot kaptunk az élő szervezetben zajló 

kémiai reakciókra, a szervezet biológiai tulajdonságaira, másrészt segítségével 

Darwin valamennyi, mechanizmusokra vonatkozó feltételezést tökéletesen sikerült 

igazolni. 

 

A biológia utóbbi, közel másfél évszázados fejlődése a darwini evolúciós elmélet 

körül forgott, ami a teória biológiai fundamentummá válását eredményezte. 

Az evolúciós elmélet Darwin utáni fejlődése – a szintetikus elmélet kialakulása – 

lényegében a modell két fő alkotójának, az öröklődési mechanizmusnak és a 

populációk szaporodási tulajdonságainak a pontos kvantitatív megfogalmazásában 

nyilvánult meg. Létrejött a populációgenetika és a molekuláris genetika. 

Ezek mellett kialakultak más tudományágak is, így például az ökológia, az etológia 

és a biológiai rendszerelmélet. Új kérdések merültek fel, melyekre a klasszikus 

evolúciós elmélet már eredeti formájában nem tudott választ adni. Úgy tűnik, hogy 

ezekre csak újabb paradigmaváltással lehet majd megfelelő magyarázatokat kapni, 

amely nem a fajokat, vagy a géneket tekinti az evolúció egyedüli alanyainak, hanem 

képes teljes rendszerek evolúciójában gondolkodni. 
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Az evolúció általános elméletéből következik, hogy az evolúció egységeinek nem 

csak egy osztálya, egy szerveződési szintje lehet. Az evolúciós folyamat 

komplexitásának egyik legfontosabb tényezője éppen az, hogy az individualizáció 

és az evolúcióképesség különböző fokozataival bíró rendszerek egymást átfedik. 

Egymásba ágyazott replikatív rendszerek alakulnak ki. A gének, a sejtek, az 

organizmusok, a fajok, az ökoszisztémák evolúciója sokszorosan kapcsolódik 

egymáshoz, s ez teszi  az evolúciósan változó bármelyik objektum környezetét oly 

változatossá. Különösen komplex formákat ölt az evolúció az ember esetében, ahol 

a biológiai organizmusok mellett a csoportok, a tárgyak és az eszmék evolúciója is 

megindul egy teljesen összeszövött rendszerben, amit társadalomnak hívunk. 

(Csányi, 2000) 

 

1.2. Az emberi evolúció 

„Az ember nem más, mint 
az állatvilág egyik tagja.” 
 

Desmond Morris 

 

Desmond Morris, nemzetközileg elismert zoológus, humánetológus, egyszer 

szörnyeteg, másszor fenséges állatnak tekinti az embert. 

A tőle megszokott nyers hangvétellel szólva, hiába szeretjük bukott angyalnak 

tekinteni magunkat, ha a valóságban felkapaszkodott majmok vagyunk. 

Mindennek, amit teszünk, velünk született, genetikai alapja van, és összes 

tettünknek van valami köze a többi faj tetteihez. Ám egyedül az ember volt képes 

építeni ezekre az állati viselkedésmintákra, melyeket hol túlhangsúlyozott, hol a 

legapróbb részletekig kidolgozott, hol pedig teljes mértékben igyekezett elfojtani. 

Biológiai „dallamunk” kulturális variációi néha drámai különbségekhez vezettek, 

amelyek elhomályosították az emberfajták alapvető azonosságát. 

A régiónként és társadalmanként tapasztalható csodálatos változatosság ellenére, a 

ma élő több milliárd ember, kivétel nélkül csaknem azonos genetikai örökséggel 

rendelkezik. Lehet a kalapunk különböző, de alatta mindenkinek egyformán 

húzódik mosolyra a szája. Bár a népek nyelve különböző, azok mind ugyanazokon 
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az alapvető nyelvtani sajátosságokon alapulnak, és a házasodást övező számtalan 

különböző rítus ellenére a párok tagjai mind egyformán szeretik egymást. Az eltérő 

bőrszíntől, vallási meggyőződéstől és társadalmi szokástól függetlenül, biológiailag 

elképesztően közel állunk egymáshoz. (Morris, 1997) 

 

A következőkben vegyük kicsit közelebbről szemügyre ennek evolúciós 

magyarázatát. 

 

Távoli elődeink, a félmajmok és a majmok közös ősei már 40 millió évvel ezelőtt 

három, számunkra is fontos tulajdonsággal rendelkeztek: fogásra alkalmas kézzel, 

térbeli és színlátással. (Corballis, 1991) 

 

Az emberszabásúak, beleértve a későbbi embert is, körülbelül 30 millió évvel 

ezelőtt váltak el a majmoktól, később leszakadtak tőlük a gibbonok. Úgy 18-20 

millió éve, a miocén kor elején, Kelet-Afrikában legalább tízféle emberszabású faj 

élhetett. A legismertebb ezek közül a Proconsul, amely fákon élt, négy lábon járt, 

nagy szemfogai voltak, és valószínűleg nem volt farka. Egy vele egy időben élt 

másik nagyon hasonló faj, az Afropithecus. 14 millió éve, a középső miocénben élt 

a Kenyapithecus, amelyet arckoponyája alapján fejlettebbnek ítélnek. Afrikán kívül 

is találtak hasonló maradványokat, így Európában a Dryopithecus-t (valószínűleg 

ide tartozik a magyarországi Rudapithecus is), valamint a Dél- és Nyugat-Ázsiában 

élt Sivapithecus-t. Ez utóbbi valószínűleg az orangután őse volt, ami 12-14 millió 

évvel ezelőtt vált el a Hominidáktól. Az emberhez vezető ágtól a gorilla kb. 7-9 

millió, a csimpánz kb. 6-7 millió évvel ezelőtt vált el. A csimpánz és a bonobó 

szétválása pedig 2-2,5 millió évvel ezelőtt történt. 

 

A kapcsolatokat a következő ábra szemlélteti. 
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1. ábra 

Az ember kialakulásához vezető út 
(Csányi, 2000) 

 
Legközelebbi élő állati rokonunk a csimpánz. A két faj genetikai felépítése 98,4 %-

ban megegyezik. 

Abban, hogy ez túlságosan kevés, vagy nagyon is sok, eltérőek a vélemények. 

Desmond Morris (1997) erre vonatkozólag kérdéssel felel, mely így szól: 

„Ha génjeink csupán 1,6 %-ban térnek el a beszélni képtelen, csoszogó, szőrös 

emberszabásúaktól, akkor mennyiben térhetünk el egymástól mi, emberek?” 

Ennek a gondolatnak a továbbvezetésénél meg kell említenünk, hogy a közelmúlt 

molekuláris biológiai kutatásai szerint a gorilla és az orangután távolabbi rokona a 

csimpánznak, mint az ember.(!) 

A csimpánzoktól történt elválás hatmillió éve igen sok eseményt foglal magába, így 

az emberi evolúció pontos, minden részletre kiterjedő forgatókönyvét senki sem 

ismeri. Számos elképzelés látott napvilágot, melyek közül egymáshoz sok 

mindenben hasonlót, de igen eltérőt is találunk. A következőkben az egyik 

legvalószínűbbnek tartott verziót ismertetem. 

Az állatvilág szaporodási sajátosságait megfigyelve nyilvánvalóvá válik, hogy az 

egyes fajok sosem keverednek. Ebből kiindulva mondhatjuk, hogy az emberréválás 
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során különböző fajok versengtek egymással a darwini elméletben megfogalmazott 

„kiszorítósdit” játszva. 

A ma élő ember egyetlen fajt képez, a Homo sapiens-t. Ebből következik, hogy ez a 

faj csupán egyetlen előző fajból származtatható le, és ez az előző, az azt megelőző – 

és így tovább – fajokra is érvényes. Ebből azonban az is következik, hogy ha több 

különböző Homo faj élt egy időben, akkor csak az egyik lehet az ősünk, a többi 

pedig utódok nélkül kihalt. 

Az etológiai elemzések természetes kiindulópontja a paleontológiai leletanyag, 

hiszen a testi felépítés változásai gyakran a viselkedésbeli változásokat is 

egyértelműen meghatározzák. 

Tipikus példaként említhetjük a két lábon járás kialakulását. A felegyenesedés, és a 

többi jelentős változás okára a tudósok több különböző elméletet is kidolgoztak.(pl. 

Morgan, 1992 →  „vízimajom-elmélete”) Akármi is volt azonban a valós ok, annyi 

bizonyos, hogy őseink így alkalmassá váltak nagy távolságok talajon történő 

bejárására, nagyobb területek kihasználására. A „felszabadult” kéz így még 

alkalmasabbá vált a szerszámhasználatra. 

A szoros csoportszerkezet kialakításával fokozatosan csökkent a csoporton belüli 

agresszió, és a hímek szexuális versengése. Megkezdődött a hím-nőstény 

kapcsolatok erősödése, ami a csoportszerkezetre is hatással volt. (Csányi, 2000) 

A csoportméret folyamatos növekedésnek indult, és ennek megfelelően növekedett 

a szociális intelligencia komplexitása is. Az erőforrások megszerzését szoros 

kooperáció segítette, mely szinkronizációs mechanizmusokból táplálkozott. 

Megjelent az absztrakciós képesség, kialakult a fogalmi gondolkodás, kifejlődött a 

nyelvhasználat, mellyel sok elmélet az agyméret növekedését magyarázza. 

A kommunikáció kialakulása az ember esetében lehetővé tette a csoportszelekciós 

mechanizmus beindulását. A nyelv egyfajta izolációs tényezőként jelentkezett. 

Az egyes csoportok közti kapcsolat, és a csoporttagok csoportok közötti vándorlása 

egyaránt csökkent. Létrejött a csoportidentitás, mint egyfajta új szociális tényező. 

Azok a csoportok jutottak a legjobb területekhez, amelyekben a tagok összetartása a 

legnagyobb volt. A kommunikáció pedig döntő szerepet játszott a közös 

csoportidentitás kialakításában. Az így kialakult pozitív visszacsatolás pedig 
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lehetőséget teremtett azon csoportok létrejöttéhez, melyek már kulturális 

rendszereket képviseltek. Mindezek következményeként, hosszú bevezető fázis 

után, úgy 40.000 évvel ezelőtt hirtelen megindult a kultúra evolúciója. 

Kezdetét vette az emberi történelem... 
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2. AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ VISELKEDÉSTUDOMÁNY 

 

„Az állatban nem rejlik benne minden emberi, 
az emberben azonban ott van minden, ami állati!” 

 
Konrad Lorenz 
 

Ezt a fejezetet a munkásságáért 1973-ban Nobel-díjat kapott osztrák tudós, Konrad 

Lorenz (1903-1989) által létrehozott új tudományág, az összehasonlító 

viselkedéstudomány bemutatásának szentelem. 

David A. Statt Pszichológiai Kisenciklopédiájának (1999) meghatározása szerint: 

a viselkedéstudomány az emberi és állati viselkedés kísérlet és megfigyelés útján 

történő tanulmányozása, mely alapvetően a pszichológia egyik ága, de átnyúlik 

egyfelől a biológiába és a fiziológiába, másfelől az antropológiába és a 

szociológiába is. 

A viselkedéskutatással foglalkozó, különböző területeken dolgozó kutatók hamar 

felismerték a Lorenz-i tanokban rejlő lehetőségeket, így előszeretettel alkalmaznak 

olyan meghatározásokat, amelyek saját tudományterületük ágaként definiálják az új 

megközelítést. 

Világosan látnunk kell azonban, hogy a Nobel-díjas tudós klasszikus felfogásában  

a viselkedéstudomány evolúciós alapokon nyugszik, a biológia része.  

(A tudományág sajátosságairól a 2.2. fejezetben írok bővebben.) 

Az állati és emberi viselkedés kutatói is igyekeznek olyan általános 

törvényszerűségeket feltárni, amelyek magyarázattal szolgálhatnak arra 

vonatkozóan, hogy bizonyos körülmények között egyes fajok egyedei miért 

viselkednek eltérően, vagy éppen hasonlóan. E megközelítés egyik legfontosabb 

módszere az összehasonlító viselkedéskutatás. (Pléh-Csányi-Bereczkei, Miklósi, 

2001) 

A viselkedésre irányuló kutatások ezen igencsak sajátságos ágának a megismerése 

nagy hatással volt későbbi, vezetéstudományt vizsgáló humánetológiai 

kutatásaimra, ezért a következőkben az összehasonlító viselkedéstudomány 

létrejöttének körülményeit, sajátosságait és kiterjesztésének lehetőségeit 

ismertetem. 
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A teljesség kedvéért vázolom azokat, a hasonló cél érdekében vizsgálódó 

irányzatokat is, melyek az összehasonlító viselkedéstudománnyal ilyen szempontból 

kapcsolatba hozhatók. 

 

2.1. Az összehasonlító viselkedéstudomány keletkezéstörténete 

 

A 20. század elejére a leszármazástan és a belőle következő gondolkodási és 

munkamódszerek már valamennyi biológiai természettudomány közös javaivá 

lettek. Első ránézésre meglepőnek tűnik, hogy a törzsfejlődés-történeti 

kérdésfeltevés miért nem talált már akkor utat a pszichológiába és 

viselkedéskutatásba, jóllehet már W. Wundt világosan megfogalmazta a 

törzsfejlődés-történeti összehasonlító pszichológia elméleti szükségszerűségét. 

Közelebbről szemügyre véve a dolgot azonban kiderül, hogy ennek meglehetősen 

egyszerű okai voltak. (Lorenz, 1998) 

Lorenz szerint eleinte hiányzott az állati viselkedés törzsfejlődés-történeti 

összehasonlításának legegyszerűbb és legelemibb feltétele: a különböző állatformák 

viselkedésmódjainak ismerete. 

A Nobel-díjas tudós kritikái (1998) az alábbi megközelítéseket sem „kímélték”. 

Ahol a humán pszichológia oldaláról próbáltak eljutni az állati és emberi 

viselkedés törzsfejlődés-történeti összehasonlító vizsgálatához, ott hiányzott az az 

elengedhetetlen feltétel, hogy az egymással rokon állatfajták viselkedésformáit 

jellemző egyes tulajdonságokat tömegesen ismerjék. Továbbá hiányzott az a 

törzsfejlődés-történeti összefüggések iránti intuitív érzék, amelyet sem tanítani, sem 

könyvből megtanulni nem lehet, kizárólag rokon állatok vagy növények egyik 

sokrétű, változatos csoportjának éveken át tartó saját kutatása útján szerezhető meg. 

Az asszociációs pszichológia (az alapjait egészen Arisztotelészig vezethetjük 

vissza) nem rendelkezett kellően széles indukciós alappal, hiszen sohasem 

foglalkozott az állati és emberi viselkedés előfeltevések nélküli leírásával. Éppen 

ezért nem tudta, hol helyezkedik el saját tudományterülete a tudományok 

ellentmondásmentes rendszerében, így nem sikerült kapcsolódnia az egy fokkal 
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általánosabb tudományhoz, ezért aztán hiábavalóan és módszertanilag alapvetően 

hibás módon a kémiával és fizikával keresett közvetlen kapcsolatot. 

Behaviorizmus-nak azt a lényegében Amerikában kialakult kutatási irányzatot 

nevezzük, amely eltekint a szubjektív tapasztalási folyamatoktól, és egyedüli 

objektíve megragadható dologként a viselkedést teszi kutatása tárgyává. Thorndike, 

és Watson (1995) ezen irányzat legfontosabb képviselői, a próbálkozás és hibázás 

révén való tanulásban nagy jelentőségű, objektíve megragadható folyamatot 

ismertek fel. 

Kétségtelen, hogy a „trial and error” típusú tanulási folyamatok rendkívül nagy és 

fontos szerepet játszanak az állatok és emberek viselkedésében. Elsősorban egyes, 

szellemileg úgyszólván „közepes” fejlettségű emlősök viselkedésének nagy részét 

határozzák meg a próbálkozás és hibázás révén elsajátított reakciók. A felfedezett 

magyarázó elvet azonban kizárólagosnak tekintették, azaz megkísérelték, hogy 

szinte minden emberi és állati viselkedést a próbálkozás és hibázás révén való 

tanulási folyamatból vezessenek le. 

A behaviorizmust nagymértékben fellendítette és kérdésfeltevését megtermékenyítő 

módon pontosította Ivan Petrovics Pavlov nagy felfedezése, a feltételes reflex 

felismerése. Önéletrajza szerint kutatói pályája kezdetén magára Pavlovra is erős 

befolyást gyakorolt a behaviorizmus, különösen pedig Thorndike. A feltételes 

reflexek kialakulásának általa felfedezett folyamata kétségkívül a behavioristák és 

az asszociációs pszichológia által is tanulmányozott tanulási folyamatok fiziológiai 

alapját jelentik. A viselkedés környezeti változásokhoz való célszerű 

alkalmazkodásának egész képessége, amely minden magasabb rendű állatfaj 

egyedeire jellemző, a feltételes reflexek kialakításának képességén nyugszik. 

Amikor a hegyi kecske megtanulja, hogy ne várja meg, míg elered az eső, hanem 

már a sötét felhők felvonulásakor keressen magának egy védelmet nyújtó barlangot, 

viselkedésének plaszticitása éppúgy feltételes reflexek kialakulásán nyugszik. A ló 

is megtanulja, hogy ha ostorpattogást hall, szednie kell a lábát, anélkül, hogy 

megvárná az ostorcsapás „gyorsító ingerét”. A feltételes reflexek megszerzésének 

képessége mindig annyiban fajmegtartó jelentőségű, hogy általa a szervezet képessé 

válik egy várható, biológiai jelentőséggel bíró külső ingerre való felkészülésre, 
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illetve arra, hogy egy megelőző viselkedés révén eleve megelőzze ennek a feltételes 

reflexnek a megjelenését. (Lorenz, 1998) 

A feltételes reflex felfedezésével és leírásával olyan modell teremtődött az állati és 

emberi viselkedés analitikus kutatására, amely korábban nem létezett. Bár rendkívül 

nagy jelentőséget tulajdoníthatunk Pavlov eredményeinek, mégis bírálnunk kell 

alapvető módszertani hibáit. Kétségtelen, hogy Pavlov is túlbecsülte az általa 

felfedezett elv magyarázatértékét, amikor reflexek és feltételes reflexek alapján az 

állati és emberi viselkedés egészét próbálta megmagyarázni. A legfontosabb 

örökletes viselkedésmódok, az úgynevezett ösztönös mozgások Lorenz (1998) 

szerint éppen hogy nem reflektorikus folyamatokból, hanem a központi 

idegrendszer egy teljesen másfajta, elemi funkciójából, az automatikus-ritmikus 

ingerteremtésből épülnek fel, melyek az elvet tekintve ugyanazok, mint a szív 

ingerkeltő központjának funkciói. Mindezek által Pavlov és iskolája éppen az 

összehasonlító viselkedéstudomány kutatásainak középpontjában álló területen, az 

„ösztönökkel” kapcsolatban szolgált helytelen értelmezési kísérletekkel. 

 

Így tehát se nem behavioristák, se nem reflexológusok, se nem humán 

pszichológusok voltak azok, akik megtalálták az állati és emberi viselkedéshez 

vezető, valóban induktív természettudományi és módszertanilag ígéretes utat, 

hanem egészen „egyszerű” zoológusok, akik békésen figyelték az állatokat, 

miközben nem nehezedett rájuk semmiféle világnézeti viszály terhe. 

Elsőként Jennings tekintette kutatóhoz méltó feladatnak mindannak megfigyelését 

és részletes leírását, amit magukra hagyott állatok tulajdonképpen tesznek. 

Jenningst kell tehát a viselkedés első igazi idiográfus kutatójának tartanunk. Ő volt, 

aki elsőként, módszertanilag kifogástalanul egy állatfaj viselkedésének vizsgálatát 

egy organikus rendszer vizsgálataként végezte el. A legalacsonyabb rendű 

állatokkal kezdve tökéletes, a legapróbb részletekre kiterjedő viselkedésmód-

leltárokat készített. Módszertanilag nagyra értékelhető, hogy egy állatfaj 

akciórendszerének fogalmát összes viselkedésmódjának „egész-szerű 

rendszereként” definiálta, és hogy megfogalmazta azt a metodikai igényt, hogy a 

kutatónak ezt a rendszert legalább nagy vonalakban egészként kellene ismernie, 
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mielőtt az illető faj egyetlen viselkedésmódját részletekbe menő elemzésnek vetné 

alá. Egyetlen rész és részfunkció sem érthető meg kontextusában az összes többi 

funkciójának egyidejű megértése nélkül. (Lorenz, 1998) 

A magasabb rendű állatok és az ember központi idegrendszere, felépítése szerint, 

illetve működésének – viselkedésnek nevezett – funkcionális egysége tekintetében 

az általunk ismert, vitathatatlanul legkomplexebb és a fenti értelemben leginkább 

egészszerű rendszer. Ezért a viselkedéskutatásban a legkisebb részletek nagy 

tömegének ismerete még fontosabb, még közvetlenebb eleme az indukció

sikerének, mint bármely más természettudományban. 

Az összehasonlító viselkedéstudomány kutatási ágát azonban tulajdonképpen azok 

az emberek teremtették meg, akik elsőként ismerték fel a viselkedés törzsfejlődés–

történetileg összevethető vonásait. Egyikük Charles Otis Whitman zoológus, 

másikuk Oskar Heinroth, képzettsége szerint orvos, hivatása szerint állatkerti 

szakember, akik egymástól teljesen függetlenül írták le a rokon állatfajok 

viselkedésmódjainak filogenetikus homológiáját. 

Az eredmények messzemenő egybeesése meggyőzően bizonyítja helyességüket. 

Mindkét kutató rendelkezett egy felbecsülhetetlen erénnyel: mindketten valóban 

ismerték a magasabb rendű állatokat, és azok viselkedését. (Kellő alap az emberi 

viselkedés későbbi kutatásához!) 

Whitman és Heinroth felfedezései egy új kutatási irány kialakulásához vezettek, 

amelyben szerencsésen találkozott a morfológiai munkában alaposan iskolázott 

filogenetikai kérdésfeltevés és módszertan, valamint az állati viselkedés részleteinek 

az a tömeges, bőséges ismerete, amelyre Lorenz szerint csak az tehet szert, aki 

örömét leli az állatokban. 
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2.2. Az összehasonlító viselkedéstudomány sajátosságai 

„Az ösztönöket és a szerveket a törzs- 
fejlődés-történeti eredetük közös szem- 
pontjából kell tanulmányoznunk.” 

 
Ch. O. Whitman (1898) 

 

Az összehasonlító viselkedéstudomány kutatásainak tárgya az élőlények 

viselkedése. 

Sajátos voltát azonban nem a tárgya adja – amellyel humán- és állatpszichológusok, 

behavioristák és a reflextan hívei egyaránt foglalkoztak –, hanem módszere. 

Az összehasonlító viselkedéstudomány gondolkodásmódját és munkamódszerét 

alapvetően az a felismerés határozza meg, hogy az élőlények összessége – az 

embert is ideszámítva – fejlődési folyamatnak köszönheti nemcsak testi felépítése 

külső jegyeit, hanem testi-lelki viselkedésének szerkezetét is. Ez az evolúció a maga 

egyszeriségében évmilliók alatt ment végbe, és ennek folyamán az egyszerűbből, 

„alacsonyabb rendűből” bonyolultabb, „magasabb rendű” keletkezett. Eképpen 

alapvető fontosságú a magasabb rendű felépítése, amely azonban csak azoknak a 

korábbi, egyszerűbb fejlődési fokozatoknak az ismeretében érthető meg, amelyek 

keletkezésének előfeltételei voltak. (Lorenz, 1998) 

Ezt a következtetést a magasabb rendű élőlények törzsfejlődés-történeti 

létrejöttének tényéből a biológiai tudományok már kivétel nélkül levonták. 

Az élő szervezetek viselkedésének kutatása – akár szellemi, akár testi szempontból 

– volt az egyetlen, amely csak az utóbbi időkben jutott el ahhoz a felismeréshez, 

hogy a magasabb rendű állatok és mindenekelőtt az ember sok-sok teljesítményének 

megértéséhez kizárólag fejlődéstörténeti múltjuk megismerésén át vezet járható út. 

Az összehasonlító viselkedéstudomány lényegét, ennek az útnak a módszertanilag 

egzakt végigjárása jelenti. 

A kutatás tárgya tehát, jóllehet nagyrészt állatokat érint, mégsem az állatlélektan, 

hanem alapjában véve maga az ember. 

Az emberi érzelmek, a gondolkodás és cselekvés struktúrája igen sok történeti 

maradványt őriz az ember előtti, állati ősök idejéből, ezek pedig nélkülözhetetlenek 
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a legfontosabb pszichológiai és főleg szociológiai jelenségek megértéséhez, mivel 

ezek továbbra is befolyásolják viselkedésünket. 

Lorenz (1998) szerint az emberi viselkedés ősi, ember előtti struktúráinak ismerete 

olyannyira nélkülözhetetlen, hogy az, aki az embert az ember előtti lények ismerete 

nélkül akarja megérteni, „a földszint kihagyásával építi az első emeletet”. Az út az 

ember megértéséhez éppúgy az állat megértésén át vezet, ahogyan az ember 

létrejöttének útja is minden kétséget kizáróan az állaton keresztül vezetett. Az 

összehasonlító viselkedéstudomány módszere ezért analóg az összehasonlító 

morfológiáéval: a mai élőlények jellegzetességei közti hasonlóságok törzsfejlődés-

történeti feltárása. 

Ez azonban a legkevésbé sem jelenti azon különbségek alábecsülését, amelyek az 

embert a legmagasabb rendű állatoktól elválasztják. Éppen ellenkezőleg, gyakran 

azok az emberi sajátosságok kerülnek reflektorfénybe, amelyek a törzsfejlődés-

történet szempontjából számára újak, melyek az állati ősök sorában bizonyosan 

sohasem voltak meg, és amelyek még a legmagasabb rendű élő állatoktól is nagyon 

határozottan megkülönböztetik. Sokszor a „lényegileg emberit” látjuk éles 

körvonalakkal kibontakozni, kiemelve azoknak a régi, történeti tulajdonságoknak a 

hátteréből, amelyek még ma is közösek benne a magasabb rendű állatokkal. 

Az ember és az állatok öröklött és fajukra jellemző viselkedésmódjainak 

filogenetikus-összehasonlító kutatása során szerzett bőséges, konkrét tényanyag 

alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az ember társadalmi magatartása 

valójában nagyon sok, minden, a fajra jellemző és a feltételezettnél általában jóval 

primitívebb reakciónormákból származik, amelyek még csak nem is specifikusan 

emberiek. Az összehasonlító kutatás nemcsak állatok, hanem emberek társas 

viselkedésében is kimutatta egyes magatartásformák bonyolult, öröklött rendszereit, 

– melyek a maguk egyedi megváltoztathatatlanságukban – az emberi társadalmi 

struktúra fajra jellemző, állandó, támasztékot adó csontvázát jelentik. Az egyedek 

efféle reakciónormái – ahogyan a szerveik is – csak bizonyos határokon belül térnek 

el egymástól, és a szervekhez hasonlóan csak a filogenetikus fajalakulás lassú 

ütemében képesek alkalmazkodni a megváltozott környezeti körülményekhez. A 

szervezet összes többi, merev struktúrájával közös az a felemás tulajdonságuk, hogy 
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egyrészt támasztanak, másrészt merevítenek. Számos esetben éppen az emberek 

öröklött társas magatartásformáinak eme merevsége miatt kerülnek konfliktusba 

azokkal a követelményekkel, melyeket a sokkal gyorsabb tempóban fejlődő 

társadalmi berendezkedés támaszt az individuummal szemben. E merevség okozza 

az öröklött ösztön diktálta „hajlam” és a kultúra parancsa közt tátongó szakadékot. 

 

A Lorenz-i időkben az összehasonlító viselkedéstudományban felhalmozott 

ismeretanyag egyszerre sok és kevés is. Viszonylag sok, ha az ember lelki életének 

ősi, mély, érzelemszerű rétegeit vesszük figyelembe, és aránylag sok akkor is, ha a 

tulajdonképpeni emberré válás folyamatát nézzük, különösen ennek előfeltételeit. 

Ezzel szemben viszonylag kevés a törzsfejlődés-történetileg teljesen új, magasabb 

rendű szellemi teljesítmények vonatkozásában, amelyeknek, mint például a 

beszédnek, az állatoknál egyszerűen nincsen megfelelője. Mindenesetre a 

lényegükre vonatkozó negatív, szűkítő értelmű megállapítások sem lényegtelenek, 

és különös jelentőséget kell tulajdonítanunk bizonyos funkciók hiányának az 

állatoknál – a legmagasabb rendű, az emberhez legközelebb álló állatoknál is. 

 

2.3. Az összehasonlító viselkedéstudomány kiterjesztése 

 

Konrad Lorenz írásai annak idején nagy vitákat váltottak ki. Elsősorban azért, mert 

Lorenz az embert, mint az állatvilág egyik tagját kezelte, és úgy gondolta, hogy 

viselkedésének alapvető struktúrája homológ (Az értelmezést lásd a 3.3. 

fejezetben!) az emberszabású majmokéval. Különösen nagy felháborodást keltett az 

a lorenzi feltételezés, hogy az agresszió az embernél is éppen olyan faji 

jellegzetesség, mint az állatoknál. Ma már szinte érthetetlen, hogy ezek, az azóta 

széles körben elfogadott és továbbfejlesztett gondolatok miért gerjesztettek akkora 

ellenkezést, hiszen Lorenz elképzelései tudományos szempontból teljesen 

helytállóak voltak. Az ellenállás – éppen úgy, mint Darwin esetében – 

természetesen ideológiai alapokon formálódott, ugyanis a vallási ideológiák 

számára nagyon nehezen emészthető az ember állati eredete.
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A Nobel-díjas tudós 1989-ben bekövetkezett halálával az „összehasonlító 

viselkedéstudomány”, mint tudományág-elnevezés sajnos rövidesen eltűnt. Sokan 

felismerték azonban az összehasonlító viselkedéstudomány gondolkodásmódjában 

rejlő lehetőségeket, így tanaiból megszületett az emberi természet természetes 

komponenseit vizsgáló és leíró – a Konrad Lorenz nevét soha meg nem tagadó – 

humánetológia. 
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3. HUMÁNETOLÓGIA 

 

Ebben a fejezetben bemutatom a humánetológia – mint az összehasonlító 

viselkedéstudományból kifejlődött kutatási irányzat – jellegzetességeit, illetve az 

emberi viselkedés tanulmányozására használatos etológiai módszereket. Ezek során 

különös tekintettel leszek az öröklött emberi viselkedésformákra, az összehasonlító 

vizsgálatokra és a fajspecifikus emberi viselkedésjegyekre is. 

 

3.1. A humánetológia alapvető jellegzetességei, módszertana 

 

Az etológia az állatok, a humánetológia az ember fenotípusának viselkedési 

kategóriáival foglalkozik. 

A humánetológia is evolúciós tudomány, feltételezi, hogy az emberi viselkedés az 

evolúció terméke, az ember környezethez történő adaptációjának az eredménye. 

Természetesen elismeri, hogy az emberi viselkedésben óriási szerepet játszik a 

tanulás, a tradíciók és a kultúra, de azt vallja, hogy a kultúrára való képesség az 

evolúciós folyamat eredménye, és hogy a lehetséges kultúrák szerkezete, 

dinamikája is genetikai korlátok között alakul ki. A humánetológia a kultúrát, mint 

egy viselkedési rendszert fogja fel, szem előtt tartva, hogy a kultúra komponensei 

tanulási folyamatokban alakulnak ki, de mint viselkedésmintázatok, alkalmasak 

etológiai és evolúciós elemzésre. A tulajdonságok mindig kettős, genetikai és 

környezeti befolyás alatt nyilvánulnak meg. Az állatoknál az ökológiai környezet 

szerepe a döntő, míg az ember esetében a kultúra az a környezet, amely viselkedését 

döntően befolyásolja. Humánetológiai vizsgálatoknál ezeket a tényezőket 

(mindkettőt) mindig igyekszünk megtalálni, és kölcsönhatásukat kimutatni. 

A humánetológia, mint az etológia részterülete, elsősorban etológiai módszerek 

alkalmazásával, és az etológiában kifejlesztett elméleti eszközök segítségével 

vizsgálja az emberi viselkedést, az ember természetes környezetében, a 

társadalomban. Célja, a legszélesebben értelmezett emberi adaptáció tudományos 

vizsgálata. Ehhez nemcsak az etológia, hanem más, az emberrel vagy 
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viselkedésével foglalkozó tudományok, így a szociológia, a pszichológia, az 

antropológia, a kulturális antropológia, a néprajz, a gazdaságtan, a filozófia, a 

történelemtudomány, a művészetek, az etika, az esztétika, a politológia és az új 

határtudományok eredményeit és eszközeit is igénybe veszi. 

Az etológiában kifejlesztett módszerek sok mindenben különböznek az emberi 

viselkedés tanulmányozására eddig használt technikáktól (pl.: beszélgetés, 

pszichológiai teszt, önmegfigyelés stb.). Az etológus megfigyelhető viselkedési 

egységeket elemez, melyeket formájuk alapján igyekszik megfigyelni és 

meghatározni. Funkcionális meghatározásokat inkább a megfigyelések 

értékelésekor alkalmaznak. Így egy etológiai vizsgálat során a megfigyelt 

tevékenység általában nem jellemezhető funkcionális értelmű jelzőkkel, például, 

hogy a megfigyelt élőlény agresszíven vagy barátságosan csinált-e valamit. Azt kell 

leírni – amennyire lehet semleges kifejezésekkel – ,hogy pontosan melyik 

testrészével mit csinált, és esetleg a feldolgozás eredménye lehet az, hogy a 

megfigyelt cselekedet agresszív vagy barátságos. Ez az eljárás mindenképpen 

objektívebb leírásokhoz vezet. (Csányi, 2000) 

 

Blurton-Jones (1972) gyermekpszichológus használt először etológiai módszereket 

kisgyermekek kapcsolatainak elemzésére. Egy óvodában, kis csoportban 

tevékenykedő gyerekeket figyelt. Huszonkét viselkedési egységet regisztrált 

(mosolyog, üt, elvesz, lök, odaad, sír stb.). Minden gyermeket azonos, 

meghatározott ideig figyelt, majd azt vizsgálta, hogy a különböző magatartási 

egységek milyen csoportokban fordulnak elő. A tanulmány a kisgyermek-csoportok 

szociális szerveződésének sok, addig ismeretlen vonását írta le. Élesen meg lehetett 

például különböztetni az agresszív intenciók nélküli játékos verekedést az agresszív 

verekedéstől. 

 

Charlesworth (1978) Down-kóros gyermekek, és szüleik kapcsolatát elemezte 

hasonló módszerrel, otthoni környezetben. Vizsgálataival sok olyan dolgot mutatott 

ki, amit korábban a szülőkkel való beszélgetések, vagy kérdőívek kitöltése során 

nem ismertek fel. Például a Down-kóros gyermekek szülei sokkal kevesebbet 
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segítenek a gyermeknek, ha az valamilyen megoldandó problémával találja magát 

szemben, mint a normális gyermekek szülei, s ez természetesen visszahat a mentális 

fejlődésükre. 

 

Tinbergen (1983) autista gyermekek esetében, a hagyományos pszichológiai 

módszerek kiegészítőjeként használta eredményesen az etológiai vizsgáló módszert. 

Ezen felül felhasználta azokat az etológiai ismereteket is, amelyeket az etológusok 

az állatok kapcsolatfelvételeiről szereztek. A magatartáselemek analíziséből 

világosan kimutatható egy megközelítési és egy visszavonulási tendencia 

konfliktusa. Szélsőséges formában, ugyanezt találta Tinbergen az autista 

gyermekeknél. Az elméletből még terápiás javaslatok is születtek, melyek sok 

esetben beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. 

 

Sheper (1971) kutatásai kimutatták, hogy a gyermekkori kötődés a későbbi 

párkapcsolatokat is befolyásolja. A fiatal férfiak hajlamosak olyan házastársat 

választani, aki pszichológiai típusában és külalakjában hasonlít az édesanyjukra. 

 

A humánetológiai vizsgálatok azonban nem korlátozódnak a gyermekek 

viselkedésének kutatására. A következő részben olyan példákat is bemutatok, mely 

a felnőtt ember humánetológiai vizsgálati módszerekkel feltárt viselkedésformáit 

taglalja. 
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3.2. Öröklött emberi viselkedésformák 

 

Sokan és régóta vitatkoznak azon, hogy hol lakozik a halhatatlan emberi lélek. A 

szívben, a fejben, vagy talán az egész testben egyenletesen elosztva? 

Desmond Morris (1994) zoológusként és humánetológusként is úgy látja, hogy a 

válasz egyértelmű: a génjeinkben. 

Konrad Lorenz tanaival (1985, 1992, 1998, 1999, 2000, 2001) nyilvánvalóvá vált, 

hogy az élőlények, így az ember is, nem csak testi felépítése külső jegyeit, hanem 

viselkedésének szerkezetét is hosszú fejlődési folyamatnak köszönheti, ahol az 

öröklődés, a kromoszomális „stafétabot” átadása alapvető jelentőséggel bír. 

A gének történetét nyomon tudjuk követni. Minden géngeneráció ideiglenes 

otthonban lakik, mielőtt a fejlődése újabb szakaszába lép. Ezek az ideiglenes 

otthonok természetesen mi magunk vagyunk. Bár hajlamosak vagyunk a világot 

saját nézőpontunkból szemlélni, és csodálattal adózunk egyéniségünknek, 

jellemünknek; a gének szempontjából mi csupán tárolóeszközök vagyunk, 

amelyben végtelen időutazásuk során megpihennek egy kis időre... (Morris, 1997) 

 

Az etológia, így a humánetológia is, a fajspecifikus, genetikailag öröklött 

viselkedésformák vizsgálatát tartja legfontosabb feladatának. 

Miután ezek létezése tény, vegyünk szemügyre ezek közül néhányat. 

 

Eibl-Eibesfeldt kutatásai (1989) igazolták, hogy az újszülöttnek közvetlenül a 

születése után már számos olyan öröklött mozgásmintázata van, amely életben 

maradáshoz feltétlenül szükséges. Például képes az emlőt kereső reflexmozgásokat 

végrehajtani, szopni, valamiben megkapaszkodni. Működik a fogó-, sétáló-, és a 

szemtörlő reflex, illetve aktiválható a Moro-reflex is, mely egyfajta önvédelmet 

szolgál. Ez abban nyilvánul meg, hogy a hanyatt fekvő, hirtelen lefelé mozdított 

baba – az esést csillapítandó – széttárja karjait. 

30 



HUMÁNETOLÓGIA 

A baba már közvetlenül a születés után képes némi (nem tökéletes) imitációra (2. 

ábra), egy felnőtt arcjátékát, az ajakkerekítést, a nyelv kiöltését tökéletesen 

utánozza; bizonyította Meltzoff és Moore. (Eibl-Eibesfeldt, 1989) 

 
2. ábra 

Az újszülött imitációi 
(Eibl-Eibesfeldt, 1989) 

 
Más újszülöttekkel végzett kísérletek azt mutatták, hogy a tárgyak képe és 

tapinthatósága közötti kapcsolatok koncepciójának birtoklása az ember veleszületett 

tulajdonsága. 

Eibl-Eibesfeldt (1989) és mások vizsgálatából tudjuk, hogy az egyik 

legemberibbnek tartott „gyermeki” viselkedésforma, a mosoly nem a kultúra 

hatására alakult ki – ahogy ezt korábban feltételezték –, hanem lényegében öröklött 

viselkedés. A vakon és süketen született gyermekek örök csöndben és sötétségben 

nőnek fel, az imitációhoz semmiféle információjuk nincsen, mégis éppen úgy 

megjelennek náluk a mosoly és a nevetés mintázatai, mint az egészséges 

gyermekeken. Az az ellenvetés, hogy ezek a mozgásmintázatok az anya jutalmazó 

viselkedésének hatására, afféle természetes bonyolult mozgásmintázatokról van szó, 

amelyek pontosan abban az életkorban jelennek meg, mint a normális 

gyermekeknél, ugyanakkor olyan egyszerű fogásokat, mint például a kanál tartása, 

ezek a gyerekek csak rendkívül lassan tanulnak meg. Egyértelmű tehát, hogy a 

mosoly, csakúgy, mint a sírás, a nevetés, valamint a düh kifejezéseit az ember nem 

tanulja, ezek öröklött mozgásmintázataihoz tartoznak. 
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A gyermekek közötti agresszió, valamint az agresszió leszerelése olyan 

viselkedésformák, amelyek szintén függetlenek az adott kultúrától, de tanítással 

nagymértékben befolyásolhatók, alakíthatók. (Csányi, 2000) 

 

A biológiai eredetű viselkedésformák azonban – mint már említettem – nem 

korlátózódnak az újszülöttek vagy a gyermekek viselkedésrepertoárjára. 

A nevetés primitívebb formája megtalálható a csimpánzoknál is, tehát az ide tartozó 

mozgásmintázatok semmiképpen sem új, tanult viselkedésformák. A filogenetikus 

eredet alapján jól bizonyítható az is, hogy a mosoly nem a nevetés enyhe formája. A 

különbséget Hooff (1972) sémája szemlélteti. (3. ábra) 

 

 
3. ábra 

A mosoly és a nevetés filogenezisének Hooff-féle sémája 
(Csányi, 2000) 

 

A kutatók egyetértenek abban, hogy a mosoly mögött mindig meghúzódik a 

szubmisszió, valamilyen rejtett félelem. A nevetés különböző fokozatai ezzel 
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szemben játékos, esetleg valódi agresszióval kapcsolatosak (pl.: kinevetéssel 

megalázunk valakit). 

Eibl-Eibesfeldt és munkacsoportja (1989) sokféle, emberek közötti kapcsolatot 

vizsgált egymástól egészen eltérő kultúrákban a „veleszületett” viselkedési minták 

felkutatása céljából. Amennyiben egy adott mintázatot minden kultúrában 

megtalálnak, akkor nagyon valószínű, hogy az biológiai alapú, az emberrel 

veleszületett jegy. Így például jellegzetes, minden kultúrában megtalálható 

viselkedésforma a felismerő homlokráncolás. Ha két ismerős találkozik, egy 

szemvillanás, a szemöldök felrántása a homlokráncolás jelzi, hogy egymásra 

ismertek. Ez a viselkedésforma megtalálható az indiánok, az ausztrál őslakosok 

között éppúgy, mint a nagyvárosi európaiak között, tehát minden bizonnyal jogos 

Eibl-Eibesfeldt következtetése, hogy ez egy öröklött mozgásmintázat. A felismerést 

rendszerint üdvözlés követi, kézfogás. A kezek összeérintése már a csimpánzoknál 

is az üdvözlő gesztus része. Ha a rangsorban különböző egyedek találkoznak, ez az 

üdvözlő ceremóniát is befolyásolja. A rangsorban magasabban álló fél 

felmagasodik, az alacsonyabb lehajlik. (4. ábra) 

 
4. ábra 

A csimpánzok üdvözlő gesztusának „továbbélése” 
(Csányi, 2000) 
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Ugyancsak ilyen az az apró mozdulat is, amikor evés közben körülnézünk. Sok 

emlős alkalmazza ezt az éberségi aktust. Adaptív értéke nyilvánvaló, hiszen a 

táplákozásba mélyedt állatot a ragadozók könnyebben megtámadhatják. Ez a 

viselkedésforma az emberen is jól megfigyelhető, persze, mint ez más öröklött 

mozgási sémák esetében is előfordul, akarattal bizonyos mértékig elnyomható. 

Csányi szerint magunk is érdekes kísérletet végezhetünk, ha beülünk egy étterembe 

és elhatározzuk, hogy amint meghozzák ételünket, többé nem emeljük fel 

pillantásunkat a tányérról, akkor eleinte ez nagyon könnyen fog menni, de egy idő 

után egyre nehezebb lesz, szorongani kezdünk, és csak erős akarat-koncentrációval 

tudjuk megakadályozni, hogy ne pillantsunk gyorsan körbe a környezetünkön. Ezt a 

viselkedést is állati őseinktől örököltük, de a modern életben, ahol már nem sok 

haszna van, talán észre sem vesszük, hogy élünk vele. 

Az emberi kommunikáció legfontosabb eszköze a nyelv, amely fajspecifikus (tehát 

genetikailag meghatározott) tulajdonság. Ezen kívül azonban az emberi 

arckifejezések is nagyon sok információt hordoznak, igen lényeges kommunikációs 

funkciójuk van. Eibl-Eibesfeldt fototechnikai eszközöket is felsorakoztató 

kísérletével meggyőző bizonyítékokat szolgáltatott. Egy nemrégiben felfedezett, 

elszigetelten élő új-guíneai törzs tagjainak, akik még nem ismertek más kultúrákat, 

videofelvételeken mutattak be különböző arckifejezéseket, amelyeket értelmezniük 

kellett. Kiderült, hogy nagyon pontosan értelmezik a kíváncsiság, az elutasítás, a 

harag, a düh, a barátság, a szerelem, az aggodalom, az undor stb. kifejezéseit, ezek 

tehát nem a kultúra termékei, hanem a fajunkra jellemző, velünk született 

mintázatok. 

Ezeket a példákat még hosszasan sorolhatnánk. 

A humánetológusok mindenesetre egyetértenek abban, hogy a gyakorlatban olykor 

elég nehéz bizonyítani, hogy egy adott magatartásforma fajspecifikus, veleszületett, 

öröklött mozgásmintázat-e, vagy sem. 

Az emberrel kapcsolatos modern magatartásgenetikai kutatások olyan módszereket 

dolgoztak ki, amelyek segítségével egészen komplex emberi viselkedési jegyekről, 

például a személyiség egyes komponenseiről pontosan meg lehet állapítani a 

környezeti tényezők és a genetikai hatások közötti arányokat. (Ez utóbbi például a 
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személyiségjegyek esetében 40-50% közötti). Sokszor azt mutatták ki, hogy 

bizonyos génkomplexek meghatározzák, hogy tulajdonosuk milyen 

tapasztalatoknak teszi ki magát, tehát az ember aktívan választja meg közvetlen 

környezetét még akkor is, ha a külső körülmények ezt egy-egy esetben 

megnehezítik. Az öröklött és a tanult elemek kombinálódhatnak is. Sok esetben 

több velünk született lehetséges viselkedési minta van, és az adott környezet 

hatására, esetleg tanulás során, egyes viselkedésminták felerősödnek, mások 

elhalnak. Nagyon jól felismerhető a gének és a kultúra kölcsönhatása, ha 

figyelembe vesszük, hogy a hosszú minden valószínűség szerint több millió évig 

tartó evolúciós folyamatban fajspecifikus biológiai tulajdonságcsoportok alakulnak 

ki az embernél. (Lásd a 3.4. sz. fejezetben!) 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tulajdonságok genetikai meghatározottsága – 

legyen az 1% vagy 90% – semmiképpen sem jelenti azt, hogy az adott tulajdonság 

valamiképpen előírva, kódolva van a génekben. 

Amit a mai tudásunk szerint bizton állíthatunk az csupán annyi, hogy az emberi 

szervezet egészének viselkedésében is megfigyelhető változások, komplex 

rendszerek egymással és környezetükkel való kölcsönhatásainak eredményeként 

törnek felszínre. 

 

3.3. Összehasonlító vizsgálatok 

 

Akár Eibl-Eibesfeldt, akár Konrad Lorenz munkásságáig megyünk vissza az időben, 

egyaránt mondhatjuk, hogy az etológia, mint evolúciós tudomány mindig nagy súlyt 

fektetett az összehasonlító vizsgálatokra, melyek során egymással közeli 

rokonságban lévő fajok viselkedését hasonlítják össze. 

A viselkedésmintázatok hasonlóságából a rokonságra is – és viszont – lehet 

következtetni. A közeli rokonság nagy százalékban azonos viselkedésmintázatokat 

eredményez, különösen akkor, ha a vizsgált fajok ökológiai környezete nem nagyon 

különbözik, mert minden környezetváltozást a tulajdonságkomplexek változása 

kísér. Előfordul, hogy két viselkedéskomplexum szinte teljesen azonos, mégsincs 

közöttük evolúciós rokonság, mert a hasonlóságot teljesen a környezet 
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kényszerítette ki. Az evolúciós analógia és homológia elmélete ezeket a 

hasonlóságokat és különbségeket megfelelően képes kezelni. A törzsfejlődés-

történeti analógia és homológia is eredményezhet nagyon hasonló tulajdonságokat, 

de míg az analógia esetében a hasonlóságot kizárólag a környezeti feltételek 

azonossága eredményezi, addig a homológ evolúciónál a két hasonló 

tulajdonságkomplex strukturálisan is közös eredetű. Így például a delfinek és a 

hozzájuk hasonlóan nagy testű halak uszonyai igen hasonlítanak egymásra. Ennek 

oka az, hogy mindkét képlet a vízben történő előrehaladást szolgálja, de míg a 

delfinek uszonyai bizonyíthatóan emlőslábból fejlődtek ki (kb. 30 millió éve a 

delfinek ősei még a szárazföldön élő négylábúak voltak, s a láb apró, 

elcsökevényesedett csontjai a delfinuszonyban ma is kimutathatóak), addig a halak 

uszonya egészen más eredetű. Tehát a hal- és delfinuszony hasonlósága analógiát, 

míg az emlősláb és a delfinuszony funkcionális viszonya homológiát takar. 

Ez a fogalompár sokszor hatékonyan segítheti az etológusokat abban, hogy a 

különböző fajok viselkedésének összehasonlításából megfelelő következtetéseket 

vonjanak le. Érvényes ez az ember és közeli rokonainak kapcsolataira is. 

Csányi szerint ugyanakkor meg kell említeni, hogy bár népszerű dolog az állatok, 

különösen a majmok viselkedését az emberéhez hasonlítani, de a következtetéseket 

megnehezíti, hogy az emberi viselkedés meghatározásában a genetikai architektúra 

mellett a társadalmi-kulturális környezet is döntő szerepet játszik. A főemlősök 

rendjébe az emberrel együtt kevesebb, mint kétszáz faj tartozik, de szokásaik 

alapján jól elkülöníthető emberi kultúrát sok ezret ismerünk. A nagy számok miatt 

tehát könnyű valamilyen majomviselkedéshez keresni egy hasonló kulturális 

viselkedést, és azt állítani, hogy íme, itt a hasonlóság. Sokkal gyümölcsözőbb, ha 

nem érjük be pusztán a hasonlóságok kimutatásával, hanem közös szabályozó 

elveket keresünk, ha a majmok szociális viselkedését modellként használjuk a 

humán vizsgálatokhoz, mint ezt a humánetológusok is teszik. 

Az emberi evolúció során folyamatosan változó életmód és az adott környezet 

kölcsönhatása azon szociális viselkedésformák létrejöttéhez vezetett, amelyek 

szervezeti körülmények közötti tanulmányozása disszertációm egyik központi 

elemét jelenti. 
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3.4. Fajspecifikus emberi viselkedésjegyek 

 

Ezt a részt a kutatásaimhoz közvetlen alapot teremtő, fajunkra jellemző 

viselkedésjegyek bemutatásának szentelem. Ezek az élet meglehetősen változatos 

területeit érintik, így szervezeti, munkahelyi körülmények között nem mindegyikük 

„érhető tetten”. Az általam részletesebben vizsgált viselkedésjegyek kiválasztásának 

körülményeire, annak logikájára és folyamatára a „Kutatási területek 

meghatározása” című fejezetben térek ki.  

A társadalomnak tekinthető csoportkultúrákban élő modern ember biológiai 

tulajdonságait legközelebbi állati rokonainkéval összehasonlítva azt tapasztaljuk,

hogy a hasonlóságok mellett nagy különbségek is vannak. 

Az emberi evolúció során a csírázó kultúra és az éppen adott, de „változékony” 

gének folyamatos kölcsönhatásban voltak. Amint megjelentek a kultúra 

kialakítására alkalmas tulajdonságok, azonnal megváltozott az a környezet, 

amelyben a genetikai változás „megmérettetett”. A kultúrára való képesség tehát 

egyre hatékonyabban változtatja meg az eredeti biológiai környezetet, 

meghatározva ezzel a szelekció irányát. 

Az ember fajspecifikus viselkedésjegyeit alaposabban szemügyre véve 

megpillanthatjuk azokat a gének és a kultúra által együttesen formált 

tulajdonságcsoportokat, melyek integrálva, egymásra hatva és egymást kiegészítve 

funkcionálnak. 

A humánetológusok véleménye megoszlik az egyes csoportok képzésében, a 

„komponensekben” azonban többnyire egyetértenek. 

Csányi professzor (2000) ezeket három fő csoportba sorolja: 

 

a) A csoportélettel kapcsolatos szociális tulajdonságok: 

• individuális csoportok létrehozásának képessége, 

• csoportlojalitás, 

• szociális vonzódás, 

• csökkentett és szabályozott belső agresszió, 
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• csoportgyűlölet különböző csoportok között, 

• táplálékmegosztás, 

• komplementer kooperáció, 

• multifunkcionális szexualitás, 

• szülői gondoskodás. 

 

b) A csoportélet szinkronizációját szolgáló viselkedési mechanizmusok: 

• empátia (érzelmi szinkronizáció), 

• hipnózis (vezérelt szinkronizáció), 

• ritmus, ének, zene, tánc (érzelmi és viselkedési szinkronizáció), 

• imitáció (spontán viselkedésszinkronizáció), 

• nevelés, tanítás, fegyelmezés, 

• szabálykövetés, 

• rítusok használata. 

 

c) Konstrukciós képességek: 

• absztrakt gondolkodás, 

• eszközhasználat és -készítés, 

• mimika és mimézis, 

• hiedelemrendszerek, 

• nyelvhasználat. 

 

Véleményem szerint ezek a viselkedésjegyek sokféle logika szerint 

csoportosíthatók, melyek között vannak olyanok, amelyeknél az emberszabású 

rokonoktól való eltérés csupán mennyiségi (pl.: csoporthoz történő vonzódás), míg 

más esetben az adott tulajdonság funkcionális megnyilvánulása különbözik az 

emberre jellemző módon (pl.: agresszió). Vannak olyan tulajdonságok is, amelyek 

kizárólag az embernél fordulnak elő, így a csoportidentitás, az absztrakciós 

képesség, vagy a nyelvhasználat.  
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Vezetéstudományra irányuló kutatásaim szükségessé tették saját rendszerezésem 

megalkotását, melyet a fejezet elején leírtak szerint később ismertetek. 

Úgy gondolom, hogy nemcsak az emberi evolúció megértésénél, hanem a 

vezetéstudomány humánetológiai nézőpontból történő vizsgálatánál is nagy 

jelentőséggel bírnak azok a tényezők, amelyek a csoportélettel kapcsolatos 

tulajdonságokra koncentrálnak. Fajunk különleges, az állatok között szinte 

ismeretlen sajátossága a fajtársak és a csoport esetenkénti önzetlen segítsége. Az 

ember az egyetlen olyan faj, amely szüntelen, kielégíthetetlen érdeklődéssel fordul 

fajtársai felé. Gyakran szeretné ismerni azok véleményeit, gondolatait, vágyait, 

terveit, érzelmi állapotát még akkor is, ha ezek az ismeretek nem mindig 

szükségesek a saját boldogulásához. 

Ezt az emberi tulajdonságot én is „örököltem”, ezért kíváncsian láttam hozzá ahhoz 

az empirikus kutatáshoz, melyet a következőkben ismertetek. 

39 



A KUTATÁS CÉLJA 

EMPIRIKUS KUTATÁS 
 

 „Látni, amit már sokan láttak, és 
olyanokra gondolni, amire még senki 
sem gondolt.” 
 

Szent-Györgyi Albert 

 

4. A KUTATÁS 

 

4.1.  A kutatás célja 

 

Az összehasonlító viselkedéstudomány, a humánetológia legfőbb célja az élőlények 

– ideértve természetesen az embert is – viselkedésének megértése. 

Kutatási tevékenységem kezdete előtt azon tűnődtem, hogy a viselkedéskutatás 

humánetológiai gondolkodásmódja és a vezetéstudomány emberi tényezői, a 

vezetéslélektan, valamint ezek együttes vizsgálata milyen szervezeti körülmények 

között hasznosítható eredményekkel kecsegtethet. Arra a következtetésre jutottam, 

hogy a humánetológia emberi természetet, viselkedést magyarázó, evolúciós 

gyökerekből táplálkozó – a pszichológiában is hiánypótló – eredményei biztosan 

hasznosíthatók lennének valamilyen módon a vezetéstudomány világában is. Az 

emberi természet, magatartásunk mozgatórugóinak mélyebb, hitelesebb 

megismerésével, majd ezek munkahelyi, szervezeti körülmények közötti 

figyelembevételével – véleményem szerint – nemcsak hogy növelhető az egyéni, a 

csoport, s ez által a szervezeti teljesítmény is, hanem a természetünkhöz, genetikai 

örökségünkhöz jobban igazodó munkakörülmények kialakításával egyaránt 

javítható a saját magunk, szervezeti, illetve munkahelyi közérzetünk, valamint 

növelhető a munkával való megelégedettségünk is. Ez pedig az az „öröm 

kategória”, amely főnöknek és beosztottnak egyszerre lehet sajátja. 

Kutatási tevékenységem első fázisában igyekeztem megtalálni azokat a 

humánetológiában eddig már sikeresen feltárt – de nem szervezeti, hanem általános 

körülményekre vonatkozó – területeket (Bővebben lásd 4.4. fejezet!), amelyek 
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további interdiszciplináris felfogású vizsgálata a vezetéstudományon belül is 

értelmezhető szegmenseket jelenthet. Ezek mélyreható, szervezeti körülmények 

közötti kutatása képes új, előremutató, a vezetéstudomány területén hasznosítható 

olyan információkkal, eredményekkel, módszerekkel szolgálni, melyek társadalmi 

jelentősége sem elhanyagolható. 

 

Egy társadalom-, illetve egy természettudományhoz tartozó diszciplína együttes 

tanulmányozásában rejlő sokszínűség egy kutató számára a módszertani repertoár 

változatosságát is magában hordozza, melyről a következő fejezetben írok 

bővebben. 
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4.2. A kutatás módszere 

 

Ebben a fejezetben a kutatásaim során használt komplex módszertan jellemzőit, 

kiválasztásának szempontrendszerét és a mintavétel logikáját a tanulmányozandó 

terület kontextusának tükrében igyekszem bemutatni. 

 

4.2.1. Komplex módszertani megközelítés 

 

Kutatási területem nem csupán a társadalomtudományok területén belül 

interdiszciplináris, hanem egy társadalom-, és egy természettudomány-ág 

egymást átható, együttes vizsgálatának világába kalauzol. 

Az emberi viselkedés tanulmányozását sokféle technikával lehet végezni. 

Az etológiában az élőlények természetes közegükben való megfigyelése az a 

módszer, mellyel a legtöbb hasznos információhoz juthatunk. Az etológus 

megfigyelhető viselkedési egységeket elemez, melyek a feldolgozás 

eredményeként objektívebb magyarázattal szolgának. 

A társadalomkutatásban alkalmazott módszerek kihasználják az emberi 

kommunikáció (pl.: írás, beszéd) nyújtotta lehetőségeket is, így az 

információgyűjtés kérdőívvel, interjúval stb. is bővülhet. 

A viselkedéstudományra irányuló „mélységi” igény kielégítése, és a téma 

előzőekben vázolt interdiszciplinaritása egyértelműen indokolta a mindkét 

területen használatos kutatási módszerek komplementer jellegű alkalmazását. 

Örömömre szolgál, hogy a vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus 

kutatásánál a különféle módszertani elemek változatos alkalmazására nyílt 

lehetőségem az egyes szervezeti egységek, illetve dolgozóik magatartásának 

tanulmányozásakor. Véleményem szerint egy kutatót mindig kellemes érzéssel 

tölt el a szóba jöhető módszerek alkalmazhatóságának sokfélesége. Ez azzal a 

praktikus, és nem utolsó sorban hangsúlyozandó előnnyel is jár, hogy a különféle 

kutatási technikák együttes „megszólaltatása” óhatatlanul növeli a kutatás 

biztonságát. 

A következőkben az általam használt módszerek bemutatására teszek kísérletet. 
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4.2.2. Alkalmazott kutatási módszerek 

4.1.1.1. Megfigyelés 

 

A megfigyelés az etológiában és a humánetológiában is a leggyakrabban 

használt kutatási módszer. 

Konrad Lorenz az állatokkal kapcsolatos megfigyeléseknél hangsúlyozta, 

hogy nem ismerhetjük meg az állatokat, ha szűk, laboratóriumi 

ketrecekbe zárjuk őket, és csak kísérletben pontosan megfogalmazott 

kérdésekre adhatnak ingerválaszokat. 

Desmond Morris zoológusként igyekszik objektív szempontok alapján 

tanulmányozni az embert, így a terepen dolgozó természettudósokhoz 

hasonlóan elsősorban ő is a megfigyelés módszerét választja. Inkább 

figyelmes szemlélője, mint kísérletező résztvevője a dolgoknak. 

Az emberi tevékenységformákban így szabályszerűségeket fedezhetünk 

fel, melyek egynémelyikéről kiderülhet, hogy azok, amelyeket az élet 

legközönségesebb, legmindennapibb eseményeinek tartottunk, valójában 

összetett és lebilincselő jelenségek, míg a legbizarrabb és 

legtitokzatosabb dolgok hirtelen érthetővé válnak. A megfigyelés 

kivételes mélységű megértést tesz lehetővé. 

A társadalomkutatásban alkalmazandó módszertanról Earl Babbie így ír: 

„A terepkutatás egyik fő erőssége, hogy segítségével a kutató egy átfogó, 

teljes szemlélethez jut. Ha a tanulmányozandó társadalmi jelenséget 

olyan közvetlenül és teljességgel figyeljük meg, amilyennel csak lehet, 

azzal mélyebb és teljesebb megértésre teszünk szert. Ez a megfigyelési 

módszer, ha nem is kizárólag, de olyan kutatási témák és társadalmi 

vizsgálatok céljára alkalmas, melyek az egyszerű kvantifikációnak 

szemlátomást ellenállnak. Egy terepkutató olyan attitűd- és 

magatartásbeli finomságokat ismerhet fel, melyek egy más módszerekkel 

dolgozó kutató figyelmét valószínűleg elkerülnék. 

A terepkutatás ezen kívül különösen alkalmas olyan attitűdök és 

magatartások vizsgálatára, amelyeket a maguk természetes közegében 
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lehet a legjobban megérteni.” (Babbie, 1998) 

Az előzőekből látszik, hogy a viselkedéskutatásra vonatkozó módszertan 

alapjait illetően meglehetősen nagy az egyetértés a társadalom- és a 

természettudományos kutatást végzők között. 

A társadalomtudományok vizsgálatát célzó kutatásokban Babbie (1998) 

négy helyzetet különböztet meg a kutató lehetséges szerepét illetően: 

 

a) Egészen részt vevő, akinek valódi identitása és célja nem ismert azok 

előtt, akiket megfigyel, így vagy valódi résztvevője annak, amit 

vizsgál (részt vehet például egy felvonuláson), vagy tettetheti is, hogy 

valódi résztvevő, mindenesetre az emberek csak résztvevőnek látják, 

kutatónak nem. Ebben az esetben a kutatónak természetesen meg kell 

tanulnia úgy viselkedni, mintha valódi résztvevő volna. 

b) Megfigyelőként részt vevő, ha a kutató teljes mértékben részt vesz a 

csoport cselekvéseiben, de nyíltan elmondja, hogy közben kutatást is 

végez. Ez a módszer az előzőhöz képest erkölcsileg tisztább, de 

fennáll annak a veszélye, hogy a megfigyelt folyamat nem lesz tipikus 

(pl.: focicsapat tagja). 

c) Résztvevőként megfigyelő esetben a kutató magát kutatóként 

azonosítja, s társas cselekvés résztvevőivel interakcióban van, és 

egyáltalán nem tesz úgy, mintha maga is résztvevő volna (pl.: egy 

sportolókkal interjút készítő riporter). 

d) Egészen megfigyelő, aki úgy figyel meg egy társas cselekvést, hogy 

egyáltalán nem válik részesévé. Ebben a szituációban a vizsgálat 

alanyai nem is tudnak arról, hogy őket megfigyelik, ha a kutató elég 

tartózkodó (pl.: egy meggyfáról figyeljük a szabálytalanul 

közlekedőket). 

 

Konkrét kutatásomat illetően mind a négy helyzetben végeztem 

megfigyeléseket, melyekre a „Minta” részben és a „Kutatási területek” 

című fejezetben még visszatérek. 
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Csányi professzor szerint a rokon területek nagyobb része ugyan régóta 

használja a megfigyelést, az interjút, és a kérdőíves adatszerzés 

különböző módszereit, de ezen a területen még nem alakultak ki 

általánosan elfogadott módszerek, értékelési kritériumok. Az etológia 

kifejlesztett különböző kísérleti módszereket is, amelyek megfelelő 

statisztikákkal jól értékelhetők, de ezeket a legtöbb esetben embernél 

nem lehet alkalmazni:  

Az akadémikus, és a korábban idézett Earl Babbie egybehangzó 

véleményét elfogadva én sem törekedtem arra, hogy megfigyeléseimet a 

statisztikai szemlélet uralja. Vizsgálódásaimat ezért a mindennapi 

munkavégzés során folyamatosan végeztem, mindvégig szem előtt tartva 

a vizsgálandó kutatási területeket. Figyelmemet a kvantitatív módszerek 

erőltetése helyett inkább a megfigyelhető viselkedési sajátosságok 

szembeötlő gyakoriságára és finom kvalitatív aspektusaira fordítottam. 

Maximális szerénységgel szeretném elmondani, hogy ezen 

megfigyelések megítélésem szerint − egyszerű természetük, és könnyű, a 

mindennapi munkavégzésem során „óhatatlan memorizálásuk” miatt − 

egyáltalán nem igényelték írásos jegyzetek, feljegyzések készítését, ezért 

disszertációm nélkülözi azokat. 

Kezdetben jelenségszintű feltárásra törekedtem, mialatt azonosítottam a 

vizsgálatra alkalmas helyzeteket, a kutatandó viselkedésformákat – 

összhangot teremtve a humánetológiában eddig sikeresen feltárt, és a 

vezetéstudomány világában is értelmezhető tényezők, magatartásformák 

között. Vizsgálódásom ezen része – amit nevezthetünk „pilot study”-nak 

(előzetes megfigyelésnek) is – eddig abszolút „járatlan út” volt, ezért 

abban a kutatói intuíció is helyet kapott. 

Megfigyeléseim második szakaszában a kérdőíves felmérésben leírtak, 

illetve az interjú során adott válaszok valóságtartalmának, 

megbízhatóságának ellenőrzésére került sor. Természetesen ez csak 

azoknál a kutatási területeknél volt konzekvensen végrehajtható, ahol a 

korábban leírt/adott válasz magatartási aspektusa közvetlenül 
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megfigyelhető, kontrollálható. A konklúziók levonásánál csak a 

megfigyelésekkel is alátámasztott eredményeket interpretáltam. 

A módszertant illetően hű maradtam a szituáció által megkívánt 

követelményekhez, és az interdiszciplináris tudományterület mindkét 

oldalán egyetértő, nemzetközileg is elismert szakemberek – korábban 

bemutatott – véleményéhez, így a disszertációm megfigyelésekre 

vonatkozó konkrét, számszerű statisztikai adatokat nem tartalmaz. 

 

4.2.2.2. Kérdőíves vizsgálatok 

 

A kérdőíves felmérés a társadalomtudományokban ma a leggyakrabban 

alkalmazott kutatási módszer. Gyökerei a távoli történelembe nyúlnak 

vissza. Az ókori Egyiptomban az uralkodók a fennhatóságuk alatt álló 

területek ellenőrzése és irányítása érdekében népszámlálásokat tartottak. 

Jézus azért nem született otthon, mert József és Mária egy római 

népszámlálás miatt éppen József őseinek szülőhelyére tartottak. 

A kérdőíves vizsgálatok leginkább leíró, magyarázó és felderítő célokra 

alkalmasak. Annak ellenére, hogy itt az elemzési egység az egyes ember, 

csoportok és interakciók tanulmányozásánál is hasznát vehetjük. 

(Babbie, 1998) 

Az előző részben bemutatott megfigyelés – mint kutatási módszer – a 

kérdőíves vizsgálatok szerves kiegészítő technikája lehet, hiszen a 

közvetlen megfigyeléshez, az olykor nagyméretű alapsokaság leírásához 

így eredeti adatgyűjtésre nyílik módunk. A kérdőíves vizsgálatok 

nagyszerűen megfelelnek nagyobb alapsokaság attitűdjeinek vagy 

orientációjának mérésére is. 

Más kutatási módszerekhez hasonlóan a kérdőíves vizsgálatoknak is 

vannak erényei és fogyatékosságai. Az erények kizárólagos szem előtt 

tartása a kutatási eredmények kisebb-nagyobb torzulásához vezetne, 

ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk a módszer hiányosságait 

sem. 
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A kérdőíves vizsgálatok bizonyos értelemben rugalmasak. Sok kérdést 

tehetünk fel ugyanarról a témáról, ami rugalmasabbá teheti a 

feldolgozást. A kutatónak képesnek kell lennie arra, hogy egy fogalmat a 

kutatása céljára legalkalmasabb módon határozzon meg. Ezen 

definícióknak a megkérdezettekre vonatkozó egységes alkalmazására –

amely tulajdonképpen kutatói kényszer is, hiszen mindenkinek ugyanazt 

a kérdést teszi fel – ugyanazon válaszok esetén ugyanazt az álláspontot 

kell, hogy jelentse. 

A kérdőíves vizsgálatok előnyei közé tartozik a gazdaságosság, az 

elérhető nagy adatmennyiség, valamint az összegyűjtött adatok 

standardizáltsága. 

A kérdőíves vizsgálatoknak azonban gyenge pontjai is vannak. Az 

egységesen szerkesztett kérdőívekkel sokszor az emberek attitűdjeinek, 

orientációinak, körülményeinek és tapasztalatainak legkisebb közös 

nevezőjét tudjuk csak vizsgálni, ezért az átfogó témát kutató kérdőíves 

vizsgálatok néha felületesnek látszhatnak. A kérdőíves vizsgálatokra 

általában az alacsony érvényesség és a magas megbízhatóság jellemző. 

(Babbie, 1998) 

Az elemzési technikák finomítása, és az általam bemutatott kutatási 

módszerek együttes alkalmazása segíthet kiküszöbölni az említett 

fogyatékosságokat, így növelve a „kutatói biztonságot”. 

Kutatásaim során a kérdőíves vizsgálatok két típusát alkalmaztam, 

melyeket a következőkben mutatok be. 

 

4.2.2.2.1. Önkitöltős kérdőívek 

 

Az önkitöltős kérdőívet maga a válaszadó tölti ki, különösebb személyes 

segítségnyújtás nélkül, a kérdőív elején feltüntetett kitöltési instrukciók 

alapján. 
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A kérdőíves felmérés lebonyolításánál abban a szerencsés helyzetben 

voltam, hogy minden megkérdezettnek személyesen adhattam át, majd 

szedhettem össze a már kitöltött kérdőíveket, így sikerült elkerülni azt, az 

egyébként a postai úton történő továbbításnál gyakori problémát, hogy a 

kérdőíveknek csak egy része érkezik vissza a kutatóhoz. Esetemben a 

kitöltési arány 100%-os volt. 

Az önkitöltős kérdőív előnye, hogy gazdaságos, gyors, nincs 

kérdezőbiztosi torzítás, valamint a kitöltéskori egyedüllét lehetősége, 

mely a kényesebb témáknál őszintébb válaszokat eredményezhet. 

Az általam alkalmazott önkitöltős kérdőív részletes bemutatására a 

„Kutatási területek” című fejezetben, illetve az 1.sz.mellékletben kerül 

sor. A vizsgálat statisztikai eredményeit a 3.sz. mellékletben („Az 

elemzés eredményei”) részletezem. 

 

4.2.2.2.2. Megkérdezéses kérdőíves vizsgálat 

 

A megkérdezéses kérdőíves vizsgálat személyes módját választva 

általában magasabb válaszaránnyal találkozunk. A kérdező jelenléte 

csökkenti a hiányos és a félreértett válaszok számát, ezzel növelve a 

feldolgozás eredményességének valószínűségét. A kérdésekre adott 

válaszok bizonyos esetekben egyértelműen jelezhetik a kérdező számára, 

hogy az interjúalany félreértette az adott kérdést, így pontosító, tisztázó 

információval állhat a megkérdezett szolgálatára. 

Az általam alkalmazott megkérdezéses kérdőívek mindegyikére igaz, 

hogy az azokban – a mellékletben is megtalálható módon – leírt kérdések 

csak egy vázat jelentettek. Az egyes megkérdezetteknek feltett, a 

kérdőívben is szereplő kérdésekre adott szubjektív válaszokat az esetek 

többségében az adott válaszra épülő, attól függő újabb – a 

megkérdezéses kérdőív előre nyomtatott kérdései között nem 

megtalálható – kérdések is követték. 
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Mindemellett van egy kettős természete az ily módon történő 

adatgyűjtésnek. Nevezetesen az, hogy a kérdések feltevése és a 

válaszadás során a kérdező megfigyelést is végezhet, ami a 

viselkedéskutatásban különösen nagy jelentőségű. Az interjú alatt 

megfigyelt reakciók, testbeszéd-jelek és a szemkontaktus, az egyes 

kérdésekre adott „szóbeli válaszok” mellett, bizonyos esetekben igen 

fontos jelentéstartalommal bírhatnak. 

Másrészről említést kell tenni a kérdező viselkedéséről is, hiszen az 

eredményes kutatás előfeltétele a kérdező udvariassága.

A viselkedéskutatásban különösen nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk 

a kérdező és a kérdezett közötti érzelmi, bizalmi viszonynak, hiszen a 

kutató ez esetben az interjúalany személyes életébe, attitűdjébe kíván 

bepillantani. A megfelelő magatartást tanúsító kérdező olyan „kötélen 

táncol, ahol a leesés elkerülésének érdekében” kellően felszabadult és 

barátságos tud lenni anélkül, hogy nyegle vagy tolakodó lenne. 

Alkalmazkodónak is kell lennie, hiszen alanya személyiségének 

ismeretét sikeresen használhatja fel arra a közös célra, hogy a kérdezett 

őt kellemes beszélgetőpartnernek vélje. A kettősség itt abban rejlik, hogy 

egyfelől nyilván jobban sikerül a kérdezés, ha a kérdező olyan ember tud 

lenni, akivel a megkérdezett jól érzi magát, másrészt, mivel azt kérjük a 

válaszadótól, hogy – a rohanó világunkban egyre értékesebb – ideje egy 

részét áldozza ránk, illetve kérdőívünkre, és ezen túlmenően még 

magánjellegű információkat is szolgáltasson részünkre, igazán 

megérdemli, hogy a kutató a lehető legkellemesebb élményben részesítse 

őt. (Babbie, 1998) 

Míg az önkitöltős kérdőívek inkább a kényes kérdések kutatására, addig 

a megkérdezéses kérdőívek a bonyolult problémák vizsgálatára 

alkalmasabbak. Mivel a vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus 

vizsgálatánál mindkét eset tipikusnak mondható, ezért nem kellett 

választanom a két módszer közül, hanem azok együttes alkalmazásukkal 

jól kiegészítették egymást. 
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A kutatásaim során lefolytatott megkérdezéses kérdőíves vizsgálat 

bővebb, konkrét leírása a „Kutatási területek” című részben, illetve a 2. 

sz. mellékletben található. A felmérés eredményeinek statisztikai 

megjelenítésére a 3.sz. mellékletben („Az elemzés eredményei”) kerül 

sor. 

Úgy az önkitöltős, mint a megkérdezéses kérdőíves felmérésnél feltett 

kérdések két főbb csoportba sorolhatók. Egy részük a genetikailag 

öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre irányul, 

míg a többi a genetikailag öröklött viselkedésformák közvetlen 

feltérképezését célozza. Ezek ilyen értelemben vett szétválasztását 

mindig az adott kutatási területnél, a 3.sz. mellékletben ismertetem.  

(Azért nem a „Kutatási eredmények” kvalitatív bemutatásánál teszem ezt 

meg, mert az diszharmonikusan osztaná meg a sokszor csak 

összefüggéseiben leírható konzekvenciákat.) 

 

A kérdőívek megszerkesztésénél az alábbiakat vettem figyelembe: 

 

• Dr. Csányi Vilmos: „Ezen a területen még nem alakultak ki 

általánosan elfogadott módszerek, értékelési kritériumok.” 

(Bővebben lásd a 4.1.1.1. részben már korábban leírtakat!) 

• Intuícióm arra sarkalt, hogy végezzem el a szakirodalomban 

fellelhető általános (nem kifejezetten szervezeti körülményekre 

vonatkozó) humánetológiai felfedezésekre épülő, a 

vezetéstudomány világában is értelmezhető, munkahelyi 

viszonyokra kidolgozott adaptációját, konverzációját.  

A kutatási területek behatárolása körvonalazta a kérdőívek főbb 

csoportjait, melyet végül célkitűzéseim, a minta, és a 

módszertan közötti harmónia megteremtése öntött végleges 

formába. 

• Az adaptáció és a validálás során figyelembe vettem például 

olyan szélesebb, tudományos körben, nemzetközileg is 
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elfogadott kérdőíveket, melyeket a Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara attitűd vizsgálatokra alkalmaz (egy 

NATO-tól átvett, átdolgozott formában) a Magyar Köztársaság 

Rendőrségének önértékeléséhez, belső és külső 

megelégedettségi vizsgálataihoz. 
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4.2.2.3. Esettanulmány 

 

Általában igaznak bizonyul az a kijelentés, miszerint az esettanulmányok 

– az elmélet helyett – gyakorlati problémákra összpontosítanak, felkeltik 

az érdeklődést, illetve aktív gondolkodásra késztetnek. Az 

esettanulmányok nem törekszenek arra, hogy kész megoldásokat 

kínáljanak, hiszen abból több is létezhet. 

A jó esettanulmány célja, hogy gyakorlati – üzleti – problémát mutasson 

be, ezzel reprezentálva a valóság komplexitását. 

Humánetológiai aspektusú, vezetéstudományt vizsgáló kutatásaim 

esettanulmány-feldolgozást is magába foglaló része, a módszertani 

sokféleség növelésén túl, a vizsgált területek más nézőpontból történő, 

gyakorlatorientált bemutatását szolgálja. 

 

 

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy az előzőekben bemutatott kutatási 

módszerek kiválasztása – a tanulmányozandó tudományterületek 

jellegzetességeinek figyelembevételén túl – úgy szinkronizál a kiválasztott 

mintával, hogy nem az egyik határozza meg a másikat, vagy fordítva, hanem egy 

visszacsatolásos rendszerben úgy simul egymásba a kutatás terülte, a kombinált 

módszertan és a minta hármasa, hogy azok kölcsönösen igyekeznek figyelembe 

venni egymás sajátosságait. 

Attól tartok csalódást kell okozzak azoknak, akik a hazai szervezet- és 

vezetéstudományt publikáló cikkek többnyire megszokott módszertanát várva, jelen 

műben is a többváltozós matematikai-statisztikai technikai arzenál felvonultatásával 

operáló pozitivista módszertant szeretnék megtalálni. 

Egyetértek Dr.Radácsi Lászlóval (egyetemi docens, BKÁE Budapesti Vezetőképző 

Központ) abban, hogy a magyarországi vezetéstudományi kutatásokban 

módszertani egyensúlytalanság figyelhető meg – kvantitatív dominanciával. 

(Bővebben lásd: Radácsi, Vezetéstudomány XXXIV. Évf. 2003. 10. szám) 
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Radácsi szerint a kutatási eredmények a hagyományos kvantitatív szervezetkutatás 

által alkalmazott egyre növekvő bonyolultságú statisztikai technikák ellenére – 

gyakran leegyszerűsítőnek, történetietlennek, kontextustól megfosztottnak 

bizonyulnak. A menedzsment- és szervezetkutatásokban megfigyelhető kvalitatív 

technikák felé történő lassú elfordulás – többek között – a kialakult helyzettel való 

növekvő elégedetlenségnek tudható be. 

Általánosságban véve is szükség van tehát az egyensúly helyreállítására, a kvalitatív 

módszerek nagyobb arányú alkalmazására, mely az én esetemben – a 

viselkedéskutatásra jellemző finom, minőségi tényezők feltárásának szükségessége 

miatt – különösen indokolt. 
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4.3. A minta 

 

   4.3.1. A minta kiválasztása 

 

A minta megválasztásánál – az előző pont végén leírtaknak megfelelően – 

meglehetősen sok szempontra kellett figyelemmel lenni. 

Tekintettel arra, hogy a humánetológiában a megfigyelés képezi a kutatási 

módszertan gerincét, ezen felül a társadalomtudományokban végzett, az 

emberi viselkedést magyarázni, feltárni igyekvő vizsgálatok is a természetes 

közegben való megfigyelés mélységi igényével lépnek fel, arra a 

következtetésre jutunk, hogy az alanyok viselkedésének lehető legkisebb 

mértékben való megzavarása kardinális jelentőséggel bír. Szervezeti, 

munkahelyi körülmények között, ahol empirikus kutatásiamat végeztem, a 

megfigyeléseknél – legyen az Raymond Gold négy helyzete közül bármelyik – 

úgy tud a kutató leginkább szakszerűen tevékenykedni, ha fizikai jelenléte az 

adott közegben megszokott, mintájának alanyai nem kívülállóként szemlélik, 

közelsége, mindennapos tevékenysége nem idéz elő a szervezet dolgozóiban 

olyan magatartásbeli változásokat, melyek a kutatás eredményeit esetleg 

eltorzíthatnák. 

A kérdőíves vizsgálatoknál a megkérdezettek személyiségének ismerete, 

illetve a kérdező iránti bizalom az a két legfontosabb tényező, melyeket egy 

úgymond „idegenként” az adott szervezetbe toppanó, viselkedéskutatással 

foglalkozó kutató – érthető módon – sokszor leküzdhetetlen akadályként 

érzékel. 

Tudományos vezetőim véleménye szerint az ilyen irányú kutatásoknál, a minta 

nagyságának növelése helyett sokkal célravezetőbb lehet inkább csak egy 

szervezet, de annak mélyreható, rétegzett vizsgálata. Ezekben az esetekben 

sohasem a nagy minta dominál, sokkal inkább az, ami jól megfigyelhető. 
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A viselkedéskutatás gyakorlatában sokszor lehetetlen az egyes magatartási 

elemeket lélektani összefüggések nélkül megérteni, melyeket pedig egy 

„klán”-méretű minta esetén szinte képtelenség kellő mélységben feltárni.  

A rétegzett mintavétel további előnye, hogy segítségével nagyobb 

reprezentativitást érhetünk el, ami az esetlegesen várható mintavételi hibát 

csökkentheti. 

A kutatási diszciplínák, a komplex módszertan és a megfelelő minta szerves 

egységként történő kezelésének igényétől áthatva arra a következtetésre 

jutottam, hogy hibát követnék el, ha kutatásom alanyait nem a jelenlegi 

munkahelyem, a Miskolci Egyetem dolgozói közül választanám ki. 

Bár a kutatás áttételesen (pl. „átnyúló” emberi kapcsolatok a 

„Csoportszerkezet” vizsgálatánál, lásd 4.4.2.2. fejezet!) az egyetem több karát, 

és bizonyos esetekben a munkatársak családtagjait, hozzátartozóit és baráti 

körét is érintette, vizsgálódásom központjában a Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara (70 fő főállású oktató), és a karhoz tartozó hat 

Intézet közül a legrészletesebben tanulmányozott Vezetéstudományi Intézet 

(15 fő főállású oktató, illetve 5 fő doktorandusz) állt. 

 

    4.3.2. A Miskolci Egyetem, és Gazdaságtudományi Karának struktúrája 

 

A később bemutatásra kerülő empirikus kutatási folyamat, és az abból 

származó eredmények könnyebb befogadhatóságának érdekében röviden 

bemutatom az Egyetem és a Kar szervezeti felépítését. (6. és 7. ábra) 
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Rektorhelyettesek
általános, tanulmányi,

tudományos, nemzetközi és
fejlesztési

Főtitkár
Központi igazgatási, Központi

igazgatási Osztály/Rektori
Hivatal

Egyetemi Továbbképző Kp.
Kiadói Hivatal, Központi

Koordinációs Tanulmányi O.

Gazdasági Főigazgató
Gazdasági Főigazgató H.

Bér-és Munkaügyi O.
Pénzügyi Osztály

Számviteli Osztály
Ellátási Osztály

Műszaki és Üzemelt. Fo.

Karok
Anyag- és Kohómérnöki
Állam-és Jogtudományi

Bölcsészettudományi
Comeniusz Tanítóképző F.

Gazdaságtudományi
Gépészmérnöki

Műszaki Földtudományi

Központi egységek
Könyvtár, Levéltár

és Múzeum
Alkalmazott Kémiai

Kutatóintézet
Bolyai Kollégium

Sportlétesítmények
Számítóközpont

Nem kari szervezetbe
tartozó oktatási egységek
Idegennyelvi Oktatási K.

Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet
Testnevelési Tanszék

Szakterületi igazgatók
Tudományszervezési és Nemzetközi O.

Belső Ellenőrzési Csoport
Projekt Iroda

PR és Protokoll Iroda

Központi Igazgatás

Hallgatói
Önkormányzat

Érdekképviseleti
szervezetek Rektori KabinetRektor

Szakmai, igazgatási
bizottságok

Társadalmi
Tanács

Egyetemi
Tanács
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4.4. Kutatási területek 

 

Tudományos vizsgálódásom kezdeti lépései közé tartozott azon kutatási területek 

feltérképezése, melyek humánetológiai kutatása már eddig is konkrét eredményeket 

produkált. Ezen területek mélyebb, kifejezetten szervezeti körülmények közötti 

tanulmányozása a vezetéstudomány számára is tartogathat olyan felfedezéseket, 

melyek a két tudományterület egymást átható kutatásával a felszínre segíthetők. 

 

    4.4.1. A kutatási területek meghatározása 

 

A kutatási területek meghatározásához keretként szolgált az a felismerés, hogy 

a vezetéstudomány humánetológiai nézőpontból történő vizsgálatánál 

különösen nagy jelentőséggel bírhatnak azok a megközelítések, amelyek a 

humán szocialitásra, az emberek szervezett kereteken belüli 

együttműködésére, illetve a csoportélet tanulmányozására fókuszálnak. 

Az emberi csoportélet vizsgálatánál az evolúció rendkívül konzervatív 

természetéből kell kiindulnunk, ami azt jelenti, hogy ha egy fajban valamilyen 

génszerkezet egyszer már kifejlődött, akkor csak nagyon nehezen tud 

megszabadulni tőle, ha egyáltalán meg tud. Az evolúció során csak azok a 

gének tűnnek el egy faj génkészletéből, amelyek jelenléte kifejezetten káros az 

egyedekre. Nézzünk erre egy példát! A csirkeembriókban életük egy bizonyos 

periódusában működni kezd egy gén, ami egy olyan különleges fehérjét 

eredményez, amely kizárólag a fogzománcban fordul elő. A csirkéknek 

nincsen foguk, így a fogzománctermelés rövidesen abbamarad, de a 

fogzománcfehérje génje megvan, nem tűnt el azóta a sok tízmillió éve sem, 

amióta a fogakkal rendelkező dinoszauruszokból a ma ismert, fogak nélküli 

madarak kialakultak. A csirkében tehát változatlanul működik egy régi 

dinoszaurusz-gén, igaz funkció nélkül. A génkészlet ilyen értelemben tehát 

nagyon konzervatív. Ez a magatartásbeli génekre is vonatkozik. Ha egy faj új 

kihívásokkal találja magát szemben, lehet, hogy módosulnak egyes 

tulajdonságai, bizonyos gének, géncsoportok működése gátlás alá is kerülhet, 
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és új gének dominálják tevékenységét; mégis viselkedési mechanizmusainak 

teljes szerepkörét akkor látjuk a legtisztábban, ha azokat evolúciós 

fejlődésükben vizsgáljuk. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az ember csoportviselkedésében döntő 

szerepet játszik a primáta örökség. A természetben élő ember nem nemes 

vadember volt, nem is egyedül élő vérszomjas ragadozó, hanem egy fejlett, 

különleges primáta, így az emberi szocialitást végső soron az emberszabású 

majmokkal összekötő közös ős csoportos viselkedésére lehet visszavezetni. 

Azt kell elemeznünk, hogy mi maradt meg, és mit adott fel az ember az ősi 

tulajdonságaiból, illetve milyen új jellemzőket szerzett az azóta eltelt hatmillió 

év során. 

A tulajdonságok mindig kettős, genetikai és környezeti befolyás alatt 

nyilvánulnak meg. Az állatoknál az ökológiai környezet szerepe a döntő, míg 

az ember esetében a kultúra az a környezet, amely viselkedését döntően 

befolyásolja. Humánetológiai szempontú vizsgálatokról akkor beszélhetünk, 

ha ezeket a tényezőket mindig igyekszünk megtalálni, és kölcsönhatásukat 

kimutatni. Ez a szempont adja a humánetológia különlegességét, ezzel járulhat 

hozzá az emberi természetről, viselkedésről szóló ismereteinkhez. A 

pszichológiában és a szociológiában legtöbbször elegendő az adott viselkedési 

mechanizmus struktúrájának felderítése, és nem feltétlenül vizsgálják annak 

evolúciós összetevőit is. (Csányi, 2000) 

A humánetológiai vizsgálatok azonban alapjában véve a lehető legtágabb 

értelemben vett emberi viselkedések kutatására irányulnak, így érintik a 

táplálékszerzéssel, szexualitással, szülői gondoskodással, családi élettel stb. 

kapcsolatos területeket is. 

Mindenekelőtt tehát el kellett végeznem egy olyan szelektív rendszerezést, 

mely az egyes kutatási részterületek vonatkozásában mindkét diszciplína 

oldaláról nézve kölcsönösen lehetővé teszi mélyrehatóbb vizsgálatok 

lefolytatását. 

A kutatási területek meghatározásához mindkét tudományág hazai és külföldi 

szakirodalmának alapos tanulmányozása, a témában jártas szakemberekkel 
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folytatott beszélgetések, természettudományos és ismeretterjesztő médiák ide 

vonatkozó műsorainak megtekintése, meghallgatása, a gyermekkorom óta 

csillapíthatatlan felfedezési vágy, valamint az a „terepen” végzett (a Miskolci 

Egyetem egészére kiterjedő) megfigyelés segített, melyet a feltáró kutatás 

részeként egészen részt vevő megfigyelőként folytattam le. 

Ennek értelmében úgy kellett tehát viselkednem, mintha az egyetemi élet 

„megszokott” résztvevője volnék. Egyetemi dolgozóként ez természetesen 

nem okozott problémát. Segítségemre szolgált, hogy az egyetem 

sajátosságából eredően meglehetősen sok ember fordul meg épületeiben, így 

aki nem ismert, annak fogalma sem volt arról, hogy én távoli vagy éppen 

közeli szemlélőként őt, vagy az embertársaival folytatott interakcióit 

vizsgálom. Aki pedig ismert, és esetleg azt is tudta, hogy nemrégiben milyen 

jellegű kutatásba kezdtem, még az is úgy viselkedett, mint addig, hiszen a 

kutatás ezen fázisában ők sem tudták, hogy nap mint nap megfigyeléseim 

középpontjában végzik megszokott, vagy éppen eseti tevékenységüket, 

interakcióikat. 

Mindezek által tehát körvonalazódtak azok a vezetéstudományi szempontból 

is behatóbb vizsgálatra érdemes részterületek, melyeket a következőkben 

ismertetek. 

 

    4.4.2. A kutatási területek bemutatása 

 

Az egyes, kiválasztott kutatási területek bemutatásánál azt az egységes elvet 

követem, hogy a humánetológiában eddig sikeresen feltárt általános 

eredmények ismertetése után felvetem az adott területhez kapcsolódó, a 

vezetéstudomány szempontjából releváns kérdéseket. 

Ezután leírom a kérdések megválaszolását lehetővé tevő, konkrétan 

alkalmazott kutatási techniká(ka)t, majd a feldolgozás szervezeti körülmények 

között levonható, vezetéstudomány-centrikus megállapításait ismertetem. 

A kutatási területeket három fő csoportra, és azokon belül két-két (összesen 

hat) alcsoportra bontottam az alábbiak szerint: 
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I. Kötődéssel kapcsolatos vizsgálati területek 

1. Kontaktusok 

2. Kötődési kapcsolatok 

 

II. Csoportra, csoportszerkezetre irányuló vizsgálatok 

1. Csoportszerkezet 

2. Szinkronizáció 

 

III. Dominancia, hierarchia 

1. Agresszió 

2. Rangsor, dominancia és szabálykövetés 

 

A következőkben nézzük meg ezeket kicsit közelebbről. 
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4.4.2.1. Kötődéssel kapcsolatos vizsgálati területek 

4.4.2.1.1. Kontaktusok 

 

  Humánetológiai háttér 

 

„Az ember társas lény.” 

Gyakran hallani ezt az általános érvényű kijelentést. Vajon van-e ennek az 

emberi tulajdonságnak evolúciós összetevője, illetve létezik-e egyáltalán? 

A következőkben a humánetológia eddig sikeresen feltárt eredményeivel 

igyekszem a kérdést megválaszolni. 

A társas életmódot folytató állatok − így az ember is − állandó 

érintkezésben állnak egymással. Olykor akár végzetessé is válhat, ha egy 

egyed érintkezése megszakad a csoportéval. Minden csoportnak létezik 

egy úgynevezett hatásszférája. Ez azt a leginkább pszichológiailag 

értelmezhető távolságot jelenti, melynek határát átlépve az egyed 

szemlátomást aggódni kezd. Más szavakkal megfeleltethető annak a 

láthatatlan köteléknek, amely összetartja az adott csoportot. (Hall, 1995) 

Az emberszabású majmok és az ember meglehetősen sok közös 

tulajdonsággal rendelkezik, melyek közül talán a legkiemelkedőbb vonás a 

szociális vonzódás. Az ide tartozó fajok egyedei szeretnek fajtársaik 

közelében lenni, és nyugtalanok, ha sokáig egyedül kell maradniuk, 

különösen fiatal korukban. Határozottan igénylik a testi kontaktus 

különböző formáit is: a kölykök főként az anya ölelését, a felnőttek pedig 

a „kurkászás”-t, mely valamennyi primátára jellemző kontaktusforma. A 

kurkászó egyed átvizsgálja társa szőrzetét, eltávolítja belőle a beleakadt 

idegen testeket, elhalt részeket. A kurkászott nemcsak tűri ezt a 

tisztogatást, hanem kívánja is. A művelet alatt teljesen ellazul, elengedi 

magát. A majmoknál a kurkászásnak határozott szociális üzenete van. Bár 

a kurkászás legtöbbször kölcsönös, az alacsonyabb rangú hosszabb ideig 

végzi, mint a hierarchiában magasabban álló. Kurkászás szolgál a 
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megbékélésre is, az összeveszés vagy fenyítés utáni engesztelésre, 

valamint baráti, rokoni kapcsolatok kialakítására, ápolására. (Csányi, 

2000)  

Eibl-Eibesfeldt és munkatársai Fülöp-szigeteki benszülöttekre irányuló 

vizsgálatai feltárták, hogy a kurkászás tekintélyes időt igényel a 

primátáktól, és a kutatók szerint elsősorban a szociális kapcsolatok 

kialakítását és ápolását szolgálja. Kimutatták, hogy minél nagyobb a 

primáta csoport létszáma, az adott faj annál több időt tölt kurkászással. 

(Eibl-Eibesfeldt, 1989) (7. ábra) /A „millió év” tengelyének 0,0 

koordinátája a jelent, míg pl. a 3,0-as koordinátája a 3 millió évvel ezelőtti 

állapotot szemlélteti./ 

 

 
7. ábra 

A primáták csoportlétszáma és a kurkászásra fordított idő közötti összefüggés 
(Csányi, 2000) 

 

Emberszabású rokonaink a kurkászás mellett egyéb kontaktustartó 

viselkedést is használnak, így például csimpánzoknál a kinyújtott kéz kérést 

jelez, a domináns fél érintése pedig engedélyt, megnyugtatást, amit az 

alárendeltek gyakran maguk kérnek. Jane Godall egyszer megfigyelte, hogy 
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amikor egy nősténynek banánt kínált, az először a mellette álló domináns 

hím felé nyújtotta kérőn a kezét, és csak akkor fogadta el a banánt, amikor a 

hím megérintette a vállát. (Godall, 1986) 

Nem is gondolnánk, hogy az emberek között is jól ismert kézfogás hasonló 

megnyilvánulása, a kinyújtott kezek találkozása a csimpánzok üdvözlési 

gesztusa. Az embernek is sokféle, genetikailag meghatározott tulajdonsága 

van, amelyben a szociális vonzódás kifejeződik. Az ember a testi kontaktust 

nemcsak tűri, hanem kifejezetten igényli is, érintés, kézfogás, simogatás, 

ölelés, a kéznek vállon tartása, összesimulás stb. formájában. (8. ábra) 

 

 
8. ábra 

A tapintási ingereken keresztül megvalósuló kontaktus 
(Csányi, 2000) 

 

Koraszülött csecsemők kb. másfélszer gyorsabban növekednek, ha 

napjában legalább háromszor, néhány percig simogatják őket a hátukon, 

karjukon. Az érintési inger hatásának és az agyi endorfinok termelésének 

összefüggését Eibl-Eibesfeldt 1989-ben igazolta. Ezek szociális 

kapcsolatokra gyakorolt hatását azóta más emlősökön is kimutatták. 

(Csányi, 2000) 

A domináns személytől jövő ölelés, fejre vagy vállra helyezett kar a 

felnőttekre is nyugtató hatást gyakorol. A harmonikus személyiség 

kialakulásához bizonyos mennyiségű testi kontaktus minden életkorban 
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szükséges. A kontaktus azonban sohasem egyirányú szociális szükségletet 

elégít ki, jótékony hatását a résztvevők mindegyikére kifejti. 

Davis (1992) kutya-terápiáról szóló könyvében rámutat, hogy újabban 

elterjedten használnak speciálisan idomított kutyákat gyermekek, beteg 

vagy egyedül élő idősek, intézetben elhelyezett gyermekek és mentálisan 

visszamaradt személyek kontaktusszükségletének kielégítésére. A terápia 

jelentősen csökkentheti a depressziós tüneteket, valamint enyhíthet 

emocionális és személyiségzavarokat is. 

Eibl-Eibesfeldt kutatásai (1989) kimutatták, hogy az érintéssel kialakuló 

kontaktusnak gyakran kommunikatív értéke is van, jelzi a felek közötti 

dominanciaviszonyokat, és a köztük fennálló affektív kapcsolatot. A 

kontaktus során megvalósuló különböző testrészek érintkezésének 

mikéntjét a különféle kultúrák nagymértékben meghatározzák (pl.: számos 

törzsi társadalomban a gyermekek nemi szerveinek paskolása a szeretet 

kifejezése az anya részéről, míg az új-guineai eipók, daribik és több más 

törzs férfi tagjait az idősebb asszonyok és más férfiak a herezacskójuk 

megemelgetésével üdvözlik). A kurkászás a partner hajában vagy bőrén 

szintén megfigyelhető az embernél is, bár ezt inkább mint női 

hajlamosságot említhetjük. (Csányi, 2000) 

Heslin és munkatársai által amerikai egyetemi hallgatókon végzett 

vizsgálataival (1983) kimutatták, hogy az érintések kellemes vagy 

kellemetlen volta az érintésben résztvevők nemi hovatartozásának, illetve 

közeli vagy távoli baráti kapcsolatoknak is függvénye. A kutatás másik 

eredménye az érintésben preferált és kifejezetten tilos tabuzónák 

körvonalazása volt. (9. ábra) 
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9. ábra  

Amerikai egyetemi hallgatókon végzett érintési kísérletek eredménye 
(Heslin, 1983) 

 

A humánetológusok egyetértenek abban, hogy a kontaktusnak azonban 

van egy, csak az emberre jellemző formája, ez pedig a többé-kevésbé 

intim beszélgetés. A humánetológusok „kurkászó beszélgetés”-nek hívják 

azt a fajta csevegést, amely nem valamilyen konkrét információ 

átadásának szükségletéből folyik, hanem a jól ismert  „Mi újság?”, „Hogy 

vagy?” kérdésekkel kezdődik, és tulajdonképpen érzelmi kapcsolatok 

megerősítésével folytatódik, esetleg apró pletykával anélkül fejeződik be, 

hogy bármilyen közös akciót, vagy annak szándékát eredményezné. 

Dunbar (1996) szerint az emberi csoportok létszáma olyan nagy, hogy ha 

a szociális kapcsolatokat a régi módon szeretnénk ápolni, akkor az ébren 

töltött időnek több mint 40%-át kurkászással kellene töltenünk. Ehelyett 

az új emberi viselkedésforma, a kurkászó beszélgetés lehetővé teszi, hogy 

egyszerre több embert kurkásszunk meg például egy jó kis pletykával, 

másrészt beszélgetés közben csinálhatunk valami mást is, ami nagy 

időmegtakarítást jelent. 

 

66 



KUTATÁSI TERÜLETEK 

 Kutatási cél 

 

A kontaktusokra irányuló, Miskolci Egyetemen végzett kutatásaim során 

arra kerestem a választ, hogy kifejezetten szervezeti, munkahelyi 

körülmények között milyen kontaktusformák „érhetők tetten”, milyen 

szituációkban, milyen feltételek mellett, melyek ezek tipikus sajátosságai, 

illetve, hogy vezetéstudományi aspektusból milyen következtetések 

vonhatók le mindezekből. 

 

 Kutatási módszer 

 

A vizsgálatok lefolytatásához önkitöltős kérdőívet (Lásd az 1. sz. 

melléklet ide vonatkozó részét (1.1.1. és 1.1.2. pontok)!), megkérdezéses 

kérdőíves vizsgálatot (Lásd a 2. sz. melléklet releváns oldalait!), és a 

megfigyelés egészen részt vevő, megfigyelőként részt vevő, résztvevőként 

megfigyelő és egészen megfigyelő módjait alkalmaztam. 

Az önkitöltős kérdőívre adott válaszok előzetes feldolgozásával 

lehetőségem nyílt a – sokasághoz képest – „deviáns”-nak mondható 

válaszok – viselkedésformák – megkérdezéses kérdőív formájában való, 

„testreszabott” (a megkérdezettek egyéni véleményét is figyelembe vevő), 

mélyebb vizsgálatára is. Ennek érdekében a megkérdezéses kérdőív – az 

önkitöltős kérdőívvel szemben – olyan, a standard váztól eltérő, személyre 

szóló kérdéseket is tartalmazott, melyek megkérdezésének előfeltétele az 

önkitöltős kérdőív ilyen értelemben vett feldolgozása volt. 

Az önkitöltős és a megkérdezéses kérdőíves felmérésekkel egyidőben 

kezdtem megfigyeléseket is végezni, melyek egyrészt feltáró jellegűek, 

majd a kérdőíves adatlapok feldolgozása után pontosító, hitelesítő, 

igazoló, vagy éppen cáfoló jellegűnek bizonyultak. 

Annak érdekében, hogy igazodjak a viselkedéskutatás eredményeit 

ismertető nemzetközi gyakorlathoz, a továbbiakban csak a 
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legszükségesebb esetben fogom számszerű statisztikai adatokkal 

„terhelni” a téma sajátosságához illő, többnyire kvalitatív tájékoztatást. 

A kérdőíves vizsgálati technikák alkalmazásának részletes körülményeit, 

illetve annak számszerűsíthető eredményeit a 3.sz. mellékletben („Az 

elemzés eredményei”) ismertetem. 

(Ezt a gyakorlatot a többi kutatási terület vonatkozásában is megtartom.) 

 

 Kutatási eredmények 

 

A kutatás eredménye alapján megállapítható, hogy a szociális vonzódás 

munkahelyi körülmények között is rendkívül erősen kimutatható, hiszen a 

megkérdezettek kivétel nélkül azt állították, hogy alapjában véve 

szeretnek munkatársaik közelében lenni, és keresik is ennek lehetőségét. 

Nagyjából egyenlő arányban vannak, akik a munkahelyen munkával 

kapcsolatosan és attól függetlenül is (42%), illetve a munkahelyen és azon 

kívül is keresik kollégák közelségét (53%). A válaszadók maradék 5%-a 

pedig úgy véli, hogy csak közös munka kapcsán szeret munkatársai 

körében tartózkodni, mivel a munkahelyi közösség döntően a munkára 

épül. 

 

A megkérdezettek munkatársaik körében való tartózkodásából fakadó 

érzéseik vonatkozásában viszont már korántsem tekinthetők egységesnek. 

A legtöbb kolléga egyfajta olyan érzésről számolt be, melyet áthat az 

öröm, a nyugalom és a biztonságérzet hármasa. A pozitív érzések között 

említették még a szeretetet, a közös munka örömét, a felszabadultságot, a 

derű, a jókedv, a „jó helyen vagyok” szellemi többlet, a valahová tartozás 

és a közösségi szellem érzését. 

Vannak, akiket lendületességre, dinamizmusra sarkall kollégái jelenléte, 

és olyan is van, aki meglehetősen szubjektív módon éli meg az adott 

munkatárs közelségét. 
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A negatív érzések közül – melyek szinte eltörpülnek a pozitív érzések 

számához és gyakoriságához képest – olykor az ingerültség, és relatíve 

gyakrabban a feszültség érzéséről számoltak be az egyetem dolgozói. 

A megkérdezéses kérdőívre adott válaszok alapján belső feszültség 

okozója lehet a hierarchikus viszonyokban is megmutatkozó 

elfogadottság, vagy az együttműködési szándék hiánya, melyet a 

lustaságon, nemtörődömségen kívül személyes érdekek ütközése is 

előidézhet. A munkának az értékrendben elfogadott szerepe sokszor 

meglehetősen differenciált, míg az erkölcsi elvek képviselete nagyon 

heterogén. 

Feszültség forrása lehet az aránytalan munkaelosztás, az alattomosság és a 

nyílt vagy burkolt rosszindulat is. 

Ezen feszültségek megszüntetésének lehetőségét a világos működési rend, 

illetve olyan viselkedési szabályok „meghonosítása” jelenthetik, melyben 

a dolgok felvállalása és az ügyek képviselete kardinális szerepet játszik. 

A kollégák számára az is bosszantó lehet, ha nem tudják pontosan, hogy 

mit várnak el tőlük.  

Feszültséghez vezethet még a közösség előtti, személyre irányuló 

indokolatlan támadás, a feladatok nem súlyuknak megfelelő kezelése, 

illetve az abból származó kellemetlenségek dolgozóra való visszavetítése, 

valamint a kisebbségben felszólaló kollégák „hangadókkal” szembeni 

véleményének azonnali elutasítása. 

Az ilyen típusú feszültségek csökkentésében, illetve megszüntetésében 

gyakran hatékonyan segíthet a toleráns magatartás és a reális önvizsgálat, 

az okkeresést követő nyílt kommunikáció vagy mentális ráhatás 

alkalmazása. 

A közös feladatok megoldása során egyesekben közömbösség érzetét 

keltheti az a szituáció, amikor a teendők halmozódása és a határidő 

közeledése egyszerre figyelhető meg amellett, hogy a munkában résztvevő 

többi kolléga láthatóan nem törődik a szoros határidővel. Közömbösséget 

válthat ki még az önmegtartóztatás (pl.: véleménynyilvánítás mellőzése 
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valamilyen okból), illetve az a fajta távolságtartás, amikor például egy 

korábban felmerült, és egykönnyen fel nem oldható konfliktusnál „ki 

akarunk maradni a dolgokból”. 

 

A szervezeti körülmények közötti emberi kapcsolatok kontaktusbeli 

megnyilvánulásainak vizsgálatánál arra is kíváncsi voltam, hogy hogyan 

hat „ránk” munkatársaink baráti közeledése. 

Többnyire itt is pozitív véleményekkel találkoztam, melyek között 

leggyakrabban arról számoltak be a megkérdezettek, hogy ilyen esetben 

nyitottabbá válnak. A kollégák részéről történő közeledés nemcsak hogy 

bizalommal tölt el, hanem ösztönzőleg is hat, erősíti a valahová tartozás 

érzését, ezáltal megnyugtat. 

Voltak azonban, akik ebbéli érzéseiket az adott munkatárstól tették 

függővé. Beszámoltak olyan kollégákról is, akiknek közeledése minden 

esetben feladatáthárítással, vagy valamilyen információ megszerzésével 

hozható összefüggésbe, míg mások általában mindig őszinte barátsággal 

közelednek. 

A negatív töltetű érzelmek között említették azt, hogy bizonyos 

helyzetekben kifejezetten zavarólag hathat munkatársaink baráti 

közeledése. Ez akkor jellemző, ha egy fontos munka végzése közben 

kizökkentenek elmélyült tevékenységünkből, vagy az adott (a zavaró) 

kolléga túlzottan barátkozó és relatíve nem olyan távolságtartó, mint a 

„megcélzott”. Ez nem csak fizikálisan, hanem verbálisan is 

megnyilvánulhat. Zavarólag hathat az információszerzésre irányuló 

provokatív kérdés, illetve beszélgetés, valamint a sugdolózás, klikkesedés 

is. 

A megkérdezettek egy része beszámolt az agresszív viselkedés, a törtetés, 

a hatalomvágy, a „maga alá hajtási vágy” és az egyfajta felsőbbrendűségi

érzés zavaró hatásáról is. 
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A szociális vonzódás szervezeti körülmények közötti formáira irányuló 

kutatásaim a következő eredményekre vezettek. 

A megkérdezettek által leggyakrabban említett megnyilvánulási forma a 

kollégák közötti kommunikáció, a beszéd, úgy szakmai, mint a nem csak 

munkával kapcsolatos témáról. Sokan említették a személyre irányuló, 

érdeklődő kérdéseket és a csevegő jellegű kommunikációt is, melyek a 

korábban már taglalt kurkászó beszélgetés kategóriájába sorolhatók. 

A beszélgetés lehet csupán „filozofálás” is, vagy akár olyan puszta 

együttlét, amely a szóbeli kommunikációt teljesen nélkülözi. 

A megfigyeléses vizsgálatok kiválóan alátámasztották azt az egyesek által 

kérdőívben is közölt viselkedésformát, hogy a minta alanyai – ha idejük 

engedi – szívesen benéznek, átjárnak egymás szobájába beszélgetni egy 

kicsit. Erre gyakran úgy kerül sor, hogy a belépés pillanatában még 

fogalmuk sincs arról, hogy mi lesz beszélgetésük tárgya. Megfigyeléseim 

igazolták, hogy a munkahelyre való beérkezéskor, vagy az épületen belüli 

napközben történő mozgáskor a dolgozók gyakran nem a legrövidebb utat 

választják, hanem pusztán az emberi (kollegiális) vonzódásuktól vezérelve 

előbb más munkatársaik irodájába „néznek be” a kontaktálás különböző

válfajait keresve. 

A harmadik fél által továbbított szóbeli vagy „cetli” üzenet, az SMS- vagy 

e-mail-küldés, a humor, viccmesélés, egy történet elmesélése, sőt a 

hölgyeknek való bókolás is éppúgy kifejezheti a szociális vonzódást, mint 

a közös étkezés, italozás, szabadidős tevékenységek, szórakozási 

lehetőségek, és egyáltalán az együttlét bármilyen formában való keresése. 

Tipikus példának mondható a nem csak szakmai kérdésekre vonatkozó 

segítségkérés. A segítségkérés gyakoriságából, és az ilyen céllal 

megcélzott személyből következtetéseket vonhatunk le a felek közt 

fennálló szimpátia-viszonyokra vonatkozóan is. 

Ide sorolható a szakmai problémák közös megoldási lehetőségének

keresése, úgy a kötelező, mint az esetlegesen „plusz” munka területén is. 

A közös feladat megoldására való törekvés tipikus szociális vonzódási 
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formának tekinthető abban az esetben, amikor a dolgozó a rá bízott 

feladatot egyébként egyedül is el tudná végezni. 

Szociális vonzódást fejezhet ki a másik fél háttérből – annak tudta nélkül – 

történő támogatása, a személyes ünnepek (pl.: születésnap, névnap) 

számontartása és megtartása, mely különböző ajándékok formájában 

tárgyiasulhat is. 

Sokak szerint nagy jelentőségű a testi kontaktus, mely ölelés 

vállveregetés, érzelmi megnyilvánulások (pl.: a vállán sírja ki magát) stb. 

útján törhet a felszínre. 

A tudományos életben tevékenykedők egymás iránti vonzalmának 

jellemző példája lehet a konferenciákon, publikációkban való közös 

megjelenés. 

A szociális vonzódás érdekesebb, nem mindennap megfigyelhető 

formájaként említhetjük a testbeszéd apró, de gyakran őszinte és 

egyértelmű, baráti kapcsolatot kifejező megnyilvánulásait (pl.: egy 

„meleg” pillantás, kacsintás stb.). 

A nem feltétlenül személyes ünnepekhez köthető ajándékozás (pl.: 

sütemény a büféből, képeslap, idézet, CD, fénykép, virág, nyaralásbeli 

kagyló) személyes átadása – esetleg meglepetésszerű elhelyezése – 

éppúgy kapcsolaterősítő szerepet játszik, mint a közös emlékekhez kötődő 

dallamszövegek, jellemző mondatok egymásnak történő eléneklése vagy 

elmondása. 

Hasonló szerepet tölthet be a személyes tárgyak kölcsönadása, vagy 

közösen használandó eszközök mások rendelkezésére bocsátása (pl.: kávé- 

vagy teafőző). 

Szociális vonzódásra utaló jel lehet az a kollegiális hozzáállás is, amely 

egy másik személy feltétel nélküli támogatásában ölt testet. 

A testi kontaktus érdekes példája az az olykor tapasztalható viselkedési 

forma, amikor egy kollégánkon érdekesnek vélt ruhadarabot vagy ékszert

a szóbeli méltatáson túlmenően fizikálisan is megérintünk. 
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A testi kontaktusformák szervezeti viszonyok közötti feltárását célzó 

vizsgálataim során először arra kerestem a választ, hogy milyen 

gyakorisággal figyelhető meg az egyes testi kontaktusformák előfordulása 

a munkatársak között. 

A kutatás eredményeinek ismertetése során figyelemmel kell lennünk a 

nemek közti különbségekből adódó helyenkénti esetleges eltérésekre, 

melyre – ahol az indokolt – az adott konzekvenciák kapcsán tekintettel 

leszek. 

 

Kézfogás 
 
A férfi kollégák 70%-a gyakran, 30%-uk pedig csak olykor fog kezet. (A 

férfiak közül tehát senki sem nyilatkozott úgy, hogy sosem fog kezet.) 

A hölgy munkatársak 44%-a sosem, szintén 44%-a olykor, 12%-a pedig 

gyakran fog kezet. A gyakran kezet fogó női kollégák viszonylag kis 

táborába tartoznak a vezető beosztásban tevékenykedők. 

 
Érintés 
 
Itt a férfiak és a nők vonatkozásában meglehetősen azonos arányokat 

találtam. Az összes vizsgált személy 69%-a olykor gyakorolja az érintést, 

mint fizikai kontaktusformát munkatársaival szemben. 

A kutatásban érintettek 13%-a sosem érinti kollégáit, míg 18%-uk gyakran 

él ezzel a fajta kontaktusmóddal. Ezen két utóbbi szélsőségnél a „miért”-

ekre is kíváncsi voltan, ezért a relatíve periférikus választ adókat 

megkérdezéses kérdőívben, „testre szabott” kiegészítő kérdések 

alkalmazásával, ilyen jellegű viselkedésük feltételezett mozgatórugóiról, 

az érintés kiváltott érzéseikről, valamint az érintett és az érintő érintés 

eredményezte esetleges kapcsolat-, illetve viselkedésváltozásról 

kérdeztem. 

A kollégáikat gyakran megérintő munkatársak egyfajta önkéntelen, 

„ösztönös” („nem is gondolkodom rajta”) viselkedésformának tekintik az 

érintést. A kettejük közötti kapcsolat ez által közvetlenebb, bizalmasabb és 
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szorosabb lesz, bár hozzá kell tenni, hogy akikkel az esetleges érintő nem 

áll megfelelően közvetlen, bizalmas viszonyban, azokat „ösztönösen” nem 

is érinti. A gyakran érintők ezt a kontaktusformát sokszor – akár tudat alatt 

is – olyankor gyakorolják, amikor kollégájukat vigasztalni vagy bíztatni 

kell, és mindemellett a verbális humor kísérő „jelensége” is lehet. 

Az érintők gyakran számoltak be az általuk történő érintés kiváltotta öröm, 

illetve egyfajta „jó” érzéséről, mely az érintetteknél gyakran a 

megnyugvás érzésével párosul. 

Vannak olyanok is, akiknél az érintés hatására kialakuló érzés az érintett 

reakciójától függ, persze ez inkább az interperszonális kapcsolatok kezdeti 

szakaszának jellemzője. A másik végletbe tartozó kollégák – ők 

szándékosan sosem érintik meg munkatársaikat – az érintést túlzott 

bizalmaskodásnak tartják – különösen a férfiak hölgyekkel szembeni 

viselkedésénél –, ezért nem gyakorolják ezt a kontaktusformát. Még 

egyszer meg kell azonban jegyeznem, hogy ők a vizsgált sokaság alig több 

mint egytizedét képviselik. 

Simogatás 
 
A kutatásban érintettek több, mint fele (58%-a) sosem, a többiek pedig 

olykor élnek a simogatással, mint – esetünkben kollegiális – 

kontaktusformával. Érdekes megfigyelni az érintés gyakoriságával 

összefüggésbe hozható nembeli különbségeket. A sosem simogatók között 

73%, illetve 27% a férfiak-nők aránya, míg az olykor simogatók esetében 

ugyanez 25%, illetve 75%-ra változik a nők javára. Az ennél nagyobb 

gyakoriság nem jellemző. 

 

Ölelés 
 
A megkérdezettek 66%-a sosem, 34%-a pedig olykor öleli meg kollégáit. 

A sosem ölelők között a férfiak, míg az olykor ölelők között a nők száma 

kissé nagyobb. 
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Kéz vállra helyezése 
 
A vizsgálatban résztvevők 45%-a (ebből 41% férfi és 59% nő) sosem, 

szintén 47%-a olykor (ebből 72% férfi és 28% nő), míg a kollégák 8%-a 

(mind hölgy) gyakran helyezi munkatársaik vállára kezét. 

Ez utóbbi csoportot – mint szélsőséget –, illetve magatartásuk 

mozgatórugóit, a mindkét oldalon kiváltott érzelmi reakciókat, valamint a 

jellemző szituációkat megkérdezéses kérdőívvel közelebbről is 

megvizsgáltam. 

Fenti tényezők mindegyikének vonatkozásában az „Érintés” című részben 

leírtakkal megegyezőekről számoltak be. 

Ismét az egész sokaságot a kéz vállra helyezése – mint munkahelyi 

kontaktusforma – által kiváltott érzéseiről kérdezve, többnyire kellemes, 

jóleső, meleg, bensőséges, megnyugtató, baráti, bizalmas és 

biztonságérzetet növelő érzéseiket említették. Ugyanakkor kimutatható az 

efféle kontaktusban résztvevő felek egymás közti viszonyának befolyásoló 

hatása is. Vannak, akiket pusztán elgondolkodtat bizonyos kollégák efféle 

érintése, és vannak, akiket kifejezetten zavar ez a kontaktusforma. 

Egyesek alapjában véve bárkitől szokatlannak tartják, mások olykor 

bizalmaskodásnak, érdekek által motiváltnak érzik. A hölgyeket 

feszélyezheti a – különösen (relatíve) idősebb – férfiaktól származó efféle 

közeledés, de ilyen hatással lehet a puszta fizikai távolság érezhetően 

szándékos csökkentése is. 

Vezetéstudományi aspektusból kíváncsi voltam arra is, hogy a 

munkatársak éreznek-e valamilyen különbséget akkor, ha a hierarchiában 

tőlük eltérő szinten elhelyezkedő kollégájuk helyezi vállukra kezét. 

A válaszadók egyhetede alapvetően nem érez különbséget, ők elmondásuk 

szerint emberként kezelik munkatársaikat, nem pedig elsősorban a főnököt 

vagy a beosztottat látják bennük, és vannak, akik úgy vélik, hogy az ilyen 

módon kialakuló érzések inkább személy- és szituáció-, mint hierarchia-

függőek. 
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A különbséget érzők – övék a hatszor népesebb tábor – általában pozitív, 

baráti gesztusként kezelik, de gyakran említik a hierarchiában alattuk 

állótól jövő efféle kontaktusformát bizalmaskodó, kényelmetlen helyzetet 

eredményező érdekcselekedetként, mely olykor lekicsinylő, birtoklási 

vágyat kifejező megnyilvánulás is lehet. 

A hierarchiában felülről jövő ilyenfajta kontaktust leggyakrabban 

megerősítésnek, a feléjük kifejezett jó szándéknak, bizalmat adó, a „jó 

irányba haladok” érzésnek fogják fel. 

 
Kéz fejre helyezése 
 
A kollégák 95%-a sosem, – ide tartozik minden, a kutatással érintett női 

válaszadó – 5%-uk – mind férfi – pedig olykor gyakorolja ezt az 

interperszonális kontaktust. 

A megoszlási viszonyszámok arra ösztönöztek, hogy a kisebbség 

szokásinak okát megkérdezéses kérdőív segítségével vegyem közelebbről 

szemügyre. 

Az okokat feltáró vizsgálódásaimból kiderült, leginkább vigasztaláskor 

vagy dicséretkor (pl.: frizura), esetleg humoros megnyilvánulásuk kísérő 

„elemeként” helyezik olykor munkatársaik fejére kezüket. 

 

Az egyéb, eddig bemutatott kontaktusformákon kívül – bár kevésbé 

jellemzőek, de – előfordul még a baráti hátba veregetés és az üdvözléskori 

puszi is. 

 

„Kurkászó beszélgetés” 
 

A „kurkászó beszélgetés” munkahelyi körülmények közötti sajátosságait 

feltárni célzó kutatásaim a következő eredményekre vezettek. 

A kutatásban résztvevők mindegyike szokott olykor csevegő jellegű, nem 

kizárólag a munkával kapcsolatos beszélgetéseket folytatni kollégáival. 
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Arra a kérdésre, hogy keresik-e ennek lehetőségét, a megkérdezettek 

egynegyede úgy felelt, hogy igen, de csak ha a munkámat már 

elvégeztem, míg háromnegyedük úgy nyilatkozott, hogy igen, akár munka 

közben is, ha erre módjuk van. 

A beszélgetések jellegét vizsgáló kutatásaim megállapították, hogy az 

ilyen beszélgetések ritkán intim vonatkozásúak és pletykaszerűek; ezzel 

szemben gyakran humoros töltésűek és érdeklődők. 

A munkatársak az efféle beszélgetésekben a bizalmat megalapozó, 

együttműködést segítő kontaktusformát látják. 

Ezeket a beszélgetéseket a kollégák több mint fele elég fontosnak, a 

többiek pedig nagyon fontosnak tartják. 

A kurkászó beszélgetés munkahelyi gyakorlásának „miért”-jeire 

vonatkozó vizsgálataim meglehetősen színes okrendszert tártak fel, 

melyek – viszonylagos – teljességükben való bemutatása segíti leginkább 

a valóság megismerését. 

Az emberi természet sajátja a kíváncsiság, mely az egymás iránti 

érdeklődésben is megnyilvánul. A dolgozók azért is folytatnak ilyen 

jellegű beszélgetéseket, mert kíváncsiak kollégáik munkahelyi, esetleg 

magánéletbeli helyzetükre, hiszen mint elmondták, a közösségi lét 

természetes velejárója az emberi kapcsolatok ilyenfajta ápolása, az érzelmi 

kötődések efféle megerősítése. Ez a kontaktusforma nemcsak az 

emberekben meglévő eredendő igény, hanem – kevés kivételtől eltekintve 

– a mindennapi munkavégzés szerves része is egyben. A baráti, kollegiális 

kapcsolatok ápolása, a közös érdeklődés, mások véleményének 

megismerési vágya, „a beszélgetés öröme, szeretete”, a másokra való 

odafigyelés, a szeretet érzésének kifejezése – olykor nem is tudatosan –, a 

gondolataink mások általi megerősítésének igénye, a munkahelyi 

kapcsolatokon túlmutató emberi viszonyok kialakítása, a felszabadultság 

érzésének elérése (mindkét félben), a vidámság, a humor felszínre törése, 

a monotonitás oldása, a konfliktushelyzetek elkerülésére, megszüntetésére 

irányuló törekvés, a közös problémamegoldás lehetőségének keresése és 
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az információszerzési vágy mind-mind olyan tényező lehet, mely azt a 

munkahelyi kurkászó beszélgetést eredményezheti, ami az emberi 

együttérzés, a visszacsatolás, a jó munkahelyi légkör és a kölcsönös 

segítségnyújtás fajunk természetéből eredő közös igényét kielégítheti. 

A vezető(k) és a kollégák számára az ilyen jellegű beszélgetések 

megbízható visszajelzést adhatnak az adott munkatárs 

gondolkodásmódjáról, a munkához, kollégáihoz való viszonyáról, érzelmi 

állapotáról, és természetesen ezek esetleges időbeli változásáról is, 

amelynek figyelemmel kísérése és adott szituációnak megfelelő kezelése 

egy jó közösségben sokszor nem csak vezetői feladat. 

A kurkászó beszélgetés ezen felül hiánypótló szerepet is betölthet azokban 

a helyzetekben, amikor az egy szervezeti egységben dolgozók a 

munkavégzésük kapcsán nem kerülnek egymással kapcsolatba. 

Arra a kérdésemre, hogy – úgy általában – a kurkászó beszélgetések 

hatással vannak-e a kollégák egymás közti érzelmi kapcsolataira, a 

„feltétlenül” és a „rendkívüli mértékben” válaszok, illetve ezek szinonimái 

halmozódtak. 

A kontaktusok ezen formája általában pozitív hangulatot teremt, a 

munkatársak megnyílnak egymás előtt, az érzelmi és a bizalmi 

kapcsolatok is megerősödnek, erősödik az együvé tartozás érzése, 

közelebb kerülünk egymáshoz, ami egymás jobb, árnyaltabb 

megismeréséhez – ezáltal kezeléséhez – vezet. 

A jóval ritkábban előforduló, de negatív hatások között említhetjük a 

beszélgetésekből az adott kollégára levont, és a későbbi interperszonális 

kapcsolatokra is hatást gyakorló negatív tapasztalatokat, melyek érzelmi 

eltávolodást eredményezhetnek. Ilyen lehet a felszín alatt megbúvó 

manipulatív szándék, az őszinteség hiánya, támadás, vagy ellenszenv 

érzése. 

A megkérdezettek egyöntetűen „nem”-mel választoltak arra a kérdésre, 

hogy minden kollégájukkal ugyanolyan időtartamban szoktak-e ilyen 

jellegű beszélgetéseket folytatni. 
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A következő kérdés természetesen ennek okaira irányult. Segítségével arra 

próbáltam választ találni, hogy vajon mitől függ az, hogy kivel 

beszélgetünk – ily módon – többet, illetve kevesebbet. 

Az eredmények azt mutatják, hogy ez erősen személy-, szimpátia-, fizikai 

távolság-, (amely ebben az esetben elsősorban a találkozások gyakoriságát 

befolyásoló tényezőként értelmezendő), illetve bizonyos esetekben 

szituációfüggő. Kimutatható még a munkával való leterheltségtől, illetve a 

hierarchális viszonyoktól való függőség, valamint a korosztálytól, és – 

jóval kisebb mértékben – a nemi hovatartozástól való dependencia is. 

Ezen felül befolyásoló tényező lehet egymás ismerésének időintervalluma, 

a gondolkodásmód, az értékrend hasonlóságának foka, a másiktól várható 

reakció számunkra kellemes vagy kellemetlen volta, vagy a közös szakmai 

munka gyakorisága is. 

 
 

Összegzés 
 
A kontaktusokra vonatkozó eddigi humánetológiai vizsgálatok és az általam 

lefolytatott kutatások eredményeire támaszkodva összességében megállapítható, 

hogy az embernél – munkahelyi, szervezeti körülmények között – is megfigyelhető 

kontaktusformák evolúciós komponense egyértelműen kimutatható. Az 

emberszabású majmok és az ember legfőbb közös tulajdonságát, a szociális 

vonzódást, a szervezetben tevékenykedő, munkáját végző ember esetében is a 

mindennapi viselkedés egyik legfontosabb jellemzőjeként kezelhetjük. Az 

önkitöltős és a megkérdezéses kérdőíves felmérésen alapuló attitűdvizsgálatok 

eredményeinél a megfigyelésekből levont következtetések – pl.: az öröm 

kifejezésének testbeszéd-jelei – teljes mértékben megerősítőnek bizonyultak. 

Az így kapott eredmények az ember „társas lény” hipotézisét munkahelyi 

körülmények között is – az egyes kutatási részterületeknél leírt, esetleges sajátos 

különbségek természetes figyelembevételével – kétségbevonhatatlanul igazolták. A 

kontaktusokban bővelkedő, munkahelyi viszonyokból táplálkozó – döntő 

többséggel – pozitív emberi érzések teljesítményt és közérzetet egyaránt jótékonyan 
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befolyásoló hatásának felismerése, megnyilvánulási lehetőségeinek biztosítása – az 

esetleges negatívumok szem előtt tartása mellett – olyan erőt képvisel, melyet egy 

magára és a szervezetére nézve kicsit is igényes vezetőnek, vagy akár tenni tudó 

alkalmazottnak sem szabad figyelmen kívül hagynia. 

 

Az előbb bemutatott eredmények a következő tézis megfogalmazásához vezettek: 

 T1. A munkahelyi körülmények között dolgozó ember magatartására 

nagymértékben hatást gyakorló kontaktusformák evolúciós komponense 

egyértelműen kimutatható. Tekintettel arra, hogy a vezetés emberek 

közötti interakciókon alapul, a különféle kontaktusformák 

jellegzetességeinek, hatásmechanizmusainak ismerete, megnyilvánulási 

lehetőségeik biztosítása – a vezetés eszközrendszerének elemeként – a 

dolgozók jobb közérzetét, és az adott szervezet hatékonyabb működését 

eredményezheti. 

 

4.4.2.1.2. Kötődési kapcsolatok 

 

  Humánetológiai háttér 

 

A vezetéstudomány világában is értelmezhető, jellegzetes kötődési 

kapcsolat a túlnyomórészt férfiakból álló csoportokban jelenik meg, és a 

férfiak között alakul ki. Archaikus társadalmakban a vezetők, a vadászok, 

a politikát irányítók és a külső konfliktusokban résztvevő harci csapatok 

tagjai mindig férfiak. Ugyancsak gyakori, hogy a felnőtt férfiak 

mindennapi tevékenységüket is elkülönülten, együtt végzik, sőt egyes 

törzsekben kialakult a „férfiházak” intézménye, ahol a férfiak laknak, és 

ahová a nőknek tilos belépnie. Mind az archaikus, mind pedig a modern 

társadalmakban megjelennek a titkos férfitársaságok, amelyek 

egyértelműen a nőktől való elkülönülésen, férfibarátságon, domináns 
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csoport szövetségén, hierarchián, agresszión, valós vagy feltételezett 

hatalmon alapulnak. (Csányi, 2000) 

A modern társadalmakban is megfigyelhetjük hasonló entitások 

kialakulását. A vezető állami szervekben, a pártok, a vallásos szervezetek 

vezető testületeiben, különböző klubokban, de még a tudományos életben 

is kimutatható a férfiak vezető szerepe, szövetsége és egyfajta 

elkülönülése, bár igen intenzív kulturális nyomás irányul arra, hogy ez 

megszűnjön, azon feltételezés alapján, hogy az efféle elkülönülés által 

egyfajta férfielnyomás fejeződik ki, ami alól a nőket fel kell szabadítani.  

A dolog azonban nem ilyen egyszerű, és úgy tűnik, hogy a férfiak nem 

kizárólag valamiféle ősi kulturális tradíció nyomása alatt különültek el.  

A női választójog kivívása például nem hozott létre elkülönült, nők által 

dominált politikát vagy politikai mozgalmakat, hiszen a női szavazók is a 

domináns férfi politikai csoportokra szavaznak. (Tiger, 1970) 

Tiger szerint a női vezetőkből általában hiányzik az a sajátos vonzerő, 

inspiráció, ami a férfi vezetők köré gyűjti a többieket. Ez természetesen 

nem azt jelenti, hogy a nők bármilyen szempontból kevésbé lennének 

érdemesek, mint a férfiak, csupán azt, hogy mások. A politikai 

tevékenység, a szövetségek és ellenszövetségek kötése és ezek állandó 

intrikái például kevésbé érdeklik őket, mint a férfiakat. Ugyanezt lehet 

megfigyelni a modern sportban is. Bár egyaránt vannak jeles férfi és női 

sportolók, a sportmozgalmak vezetése, a klubok irányítása mégis 

vitathatatlanul a férfiak kezében van. Férfiak uralják a futballszurkolók 

törzsi színezetű bandáit is, amelyekről Desmond Morris angol 

humánetológus 1981-ben „The Soccer Tribe” címmel külön könyvet írt. 

Másrészt a férfiak összetartanak, és a háttérben valójában akkor is 

kezükben tartják a döntéseket, ha a különböző csoportban nők is vannak, 

vagy éppen egy domináns személyiségű nő vezeti a csoportot. 

Csányi (2000) szerint nyilvánvaló, hogy a férfiak és nők közötti egyedi 

különbségek eloszlásai átfedőek, tehát mindig lehet nőiesnek tekintett 

tulajdonságokat férfiakban, és férfiasnak tekintett tulajdonságokat nőkben 
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találni. Ezért, ha az adott kultúra ezt megengedi, akkor a megfelelő 

adottságú nők számára is megnyílik a férficsoportokban történő 

tevékenység végzésének lehetősége, de éppen a tulajdonságok nemi 

eloszlásbeli különbségei miatt a női politizálás, vezetés mindig marginális 

marad. 

A kutatók egyetértenek abban, hogy a vita a feminista mozgalmakkal 

valójában arról folyik, hogy pusztán tanult, kulturális különbségekről van-

e itt szó, vagy pedig mélyebb, genetikai tényezők is szerepet játszanak a 

férfikötődésben, férfidominanciában. Az evolúciós szemlélet segítségével 

erre a kérdésre elég egyértelmű a válasz. 

A primátákra jellemzőek a hím-hím kapcsolatok, a barátságok, a 

szövetségek és a szövetségek által gyakorolt hímdominancia. Az emberi 

evolúció során – úgy látszik – nem jelentek meg olyan szelekciós erők, 

amelyek ezt az ősi primáta tulajdonságot kiiktatták, vagy legalábbis 

visszaszorították volna az embernél, sőt a csoportos vadászat, a nemek 

közti korai munkamegosztás, később a csoportok közötti háborúk 

lehetősége tovább növelte a férfi-férfi kötődések funkcionális szerepét. 

Azt, hogy a férficsoportosulásoknak evolúciógenetikai háttere is van, a 

személyiségfejlődésben is ki lehet mutatni. A pedagógusok nagy része 

ismeri azokat a jelenségeket, amelyek a pubertás környékén a fiúk 

„bandává” szerveződését kísérik. Legyenek ezek egészen szerény 

elkülönülések, vagy akár az iskolán kívüli, a táradalomból kirekesztődni 

vágyó gengek, összetartó- és szervezőerői ugyanazok, mint a felnőtt 

férficsoportosulásoknak. (Csányi, 2000) 

A későbbi, agresszióról szóló fejezetben látni fogjuk, hogy a kultúra néha 

éppen azáltal valósít meg sikeres adaptációt, hogy a biológiai tényezőket 

visszaszorítja, szabályozza. 
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 Kutatási cél 

 

A kötődési kapcsolatokat feltárni célzó kutatásaim során arra kerestem a 

választ, hogy szervezeti körülmények között is megfigyelhető-e a 

primátákra jellemző hím-hím, illetve ez esetben férfikötődés. Amennyiben 

igen, akkor ez hogyan és milyen formá(k)ban ölt testet. Természetesen itt 

is kíváncsi voltam az okokra. 

Mindemellett körbejártam a férfi, illetve a női vezetők tipikus jellemzőit 

és különbségeit, melyek vizsgálatánál az egyetemi környezet kibővítésével 

a dolgozók családi és társadalmi szerepeire, beágyazottságára is tekintettel 

voltam. 

 

 Kutatási módszer 

 

A kutatómunka lefolytatásához a megfigyelés egészen részt vevő és 

megfigyelőként részt vevő módjait, valamint a probléma bonyolultsága, 

összetettsége miatt megkérdezéses kérdőíves vizsgálatot (Lásd a 2. sz. 

melléklet releváns oldalait!) használtam. 

 

 Kutatási eredmények 

 

Az általam lefolytatott vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy 

a férfi kollégák egyfajta elkülönülése − melyből a humánetológiai háttér 

ismeretében genetikai örökségre következtethetünk − bizonyos esetekben 

szervezeti körülmények között is markánsan megfigyelhető. 

Véleményem szerint a téma alaposabb körbejárásánál azonban célszerű 

két szálon továbbhaladni. Az egyiket a közvetlen munkavégzéssel, a 

másikat pedig az elsődleges munkavégzéshez szorosan nem köthető, de 

mégis a munkahelyi, kollegiális kapcsolatokon alapuló, akár szabadidős 

tevékenységek jelentik. 

Egyértelmű férfi-elkülönülést tapasztalhatunk a munkahelyen fizikai 
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munkavégzés (pl.: pakolás) során, de akár a másodlagos 

jövedelemszerzéssel kapcsolatos tevékenységeknél is, melynek alapja 

lehet a közös jövedelemszerzés, a kölcsönös támogatottság megnyugtató 

érzése, esetleg az adott (másik) szervezetbe való bekerülés közös célja, 

vagy más módon kialakult férfibarátság is. Ez a jelenség megfigyelhető 

konferenciákon és egyéb rendezvényeken is, például külön ülés/állás 

formájában. Mindemellett kimutatható a férfiak előtérbe helyezése a 

hatalom (pl.: egyetemi pozíciók) szétosztásánál, stratégiai vagy egyéb 

szakmai előmeneteli kérdésekben is. 

A megkérdezéses kérdőívre adott válaszok alapján a nők egy része úgy 

érzi, hogy sokszor azért kerülnek háttérbe, mert a férfiak úgy gondolják, 

hogy egy adott dologhoz a nők eleve nem is érthetnek. 

A másik szálat vizsgálva kijelenthetjük, hogy a férfiak elkülönülése 

dominánsan érvényesül a kollegiális szabadidős programokban, így 

jellemző a közös alkoholfogyasztás, a sportok, a kirándulások, a bulik, és 

más hasonló, a munkavégzéshez közvetlenül nem kapcsolódó 

tevékenységek során. (Ennek realitásáról egyszerű megfigyelésekkel 

szinte bárki meggyőződhet.) Tekintettel arra, hogy ezek a közös férfi 

szabadidős tevékenységek egymástól elszigetelt kultúrákban is 

megtalálhatók, joggal következtethetünk genetikai örökségre. 

A férfi-elkülönülések okait kutatva a megkérdezettek leggyakrabban a 

férfibarátságot, a férfiak közötti általában erősebb bizalmi viszonyt, a 

domináns csoport szövetségét és a hierarchiát említették. Kisebb 

mértékben, de oksági tényezőnek vélik a férfiakat inkább jellemző 

agresszivitást, a valós vagy feltételezett hatalom érzését és sokszor nem is 

tudatosan, a nőktől való olykori elkülönülési vágyat. 

A megkérdezettek fentieket azzal magyarázzák, hogy bizonyos 

helyzetekben a nők talán nem elég feszültség- és teherbírók, a férfiakat 

összekötik a „férfias” témák (pl.: éppen a nőkről való beszélgetés), a 

kötetlenség iránti vágy, a közös érdeklődési kör, a dolgok egy részének 
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hasonló megélése, de meghatározó lehet a különféle szokások, kulturális 

tényezők szerepe is. 

A nemek vonatkozásában kíváncsi voltam a férfi és női vezetőket 

megkülönböztető legjellegzetesebb vonások vezetéstudományi 

aspektusaira is. 

A kutatások alapján nagy differenciát lehet látni ebben a kérdésben. 

A megkérdezéses vizsgálat során feltett kérdésekre adott válaszok alapján 

a női vezetők általában aprólékosabbak, precízebbek, részletesebbek, 

inkább a szokványosabb, rutin eljárásokat keresik, ugyanakkor kevésbé 

határozottak, és sok esetben kevésbé toleránsak, mint a férfi vezetők. A 

legjellegzetesebb különbség azonban a kimagasló női empátiában 

(Gyermeknevelésből eredő evolúciógenetikai örökség! (Eibl-Eibesfeldt, 

1989)) rejlik. A férfi és a női megkérdezettek egybehangzó állítása szerint 

a nőknél az érzelmek sokkal jobban dominálnak, ezért általában 

intenzívebben, személyes kapcsolatok rendszereként élik meg vezetői 

mivoltukat. Az érzelmi indíttatású motivációk túlsúlya gyakran a dolgok 

logikai érvekkel történő nehezebb megváltoztathatóságát eredményezi. 

A magasabb fokú intuíció, az „ösztönösség” a nőknél jobban dominál. 

A relatíve nagyobb empatikus készség a női vezetőket – a beosztottai 

helyébe való mélyebb beleélés miatt – előnyhöz juttathatja férfi 

kollégáikkal szemben. (A nők kiemelkedő intuíciós és empatikus 

képessége hosszú evolúciós folyamat eredményeként fejlődött ki, mely a 

gyermeknevelésben való nagyobb szerepvállalásra vezethető vissza). 

A férfi vezetők általában racionálisan közelítik meg a problémákat és 

objektívebbek, kevésbé elfogultak, inkább feladat- és célorientáltak, mint 

női kollégáik. 

A kutatás megkérdezésen és megfigyelésen alapuló eredményei kapcsán 

meg kell jegyezni, hogy a női vezetők olykor női mivoltukkal – melyre 

csak nekik van lehetőségük – esetenként vissza is élhetnek (pl.: 

sebezhetőség, társadalmi, családi predesztináltság felemlegetése). 
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Érdekes módon a határozottság, és a feladat „tűzzel-vassal” való 

véghezvitelének következetességében megoszlanak a dolgozói 

vélemények. 

Abban a vonatkozásban, hogy egy  női vagy egy férfi vezetőnek 

nehezebb-e ellátnia feladatát, egybehangzó válaszokkal találkoztam. 

Miszerint egy női vezetőnek. A magyarázatok között leggyakrabban 

említett tényező a társadalmi, de inkább a családi szerepvállalás, melynek 

fiziológiai komponensei (pl.: a gyermek(ek)re való agyi koncentráció 

prioritása a munkával szemben) kimutathatók. A családi szerepvállalás 

talán legkoncentráltabb kötelesség-halmaza a dolgozó nőket éppen 

legkreatívabb korszakukban érinti. A kötelességek halmozódása, illetve 

ennek tudata pedig a munkahelyi és általános kiegyensúlyozottságra is 

nagy hatást gyakorol. Ehhez járul hozzá – az utóbbi időben valamelyest 

csökkenő – negatív társadalmi előítélet, az ősidők óta játszott másodlagos 

szerep (Mária megszülte Jézust), a „női karrier” negatív csengése, 

valamint azok a járulékos erőfeszítések, melyeket a rájuk való odafigyelés, 

és a férfi-női viszonyból eredő, a nők számára olykor kellemetlen 

megnyilvánulások elhárításának érdekében kell esetenként kifejteniük. 

 
 

Összegzés 
 
A kötődési kapcsolatokat vizsgáló kutatásaim kétségtelenül megerősítették a 

férfikötődés, illetve a férfiak vezető szerepének szervezeti körülmények között is 

szignifikánsan kimutatható jelenlétét. A társadalmi élet egyéb színhelyein is 

markánsan meglévő, evolúciós okokra visszavezethető férfi-vezetés (Nagy, 2001) 

meglehetősen sok forrásból táplálkozó oksági rendszerének feltárásához az 

elemzéseket – az elsősorban tanulmányozott szervezeten túl – a szabadidős 

tevékenységekre, illetve a családi és társadalmi beágyazódottságra is ki kellett 

terjeszteni. Az ily módon kapott eredmények – egy a témában kevésbé jártas olvasó 

számára is – cizelláltan reprezentálják a probléma nagyfokú összetettségét. 
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A nemek különbözőségéből eredő eltérő magatartásformák és viselkedési 

sajátosságok kellően nagy fajsúllyal bírnak ahhoz, hogy mindennapi munkahelyi 

tevékenységünk során figyelemmel legyünk rájuk. 

A napjainkban erőteljesen hangsúlyozott „coaching” típusú harmóniára törekvő, 

emberi viszonyokat preferáló vezetésben különösen jól hasznosíthatók azok az 

ismeretek, amelyek a férfi-női jellegzetességek törzsfejlődés-történeti szemléletű 

vizsgálatainak köszönhetően kerülnek felszínre. 

 

Mindezekek alapján a következő tézist fogalmaztam meg: 

 

 T2. A szervezeti körülmények között szignifikánsan kimutatható férfikötődés, 

illetve vezető szerep evolúciós gyökerekből táplálkozik. A vezető számára 

beosztottai viselkedésének megismerése és megértése alapvető fontosságú, 

melybe az adott személyiségjegyek feltárásán túlmenően a férfi-női 

predesztináltság által meghatározott filogenetikai jellegzetességek is 

beletartoznak. 
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4.4.2.2. Csoportra, csoportszerkezetre irányuló vizsgálatok 

4.4.2.2.1. Csoportszerkezet 

 

  Humánetológiai háttér 

 

A csoportszerkezetet vizsgáló kutatások szakirodalma mára hatalmas 

méreteket öltött. 

Természetesen a következőkben én most humánetológiai nézőpontból 

fókuszálok erre az érdekes területre. 

Dunbar (1996) szerint a primáták agykérgének térfogata és az átlagos 

csoportméret szoros korrelációt mutat, mely az embernél kb. 150 fős 

csoportlétszámot jelent. Az antropológiai vizsgálatok viszont az archaikus 

társadalmakban 30-50 fős bandákról, és nagyobb, 300-500 fős, 

szorosabban összetartozó, azonos nyelvet vagy nyelvjárást beszélő 

csoportokról, klánokról számolnak be, amelyek még nagyobb létszámú 

törzsekbe, szövetségekbe is tartozhatnak. Valószínűleg a 30-50 fős banda, 

néhány család felel meg egy munkacsoportnak, amely általában önállóan 

tevékenykedik. A Dunbar-féle 150 fős létszámot több, egymást jól ismerő, 

bizonyos feladatokra, ünnepekre egyesülő rokon bandák létszáma adja, 

amit az antropológusok „nexus” néven is emlegetnek. Ugyanekkor ennyi 

volt az áltaglétszáma az első falvaknak is. A kisebb egységek között az 

átjárás, a csatlakozás és az elválás is lehetséges. Mindezek alapján 

kijelenthetjük, hogy 30-50 fő lehet a felső határa annak a fajta 

csoportosulásnak, amelynek tagjai személyesen, közvetlen közelről, a 

mindennapi érintkezésben jól ismerhetik egymást. (Csányi, 2000) 

Eibl-Eibesfeldt (1989) és más kutatók szerint is az emberi 

csoportszerkezet nagyban hasonlít a csimpánzok egyesülő-szétváló 

„team”-jeire, amelyek egyetlen közös territóriumot foglalnak el, és csapat 

szintjén szorosan összetartoznak, de a mindennapi tevékenységüket laza 

szétváló-összeálló csoportokban végzik. 
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Az embernél a csoportszerkezet sokkal szorosabbá vált, mint a 

primátáknál, de egy nagyobb csoporton belül a kisebbek kialakulása, 

összeolvadása, szétválása itt is gyakori. Caporeal és Brewer (1991) szerint 

minden kultúrában megjelennek létszámfüggő funkcionális organizációk. 

Ilyenek a párosok vagy másnéven diádok, amelyekben két ember 

kapcsolódik össze valamiért. Ide tartozik például a szex, az anya-gyermek 

kapcsolat, az idősebb gyermek-felnőtt, a páros munka és a baráti 

kapcsolat, amelynek a funkciója egyfajta motoros mikrokoordináció. Ez 

teszi lehetővé a párok intimitását, illetve a közös munkavégzést. A 

következő szint a családi csoport vagy – esetünkben – a munkacsoport, 

amely 5-6 tagból áll, és jellemezője az együtt gondolkodás – régen a 

gyűjtögetés, vadászat, újabban a közös munka érdekében. A következő a 

banda, a már ismert 30-50 fős létszámmal és közös szociális identitással, 

amely együtt tartózkodik és alkalmas életének megszervezésére, vagy 

valamilyen nagyobb munka, vállalkozás közös koordinálására. Végül a 

klán, mintegy 500 fővel, amelynek tagjai csak időnként jönnek össze, de 

megosztják információikat, esetenként erőforrásaikat is egymással, közös 

nyelvet (szaknyelvet) beszélnek, vagy közös szubkultúrát alakítanak ki 

közös szimbólumokkal és sajátos nyelvezettel. 

Csányi (2000) szerint ezek a létszámok a modern időkben is jól 

kimutathatók a katonaságnál, politikai, vallási szervezetekben, és ezeknél 

is a 30-50 az a létszám, amelyet még közvetlenül lehet irányítani, amelyek 

tagjai tartós személyes kapcsolatokat építhetnek ki egymással. Minden 

nagyobb létszámú szervezet már a csoportok közötti kapcsolatokra épül. 

Desmond Morris (1997) azt állítja, hogy nagyon egyszerűen meg lehet 

határozni a modern ember optimális csoportlétszámát, ha megszámoljuk, 

hogy a telefonnoteszünkben/elektronikus adattárunkban hány nevet 

találunk. Vizsgálatai szerint a 30-50 fős szoros bandakapcsolat és a 150 

fős felső határ itt is kimutatható. 
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 Kutatási cél 

 

Létszámfüggő funkcionális organizációkra irányuló kutatásaimmal azt 

térképeztem fel, hogy a Miskolci Egyetemen dolgozó kollégák milyen 

létszámú munkahelyi csoportok tagjai közé sorolhatók (kettős, formális, 

illetve informális vonatkozásában), milyen az egyes csoportokhoz való 

kötődésük foka – különös tekintettel a csoportok számára –, illetve azt, 

hogy ez változik-e, és ha igen, hogyan (a csoportszám változásának 

függvényében). Különösen kíváncsi voltam az egymással különféle 

minőségben és alapon kapcsolatban lévő kollégák létszámfüggő 

organizációik határvonalainak struktúrájára, valamint arra, hogy az 

előzőekben bemutatott evolúciós gyökerekkel bíró, létszámfüggő 

organizációk – tudatos vagy tudat alatti indíttatásból – mennyire léteznek 

az oktatási intézmény keretein belül. 

 

 Kutatási módszer 

 

A munka gyakorlati lebonyolításához – az egyébként sok magyarázatot 

igénylő – a félreértések elkerülését célzó megkérdezéses kérdőíves 

vizsgálatot alkalmaztam. (Lásd a 2. sz. melléklet releváns oldalait!) 

 

 Kutatási eredmények 

 

Először a munkahelyi csoportok formális létszámát vizsgáltam. Növekvő 

sorrendben haladva megállapítást nyert, hogy a 2 fős munkacsoportok 

viszonylag nagy számban fordulnak elő az egyetemi munkavégzés (pl.: 

egy bizottság 2 tagú vezetése, egy rendszer felügyelete, egy képzés 

szervezése, szakmai együttműködés vagy szakreferensi tevékenység) 

során. 
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A 3 főből álló csoport már ritkább. Találkozunk vele elnökségek, 

gyakorlatvezetői csoportok, egy szobában tevékenykedők, stratégiát 

alkotók és egy adott intézethez tartozó tanszékvezetők esetében. 

A 4 fő által alkotott formális csoportok gyakorisága az előzőnél is ritkább. 

A 4-es szám egyes tanszékek létszámadatait és néhány képzési programot 

együtt szervezők számát vizsgálva köszön csak vissza. 

5-6 fővel leggyakrabban a tanszékek létszámában, és az egy intézethez 

tartozó doktorandusz hallgatóknál találkozhatunk. 

7-10 főből álló funkcionális organizációkról csak elvétve, bizottsági, 

választmányi, vagy ehhez hasonló szervezeti formáknál beszélhetünk. 

Ezután egy „űr”, majd 20-25 közötti létszámmal jelentős számú formális 

szervezeti egységet találunk, például az intézetek, nagyobb egyetemi 

bizottságok létszámának vonatkozásában. 

Majd ismét egy nagy „szünet”, és 60-80 fő az az újabb intervallum, mely 

leginkább az egyes Karok dolgozóinak létszámát jellemzi. 

Az ennél is nagyobb tábort pedig már csak az egyetem 500 főt valamivel 

meghaladó oktatói és kutatói tábora reprezentálja. 

 

Az informális kapcsolatok tekintetében leggyakrabban a 2 fős, többnyire 

szoros, szűk baráti – illetve egy-két esetben a munkahelyi – párkapcsolat 

fordul elő. 

Valamivel ritkábban, de kimutathatóak a 3 főből álló baráti kapcsolatok is. 

Ennél gyakoribbak a relatíve laza 4-6 fős baráti társaságok. 

A 7-9 fős kapcsolatokat csak a legritkább esetben, míg a 10-15 fős 

csoportosulásokat ismét gyakrabban említik. 

A következő, informális csoportokat jellemző létszámadat 20-25 fő körül 

körvonalazódik.  

Igen „halvány” határvonal látszik még 30 és 50 fő között a régi 

osztálytársak, évfolyamtársak baráti viszonyaiból merítkező 

kapcsolatokból, de az ettől nagyobb létszámot reprezentáló adatok – még 

ha vannak is – a „homályba vesznek”. 
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A csoportokhoz való kötődést, illetve annak változását célzó kutatásaim 

egyöntetű eredményre vezettek. Elsősorban az időhiányból, 

megosztottságból, és a fizikai kapcsolattartás nehézségeiből eredően, a 

relatíve nagyobb számú munkahelyi, illetve magánéletbeli csoportokhoz 

való tartozás esetén a kötődés foka csökken, melyet azonban bizonyos 

esetekben kompenzálhat az adott csoport tagjaival való jó személyes 

viszony megléte. 

Az egymással különféle minőségben, és alapon kapcsolatban lévő 

kollégák interakcióira jellemző kvantitatív felmérés a következő 

eredményekkel járt. 

A válaszadók szerint az általuk személyesen, közvetlen közelről, a 

mindennapi érintkezésben is jól ismert kollégák száma leggyakrabban 1 és 

3 fő közé esik. 

A magukat kollégáikkal nagyon hasonló gondolkodásmódúaknak ítélők 

köre 4-5 fős, míg az egymással hatékonyan együtt dolgozni, a feladat 

hatékony közös koordinálását elvégezni tudók tábora 5-10 fős. 

Az időnként összejövő, információikat, esetenként erőforrásaikat is 

egymással megosztó, hasonló szaknyelvet (pl.: közgazdász vagy műszaki) 

beszélő, esetleg közös szimbólumokkal (pl.: kari embléma) rendelkező 

organizációk létszáma 100-150 főnél körvonalazódik, igaz elég halványan. 

A vezetők, kollégák többségének véleménye, tapasztalata szerint 

maximum 10-15 fő az, akit még napi szinten, velük folyamatos 

kapcsolatban állva, közvetlenül lehet irányítani tartós személyi 

kapcsolatok fenntartása mellett. Valamivel kevesebben vannak azok, akik 

ezt a létszámot 20-25 főre teszik. 

A Desmond Morris-i kutatáshoz hasonlóan én is meg szerettem volna 

győződni arról, hogy az emberi agykéreg térfogata és a csoportméret 

összefüggése tipikusan szervezeti körülmények között is a 150 fős 

maximális létszámot adja-e. 

A kérdést úgy tettem fel, hogy „Hány név található a 

telefonnoteszében/személyes adattárában?”, melynél kértem, hogy a 
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kollégák válaszaik során csak az „élő”, munkavégzéssel összefüggő 

kapcsolataikat vegyék tekintetbe. A válaszok között két szélsőértékként a 

20, illetve a 300 szerepelt, de végül is átlagos értékként 100-120 fő 

adódott. (Ha ehhez hozzávesszük a rokoni, illetve baráti kapcsolatokat is, 

megközelítőleg 150 főt kapunk.) 

 

 

Összegzés 
 
Csoportszerkezettel kapcsolatos humánetológiai aspektusú vizsgálataim eredményei 

alapján megállapíthatom, hogy – az élet egyéb területeire jellemző – páros 

kapcsolatok a szervezett, munkahelyi keretek között folyó munkavégzés, és a 

kollégák baráti kapcsolatainak is meghatározó elemei. A 3-4 főből álló formális 

csoportosulások itt is ritkábbak, míg az 5-6 főből álló, együtt gondolkodó csoportok 

szintén jellemzőek, különösen a tanszékek és az egy intézethez tartozó 

doktorandusz hallgatók vonatkozásában. 

A 30-50 fős – korábban bandaként definiált – csoportok viszont éppen hogy 

hiányoznak az egyetemi struktúrából (hiszen 20-25, illetve 60-80 fős volt a 

megfigyelhető két szomszédos csoportosulás létszáma)! 

A Gazdaságtudományi Karhoz tartozó – lehető legtágabb értelemben vett – oktatói, 

munkatársi és dolgozói kör viszont megközelítőleg éppen azt a 150 fő körüli 

létszámot adja, melyet Dunbar az egymást jól ismerő, bizonyos feladatokra, 

ünnepekre egyesülő rokon bandák jellemző létszámaként definiált. 

A klán mintegy 500 fős csoportja pedig ugyancsak megfeleltethető annak az 500 főt 

valamivel meghaladó, Miskolci Egyetem-i oktatói és kutatói tábornak, melyek 

tagjai csak időnként (pl.: évzáró ünnepség, kerti parti) jönnek össze, de 

információikat, esetenként erőforrásaikat is megosztják egymással, közös nyelvet 

beszélnek, vagy közös kultúrát alakítanak ki közös szimbólumokkal (pl.: egyetemi 

embléma stb.). 

Fentiekből látható tehát, hogy a 30-50 fős létszámú „bandák” kivételével 

mindegyik, a humánetológia segítségével eddig általánosságban feltárt, 
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létszámfüggő funkcionális organizációkra vonatkozó intervallum a Miskolci 

Egyetem személyi struktúrájában is megtalálható. 

Vezetéstudományi szempontból érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy az 

egyetem szervezetében „hiánycsoportnak” mondható 30-50 fős formális 

organizációk kialakítása hol, és milyen eredményeket hozhatna az oktatási 

intézmény kollektívája számára. 

A teljesség kedvéért azonban meg kell jegyeznem, hogy az előzőekben vizsgált 

létszám-intervallumok bizonyos esetekben – nagyobb szerveződéseknél – nem 

túlzottan éles sarokszámokként értelmezendők, ugyanis az ősi csoportok 

vizsgálatánál megállapított banda és klán méret például magában foglalja a 

gyermekek számát is. 

A 10-15 főt meghaladó csoportlétszámnál minden esetben megjelenik a hierarchia, 

és a nagyobb szerveződésekben mindig kisebb alcsoportok körvonalazódnak. 

 

Minden esetre érvényes, éles számokkal előírható szabály tehát nincsen. 

Vannak azonban olyan rendezőelvek, körvonalazható létszám-intervallumok, 

melyek vezetéstudományi aspektusai mindenképpen figyelemre méltóak. 

 

A csoportszerkezetre irányuló kutatásaim eredményeinek ismeretében a következő 

tézist fogalmazom meg: 

 

 T3. A humánetológiai kutatásokkal ezidáig feltárt, csoportszerkezetre 

vonatkozó létszám-intervallumok többsége a munkavégzés céljából 

alakult csoportoknál, szervezeteknél is kimutatható. Az ember genetikai 

öröksége által kijelölt létszám-intervallumokhoz jobban igazodó 

szervezeti egységek kialakítása „természetes módon” növelheti a 

munkavégző csoportok hatékonyságát. 

 

94 



KUTATÁSI TERÜLETEK 

 

4.4.2.2.2. Szinkronizáció 

 

 Humánetológiai háttér 

 

Az ember szociális vonzódása következtében kialakuló csoport nem 

feltétlenül jelentene tartós létezést azok között a körülmények között, 

amelyekben az emberi evolúció utolsó kétmillió éve lezajlott. Képzeljük 

el, hogy fejlett agyú, együttműködésre hajlamos, már csökkent 

agressziójú, némi kommunikációs készséggel is rendelkező intelligens 

lényeknek kell eldönteniük, hogy éppen mit fognak csinálni. Mindenkinek 

lenne valamilyen ötlete, de miután a rangsor nem különösebben merev, 

senki sem tudná saját akaratát a többiekre rákényszeríteni. 

A szociális vonzódás önmagában nem elég valamiféle közös megegyezés 

létrehozásához. Az ilyen csoport leginkább nem csinálna semmit, vagy 

szétbomlana egymással szemben jóindulatú, de a maguk útját járó 

egyedekre. Úgy tűnik, hogy az evolúció során ez valódi probléma lehetett, 

mert egy sor olyan élettani és viselkedésszintű mechanizmust, jelenséget 

ismerünk, amelyeknek éppen az a feladata, hogy az egy csoportba tartozó 

emberek viselkedését tudat alatti vagy tudatos eszközökkel összehangolja, 

szinkronizálja. 

Csányi (2000) szerint a szinkronizált csoportaktivitás fontos tényezője a 

csoportszelekció mechanizmusoknak is, mert csökkenti a csoporton belüli 

viselkedés variabilitását, és a csoportspecifikus viselkedési formák 

létrehozásával növeli azt a csoportok között. Az emberspecifikus érzelmek 

fontos szerepet játszanak a csoportfolyamatok, elsősorban a 

csoportkonformitás szabályozásában. 

Az állatvilágban az elefántok esetében ismerünk például valami olyat, ami 

az embereknél a veszteség, a gyász érzéséhez hasonló. 
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Etológusok körében jól ismert, hogy nagyon nehéz egyetlen elefántot 

megvizsgálni, vagy testén rádióadót elhelyezni úgy, hogy altatópuskával 

meglövik. A csoport tagjai az alvó, látszólag élettelen társukat sohasem 

hagyják magára, hanem felemelt ormánnyal, agresszív magatartással őrzik 

mindaddig, amíg fel nem ébred. Ha az elefántcsapatból egy egyed 

elpusztul, a többiek egy darabig izgatottak, szomorúan trombitálnak, majd 

elkezdenek gallyakat, fákat gyűjteni, és beborítják a tetemet. Ugyancsak 

elefántoknál figyelték meg, hogy ha jártukban-keltükben elefántcsont 

maradványokra bukkannak, akkor megállnak, összegyűlnek, nagyon 

izgatottá válnak, ormányukkal felszedik a csontokat, és egymásnak 

adogatva átvizsgálják, majd hosszú idő múlva távoznak. E különös 

jelenségek magyarázatát még pontosan nem ismerjük, de valószínű, hogy 

érzelmi megnyilvánulások. 

Az ember életében ezeknek az érzelmeknek nagyon nagy szerpük van. 

Főként annak a biológiai alapú készségnek, hogy a csoport képes az 

érzelmi szinkronizációra. Ha valaki elveszíti a gyermekét, az nem csak 

neki, az anyának vagy apának szomorú esemény, hanem az egész 

rokonság kifejezi gyászát. Persze nem csak a szomorú érzelmek 

szinkronizálnak. Együtt nevetünk, ha olyan a hangulat, és Provine 

kutatásai (1992) alapján kiderült, hogy a nevetés is ragadós. Ugyanígy 

ragadós a mosolygás, a visszafogottabb jókedv, és az ellentétük, a mérges, 

veszekedős hangulat is. Ha valaki éhes lesz egy csoportban, például egy 

kiránduláson, akkor egyszerre mindenkinek megjön az étvágya, 

különösen, ha látjuk is, hogy társunk enni kezd. Közismerten ragadós az 

álmosság, és az azt kifejező ásítás is. Valamennyi érzelmi szinkronizáló 

mechanizmus arra szolgál, hogy külön megegyezés nélkül a csoport 

minden tagja lehetőleg azonos érzelmi állapotban legyen, és a többség 

határozza meg, hogy ez az állapot éppen milyen legyen. Rendkívüli 

fontossága abban gyökerezik, hogy bármiféle együttműködés, közös 

munka csak úgy képzelhető el, ha a szükséges akciókról való döntés előtt 

valamilyen közös érzelmi állapot már kialakult. 
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Nemcsak az érzelmeknek, hanem a viselkedésnek is vannak olyan 

szinkronizációs mechanizmusai, amelyek jórészt nem tudatosak. Az 

emberi imitációnál például arról van szó, hogy egyikünk olyan akar lenni, 

mint a másik. Egyáltalán nem tudatosan. Az imitációs készség éppen 

abban nyilvánul meg, hogy társaink viselkedését, beszédét, 

hanghordozását, nyelvi stiláris fordulatait, öltözetét, szokásait figyelve, 

anélkül, hogy ezt elhatároznánk, magunk is hasonlóan kezdünk viselkedni, 

beszélni, öltözködni. Minden, egymással szorosan együtt élő csoportban, 

kultúrában ez a fajta viselkedésszabályozás fellelhető, jelentős 

szinkronizáló mechanizmus. 

Még egy, a szinkronizációhoz tartozó dologról említést kell tennünk. 

Fajunk megkülönböztető jegye a szubmisszióra való készség, különösen 

akkor, ha ez valamilyen együttműködést segíthet elő. Egy vezetett csoport 

számára nagyon fontos lehet, hogy minden a vezető akaratának 

megfelelően történjen, ugyanakkor a vezető számára is lényeges, hogy a 

csoport tagjainak állapotáról, érzéseiről tanúskodó információk őt elérjék, 

és azokat a vezetés közben figyelembe vegye. 

A szociológiai kutatások is kimutatták, hogy az összeszokott csoportok 

gyorsabban, pontosabban, hatékonyabban végzik munkájukat, és ez nem 

csak annak a függvénye, hogy egyenként mennyire gyakorlottak az adott 

részmunkában. A „csapatszellem”, a „közösségi erő” az, ami az ilyen 

különös teljesítményeket kiemeli az átlagból. 

A kutatók véleménye szerint a szinkronizáció azonban nemcsak egy 

makrofolyamat, amely a csoport tevékenységét nagyjából összehangolja, 

hanem olyan mikrofolyamatok összessége, amely emberekből csodálatos 

összhangban működő „gépet”, pontosabban egy új, jól szervezett 

organizmust, az embercsoportot képes létrehozni. 
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 Kutatási cél 

 

A munkahelyi szinkronizációt elemző vizsgálataimmal annak kiderítését 

tűztem ki célul, hogy a csoportos munkavégzés hangulata milyen hatással 

lehet a csoportban tevékenykedőre, ez milyen mértékben, és hogyan hat a 

csoporttagok munkavégzésére, továbbá hogy melyek lehetnek azok a 

tényezők, körülmények, amelyek – a szubjektumtól függően – leginkább 

elősegítik az adott csoporttal való szinkronizációt. 

A szinkronizációval összefüggésbe hozható, szubmisszióra irányuló 

kutatásaimmal a vezető-vezetetti viszonyt vizsgáltam a főnök 

utasításainak való megfelelési hajlandóság, a csoportlétszám, a belső 

erkölcsi normák és a vezetőtől való esetleges félelem fokának változása 

tükrében. 

 

 Kutatási módszer 

 

A kutatások lefolytatásához önkitöltős kérdőívet (Lásd az 1. sz. melléklet 

2.2.1. pont!), megkérdezéses kérdőívet (Lásd a 2. sz. melléklet releváns 

oldalait!), valamint a megfigyelés egészen részt vevő, megfigyelőként 

részt vevő és egészen megfigyelő módjait alkalmaztam. 

 

 Kutatási eredmények 

 

Az eredmények vonatkozásában a következőket állapíthatjuk meg. 

Egy csoport hangulata kivétel nélkül minden csoporttagra hatást gyakorol. 

A kutatásokból az is kiderült, hogy a pozitív hangulatok egyénekre 

gyakorolt hatása nagyobb, mint a negatív légköré. Előzőek között 

említhetjük a vidám, a mosolygós és a nevetős hangulat kiemelkedő 

„ragadósságát”, míg negatív hangulatként a visszafogott, a feszült, az 

álmos, a mérges, a szomorú és a veszekedős légkör – ebben a csökkenő 
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erősségű „átragadási” sorrendben megfigyelhető – mindannyiunkra ható 

aspektusait. 

Ezeken felül ragadós lehet még az aktív, feldobott és lelkes, illetve a 

lehangolt és elkeseredett hangulat is. 

A különféle munkacsoportbeli hangulatok csoporttagok munkavégzésére 

gyakorolt hatását kérdezvén, az adott hangulatot a válaszadók 61%-a 

nagymértékben, 34%-a közepes, míg 5%-uk csekély mértékben hatónak 

véli. 

Azok az élettani vagy viselkedésszintű mechanizmusok, jelenségek, 

melyek feladata az egy csoportba tartozó kollégák viselkedésének tudatos 

vagy tudat alatti eszközökkel való összehangolása, szinkronizálása, a 

következők lehetnek. 

Leggyakrabban említett és megfigyelt szinkronizációs tényező a humor (a 

fanyar is!), illetve a különféle hangulatjavító megnyilvánulások, 

különösen akkor, ha azok közös vonatkozású alapokon nyugszanak. Ide 

tartozhatnak az olyan „finomabb” megnyilvánulások is, mint a többiekkel 

való összenézés, szemkontaktus keresése és olyan támogató gesztusok, 

mint az igenlés, a bólogatás, mellyel például azt is kifejezhetjük, hogy 

valakinek elfogadjuk a humoros megjegyzését, viccét. 

Jelentős szinkronizációs tényezőt képvisel a közös érdekeltség, fellépés, 

értékrend, és az együttgondolkodás kialakítását célzó beszélgetés, a vezető 

erkölcsi és szakmai példamutatása, a ráhangoló és megerősítő beszélgetés, 

a közösen átélt eseményre való utalás (a közös múlt összetartó ereje), az 

egymásra utaltság, a közös sikerek együttes elismerése, valamint a puszta, 

nyílt kommunikáció, az ébredő gondolatok kifejtésének szabad lehetősége 

is. Szinkronizációt eredményezhet egy valós vagy fiktív ellenségkép 

felvillantása, az ülésrend, a fizikai közelség, esetleg közvetlen érintkezés, 

és az összetartást kifejező formai ügyek, mint például az öltözködés, a 

berendezkedés vagy az instrumentális háttér. 

Meglepően nagy jelentőségű szinkronizációs tényezőnek bizonyult az a 

fajta vendéglátás – a csoporttagok számára közös étkezési, italfogyasztási 
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lehetőség biztosítása –, amely a „beépültség” – a közvetlenebb légkör és a 

komfortérzet növelése – révén a csoport tagjainak magatartását az 

egymásét jobban megközelítő irányba mozdítja el. 

Kötetlenebb összejöveteleken nem szabad megfeledkeznünk a közös tánc, 

az éneklés és a zene óriási, szinkronizációt segítő hatásáról sem. 

A beszédstílusával motiváló, megjelenésével, ötleteivel aktívan 

együttműködő vezető az adott csoport szinkronizációjára jelentős hatást 

gyakorolhat. 

Az egyének szempontjából a szinkronizációt leginkább kiváltó tényezők 

közt említhetjük a humor, a jókedv, a lelkesedés, a közvetlen viszony, a 

nyílt, őszinte kommunikáció, a komfortérzet növelése és a kötetlen 

öltözködési szabályok személyekre gyakorolt hatását. Sok esetben említik 

még az elfogadottság, a támogatottság érzését, valamint a csapattagok 

személyét. Itt előny a kölcsönös ismertség, a hasonló gondolkodásmód, a 

közös értékrend, a közös múlt, a közösen elfogadott cél, a szakmai 

kompetencia és a kölcsönös tenni akarás. 

Az egyének csoporttal való „egy hullámhosszra hangolódását” segítheti a 

megoldandó feladat érdekessége is. 

Bár vizsgálódásom elsősorban a munkával kapcsolatos területekre 

irányult, többen hangot adtak abbéli érzéseiknek, hogy nagyon szeretnek 

olyan csoporthoz tartozni, ahol bizonyos esetekben szokássá vált a közös 

éneklés és a tánc. (Az egyetemen erre jó példa a Gólyabál, vagy a 

Szakestek gyakori rendezvénysorozata.) 

Az egy csoportnak kiadott feladat sikeres teljesítése kapcsán a szakmai 

hozzáértés és a csapatszellem egyaránt nagyon fontosnak bizonyult. A két 

tényező gyakran nincs egymást kiváltó viszonyban, egymás 

kiegészítőjeként léteznek, igaz a megoldandó feladat típusa és a szituáció 

is jelentős hatással lehet viszonyukra. A megkérdezettek többsége 

általában egy picit fontosabbnak tartja a szakmai hozzáértést, míg a 

csapatszellem nagymértékben befolyásolhatja a megoldás minőségét, az 

emberi kapcsolatokat és a csoporttagok által érzett sikerélményt. 
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A szubmisszivitás munkahelyi jellegzetességeinek feltárását célzó 

kutatásaimból kiderült, hogy a beosztottak általában fontosnak érzik, hogy 

a főnökük által elvártakat a legjobb tudásuk szerint teljesítsék. Ez csak 

azokban az esetekben nincs így, ha a beosztott úgy érzi, hogy az 

utasításoknak nincs értelme, vagy ha hosszútávon nincs visszajelzés, 

illetve ellenszolgáltatás, mely alatt nem feltétlenül az anyagiak értendők. 

Itt érdekes megfigyelni a genetika és a kultúra kölcsönhatását. A 

szervezetben tanúsított megfelelni akarás − a „Humánetológiai háttér” 

részben leírt − az együttműködés elősegítésére irányuló, fajunkra jellemző 

szubmissziós készség munkahelyi megnyilvánulása, mely a vezető, a 

vezetett és a szervezet célját egyaránt szolgálja. Az utóbbi időben 

felgyorsult kulturális változások azonban (pl. a pénz megjelenésével − a 

hatalom, a dominancia szimbólumával) jelentősen átalakították 

társadalmunkat. Megjelentek azok az úgynevezett „megszaladási” 

jelenségek∗, melyek kulturális természetűek, és esetünkben − például 

valamilyen anyagi indíttatásból − a vezetőnek való ellentmondásban 

öltenek testet. 

A legjobb tudásuk szerint teljesítő beosztottak ilyen irányú 

magatartásainak mozgatórugóira vonatkozó, megkérdezéses kérdőíves 

vizsgálatokon alapuló ok-feltárásom eredményei szerint a dolgozókat két 

nagy csoportba sorolhatjuk. 

Az elsőbe tartoznak azok, akik úgy vélik, hogy ha egyszer egy szervezet 

dolgozói, akkor természetes, hogy a vezetőt elfogadják, az utasításait 

maradéktalanul végrehajtják, hiszen ez a szervezet irányíthatóságának 

feltétele is egyben. Ehhez járul az is, hogy általában a főnök szakmai és 

egyéb irányú tudása, tapasztalata is nagyobb, mint a beosztotté, lehet, 

hogy éppen ezért a főnöke. (Itt jól megfigyelhető a genetikailag öröklött és 
 

∗ A „megszaladás” biológiai, evolúciós jelenség, mely akkor fordul elő, ha valamilyen szelekciós hatás egy 

tulajdonságot optimális paraméterein túl, minden korlát nélkül változtat, növel. Ez időnként egy faj kihalásához is 

vezethet. (Csányi, 2000) Az embernél ez kulturális természetű (pl. minél több pénz felhalmozása). 
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a tanult elemek keveredése. A humánetológusok által fajspecifikus emberi 

tulajdonságnak tekintett, „velünk született” engedelmesség és alávetési 

készség, valamint a szabályok követése tulajdonképpen egyfajta ritualizált 

szubmisszív viselkedés.) 

Az előzőekből következik, hogy a főnök általában tudja, hogy milyen 

feladatokkal kell ellátnia beosztottait. Ennek elfogadása pedig azt a 

kettőjük közti bizalmat alapozhatja meg, mely „mezsgyét” jelenthet a sok 

beosztottban élő bizonyítási vágy és az elismertség felé vezető úton. 

A második csoportba tartozók alapvetően belső késztetésből cselekszenek. 

Ilyen irányú viselkedésüket meghatározza az önmagukkal szembeni belső 

elvárás, indíttatás, önbecsülés, szakmai fejlődés igénye, amit gyakran az 

adott személy neveltetésére (kulturális hatás!) vezethetünk vissza. Ezek a 

kollégák alapvetően kötelességtudóak, ebben az értékrendszerben nőttek 

fel, a feladatokat kihívásként élik meg, és egyáltalán, így érzik jól 

magukat. 

Egyes dolgozókat motivál a szankcióktól való félelem is, melyre a 

„Megnézhetném magam...”, és az ehhez hasonló válaszokból 

következtethetünk. 

Természetesen vannak olyanok is – bár meglehetősen kis számban –, akik 

”tisztán” egyik kategóriába sem sorolhatók, náluk az egyes jegyek 

kombináltan léteznek. 

Az egyéni megfelelni akarás mértéke egy relatíve kisebb létszámú 

irányított csoportban tevékenykedő tagnál nagyobb, mely elsősorban a 

nagyobb felelősséggel (pl.: nehezebb felelősségáthárítási lehetőség), 

közvetlenebb számonkérhetőséggel magyarázható. 

Arra a kérdésemre, hogy a beosztottak el tudják-e képzelni, hogy olyan 

főnöki utasításnak engedelmeskedjenek, amely nem áll teljesen 

összhangban belső erkölcsi normáival, majdnem minden esetben „Igen.” 

felelettel találkoztam. Ezek egy része „feltétel nélküli igen”, ahol a 

kollégák elmondták, hogy ennek oka lehet az, ha valaki nem „lázadó” 

típus, vagy kerüli a konfliktusokat. Vannak, akiket a jó vezető-vezetetti 
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kapcsolat fenntartása motivál, és vannak olyanok is, akik úgy vélik, hogy 

a felelősség leginkább a vezetőé, ezért nem hibázhatnak nagyot, ha 

végrehajtják az efféle főnöki utasításokat. Néhányan pedig úgy érzik, hogy 

ezekben a helyzetekben munkahelyi és anyagi biztonságuk érdekében 

cselekszenek. (Figyelembe véve az erkölcsi normák „kulturális” jellegét, 

fenti viselkedéseket és attitűdöket tanult elemeknek kell tekintenünk.) 

A feltételes válaszadók közül gyakran említik azt a bizonyos 

„határvonalat”, melynek az átlépésére irányuló esetleges főnöki utasítás 

náluk a „parancs” megtagadását jelentené. Addig a határig azonban ők is 

hajlandóak elmenni – a belső erkölcsi normájukkal teljes összhangban 

nem álló utasítások végrehajtásával –, ha ettől még „tükörbe tudnak 

nézni”, az állásuk függ tőle, vagy ha egyéb veszélyeztetettséget (pl.: 

egzisztenciális) éreznek. (Lásd az előzőekben említett genetika-kultúra 

kölcsönhatását!) 

Az ilyen utasítás válaszreakciója lehet a szóvátétel, vagy a nemtetszést 

kifejező beosztotti testbeszéd, ami általában konfliktushoz vagy 

kompromisszumkötéshez vezet. 

A főnöktől való esetleges félelem, illetve annak fokozódása az esetek 

többségében a szubmissziós készség növekedését eredményezi. 

Az eredményekből jól kiérezhető a – főemlős genetikai örökségen alapuló 

– dominancia elfogadására irányuló biológiai diszpozíció, mellyel még 

később, a „Dominancia, hierarchia” című fejezetben részletesen 

foglalkozom. 

 

 

Összegzés 

 

Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy a szinkronizációt, és annak kapcsán a 

szubmissziót szervezeti körülmények között vizsgáló kutatásaim eredményei 

vezetéstudományi szempontból sem elhanyagolhatóak. Mely vezető az, aki 
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figyelmen kívül hagyhatná a csapatszellemben rejlő, a beosztottait összefogó, 

nagyobb teljesítményt, kellemesebb hangulatot teremtő erők befolyásoló szerepét? 

A szinkronizációs folyamatok már az emberré válás során is nagy szerepet 

játszottak. Csakúgy, ahogy az emberi civilizáció, egyetlen a gazdasági, vagy 

társadalmi élet szereplőjeként tevékenykedő szervezet sem juthat(ott volna) el 

szinkronizációs mechanizmusok nélkül arra a szintre, amely fennmaradását 

hosszútávon biztosítja a folyamatosan változó környezet kihívásainak közepette. 

A különböző feladatok megoldásán tevékenykedő csoportok, valamint a vezető-

vezetetti kör szinkronizációját megteremtő és fenntartó tényezők kutatásaim 

kapcsán feltárt jellegzetességeinek figyelembevétele nemcsak az egyes beosztottak 

és vezetők, hanem az egész szervezet közös érdeke is egyben. 

A szubmisszivitás munkahelyi sajátosságait vizsgáló kutatásaim a vezetői utasítások 

végrehajtására irányuló vezetetti magatartások mögött meglehetősen változatos 

motivációs rendszert tártak fel. Meg kell állapítani, hogy ezek között szerepet 

játszik a félelem, mely a vezetővel való esetleges nézeteltérésekből származó 

interperszonális „kellemetlenségeken” kívül egzisztenciális jelleget is ölthet. 

 

Mindezek alapján a következő tézist fogalmaztam meg: 

 

T4. Az emberréválás folyamatában döntő szerepet játszó szociális vonzódást 

kiegészítő szinkronizációs mechanizmusok – hasonló módon – a gazdasági 

és társadalmi életben tevékenykedő szervezeteknél is nagymértékben 

hozzájárulnak a csoportszelekciós folyamatok beindításához és a 

csoportkonformitás szabályozásához. 

      A szinkronizációs mechanizmusokat ismerő és elősegítő vezetés 

nagymértékben növelheti saját szervezetének versenyképességét, ezáltal 

tartós fennmaradásának esélyét. 
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4.4.2.3. Dominancia, hierarchia 

4.4.2.3.1. Agresszió 

 

  Humánetológiai háttér 

 

Az agresszióval foglalkozó tekintélyes mennyiségű szakirodalom 

meglehetősen vegyes benyomásokat tehet a kevésbé szakavatott 

olvasókra. Engedtessék meg, hogy az agressziót, mint alapvető etológiai 

fogalmat definiáljam. 

Etológusok szerint agresszióról akkor beszélünk, ha azonos fajú egyedek 

erőszakkal igyekeznek egymást valamilyen erőforrás közeléből 

eltávolítani, vagy ennek megszerzésében, illetve elfogyasztásában a 

másikat megakadályozni. 

Az agresszió igen jelentős biológiai funkciót tölt be az egyes fajok 

életében. Egyrészt növeli az egyed rátermettségét, mert számára 

erőforrások elnyerésének lehetőségét biztosítja, másrészt – főként 

csoportosan élő fajok esetében – hozzásegít az erőforrások optimális 

elosztásához a csoporton belül. Agresszió nélkül az állatok 

kipusztulnának, mert minden állat szaporodási kapacitása sokszorosan 

múlja felül a rendelkezésre álló erőforrások mennyiségét. Ha nem a 

legerősebb, élettani szempontból a legrátermettebb egyedek jutnának 

ezekhez, hanem mindegyik egyformán, akkor rövidesen senkinek sem 

lenne elég táplálék, még a puszta létfenntartáshoz sem. (Csányi, 2000) 

Egy farkasfalka az alfa hím és nőstény szaporodási egysége. Minden 

erőforrás elsősorban az alfákat szolgálja, a többiek csak akkor 

részesednek, ha felesleg van. Ez az elosztási rendszer azt eredményezi, 

hogy bőség idején mindenki jóllakik, és így egészen minimális az 

agresszió, szükség esetén viszont lehet, hogy csak néhányan, a 

legerősebbek, végső esetben csak az alfák esznek. Amikor a szükség 

elmúlik, előfordul, hogy a gyengébbek elpusztulnak, de az alfák teljes 
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erőnlétben láthatnak újra a szaporodáshoz, és rövidesen pótolják a falka 

létszámát. Kegyetlen, de nagyon eredményes elosztási mód, mely lehetővé 

teszi, hogy a farkasok olyan ökológiai rendszerekben is megéljenek, 

amelyeknek nagyon változó az erőforrás-ellátottsága, ahol a bőség 

hónapjait esetleg a szükség hetei vagy hónapjai követik. Agresszió nélkül 

a farkasok, mint faj életképtelenek lennének. 

Már a korai humánetológiai vizsgálatokkal nyilvánvalóvá vált, hogy a 

biológiai agresszió fontos magatartásbeli szabályozó mechanizmus, amely 

valamilyen formában minden magasabb rendű állatban – így az emberben 

is – kimutatható. 

Létezik azonban egy, csak az emberre jellemző agresszió, a kulturális 

agresszió. A társadalom által szervezett ideologikus konstrukció, 

amelynek csak nagyon áttételesen van köze a biológiai agresszióhoz. A 

biológiai agresszió során az agresszív viselkedésformák egy része az 

egyes egyedek vetélkedését szabályozza, de kifejlődtek olyan agressziós 

formák is, amelyek egy-egy fajon belül az egyedek csoportjainak érdekeit 

regulázzák a faj más csoportjaival történő versengésükben. Ha elfogadjuk, 

hogy az evolúciós fejlődés folyamatos – és ebben ma alig kételkedik 

kutatóbiológus –, valamint tudjuk, hogy az agresszió az egész élővilágban 

elterjedt, érthetetlen csodának kellene tekintenünk, ha éppen az emberből 

hiányoznának az agresszió biológiai mechanizmusai. A főemlősök 

agresszív viselkedésformáiban olykor nem nehéz felismerni az ember 

hasonló megnyilvánulásait. 

Természetesen az emberi agressziónak is megvannak a humán 

jellegzetességei, megnyilvánulásai, amelyek az egészen elemi, lényegében 

biológiai formáktól eltekintve, megnyilvánulásaikban rendkívül 

változatosak lehetnek. Az ember biológiai agressziója tanulással, az adott 

kultúra befolyása alatt, egészen alacsony szintre szorítható és nagyon 

magas szinte is emelhető. 

Az általános értelemben vett emberi agresszív viselkedésformáknak nincs 

egységes pszichológiai, illetve humánetológiai – nemhogy kifejezetten a 
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szervezeti körülményekre vonatkozó – osztályozása. Éppen ezért 

feladatomnak éreztem egy, az előbb említett kutatók általános viszonyokra 

kidolgozott modelljein, valamint saját vizsgálataimon és tapasztalataimon 

alapuló, a munkahelyi viszonyokra adaptált rendszerezés megalkotását, 

mely az alábbiak szerint körvonalazódik. 

 

a) Territoriális agresszió 

A különböző kultúrákban – esetünkben munkavégzés céljából alakult 

szervezetekben – tevékenykedő emberek csoportjai közösen, vagy 

tagjai egyénileg megjelölnek, birtokba vesznek, olykor védelmeznek 

egy területet. Hogy ezt miként teszik, az a mindenkori kultúra 

függvénye, de maga a területhez való vonzódás jelensége a kultúrától 

független, általános jelenség. Az ember territoriális lény, amiből 

következik, hogy ha kisajátított területét mások akarják birtokolni, 

különböző agresszív viselkedésformákkal reagál. 

 

b) Tulajdonnal, birtoklással kapcsolatos agresszió 

Mindnyájan tudjuk, hogy már egészen kis gyermekek is általában erős 

agresszióval reagálnak arra, ha valamilyen tárgyat vagy egyéb dolgot 

elvesznek tőlük, illetve ha azt éppen ők akarják megszerezni. Ez a 

viselkedésforma a felnőtteknél is kimutatható. 

 

c) Rangsorral kapcsolatos agresszió 

Az állati csoportokhoz hasonlóan az emberi csoportok szerveződése is 

hierarchikus. A spontán kialakuló, alacsonyabb szervezettségű 

csoportok hierarchiája enyhébb-erősebb agressziós konfliktusokon 

keresztül alakul ki. Ha a csoport szerkezete már kialakult és 

megszilárdult, az agressziós összeütközések gyakorisága éppen úgy 

csökken, mint az állati csoportokban. 
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d) Frusztrációs agresszió 

Ebben az esetben az előzőeket részben átfedő, a modern 

társadalomban gyakori agressziófajtáról beszélhetünk. Ha egy 

kisgyermeket megakadályoznak valamilyen cél elérésében, ha 

fájdalmat okoznak neki, vagy valamit elvesznek tőle, azonnal spontán 

agressziós cselekedettel válaszol. Később – a szocializáció során – 

sokféle módját tanulja meg annak, hogy viselkedését ilyen helyzetben 

fékezze, szabályozza. Ennek ellenére, mégis az efféle agresszió a 

leggyakoribb még felnőttkorban is. 

 

e) Explorációs agresszió 

Az explorációs agresszió egy csoport új tagját segíti a rangsorba 

történő beilleszkedésben. Az új csoporttag cselekedeteivel azt 

próbálgatja, hogy úgymond „meddig lehet retorzió nélkül elmenni”, 

kivel mit lehet megcsinálni (hol az a határ, ami után már a „fejére 

koppintanak”). Ha próbálkozásai megfelelő válasz nélkül maradnak, 

explorációs aktivitása növekszik. Ez sokszor jól megfigyelhető 

felnőtteknél is, ha új csoportba (pl.: új munkahely) kerülnek. 

 

f) Normatív agresszió 

Az emberre jellemző viselkedés egyik célja az, hogy a csoport normáit 

a tagokkal elfogadtassa. Mindennapi életünkben is számtalan jelét 

figyelhetjük meg. Egy iskolai osztály, munkahelyi csoport, vallási 

közösség vagy politikai csoportosulás tagjai gyakran lépnek fel 

agresszíven olyan társaikkal szemben, akik az elfogadott viselkedési 

szabályoktól, szokásoktól, elvektől, normáktól eltérnek. 

 

g) Agresszió a kívülállókkal szemben 

Ide értjük azokat az agresszív viselkedésformákat, amikor a csoporton 

kívül állót csúfolják, üldözik. Ebbe a kategóriába tartozik a deviánsok 
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irányában megnyilvánuló agresszió is, ahol az agresszió célja éppen a 

csoporttag kizárása. 

 

h) Csoportos agresszió 

Ez alatt a csoport együttes agresszióját értjük. A csoportos agresszió 

az állatoknál csak a legfejlettebb csoportokat képző fajoknál alakult 

ki, mint például a hiénáknál vagy a csimpánzoknál. 
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Kutatási cél 

 

Empirikus kutatásaim során arra a kérdésre keresetem a választ, hogy 

melyek az agresszió szervezeti körülmények között megfigyelhető fajtái, a 

kollégák milyen agresszív magatartásformákat tapasztalnak 

munkahelyükön. Továbbá, hogy ezek milyen gyakorisággal 

jellemezhetők, illetve milyen szituációkban. Kíváncsi voltam az agresszió 

csillapításának lehetséges eszközeire is. 

 

 Kutatási módszer 

 

A vizsgálatok elvégzéséhez megkérdezéses kérdőívet (Lásd a 2. sz. 

melléklet releváns oldalait!), valamint a megfigyelés egészen megfigyelő 

módját választottam. 

 

 Kutatási eredmények 

 

Az eredmények tekintetében vegyük sorra a szervezeti körülmények 

között előforduló agresszív viselkedésformák egyes típusainak 

jellegzetességeit. 

 

 

a) Territoriális agresszió  

Itt mindenekelőtt a saját (vagy közös) szoba védelmét kell említeni, 

amihez például az is hozzátartozik, hogy sokakat bosszant, ha 

mások a szobájukon keresztül közlekednek. A meglévő szobák 

„őrzése”, illetve újabb helyiségek terjeszkedési céllal való 

megnyerése inkább a szervezeti egységek sajátja. Bár ez utóbbi 

olykor hierarchikus indíttatású, megszerzési vágya – melyet 

gyakran a szoba tájolása és az ablakok száma is minősít – egyéni 

cél is lehet. Ebben az esetben a szobában ülők státusza és száma 
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mindig fordított arányt mutat. A szobák mellett említhetjük még 

egyéb helyiségek – például dohányzó kollégák általi – birtoklását, 

vagy az egyetem előtti parkolóhelyeket, melyek bejárathoz való 

közelségük alapján szintén státusszimbólumot jelentenek a 

hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő oktatók számára. 

„Védett” területnek tekinthető az értekezletek ülésrendje által 

megadatott térrész, melyekért olykor burkolt formában, de igen 

ádáz csata folyik. Sokan úgy érzik, hogy a vezetőhöz, vezetőséghez 

minél közelebbi hely rendkívül nagy jelentőséggel bír a 

hierarchiában elfoglalt helyüket illetően. Egyszer egy kollégámmal 

beszélgetve léptünk az értekezlet helyszínéül szolgáló helyiségbe. 

A kommunikáció folytonosságát biztosítva, a kollégámat követve 

„elsodródtam”, és nem a „megszokott” helyemre ültem le. Kicsivel 

később bejött a helyre igényt tartó – egyébként többnyire békés 

természetű kolléga – és meglehetősen nagy vehemenciával 

felszólított, hogy legyek szíves hagyjam el a „helyét” (melyet 

korábban, és ezután sem, formálisan senki nem deklarált)...  

Összeütközés tárgyát képezheti a saját „fennhatóság” alá tartozó 

íróasztalra való rápakolás, vagy beszélgetés közbeni „felülés”, 

különösen, ha ez a korábban ott elhelyezett személyes 

dokumentumok, tárgyak félretolásával jár. 

A saját székhez, ülőalkalmatossághoz  való ragaszkodás, a közös 

számítógép előtti hely birtoklása is agresszív megnyilvánulásokra 

ragadtathatja a kollégákat. 

 

b) Tulajdonnal kapcsolatos agresszió 

A munkatársakkal vívott csaták tárgyát képezheti a számítógép, az 

esetenként kisajátított, olykor hazavitt – egyébként közös – laptop 

vagy kamera. Ide sorolható a kisebb bútordarabok saját szobába 

történő „megszerzése”, valamint az irodaszerek, könyvek, 

folyóiratok birtoklási, kisajátítási vágya. 
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„Védett” tárgy a közös telefon és a személyes adattár, csakúgy, 

mint a személyes használatú ét-, illetve ivó „készlet”. 

 

c) Rangsorral kapcsolatos agresszió 

Meglehetősen tipikus munkahelyi agresszív viselkedési forma, 

mely leggyakrabban a saját pozíció védelmében, illetve 

munkatársunk pozíciójának támadásában nyilvánul meg. 

Míg előzőt a szerzett jogok védelme, addig utóbbit a hatalom iránti 

vágy, a féltékenység vagy a személyes ellentét motiválja leginkább. 

A hatalom iránti vággyal párosuló törtető magatartás nem mindig 

párosul az elvégzett munka alapján való érvényesülési szándékkal. 

Rangsorral kapcsolatos agresszivitáshoz vezethetnek a generációs 

problémák, melynek során a fiatalabbakat a szerzési vágy, az 

idősebbeket pedig a fontosság elvesztésének érzése motiválja. 

A státuszért folytatott harc gyakran nem is abszolút, hanem egy 

másik személyhez képest relatív. 

A birtokolt – vagy bizonyos esetekben még csak kitűzött – 

pozícióból fakadó hatalmat gyakran már a kommunikációs stílusból 

is érzékelhetjük. 

A megszerzett pozíció erősebb védelmezését eredményezheti az 

addig birtokolt jogok elvétele, vagy annak kilátásba helyezése. 

A hivatalos és az informális rangsor közötti diszharmónia miatt 

esetlegesen összeütközésbe kerülő felek magatartásának 

mozgatórugója lehet az elismertség, elfogadottság iránti vágy, a 

méltánytalanság, a hatalomvágy, a törtető karrierizmus, a 

rivalizálás, míg a másik oldalról a pozíció, a hatalom elvesztésének 

félelme, mely esetenként erődemonstrációs célt szolgáló 

ellenreakcióban tör felszínre. 

Abban az esetben, ha egy adott munkaterülethez egy olyan kolléga 

ért a legjobban, aki a hivatalos rangsorban az utolsó (legalábbis 

hátul van), akkor őt a többiek általában maximálisan megbecsülik, 
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elismerik a tudását, segítséget kérnek tőle. Sőt, a helyzetből fakadó 

közvetlenség gyakran felszabadultabbá teszi a kommunikációt is. 

Kiderült, hogy e tekintetben az emberi „oldal” sokszor többet nyom 

a latban, mint a szakmai hozzáértés. 

A vezetők véleménye szerint ez a fajta szakmai értékrend nem a 

hierarchián mozog. Természetes dolog, hogy a vezetőnek legyenek 

ilyen beosztottai (pl.: számítástechnika, nyelv stb. terén jártasak). 

Ezen kívül az életperiódusokból, az új kutatási területek 

felfutásából is ered egy olyan ciklikusság, melyből ez az állapot 

sokszor következik is. 

Rangsorral kapcsolatos agresszióról beszélhetünk akkor is, amikor 

a szervezeti egységek legkülönfélébb céllal összeállítandó 

névsorainál kollégáink olykor nyílt agresszivitással harcolnak azért, 

hogy saját nevüket – a kevésbé fontos céllal készülő névsoroknál is 

– minél „előbbre” helyeztessék. 

A rangsorral kapcsolatos agresszív megnyilvánulások azonban az 

esetek többségében burkoltak és alattomosak, s nem ritkán 

manipulatív elemekben is bővelkednek. 

 

d) Frusztrációs agresszió 

A frusztrációs agresszió munkahelyi előfordulása leginkább kisebb 

„keresztbe tevések”, „hát mögötti áztatás”, pletykák formájában 

jellemző. 

Kiváltó okait vizsgálva gyakran említik a személyes hatalom vélt 

vagy valós féltését, valamint az irigységet. 

A hatalomvágy „tettenérésének” jó példája, amikor bizonyos 

kollégák kis jogosítványokat nevetségesen túlértékelnek és rögtön 

„erőből” használnak, „Majd én megmutatom!” alapon. 

Akik bizonytalanok saját pozíciójukban, sokszor személyi 

ellentéteket gerjesztenek, melytől a másik pozíciójának 

gyengülését, és a sajátjuk erősödését remélik. 
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Zavaró lehet még a személyes ellentétekből eredő sérelmes munka-, 

és feladatelosztás is. 

Erre a fajta agresszióra is jellemző a burkoltság, s a közvetlen 

konfrontációkerülési szándék miatt csak nagyon ritkán tör nyíltan a 

felszínre. 

 

e) Explorációs agresszió 

Az explorációs agresszió szervezeti körülmények közötti jelenléte 

szintén bizonyítást nyert. Megjelenési formáit tekintve igen 

változatos lehet. Felszínre törhet a munkahelyen való 

benntartózkodási szabályok megszegésében, bizonyos erőforrások 

magáncélú használatában (pl.: intézményi telefon, fénymásoló), a 

határidők be nem tartásában, a munkavégzés igénytelenségében, 

bizalmaskodó – a kort és a hierarchiát figyelembe nem vevő – 

magatartásban (pl.: poénkodás, kétértelmű szexuális tartalmú 

célozgatások, stb.), saját feladatok másra való átruházásában, egyre 

nagyobb súlyú feladatok végrehajtásának visszautasításában, vagy 

akár manipulatív célú „örök elégedetlenségben” is. 

 

f) Normatív agresszió 

Az elfogadott viselkedési szabályoktól, normáktól eltérő 

csoporttagokkal szembeni agresszív fellépés palettája is 

meglehetősen színes képet mutat. 

Az ilyen személyek gyakran bonyolódnak nyílt konfliktusokba, 

ahol a reakciók és ellenreakciók igen sokfélék lehetnek, a ráutaló 

magatartástól az ajtócsapkodásig mindenre találni példát. A szóbeli 

„figyelmeztetések”, szóvátételek alapja lehet a csoportétól eltérő 

viselkedési vagy öltözködési kultúra, az egyén kiérezhető, 

kollégákat manipuláló magatartása. 

„Büntetés” lehet az illető viselkedésének a vezető felé való 

jelentése, a távolságtartás, illetve a feladatok, jutalmak, 
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előléptetések kiosztásánál, közös szabadidős programoknál való 

mellőzés. 

A teljesség kedvéért meg kell említeni azt az érdekes szituációt, 

amikor az adott személy valójában nem tér el a csoport normáitól, 

de a csoporttagok valamilyen cél elérésének érdekében 

mesterségesen olyan helyzetet gerjesztenek, hogy látszatra úgy 

tűnjék, hogy az ominózus csoporttag eltér az elfogadott 

szabályoktól kisebb érdekcsoportok kiemelése, vagy felszínen 

tartása érdekében. 

 

g) Agresszió a kívülállókkal szemben 

Ez a fajta agresszivitás szervezeti körülmények között viszonylag 

ritkán, és akkor is csak meglehetősen enyhe formában nyilvánul 

meg. Leginkább megjegyzések, humoros, gúnyolódó sztorik, 

csipkelődések, esetleg lekezelő, távolságtartó viselkedés lehet az 

indikátora. 

A csoport az efféle „büntetéseket” gyakran használja a lustábbak 

ellen irányuló támadások eszközeként. 

 

h) Csoportos agresszió 

A csoportos agresszióban rejlő egységbe kovácsoló erő tipikus célja 

a csoport saját érdekeinek kifelé történő védelmezése, mellyel 

gyakran a „függetlenség” határvonalait húzzák meg. Ezek olykor 

fizikai területre, birodalomra is értelmezhetők. 

Védekezési és támadási szándéktól vezérelve is láthatunk példát 

hasonló „kaliberű” szervezeti egységek közötti rivalizálásra, mely 

szolgálhatja a területi igény bővítését, a létszám növelését, esetleg 

más organizációk bekebelezését is. 

Az olykor túlzott mértéket öltő „csordaszellem” néha kevésbé 

finom és sértő megnyilvánulásokban is tetten érhető. Motiváló 

tényezőként említhetjük a szakmai hierarchia, a fontosság erősítését 
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(„Ki a jobb, ki az erősebb?”), de akár azokat az érzelmi, olykor 

antipátián alapuló személyes ellentéteket is, melyek két vagy több 

szervezeti egység vezetője között állnak fenn. 

A csoportos agresszió tipikus célpontja lehet a relatíve 

túlpozícionált csoport, illetve szervezeti egység. 

 

Az agresszió szervezeti körülmények között előforduló egyéb, az előzőekbe 

nem sorolható megnyilvánulásait kutatva a következő formákat lehetne még 

említeni. 

Megfigyelhető egyes szakmai területek – agresszív magatartásformákat sem 

nélkülöző – kisajátítása, illetve az erre való törekvés. A szakterületek 

birtoklása első fázisban egyeduralkodással, a másik kizárásával párosul, 

majd a viszonyok rögzülésével megjelenik a kooperáció. 

 

Az agresszió csillapításának – természetesen formáitól függően – igen 

eltérő eszközei lehetnek. Én azonban annak próbáltam utánajárni, hogy 

létezhetnek-e olyan általános érvényűnek mondható eszközök, melyekkel 

az agresszív megnyilvánulások nagy része eredményesen csillapítható. 

Ilyennek bizonyulhat a nyitottság, a nyílt és őszinte kommunikáció, a másik 

megértésének szándéka, a kompromisszumkészség, a tolerancia, a 

higgadtság, a türelem, az érdekek kiegyensúlyozott kezelése, a korrektség, a 

személyiségjegyek figyelembevétele, a példamutatás, illetve a megfelelő 

ösztönzési és motivációs rendszer kialakítása. 

A nem tartós, inkább eseti fellángolások kezelésénél igen hatékony lehet, ha 

az agresszivitást tanusító(k)nak „teret” hagyunk, hagyjuk őket „kifutni”. 

Tartós negatív magatartásformák esetén, kezdeti lépésként gyakran vezetői 

figyelmeztetéssel („letolással”) találkozunk. 

Amennyiben ez nem elég, főnökünk bizonyos dolgok, eszközök használatát 

vonhatja meg tőlünk, vagy nem teljesíti egyes kéréseinket. Egy idő után, 

esetleg – a „távolság” növelésével – nem lesz „könnyen kommunikáló”. 

Meg kell azonban jegyeznem, hogy az enyhébb agresszivitást eredményező, 
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kisebb kollégák közti feszültséget egy vezetőnek nem mindig érdeke 

csökkenteni, hiszen létezik egyfajta olyan „pozitív feszültség”, mely a 

szakmai rivalizálás révén sokszor nagyobb eredmények elérését teszi 

lehetővé. 

 

 

Összegzés 
 
Az agresszivitás szervezeti körülmények között megnyilvánuló humán 

jellegzetességeinek feltárását célzó kutatásaim, a bőséges szakirodalom 

tanulmányozásán és empirikus tapasztalataimon, megfigyeléseimen alapulva egy 

olyan rendszerezés megalkotáshoz vezetett, melyet a Miskolci Egyetem kollektívján 

tesztelhettem. 

Az egyes agresszív magatartásformák munkahelyi előfordulási gyakorisága a 

bizonyítéka annak, hogy ezen fontos – eredetileg biológiai – szabályozó 

mechanizmus a munkát végző, dolgozó ember napi tevékenységében is 

szignifikánsan kimutatható. 

A kollektívákban előforduló agresszív viselkedésformák meglehetősen változatosak 

lehetnek, és az egészen enyhe, szinte alig észrevehető szinttől a heves kirohanásokig 

bármilyen formában megnyilvánulhatnak. Ezek megfelelő kezelése – és sokszor 

még fontosabb megelőzése – egy, a mindennapi munkáját végző vezetőnél 

kardinális jelentőséggel bírhat. Mindemellett az agresszív magatartásformák 

szervezeti sajátosságait ismerő, nem feltételül vezető beosztásban dolgozó kollégák 

is sikerrel hasznosíthatják ilyen irányú ismereteiket a kollektívában kifejtett sikeres 

tevékenységük érdekében. 

 

Az agresszivitásra irányuló vizsgálataim alapján a következő tézist fogalmazom 

meg: 
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 T5. Az agresszivitás – eredetileg biológiai – szabályozó mechanizmusa a 

szervezeti körülmények között munkát végző dolgozók mindennapi 

tevékenységében jellemzően kimutatható.  

 Humánetológiai módszerek segítségével egymástól jól elhatárolható, 

munkahelyi viszonyokra adaptálható agresszió-kategóriák képezhetők, 

melyek megnyilvánulási formáikat és intenzitásukat tekintve igen 

eltérőek lehetnek. 

 A különféle agresszív magatartásformák vezetői gyakorlatban történő 

kezelése a vonatkozó genetikai háttér ismeretében eredményesen 

biztosítható. 

 

 

4.4.2.3.2. Rangsor, dominancia és szabálykövetés 

 

  Humánetológiai háttér 

 

Etológusok véleménye szerint az állati agresszió talán legfontosabb 

funkciója, az erőforrások elosztása egyben valamiféle szabályozott rendet, 

rangsort is létrehoz az állati csoportokban. Az emberi csoportokban, ahol 

az együttműködés, elosztás, és a csere különböző formái megjelennek, ott 

a mindennapi élet alapvető mechanizmusaivá fejlődnek a rangsort 

meghatározó agresszió primitívebb, biológiai formái. Ezek elsősorban a 

gyerekek között, az informális csoportokban, valamint a társadalmon 

kívüli életben, mint például a bűnözésben játszanak jelentős szerepet. 

A társadalom működésének tekintetében azonban az agresszió 

absztraktabb formáit használó mechanizmusok a fontosabbak. Ilyenek 

például a csoportok tevékenységét szabályozó hatalmi viszonyok, vagy a 

politika mechanizmusai, melyekben természetesen szintén megtaláljuk az 

ősi, biológiai mozgatórugókat. (Csányi, 2000) 
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Amennyiben hatalom és politika alatt a csoport rendjének fenntartását, a 

rangsor létrehozását, a konfliktusok minimális erőszakkal történő 

megoldását, a csoport védelmét, a csoporton belüli koalíciók 

dominanciájának kialakítását, és a dominanciarendben változásokat 

eredményező folyamatokat értjük, akkor ez már az emberszabásúak 

csoportjaiban megjelenik. 

De Waal kutatásai (1982) kimutatták hogy vadon és fogságban élő 

csimpánzoknál a hímek kisebb-nagyobb koalíciókat formálnak 

dominanciájuk érvényesítésére. A domináns egyed vagy koalíció nem 

kizárólag agresszióval éri el a célját, hanem békítéssel, esetenként 

erőforrások átengedésével, tehát a csoportkohéziót növelő eszközökkel. A 

csimpánzok számára fontos a csoporton belüli rangsor, ezért a minél 

kedvezőbb pozíció elnyerése érdekében intelligens taktikákat 

alkalmaznak, szövetségeseket keresnek, egymásnak különféle 

szolgálatokat tesznek. 

Az ember szociális vonzódása a csoportban kialakult pozíciók, a rangsor 

elfogadásával és a rangsor minél előkelőbb helyéért, a státuszért való 

versengéssel együtt jelentkezik. A rangsor kialakítására, a dominancia 

elfogadására az embernek is biológiai diszpozíciója van, melyet Tiger és 

Fox igazolt (1970). Ez főemlős genetikai örökségen alapul. Lényeges 

különbség azonban, hogy az emberi rangsor dinamikus és párhuzamosan 

differenciált, ami azt jelenti, hogy ugyanabban a csoportban különböző 

rangsorok létezhetnek egymás mellett a hozzáértés különböző köreiben. 

Például egy falusi közösségen belül nem biztos, hogy az asztalosok 

rangsorában legelső személy a legjobb népi táncos is egyben. 

Szintén az emberi csoportokra jellemző, hogy a rangsor kialakításának 

nem az egyetlen módja az agresszió, hanem lényeges szerepet játszanak a 

vezetői kvalitások is. Aki jobban tud konfliktusokat megoldani, 

összetartani, vezetni a csoportot bizonyos akciókban stb., az kerül a 

rangsor elejére. A karizmatikus vezetőt jellemezheti valamilyen speciális, 

figyelemfelkeltő pozitív tulajdonság, esetleg valamilyen félelmet keltő 
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vonás, ami csak esetenként nyilvánul meg, de rejtve mindig megvan, 

kedvesség, sajátos báj, vitalitás, energia, valamint az a képesség, hogy 

mindig a figyelem központjában legyen. (Az informális vezetői 

tulajdonságokat feltáró alaposabb kutatási eredményeimet a későbbiekben 

ismertetem.) 

A vezetői tulajdonságok szerepe egyébként már az óvodában is 

megfigyelhető. Eibl-Eibesfeldt, Chance és Hold óvodai kísérletei (1989) 

igazolták, hogy gyermekcsoportokban, a rangsorban elöl lévő gyermekek 

– a majmoknál is ismert módon – a figyelem fókuszában vannak. Jól 

kimutatható a közfigyelem felkeltésére irányuló magatartás, pózolás, 

szóbeli kommunikáció, öltözködés stb. segítségével. Ezek a gyerekek 

indítják el a játékokat, közbeavatkoznak a vitákban, támogatják a 

gyengébbeket és pátyolgatják azokat, akik rosszul érzik magukat. Az 

„alacsonyabb rangúak” megközelítik őket, segítséget kérnek, beszélnek 

hozzájuk, és tárgyakat mutogatnak nekik. Ha a rangbeli pozíció vitatott, a 

barátok támogatják egymást. Stabil helyzetben – a csimpánzokhoz 

hasonlóan – a rangelsők a gyengébbeket segítik. (Csányi, 2000) 

 

A szabálykövetés megközelítésénél az engedelmesség és az alávetési 

készség – mint fajspecifikus emberi tulajdonságok – vizsgálata bizonyult 

célravezetőnek. Ezek éppúgy velünk született tulajdonságok, mint a 

rangért folytatott küzdelem. A két tendencia együtt formálja az emberi 

csoportok funkcionális kapcsolatrendszerét. A pozíció utáni vágyat 

ellensúlyozza a szociális szubmisszióra való készség, amit több érdekes 

kísérletben is kimutattak. A következőkben, ezek közül Milgram híressé 

vált kísérletét (1974) ismertetem. 

A résztvevők különböző foglalkozású önkéntesek köréből kerültek ki, akik 

úgy tudták, hogy a kutatót az érdekli, hogy mi az összefüggés a büntetés 

és a tanulás között, és ennek kísérleti úton való kiderítéséhez önkéntes 

segítőkre van szüksége. Milgram, a kísérleti személyeknek elmagyarázta, 

hogy nekik kell majd kezelni azt a büntetőapparátust, amely többé-
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kevésbé fájdalmas elektromos ütést mér majd a szomszéd szobában 

tartózkodó másik személyre, akinek éppen meg kell valamit tanulnia, és 

büntetést kap, ha a tanulás során hibát vét. Ez a másik személy Milgram 

beavatott munkatársa volt. Egy tábla mutatta az alkalmazható feszültség 

nagyságát 3 és 450 Volt között, annak lehetséges hatását „enyhe, erős, és 

nagyon erős” jelzőkkel kifejezve. A „büntetendő” személyt a kísérlet előtt 

a résztvevők megismerték, majd ők maguk – enyhe feszültséggel – egy 

áramütést is kaptak, hogy lássák, nem viccről van szó. 

A meglepő eredmény az volt, hogy Milgram utasítására csaknem 

mindenki hajlandó volt valamilyen erősségű áramütést mérni a 

feltételezett szerencsétlen tanulóra. Milgram ezt annak tulajdonította, hogy 

nem volt megfelelő visszacsatolás a büntető és a büntetett személy között. 

Ezért egy másik kísérletben magnóra felvett fájdalmas kiáltások, 

jajveszékelés, sikoltozás bejátszása szolgált annak jelzésére, hogy a 

tanulóra mért büntetés valóban fájdalmas hatású, melynek eredménye jól 

hallható. A kísérleti alanyok 62,5%-a ilyen körülmények között is 

hajlandó volt bármire(!), bár idővel többen kérlelték a kísérletvezetőt, 

hogy álljanak már meg, mert a tanulónak nagyon fájhat a büntetés. Mások 

csak akkor folytatták a büntetést, ha a kísérletvezető minden felelősséget 

magára vállalt, de akkor folytatták(!). Az a 37,5%-nyi résztvevő, aki végül 

is abbahagyta a büntetést és eltávozott a kísérleti helyiségből, az is csak a 

legmagasabb áramütéseknél és a legfájdalmasabb sivalkodás hallatán tette 

ezt. 

Egy másik variációban, amikor a büntetett alannyal közös helyiségben 

voltak az „önkéntes büntetők”, már csak a kísérleti személyek 40%-a 

tartott ki a büntetés végrehajtása mellett. (Még ez is túlságosan magas 

szám!) Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a kísérletvezető jelenléte fontos 

része a hatásnak, mert ha csak telefonon adta az utasításokat, akkor a 

kísérleti személyeknek csak ~20%-a volt hajlandó a büntetések 

folytatására. Közöttük is sok „csaló” volt, akik azt állították, hogy magas 

feszültséggel büntettek, holott csak kisebb áramütést mértek a tanulóra. 
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Azt is megfigyelték, hogy a résztvevők aggódnak, és szimpátiát éreznek a 

büntetett személyekkel, de ugyanakkor a vezető iránti lojalitásból mégis 

végrehajtják a kegyetlen utasításokat.  

Érdekes az is, hogy egy kontrollcsoporton végzett kérdőíves vizsgálat 

szerint – ahol tehát csak képzeletben kell végrehajtani a büntetéseket – a 

résztvevők mindössze 0,1%-a nyilatkozott úgy, hogy mindenben a 

kísérletvezető utasítása szerint járna el, bármi legyen is az. 

 

Ezek a kísérletek azt mutatták, hogy az ember szubmisszív készsége 

rendkívül magas, s hogy nemigen bízhatunk meg saját belső erkölcsi 

normáinkban, ha domináns vezetők olykor „undok” dolgokra utasítanak. 

Kijelenthetjük, hogy a parancsmegtagadás készsége gyengén fejlett az 

emberben. 

 

Eibl-Eibesfelt (1990) és más humánetológusok véleménye szerint is az 

engedelmesség evolúciós eredete az anya-gyermek viszonyra vezethető 

vissza, melynek bizonyos jegyei felnőttkorban is megmaradnak. 

 

Csányi (2000) szerint az embernél a rangsor kialakítására irányuló 

etológiai készséget a szabálykövetés tulajdonsága emeli új szintre. A 

csoportban kialakuló pozíciók csak a legprimitívebb csoportokban 

felelnek meg a fizikai erőnlét rangsorának. A nyelvvel, kultúrával bíró 

embercsoportokban a magasabb pozíciókat ideák, viselkedési szabályok 

határozzák meg. A csoport vagy szervezet vezetőjének nem kell fizikailag 

megküzdeni pozíciójáért, mert a vezetővel kapcsolatos idea olyan 

szabályokat tartalmaz, amelyek a pozíció megszerzését és megtartását 

pontosan szabályozzák. 

A szabálykövetés szintén a rangsor elfogadásának kifejeződése. Amikor 

egyének állnak egymással szemében, akkor a pozíciót elfoglaló domináns 

fél érvényesíti akaratát. Ezt brutális dominanciának is nevezhetjük. 

Amikor az ember szabályoknak engedelmeskedik, lényegében egy 
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elszemélytelenedett dominanciának engedelmeskedik. Ezt nevezzük 

szabálydominanciának. Ekkor a domináns egyed helyébe egy 

társadalmilag, szervezetileg elfogadott szabály lép, és a szubmisszív 

ember végrehajtja a szabályban megtestesülő utasítást. 

 

Eibl-Eibesfeldt (1989) és Morris (1997) kutatási eredményei alapján 

joggal feltételezhetjük, hogy tisztán biológiai alapon 100-150 embernél 

nagyobb csoportokban nem alakulhatna ki egységes rangsor. Az ideák 

viszont lehetővé teszik, hogy a szabályok segítségével sokezres, vagy akár 

sokmilliós tömegben is pontosan szabályozzák a dominanciarendet. A 

megfelelő szervezőidea pontosan meghatározza minden egyes egyén 

helyzetét a rangsorban. Ez a rangsor pedig mindaddig fennáll, míg az 

egyének hajlandóak elfogadni az adott szabályrendszert, elismerik és 

megtartják a rangkülönbségekből adódó pozícionális szabályokat. 

Ugyanakkor, bár a szabálydominancia a magasabb rendű – mert ez 

biztosítja a tömegek megszervezését –, azért mindig kimutathatók a 

brutális dominancia érvényesítésére vonatkozó tendenciák is, különösen a 

szabályok szerint egyenrangúak között. 

 

Sherif és Sherif (1966) kísérletei bebizonyították az ember rendkívül erős 

csoport és rangsor kialakítási készségét, mely például 

gyermekközösségekben vagy alkalmi felnőtt csoportosulásoknál a 

dominanciarend rövid időn (kb. 1-2 órán) belüli kialakulását eredményezi. 

A kísérletben nyári táborozó gyerekekből két csoportot alakítottak, majd 

kompetitív feladatokat adtak nekik. Szinte azonnal megjelent a 

csoportokon belüli rangsor, hamarosan kialakult mindkét csoport saját 

identifikációja, elnevezték magukat, csoportszimbólumokat kezdtek 

használni. A két csoport között megjelentek az ellentétek, versengeni 

kezdtek. 

Később morális ráhatással megpróbálták az ellentéteket csökkenteni, ez 

azonban nem vezetett eredményre. Az ellentétek csak a közös feladatok 
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eredményes megoldása során csökkentek. Mindezekből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy az emberre jellemző csoportviszonyok 

minden különös ráhatás nélkül, spontán is kialakulnak. 

 

A vezetéstudomány világában az informális vezető (deklarált 

kinevezéssel, megbízással nem rendelkező vezető) fogalma több 

szempontból is erős megvilágításba kerül. 

Az ilyen irányú kutatások érintik a személyiség fogalmát, a 

személyiségjegyeket, az egyén-csoport-szervezet egymásra ható 

hármasának magatartásbeli aspektusait. 

A személyiség a viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a 

jellegzetes mintázata, amely meghatározza, hogy a személy hogyan 

alkalmazkodik környezetéhez. Személyiségünkhöz éppúgy hozzátartoznak 

a különféle személyiségjegyek, mint a megfigyelhető viselkedési 

sajátosságaink. A személyiség tehát jellemző tulajdonságaink viszonylag 

stabil szerveződése, a tulajdonságok olyan tartós készlete, amely 

meghatározza egyediségünket és megkülönböztet másoktól. 

Személyiségünk meghatározza hogy hogyan reagálunk másokra és hogyan 

lépünk velük interakcióba. (Szintay, 2000) 

 

 Kutatási cél 

 

A rangsort, dominanciát és a szabálykövetést, illetve ezen egymással 

összefüggő komplex rendszerek vezetéstudományi szempontból is 

hasznosítható tulajdonságait feltárni célzó kutatásaimmal arra igyekeztem 

választ kapni, hogy mennyire fontosak egyes tulajdonságok ahhoz, hogy 

valaki egy munkahelyen informális vezetővé váljon; milyen eszközökkel 

növelheti sikeresen dominanciáját egy dolgozó a szervezetén belül; 

szeretnének-e a kollégák magasabb pozícióba kerülni; éreznek-e 

különbséget a szóbeli és az írásos utasítások között, illetve 

kötelességüknek érzik-e ezek betartását. Kíváncsi voltam az utasítások, 
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szabályok megtagadásának gyakoriságára és ezek okaira; az ellentmondó 

utasításokra adott reakciókra; a „kiskapuk” keresésének körülményeire; a 

munkahelyi szabályokkal kapcsolatos attitűdökre; a szabálykövetés és a 

kommunikáció összefüggéseire; valamint arra, hogy a már megszerzett 

hatalmi pozíció milyen eszközökkel őrizhető meg hosszú távon. 

 

 Kutatási módszer 

 

A kutatások lefolytatásához önkitöltős kérdőívet (Lásd az 1. sz. melléklet 

3.2.1. pontját!) használtam. 

 

 Kutatási eredmények 

 

A dominanciára irányuló vizsgálataim első fázisában arra voltam kíváncsi, 

hogy bizonyos tulajdonságok mennyire lehetnek fontosak ahhoz, hogy 

valaki a munkahelyén informális vezetővé váljon. 

A megkérdezettek az egyes tulajdonságokat négyes skálán (nem fontos, 

kevésbé fontos, fontos, nagyon fontos) értékelték. Ezek alapján a 

kollégák: 

Nagyon fontosnak tartják a következetességet, a krízishelyzetben mutatott 

vezetői képességet, a szaktudást, a kommunikációs készséget, a 

határozottságot, a vitalitást, és az összetartó képességet. 

Fontosnak vélik az előrelátást, a sokoldalúságot, a humorérzéket, a 

„gyengébbek” támogatását, valamilyen speciális figyelemkeltő pozitív 

tulajdonság meglétét, a konfliktusmegoldó képességet, az általános 

intelligenciát, a kiegyensúlyozottságot, megfontoltságot, a sajátos bájt, 

kedvességet, az elfogulatlanságot és a kreativitást. 

Kevésbé fontosnak ítélik a figyelem középpontjában levő képességet, 

valamint a felsőbb vezetőkhöz való vonzódást. 

A megkérdezettek ilyen szempontból nem tartják fontosnak valamilyen 

félelmet keltő vonás meglétét. 
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Ezek a kategóriák a bevezetésben leírt, nem kifejezetten szervezeti 

körülményekre vonatkozó jellemzőkhöz képest szélesebb körben és 

árnyaltabban, a vezetéstudomány terminológiájában elemzik a 

dominanciához szükséges tulajdonságok sajátosságait. 

Az informális vezetőt jellemző viselkedésjegyek feltérképezése után – 

nagyobb teret engedve a szubjektív véleményeknek – megkérdezéses 

kérdőívvel jártam utána annak, hogy a kollégák szerint milyen 

eszközökkel élhet egy egyén, ha sikeresen akarja növelni dominanciáját 

egy szervezeten belül. 

A meglehetősen széles eszköztárból kiemelkedik a példamutató szakmai 

teljesítmény és az emberi kapcsolatok ápolása. A kitartó, szorgalmas 

munkát kísérő szakmai elismerés, az eredmények „okos önpropagandája” 

mellett fontos a tudatos, lehetőleg minél több embert érintő kapcsolattartás 

is. Ez utóbbi magába foglalhat kifejezetten érdekkapcsolatokat, 

szövetségesekből álló koalíciókat, és anyagi haszonnal járó 

munkakapcsolatokat is. 

A dominanciáját növelő dolgozó általában kevés ellenséget szerez e 

folyamatban. Megnyilvánulásaira jellemző a határozottság és a 

döntésképesség, mely sok esetben segítőkészséggel, érdekek 

összehangolásával párosul. A dominancia növekedését eredményezheti két 

szemben álló fél (tábor) kibékítése is. 

A dominancia megszerzésére, növelésére irányuló törekvés esetén a nyílt 

kommunikáció sokszor katalizátorként működik. 

Az agresszivitás megítélése ilyen szempontból kettős, ugyanis az 

intellektuálisan kommunikált erős önbizalom általában bizonyos 

agresszivitással párosul, mely oda vezethet, hogy a kollektíva többsége 

„tart” az ilyen munkatárstól – aki olykor durva és lesöprő is tud lenni –, 

félnek tőle, és amíg hatalma van ezzel manipulálni is tud. Az agresszivitás 

túlzott előretörése azonban kivetheti az adott személyt a közösségből.  

Végül, de nem utolsó sorban szót kell ejteni arról a vezetői karizmáról, 

mely akkor járulhat hozzá hatékonyan az egyén szervezeten belüli 
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dominanciájának növeléséhez, ha a karizmatikus személy a kollektíva 

egésze számára, sok szituációban tud domináns lenni. A bizonyos, esetleg 

csak egyes speciális szakterületeken megnyilvánuló dominancia nem 

jelenti a szervezet egészére vonatkozó dominancia meglétét. Tartósan 

domináns szerepek betöltése csak sok különféle képesség együttes 

jelenlétével lehetséges. 

Williem Mastenbroek könyvéből (1991) jól ismert a hatalom és függőség 

kölcsönös viszonya. Abban az esetben, ha egy vagy több 

személyt/csoportot függőségi helyzetbe hozunk, attól a pillanattól fogva 

hatalmat gyakorolhatunk felette/felettük. Nincs ez máshogy a szervezeten 

belüli dominancia vonatkozásában sem, mely inkább a már vezető 

pozícióban lévők fegyvertárának kellékét képezi. Az anyagi juttatások 

mellett tipikusnak mondhatjuk pozíciók, szakterületek, feladatok és 

különféle személyre szabott megbízatások bizonyos aspektusból hatalom 

birtoklásával járó leosztását is. 

A különféle szervezetekben tevékenykedő emberek meglehetősen 

pontosan és egyértelműen ismerik a hatalmi kapcsolatok struktúráját. 

Gyakran komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a 

„hatalmi térképek” állandóan naprakészek legyenek. A hatalmi 

viszonyokban bekövetkezett változásokat (pl.: előléptetést, megbízatást) 

azonnal regisztrálják, megbeszélik, és megvizsgálják abból a szempontból, 

hogy az milyen hatással és következményekkel jár a saját pozíciójukra és 

a hatalmi hálóra. Ezek szélsőséges esetben akár mindennapos 

cselekedeteik vezérfonalává is válhatnak. (Szintay, 2000) 

A dominancia pozícióval összefüggésbe hozható viszonyában kíváncsi 

voltam arra, hogy a kollégák szeretnének-e magasabb pozícióba kerülni, 

illetve, hogy mik lehetnek adott irányú motivációik okai. 

A megkérdezettek kétharmada szeretne magasabb pozícióba kerülni. Nagy 

részük ezt természetesnek tartja. A magasabb pozícióban ők szakmai 

munkájuk megbecsülését, elismerését látják, mellyel nem utolsó sorban 

jövedelmük is növekszik. Többen úgy vélik, hogy a társadalom azt 
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értékeli – olykor tudástól függetlenül is –, aki magasabb pozícióban van. 

Az elérni kívánt pozíció megszerzésével az egyén „bizonyítási 

feszültsége” általában csökken. 

Az egyharmad arányt képviselő, az alapkérdésre „nem”-mel válaszolók 

többsége úgy nyilatkozott magáról, hogy ők nem karrieristák, soha nem 

voltak ilyen vágyaik, ők inkább egy közösség tagjaként szeretnek 

részfeladatokat megoldani. 

Ebbe a táborba tartoznak a feltételes „nem”-mel válaszolók is, akik, ha 

„úgy alakulna”, azért nem utasítanának vissza egy magasabb pozíciót 

biztosító ajánlatot. 

A már megszerzett pozíció, illetve hatalom hosszú távú megőrzésének 

titkát sokan a folyamatos szakmai produktumokban és a szervezet 

közösségével való együttműködésben látják, ahol jellemző a nyitott 

szakmai kooperáció, az egymásra való odafigyelés, az emberi kapcsolatok 

ápolása, a kulcspozíciókat betöltőkkel fenntartott jó viszony, a lehető 

legnagyobb mértékű példamutatás, a beosztottak teljesítményének 

értékelése (visszajelzés) – nem feltétlenül anyagi formában (pl.: szóbeli 

dicséret) –, a vezetői önkritika gyakorlása és a vezetettek elégedettségének 

folyamatos monitorozása, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

 

Szabálykövetésre irányuló kutatásaimmal egyrészt azt szerettem volna 

kideríteni, hogy a szervezeti körülmények között dolgozók éreznek-e 

különbséget – és ha igen, mit –, ha szóbeli vagy írott főnöki utasításnak 

kell engedelmeskedniük. 

A válaszadók egyharmada ilyen szempontból nem érez különbséget, 

hiszen „a feladatot meg kell csinálni”. 

Kétharmaduk viszont érez különbséget, mégpedig nagyjából egyenlő 

mértékben megosztva az alapkérdésre „igen”-nel válaszolók táborát. 

Egyik felük úgy érzi, hogy a szóbeli utasítás emberibb, közvetlenebb, 

személyesebb, ezért azt jobban a magukénak érzik. Ebben az esetben a 

személyes kontaktus „varázsáról” beszélhetünk, mely a beosztottakban 
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gyakran a törődés érzetét kelti, ami miatt a szóbeli utasítást komolyabban 

is veszik. A beosztottak ezeket az utasításokat jobban el tudják fogadni, és 

sokkal szívesebben hajtják végre, mint az írásbelieket. A szóbeli utasítás 

általában megteremti a kétirányú kommunikáció lehetőségét is, mellyel 

tisztázásra, illetve pontosításra is mód nyílik. A verbális utasítást az esetek 

többségében a dolgozó – relatíve – nagyobb lelkesedése kíséri. 

Az „ellentábor” az írásos utasításokat helyezi előbbre, komolyabban veszi 

azokat. Az írott „parancsoknál” az utasítás lényegét gyakran hatalmi 

elemek szövik át, a „bizonyíthatóság” nyomasztó érzését keltve. Az írásos 

utasításokat komolyabban vevők közül azonban senki sem nyilatkozott 

úgy, hogy az utasítás kiadásának ezt a formáját kedvelné jobban a szóbeli 

paranccsal szemben. 

A vezetők véleménye szerint, ahol a szervezet mérete még megengedi, 

eredendően a szóbeli delegálás követendő. Szerintük a feladat komolysága 

általában nincs hatással a kommunikáció módjának megválasztására. 

Írásos feladatkiadásra leginkább akkor kerül sor, ha az minden szervezeti 

egységet érint, és – például egy nagyobb, komplexebb, áttételes munka 

esetén – komoly határidővel bír. Ide tartoznak még a „kiszignálások”, 

melyek célja gyakran – a továbbítandó levél, felhívás stb., a maga 

teljességében való csatolása révén – a jobb érthetőség biztosítása. 

Az írásos utasítás csak ritkán szolgálja a „falhoz szögezést”. 

 

Ezt követően vizsgálódásaim az esetleges munkahelyi 

parancsmegtagadásra, az olykor egymásnak ellentmondó utasításokkal 

szemben tanúsított magatartásokra, és a „kiskapuk” keresésére 

fókuszáltak. 

A megkérdezettek kötelességüknek érzik a főnöki utasítások betartását. Az 

már más kérdés, hogy miért. A többség úgy véli, hogy „ezt el kell 

fogadni”, hiszen „ő a főnököm”, „azért vagyok itt”, a „munkakörömhöz 

tartozik”, és különben is, „ha nem hajtom végre, akkor ez az állásomba 

kerülhet”... Vannak, akik a főnöki utasításokat azért hajtják végre, mert 
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tudnak velük azonosulni, és a „belső késztetés” is ebbe az irányba hat. A 

maradék – kisebbség – pedig a fentieket egyszerre érzi sajátjának. 

A dolgozók kétharmada még sosem tagadott meg nyíltan olyan főnöki 

utasítást, amelyet egyébként végre tudott volna hajtani. 

Harmaduk viszont igen, bár nagyon ritkán. Parancsmegtagadáshoz 

vezethet a túlzott leterheltség, a személyes (pl.: erkölcsi, értékrendbeli) 

elfogadhatatlanság, illetve a feladat egyértelműnek tűnő értelmetlensége. 

Abban az esetben, ha a beosztottak két, egymásnak ellentmondó 

utasítással találják magukat szemben, meglehetősen eltérően 

viselkedhetnek. A tisztázás végett legtöbbjük ahhoz a feletteshez fordul, 

akivel jobb, bizalmasabb viszonyban van, akit emberibbnek, 

megértőbbnek tart. Ha az utasítást adók egyike a közvetlen főnök, sokan 

hozzá fordulnak először. Vannak, akik saját maguk mérlegelnek, majd 

döntenek egy ilyen helyzetben. Ez esetben a döntést a szakmai megítélés, 

a vélt racionalitás és a személyes normák befolyásolják leginkább. 

A megkérdezettek másik része mindkét irányban megpróbálná tisztázni a 

problémát, majd ennek esetleges sikertelensége után maguk döntenének a 

végrehajtás vonatkozásában. 

A válaszadók többsége szokott kiskapukat keresni, leggyakrabban a 

feladatok egyszerűbb, könnyebb megoldása, a bürokrácia elkerülése 

érdekében. Kiskapukat keresnek a kollégák a számukra nem szimpatikus, 

kellemetlen vagy szerintük másra tartozó feladatok végrehajtása során is. 

Sokan a nyílt konfliktusok elkerülése érdekében, míg mások saját 

baklövéseik konzekvenciáinak csillapítása miatt folyamodnak a „kis 

átjáróhoz”. A kiskapukat azonban nem csak önös érdekből, hanem – 

például egy munkatársunk érdekeit szem előtt tartva – segítő szándékkal is 

használhatjuk abban az esetben, ha formális okokból erre szükség van. 

A kollégák úgy érzik, szeretnek munkahelyi szabályoknak megfelelően 

tevékenykedni, hiszen el tudják fogadni azokat. A szabályokra szükség 

van, ezek keretet adnak – mely az együttműködés fontos rendezőelve is 

egyben –, kijelölik az irányokat, így nem olyan kaotikus a működés. A 
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szabályrendszer biztonságérzetet, nyugalmat ad, van értelme, van benne 

logika, és sok esetben a vitás kérdéseket is eldöntheti. Többen úgy vélik, 

hogy a munkahelyi szabályok éppen hogy mozgásteret adnak, valójában 

csak segítségükkel lehetünk „szabadok”. (Ez alól természetesen kivétel a 

túlszabályozott, nehezen betartható és illogikus szabályokban bővelkedő 

szervezet.) A szabálykövetés és a kommunikáció összefüggéseit vizsgálva 

megállapítható, hogy a szorosabb munkahelyi szabályozás kevesebb 

kommunikációhoz vezet, mely demoralizáló hatásán túl, az analitikus 

munkavégzés irányába mozdít el, ami a kreatív dolgozókra komoly 

negatív hatást gyakorol. Ezzel szemben az alulszabályozottság túlzottan 

sok szóbeli (pl.: pontosító, tisztázó, információszerző) kommunikációhoz 

vezethet, ami gátolhatja a hatékony munkavégzést. A megfelelően 

kommunikált szabály, utasítás növeli a dolgozó szabálykövető 

hajlandóságát. „Megfelelő” alatt itt a kommunikáció fajtája (pl.: írásbeli, 

szóbeli) és minősége, valamint a szituáció sajátosságainak 

figyelembevétele, illetve a hangsúlyok érzékeltetése értendő. 

 

 

Összegzés 

Kutatásaim kimutatták, hogy a szervezeti körülmények között dolgozó kollégáknál 

is a genetikai örökségen alapuló agresszió absztraktabb formáiból eredő szabályozó 

mechanizmusok alakítják a rangsor-, illetve dominanciaviszonyokat. A munkahelyi 

viszonyok esetében is dinamikus és párhozamosan differenciált rangsor 

létrehozását, valamint fenntartását az a biológiai diszpozíció teszi lehetővé, amely a 

kollektívában dolgozó embereknél is igazolta a – szociális vonzódással összefüggő 

– rangsor szerinti pozíció elfogadását, és az ezzel egyszerre meglévő státuszért 

folytatott küzdelmet. 

Az informális vezető tulajdonságait feltáró vizsgálataim a humánetológiában eddig 

napvilágra került jellemzők mellett további, fontossági sorrendben rendszerezett 

tényezőket mutattak ki, melyek egyszerre igénylik a folyamatos szakmai fejlődést 

és az emberi kapcsolatok ápolását is. 
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A szabálykövetéssel összefüggő engedelmesség és alávetési készség a szervezeti 

körülmények között dolgozó embernél is szignifikánsan kimutatható. A „főnökkel” 

szembeni nyílt „parancsmegtagadás” rendkívül ritka előfordulása is ezt támasztja 

alá. A szervezeti szabályok pedig olyan keretekbe foglalt, rendszerezett 

munkavégzést tesznek lehetővé, amely a dolgozók egyöntetű megelégedésére 

szolgál. 

Nagy hangsúly van a szabályok, utasítások kommunikációjának módján, ugyanis a 

megfelelő kommunikáció jelentős mértékben növelheti a beosztott szabálykövető 

hajlandóságát. 

Előzőek alapján a rangsor, dominancia és szabálykövetés szervezeti sajátosságait 

feltárni célzó kutatásaim eredményei a következő tézis megfogalmazásához 

vezettek:  

 

 T6. A munkahelyükön kollektívában tevékenykedő dolgozóknál markánsan 

megfigyelhető a genetikai örökségen alapuló pozíció-elfogadás, és a 

státuszért folytatott küzdelem egyszerre meglévő kettős természete. 

 Az egyén munkahelyi dominanciája, illetve annak növekedési lehetősége a 

folyamatos szakmai fejlődés és az emberi kapcsolatok ápolásának kettős 

pillérén nyugszik. 

 Az ember rendkívül gyengén fejlett parancsmegtagadó képességét a 

munkahelyi szabálykövetéssel összefüggő engedelmesség és alávetési 

készség is igazolja. 
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Az empirikus kutatás eredményeinek összefoglalása 

 

A három nagy kutatási terület hat részegységének vizsgálata számos, tipikusan 

szervezeti körülmények között megnyilvánuló fajspecifikus emberi viselkedésjegyet 

tárt fel. 

A rendkívül változatos kontaktusformák munkahelyi előfordulási gyakorisága, 

mélyen bennünk élő genetikai örökségre vezethető vissza. Az ember „társas lény” 

voltát bizonyító tényezők, viselkedésjegyek ismerete, valamint térnyerésük 

biztosítása a vezető(k) és a beosztottak közös érdeke. 

A primátákra is jellemző hím-hím kapcsolatok a férfiak olykor elkülönült 

munkavégzésénél, intézményen belüli és kívüli csoportosulásainál is tetten érhetők. 

A férfikötődés és a férfiak tradicionális vezető szerepe – a társadalmi élet egyéb 

területeihez hasonlóan – az egyetem szervezeti egységeinél is szignifikánsan 

kimutatható. 

A már oly sokféleképpen vizsgált csoportszerkezet viselkedéskutatási aspektusai, a 

humánetológiában összegzést nyert antropológiai, szociológiai és pszichológiai 

eredményekre támaszkodó egzakt létszám-intervallumok meghatározásához 

vezettek. A munkahelyi-baráti informális kapcsolatok elhatárolható létszám-

intervallumait feltáró kutatásaim majdnem teljesen lefedték az „elméletet”, ami 

újabb bizonyíték a több millió éve „bennünk élő” sajátosság aktív meglétére. 

A létszámfüggő funkcionális organizációk sajnos már nem mindig tanúskodnak 

ilyen tökéletes „illeszkedésről”. (Itt jegyzem meg, hogy a genetikai örökségünkhöz 

minél jobban igazodó csoport- és szervezeti létszámok kialakítása például egy 

kiváló lehetőség a humánetológiai kutatások eredményeinek gyakorlati 

hasznosítására.) 

A Miskolci Egyetem jelentős számú 20-25, illetve ritkábban előforduló 60-80 fős 

formális szervezeti egységei sehogyan sem „passzolnak” a humánetológiai ideálba. 

A 30-50 fős szoros banda kapcsolatot tükröző létszám-intervallum hiánya szintén 

figyelemre méltó megállapítás tárgya. 

A néha meglepő eredményekkel szolgáló érzelmi és viselkedési szinkronizáció az 
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ember esetében olyan biológiai alapú készség, melynek munkahelyi körülmények 

között is jelentős szerepe van. 

A különféle szinkronizációs mechanizmusok által megvalósuló magas fokú 

szinkronizáció a kollégákból csodálatos összhangban működő csoportot képes 

teremteni, mely annak teljesítményét és légkörét gyakran az átlag fölé emeli. 

Az agresszió munkahelyi körülményekre kidolgozott rendszerezésén alapuló 

vizsgálataim meglehetősen sokféle, és különböző formában felszínre törő 

viselkedésformát konstatáltak. Bár ezek többnyire burkoltan vagy enyhe formában 

jelentkeznek, a rájuk való odafigyelés, valamint olykor elengedhetetlen kezelésük, 

sokszor kihívást jelentő vezetői feladat lehet. 

Az egyik legkomplexebb kutatási részterület, a rangsor, dominancia, és 

szabálykövetés hármasát elemző vizsgálataim a vezetői tulajdonságokat, illetve 

azok beosztottakra gyakorolt hatását boncolgatták. Megállapítást nyert, hogy a 

genetikai örökségen alapuló pozíció elfogadás a státuszért folytatott küzdelem 

mellett jelentkezik. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a folyamatos szakmai fejlődés 

és az emberi kapcsolatok ápolása az a két tényező, melyek együttes megléte 

könnyen vezethet az egyén munkahelyi dominanciájának növekedéséhez.  

Az informális vezetővé váláshoz szükséges tényezők, viselkedésjegyek 

feltérképezése után figyelmem a szabálykövetés vizsgálatára irányult. 

Fajunk szabálykövető természete a munkáját szervezeti körülmények között végző 

kollégáknál rendkívül erősen kimutatható. Ezt a legkülönfélébb szituációkban 

megfigyelhető alávetési és engedelmességi megnyilvánulások sora igazolja. 
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5. ESETTANULMÁNY 

 

Kutatásom végső fázisában úgy gondoltam, hogy vizsgálódásaimat az üzleti életre 

is kiterjesztem, méghozzá esettanulmány formájában. 

A sors úgy hozta, hogy közös – humánetológiai – érdeklődésünk révén 

megismerkedtem Szlankó Jánossal, a budapesti székhelyű KFKI Számítástechnikai 

Rt. elnökével. Nagy örömömre szolgált, mikor megtudtam, hogy ő is nagy 

lelkesedéssel olvassa Desmond Morris és Csányi Vilmos könyveit. Beszélgetésünk 

során azt is elárulta, hogy igen intenzíven foglalkoztatja a humánetológiai 

eredmények üzleti életben való hasznosításának gondolata. Sőt, bizonyos, 

csoportméretre vonatkozó, viselkedéskutatásból származó információt a 

holdingként működő részvénytársaság divízióinak kialakításánál és átalakításánál 

már nagy sikerrel tesztelt! Például a dinamikus növekedés velejárójaként azzal a 

dilemmával találta magát szemben, hogy milyen méret (dolgozói létszám) 

elérésekor lenne célszerű kettéválasztani egy gyors fejlődésnek indult divíziót úgy, 

hogy a felduzzadt létszám még, a kettéválasztás utáni létszám viszont már kellő 

hatékonysággal tudjon működni. A humánetológia segítségével feltárt létszámfüggő 

funkcionális organizációk intervallumaira támaszkodva az 55-60 főt elért („banda”-

méret felső határa) divízióknál hajtották végre a kettéválasztást. Az így létrejött 28-

30 fős („banda”-méret alsó határa) csoportok már elég nagynak bizonyultak a 

hatékony munkavégzésre. A tartós együttműködés hatékonysága természetesen a 

feladat típusától is függ, mindenesetre az üzleti életben tevékenykedő KFKI-

cégcsoportnál az elnök véleménye szerint az előbb bemutatott és „pilot” jelleggel 

végrehajtott genetikailag öröklött emberi tulajdonságokat is figyelembe vevő 

átalakítás forradalmian új szemléletének sikere kétségtelen. 

 

Ekkor vált teljesen világossá számomra, hogy esettanulmányomhoz megtaláltam a 

megfelelő szervezetet. 

Az esettanulmány megírásához a Cash-Flow és a CEO folyóiratok ide vonatkozó 

cikkeinek felhasználásán kívül több esetben készítettem interjút a KFKI 

Számítástechnikai Csoportjának és az LNX Kft-nek „első” embereivel, valamint a  
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− későbbiekben ismertetésre kerülő − változási folyamatban érintett vezetőkkel, 

akik megosztották velem véleményüket, személyes tapasztalataikat. Ez 

nagymértékben hozzájárult a cégcsoportot érintő információk és az átalakulási 

folyamat mélyebb megismeréséhez, az adatok időszerű pontosításához. 

Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy megkaphattam a KFKI 

Számítástechnikai Csoport aktuális, 3 évre szóló részletes (szigorúan bizalmas) 

stratégiai tervét is. 

 

A KFKI Számítástechnikai Csoport cégei az információtechnológiai piac egy-egy 

speciális területére fókuszálnak, annak kiemelkedő tudású, elismert szakértői. 

A cégek független, profitorientált üzleti egységek, amelyek nagy, komplex 

projektek esetében is képesek hatékony együttműködésre. A KFKI 

Számítástechnikai Csoport árbevétele 2000-ben elérte a 15 milliárd, míg 2001-ben 

meghaladta a 21 milliárd forintot. A cégcsoport ezzel az eredménnyel a legnagyobb 

és legeredményesebb hazai tulajdonú informatikai rendszerintegrációs vállalattá 

vált, hozzáadott érték tekintetében pedig megőrizte vezető helyét. 

Az elnök azt is elmondta, hogy a holding egyik Kft.-jénél, a LIAS-NETWORX 

Hálózatintegrációs Kft-nél (rövid nevén az LNX-nél) 2000-ben végrehajtott sikeres 

szervezeti változtatások a cégcsoport tagját üzleti területük biztos piacvezetőjévé 

tették. 

Az LNX sikertörténetét számtalan újságcikk, riport és elektronikus média örökítette 

meg az utókor számára. 

 

Mindezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy esettanulmány formájában 

megírom az LNX történetét a változás előtti körülményektől kezdődően napjainkig 

úgy, hogy közben megpróbálom kiemelni azokat a változtatás során ható 

tényezőket, melyek az általam előzőekben bemutatott humánetológiai 

eredményekkel összefüggésbe hozhatók. 

A struktúrájában és dinamikájában is átalakuló piac mindig veszélyeket hordoz egy, 

a korábbiakhoz hasonlóan, változatlan formában működő szervezet számára. 

Az LNX vezetése felismerve az inflexiós pontot, górcső alá vette szervezetét. 
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Az elemzés eredményeként egyértelművé vált az átalakítás szükségessége. Elérendő 

célként fogalmazták meg az ügyfélorientált, piacot szegmentálni tudó, hatékony 

szaktudás koncentrációjú, projektszemléletű, rugalmasan alkalmazkodni tudó, a 

piac felé osztott, önálló, de belső szolgáltatásaiban centralizált vállalat mintaképét, 

ahol az üzleti folyamat a fő szervező erő. 

A Kft-nél végrehajtott változtatások a vezetést többször is döntési helyzet elé 

állították. Ennek a folyamatnak a humánetológiai „szemüvegen” át való konzekvens 

végigvezetése, a döntési alternatívák emberi sajátosságokat figyelembe vevő 

elemzése, kommentálása gyakorlati szemlélettel ábrázolja a ténylegesen meghozott 

döntések viselkedéskutatás-alapú konzekvenciáinak filogenetikai színezetét. 
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5.1. Az LNX bemutatása 

 

A cég bemutatását a „Cash-Flow” folyóirat 2000. szeptemberi számában megjelent 

interjúval kezdem, mely az átalakítás előtti állapotot tükrözi. (Az átalakítást kiváltó 

tényezőket, a változtatási folyamatot, illetve annak eredményeit a későbbiekben 

ismertetem.)  

Az interjúban vastag betűkkel szedem azokat a humánetológiai és vezetéstudományi 

szempontból egyaránt fontos gondolatokat, amelyeket ez után − az előzőekben 

leírtaknak megfelelően − bekeretezett „észrevétel” formájában kommentálok. 

 

A riporter által feltett kérdésekre Horvai Mátyás, a Kft. ügyvezető igazgatója 

válaszolt. 

 „Nem bánom, ha csodálkoznak rajtam” – mondja Horvai Mátyás. Irodájában a 

számítógép közelében, a menedzsmenttel kapcsolatos irodalmat és iratokat 

tartalmazó könyvszekrény előtt ugyanis ott áll az ezüstösen csillogó roller. A kis 

szerkezet nem dísz, hiszen Horvai Mátyás, a LIAS-NETWORX 

Hálózatintegrációs Kft. ügyvezető igazgatója nap mint nap használja. 

 Mióta tart Önnél a roller-őrület? Egyébként is sportos alkat? 

 Idei szabadságomat külföldön töltöttem, és 6-tól 60 éves korig mindenki 

rollerrel közlekedett a sétányon. Csapdába estem, én is vettem egyet. Az 

irodában is hasznosnak bizonyul ez a csendes jármű. Ha valamelyik 

kollégámmal beszélnem kell, nem őt hívom be magamhoz, hanem én kerekezek 

el hozzá. Már a liftbe is prímán be tudok farolni. A sport egyébként nem 

idegen az LNX-től, legtöbb munkatársam sportol. Teljesen véletlenül úgy 

alakult, hogy egyszerre öt vívónk – köztük egy háromszoros világbajnok – 

is volt. Hetente focizunk, sokan járnak úszni, teniszezni, kosárlabdázni. A 

közös testmozgással is fejlesztett csapatszellem a munkában kamatozik. 
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1. Észrevétel: 

A szinkronizációval foglalkozó fejezetben rámutattam, hogy a szinkronizált 

csoportaktivitás – ebben az esetben a kollégák közös sportolása – fontos tényezője a 

csoportszelekciós mechanizmusoknak is. Jóllehet szabadidős tevékenység, mégis 

csökkenti a csoporton belüli viselkedés variabilitását, növeli a konformitást. 

Az így megerősödő „csapatszellem” és „közösségi erő” pedig sok esetben képes 

lehet a munkateljesítmény intenzív növelésére is. 

 

 Mit jelent az LNX elnevezés? 

 Az LNX a most éppen 10 éves KFKI Számítástechikai Csoport tagja. A 

kilencvenes évek elején két hálózatos cég is volt a KFKI Csoportban, a LIAS és 

a KFKI NETWORX. 1996-ban belőlük jött léte az LNX. A fúzió során nem 

akartuk elveszíteni a bejáratott márkaneveket, ezért megtartottuk a LIAS-

NETWORX elnevezést, ezt rövidítjük LNX-ként. 

A Csoportot összefűzi az alkotó vállalatok közös múltja, a szervezeti és 

technológiai gyökerek, az informatikai piacon elfoglalt helyük és 

természetesen az emberi kapcsolatok is. 

2. Észrevétel: 

A szervezeti körülmények között munkát végző emberek csoportját nem 

véletlenül tartja össze emberi kapcsolataik hálózata. Mint a „Kontaktusok” című 

részben láttuk, az emberszabású majmok és az ember egyik legkiemelkedőbb közös 

vonása a szociális vonzódás. Munkahelyünkön is szeretünk társaink közelében 

lenni. Ez a vonzalom a közös múlt, az együtt átélt kudarcok és sikerek által 

nagymértékben fokozódhat. 

 

Kicsit bővebben ez a következőket jelenti. Az akadémiai KFKI a hazai 

tudomány és kutatás-fejlesztés egyik fellegvárának számított az elmúlt 50 

évben. Igaz ez a megállapítás mind az alapkutatásokat, mind a 

számítástechnikát és alkalmazásokat illetően is. Az 1980-as évek végén 

bekövetkezett gazdasági változások, a piaci nyitás, a vállalkozási lehetőségek 

szabaddá válása természetesen hatott a kutatóintézeti környezetre is. Az eltelt 
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időben a változások, átalakulások miatt már nem minden esetben azonosak a 

szereplők, azonban az elkötelezettség, a szaktudás eltéphetetlen köteléket jelent 

mindmáig. Valamennyien büszkék vagyunk arra, hogy ebben a nagy múltú 

intézetben kezdhettük pályánkat. A KFKI Számítástechnikai Csoport az 

akadémiai KFKI számítástechnikájának szakmai utódja, ezért a gyökerek az 

akadémiai KFKI-tól származnak. Néha még van némi keveredés, hogy az a 

„KFKI” és ez a „KFKI” mennyiben közös. Tulajdonosi viszony már egyáltalán 

nem áll fenn, viszont büszkék vagyunk arra, hogy honnan jöttünk. Jómagam 

1976 óta vagyok KFKI-s, hiszen ez volt életem első munkahelye a BME 

elvégzése után. A rendszerváltást közvetlen megelőző és azt követő időszakban 

a számítástechnikával, informatikával foglalkozó kutató-fejlesztő csoportok 

gazdasági társaságokba szerveződtek. Ez lett cégjogi értelemben a KFKI 

Számítástechnikai Csoport vállalatainak elindulása. Ez volt a hőskor, amikor 

mindent magunknak kellett megtanulnunk, hiszen senki sem mondta meg, 

mi is az a piac, versenyhelyzet, hogyan kell tendert készíteni és nyerni, de 

az új szituációk, az újat teremtés lehetőségei valamennyiünket inspiráltak. 

3. Észrevétel: 

Az egymásrautaltság, a versenyhelyzet és a „beprogramozott” fejlődés hármasa 

jelentős csoportszinkronizációs tényezőként hatott, melynek következtében a 

„csapatszellem” erősödésén keresztül növekedett a csoportteljesítmény is. 

 

Kialakultak a meghatározó tevékenységek is, így többek között a hálózatos 

profilt az elsők között létrejött LIAS és a Networx Kft. képviselte. 

 Milyen területtel foglalkoztak, és változtattak, váltottak-e a kezdetektől? 

 A két jogelőd cég, a LIAS és a NETWORX egyaránt informatikai hálózatokkal, 

az ehhez szükséges technológiákkal foglalkozott némi különbségekkel, ami 

részben specializációból, részben szakmai attitűdből fakadt. Az időközben 

megerősödött KFKI Számítástechnikai Rt., mint fő tulajdonos nemcsak a 

gazdasági mutatókat, a hasznot és a ráfordításokat figyelte, hanem 

természetesen az együttműködés lehetőségeit, az összehangolt 

tevékenységekben rejlő előnyöket is. 1996-ra érett meg a helyzet a 
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párhuzamos működések kiszűrésére, és az ésszerű döntés az volt, hogy a 

két, hasonló profilú kft. egy közös vállalattá alakuljon világos célokkal, 

egységes vezetéssel és tiszta tevékenységi körrel. Szükségszerű volt ez azért 

is, mert így az egyesített vállalat elérte azt a kritikus tömeget, amely a 

további dinamikus növekedést lehetővé tette. 

4. Észrevétel: 

 Mint azt a csoportszerkezetet vizsgáló fejezetben is láttuk, az emberi 

csoportszerkezet sokban hasonlít a csimpánzok egyesülő-szétváló csoportjaira. Az 

evolúció során az emberi csoportszerkezet sokkal szorosabbá vált, mint a 

primátáknál, de egy nagyobb csoporton belül (KFKI) a kisebbek (LIAS és 

NETWORX) kialakulása, összeolvadása itt is gyakori. 

Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy a két cég fúzió előtti, egyenként 33-34 fős 

létszáma pontosan beleillik abba a már ismertetett 30-50 fős bandáéba, amely a 

humánetológiai kutatások szerint közös szociális identitással rendelkezik, együtt 

tartózkodik, és alkalmas életének megszervezésére, vagy valamilyen nagyobb 

munka, vállalkozás közös koordinálására is. 

 

Az összevonást volt szerencsém végrehajtani, így alakult meg az LNX, 

melynek, mint a jogelőd LIAS-nak is, ügyvezető igazgatója vagyok a 

kezdetektől. 

 Hogyan lett az LNX ügyvezető igazgatója? 

 Hűséges ember vagyok. Pontosan huszonnégy éve, villamosmérnöki 

diplomám megszerzését követően léptem be a KFKI-ba. Akkoriban ipari és 

laboratóriumi alkalmazásokkal foglalkoztam. A LIAS 1989-es alakulásakor 

én lettem az ügyvezető, majd az LNX-nél szintén. Emlékszem, 1976-tól 

egészen 1996-ig, az új irodába való költözésig ugyanaz volt a 

telefonmellékem száma. 

 Miben egyedi az LNX kínálata? 

 Átfogó területen dolgozunk. A telephelyi kábelezéstől a hang-adat 

integrációs megoldásokig, sőt kábeltévé-rendszerekig sok mindennel 

foglalkozunk. A hálózati rendszerek megvalósításába a konzultáció, tervezés, 
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felhasználói képzés, a jótálláson és garancián túli karbantartási szolgáltatások 

egyaránt beletartoznak. Az LNX felismerte annak jelentőségét, hogy az 

informatikai rendszerek versenyelőnyt jelentenek a felhasználó szervezetek 

számára, működtetésük kritikus tényező. Ezért gazdag kínálattal fordulunk 

vevőink felé a hálózat- és rendszermenedzsment terén is. 

 A cégük több mint tíz éves fennállása alatt mi változott meg? 

 Az informatikai világ az elmúlt 8-10 év alatt döbbenetes átalakuláson ment 

keresztül. A fantasztikus technológiai fejlődés mellett is a legjelentősebbnek 

azt érzem, hogy alapvetően megváltozott az emberek és az informatika 

viszonya. Az 1990-es évek elején a tudás még egyértelműen a szállítói 

oldalon volt, a magyarországi vevők ezt berendezés formájában vásárolták 

meg. Mára a nagy szervezetek felkészült szakembereket alkalmaznak, a 

hangsúly a magas minőséget képviselő szolgáltatások irányába tolódott le. 

Szorgalmunknak és ambícióinknak köszönhetően piacvezetők vagyunk a 

hazai hálózatintegrációs piacon, ugyanis az LNX a felismert 

változásoknak megfelelően folyamatosan fejlődik.  

5. Észrevétel: 

 A szinkronizált csoportaktivitás (munkavégzés és sport) csoportspecifikus 

viselkedésjegyei (az LNX-nél a szorgalom és az ambíció) a csoportok (a piacon 

tevékenykedő versenytársak) közötti variabilitást növeli, mely ebben az esetben 

tartós versenyelőny kialakulásához vezetett. 

 

A technológiai robbanást permanens képzés révén követjük. Az 

informatikában – az élet más területeihez képest – talán fokozottan érvényes, 

hogy az a jó vállalat, amelyik előre gondolkodik, felismeri a látens igényeket. 

Július 1-jén új programot indítottunk, piaci szegmensek szerint 

csoportosítottuk erőforrásainkat, ezzel még inkább ügyfélorientálttá váltunk. 

Vevőinket akkor tudjuk versenyelőnyhöz juttatni, ha pontosan értjük 

működésüknek legalább az informatikai vonzatait. Egy-egy munkatársunk 

viszont nem lehet egyszerre specialista az iparvállalatok, a bankok vagy a 

kereskedelem terén. A program kezdeti eredményei már látszanak. 
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 Miben láthatók az LNX eredményei és fejlődése? 

 A fúziókor még csupán 65-68-an voltunk. Ma 140-en.   

6. Észrevétel: 

 A fúzió utáni 140 fős létszám meglehetősen közel van ahhoz a 150 fős 

optimális emberi csoportlétszámhoz, amelyet Dunbar kutatásai, a primáták 

agykérgének térfogata és csoportmérete közötti szoros korrelációból 

eredeztettek. Ennyi volt a létszáma az első falvaknak is. Természetesen pusztán 

létszámadatokra koncentrálva nem biztosítható egy hatékony, kellemes légkörű 

szervezet létrehozása, az LNX mindenesetre jól példázza, hogy a Dunbar-féle 

optimális csoportlétszám az üzleti élet területén is lehetővé teszi az egységbe 

integrálódott, de a munkamegosztás érdekében mégis valamennyire egymástól 

függetlenül tevékenykedő szervezeti entitások piaci körülmények közötti 

hatékony együttműködését 

 

 Árbevételünk 1,2 milliárd forintról – 1996-ban ez nem volt kevés – 4,3 

milliárdra nőtt. Idei tervünk 5,8 milliárd forintot irányoz elő, de már látszik, 

hogy jelentősen túl fogjuk teljesíteni. Vevőink érzékelhető módon 

megbíznak bennünk, ez a folyamatos képzés révén fenntartott szakmai 

színvonal mellett a cég moráljának is köszönhető. 

 Nehéz LNX-munkatárssá válni? 

 Egyre nehezebb. Szeretjük, ha valaki tapasztalt szakember és fiatal. Szívesen 

alkalmazunk az egyetemről kikerült fiatalokat, sőt harmad-

negyedéveseket is. Nekik ugyanis még van elég idejük igazi LNX-essé 

válniuk.  

7. Észrevétel: 

 Az általában rugalmasabb, nagyobb alkalmazkodóképességgel rendelkező 

fiatalok könnyebben simulnak az LNX bizonyítottan sikeres kultúrájába. A 

várhatóan hosszú munkaviszony őket is „vérbeli” LNX-essé teszi, biztosítva 

ezzel a csoportszelekció során már „bizonyított”- szervezeti megkülönböztető 

jegyek továbbélését. 
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 Mik a távolabbi céljaik? 

 Nem szeretnénk mindennel foglalkozni, mert akkor szétforgácsolódnánk. 

Célunk az, hogy megőrizzük a piacon elért pozíciónkat, 

innovativitásunkat, néhány speciális területen kimagaslót alkossunk, és 

közben jól is érezzük magunkat. 

8. Észrevétel: 

Az LNX fő célja mondhatni ugyanaz, mint a kutatásaim eredményeként az 

enyém is: az adott szervezet teljesítményének és az ott dolgozók közérzetének 

együttes javítása. A vezetéstudomány világában jól ismert e kettős célkitűzés 

fontossága. A szakirodalom bár kiterjedt vitát folytat a teljesítmény és a 

megelégedettség összefüggésének irányultságáról (ok-okozat) (Szintay, 2000), a 

tényezők „együttjárásához” kétség sem fér. Az előző fejezetben taglalt kutatási 

területek „coaching”-típusú vezetésbe illeszthető adaptációs lehetősége kivétel 

nélkül ezt a kettős célt szolgálja. 

Az evolúciós folyamat révén bekövetkező viselkedésbeli változások az 

erőforrásokért folytatott vetélkedéshez nyújtanak segítséget 

(teljesítménynövekedés!), miközben egy sor olyan egyedi tulajdonság is 

ki/átalakul, amely az ezekhez társuló jó közérzet (örömforrás) által biztosítja az 

adott magatartásforma viszonylagos stabilitását. 

Humánetológiai szemüvegen át szemlélve az ember evolúcióját számos példát 

találunk erre a „kettősségre”. (Például az emberre jellemző szociális vonzódás − 

több lépésben − a teljesítmény munkamegosztás révén történő növekedését 

eredményezte, ugyanakkor jellemző az a tulajdonságunk, hogy szeretünk 

fajtársaink közelében lenni, és nyugtalanná válunk, ha sokáig egyedül kell 

maradnunk.) 
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5.2. Az átalakítást kiváltó tényezők 

 

És most nézzük meg kicsit közelebbről, hogy mik voltak azok a tényezők, amelyek 

mégis előrevetítették a szervezet átalakításának szükségességét. 

Horvai Mályással folytatott beszélgetésem során az ügyvezető többször is 

hangsúlyozta, hogy a mai viszonyok között az üzleti életben sokkal nehezebb 

megtartani az első helyet, mint megszerezni. 

A 2000. év elején a menedzsment azonban olyan problémát érzékelt, ami éppen a fő 

célra, a pozíció megtartására vetett árnyékot. Egy 2000 februárjában készített 

jelentés a problémát a következőképpen vázolja: 

„Az LNX a jelenlegi feltartóztathatatlannak látszó hálózatépítési hullámon lovagol, 

bevételei ugrásszerűen növekednek, horizontján újabb és újabb üzleti lehetőségek 

nyílnak, munkatársainak köre folyamatosan bővül. Értékesítési gondjai nincsenek, a 

folytonos növekedés azonban irányítási problémákat vet fel. Ennek 

felszámolása érdekében a vezetés sokféle dolgot tett, de a programok még nem 

álltak össze egységes rendszerré, nem biztosítják az elvárt „automatikus” 

(felsővezetői beavatkozást csak kivételes esetekben igénylő) és szabályozott 

működést.  

9. Észrevétel: 

 Már az emberi evolúció tárgyalásánál is láttuk, hogy a csoportméret állandó 

növekedése újabb és újabb „megoldandó feladatok” elé állította őseinket. 

Antropológusok szerint is 30-50 fő lehetett a felső határa annak a csoportosulásnak, 

amelyek tagjai személyesen, közvetlen közelről, a mindennapi érintkezésben jól 

ismerhették egymást. Ezek a létszámok a modern időkben is jól kimutathatók a 

katonaságnál, a politikai és vallási szervezeteknél. Minden nagyobb létszámú 

szervezet már a csoportok közötti kapcsolatokra épül. 

 

A mai működési rendben sok a spontán, „történelmileg így alakult” típusú elem. 

Irányítási szempontból a fontosabb megoldandó kérdések a következők: 
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a) A piac mennyiségi bővülésével nincs gond, az egyes piaci szegmensek között 

viszont növekszik a különbség, ami a vezetői csoportok egyre 

differenciáltabb kezelését igényli. 

10. Észrevétel: 

 A csoportok evolúció során történt individualizációja, úgy látszik az üzleti 

élet „másik oldalán” állók (a vevők) esetében sincs másként. Az emberi evolúció 

során csökkent az egyes csoportok közötti kapcsolat, és a csoporttagok csoportok 

közötti vándorlása, így érvényre juthatott a csoportszelekciós mechanizmus. 

Meggyőződésem, hogy itt olyan paralel − az üzleti életben is hasonló 

törvényszerűséggel működő − folyamatról van szó, mely nagy valószínűséggel 

képes prognosztizálni az LNX vezetői csoportjainak jövőjét. E szerint számítani 

lehet az egyes csoportok közötti fokozódó ellenségesség kifejlődésére, mely vezetői 

beavatkozást igényelhet. Az evolúció során azok a csoportok jutottak a legjobb 

„falatokhoz”, ahol a tagok összetartása a legnagyobb volt. Ez úgy valósulhat meg, 

ha a csoport kultúrájában olyan mechanizmusok működnek, amelyek csökkentik a 

csoporton belüli versengést, egyidejűleg növelik a csoportok közötti különbségeket 

és a csoportok rivalizációját. Amennyiben a külső körülmények nem változnak, 

vagy a felsővezetés nem avatkozik be, úgy az LNX vezetői csoportjai tovább 

differenciálódhatnak, egyesek megerősödhetnek, míg mások üzleti szempontból 

akár el is lehetetlenedhetnek. 

 

b) Az információs ipar gyors fejlődése, a különböző konvergencia-jelenségek, 

a vevői igények növekvő összetettsége új üzleti lehetőségek megjelenéséhez 

vezet, amelyekre a vezetésnek valamilyen módon reagálnia kell. 

11. Észrevétel: 

Törzsfejlődés-történeti szempontból egy faj csak akkor maradhat fenn, ha 

folyamatosan alkalmazkodik környezete változásaihoz. Az ember esetében a 

biológiai evolúciónál sokkal gyorsabb kulturális evolúció még gyorsabb 

alkalmazkodási kényszert szül. Manapság a gazdálkodó szervezetek is valami 

hasonlót éreznek piaci környezetükben. A kulturális evolúció utóbbi időszakában a 

nagyobb szervezetek összetartó szerepét szinte teljes egészében komplex, magas 

146 



ESETTANULMÁNY 

szervezettségű ideák vették át. Az üzleti életben tapasztalható versengéssel az ideák 

önszerveződésének újabb fokozata jelent meg. A potenciális ideahordozók száma 

nagyon sok, melyek időbeli változása is felgyorsult. Ezek a gazdasági szféra minden 

szereplőjére hatással vannak, megkövetelve a tartós fennmaradás, növekedés és 

profittermelés céljából táplálkozó gyors reagálóképességet. 

 

c) A vállalat tevékenysége magasan képzett és drága szakembereket igényel, 

akiknek a kapacitásait minél jobban ki kell használni. 

12. Észrevétel: 

 Az előbb említett okok miatt az üzleti életben gazdálkodó, profitorientált 

szervezeteknél gyakran cél a teljesítmény növelése. Itt egy olyan időszerű 

gyakorlati igény fogalmazódott meg, melyhez a viselkedéskutatás friss eredményei 

(Lásd 4. fejezet!) nagymértékben hozzájárulhatnak. 

 

d) A vállalat működése alapvetően projekt-jellegű, de vannak benne kifejezetten ad 

hoc elemek is. Az egyes projektek között igen nagyok a különbségek, 

megtervezésükhöz és lebonyolításukhoz többféle szakértelemre van szükség. 

e) A piaci szegmensek és a cég rendelkezésére álló szakértelme között nincs egy 

egyértelmű megfelelés: ugyanaz a „szakmai platform” több vevőcsoportot is 

kiszolgál. 

f) A munkafeladatok komplexitása várhatóan növekedni fog, ami adott 

esetekben a kivitelezői kapacitások rugalmas, új irányokba való bővítését, 

csoporton belüli vagy kívüli erők alvállalkozói bevonását kívánhatja.” 

13. Észrevétel: 

Az emberi tevékenység komplexitása az evolúció során is növekedett, melyet 

a biológiailag determinált rendszerszervező képesség emelt új szintre. Képesek 

vagyunk csoportot választani, és ha már választottunk, elfogadunk csoportot, 

feladatot kijelölő és szervező eszméket, melyek alapján másokkal együttműködünk. 
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5.3. Megoldási alternatívák 

 

A lehetséges megoldásokat keresve a menedzsment az alábbi következtetésre jutott: 

„Az adott helyzetben a szervezeti-működési rend fejlesztése szempontjából kétféle 

megoldás jöhet szóba: 

1. Üzletági szervezet felépítése olyan módon, hogy az egyes vevői csoportokra 

a vállalat komplex, értékesítéssel, termeléssel és szervizzel egyaránt foglalkozó 

nyereségközpontokat épít rá, teljesen új üzleti lehetőségekhez új 

profitcentrumokat nyit, azokat, amelyek túlságosan nagyra nőnek, és emiatt 

elvesztik a rugalmasságukat és a költségérzékenységüket, kettévágja. A 

decentralizált profitcentrumokat – üzleti sejteket – egységes háttérapparátus 

szolgálja ki, a csúcsvezetés pedig stratégiai döntéseket hoz a tőke elosztásáról, új 

üzletágak megnyitásáról, a működés játékszabályiról stb., valamint számítógépes 

kontrolling-rendszerrel figyeli az eredményeket. A konkrét projektek a 

profitcentrumokon belül futnak végig, de ezek nagysága (létszáma) nem haladja 

meg az áttekinthető („zsebből irányítható”) méretet. A nyereségközpontok köre – 

a piac alakulásától függően – időről időre újrarendezhető. 

 

Ennél a megoldásnál jól biztosítható a direkt nyereségérdekeltség (annak minden 

előnyével: az emberek a sikert közvetlenül a zsebükön érzik), de a profitcentrumok 

közötti együttműködés feltehetően nehézkes lesz, a szakértői kapacitások pedig – a 

kooperáció problémái miatt – könnyen „bentragadnak” az egyes 

nyereségközpontokban. Ilyen profitcentrumos megoldásra van példa az információs 

iparban, ahol az egyes nyereségközpontok nagysága sok esetben nem haladja meg a 

10-20 főt. 

 

14. Észrevétel: 

 Ez a megoldás humánetológiai szempontból az alábbi előnyökkel és 

hátrányokkal rendelkezik. 
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Előny: 

• A nagyra növő profitcentrumok kettévágása (melyet humánetológiai 

szempontok figyelembevételével Szlankó János – a KFKI cégcsoport elnöke – a 

gyakorlatban már sikeresen tesztelt. A 45-50 fős létszámot meghaladó divíziókat 

kettéosztva biztosította számukra azt a „banda”-méretet, amely munkahelyi 

viszonyok között is bizonyította előnyös tulajdonságait). 

 

Hátrányok: 

• A profitcentrumok egymástól való elkülönítése individuális csoportok létrejöttét 

eredményezi. Ezek bizonyos szempontból „idegen csoportként” tekinthetnek 

egymásra, ahol megjelenhetnek az – emberi természetből eredő – idegen 

csoporttal szemben érzett attitűdök és viselkedésformák, mely szerint: 

               ∗  az idegen csoportot megvetendőnek és alsóbbrendűnek tekintik, 

               ∗  a másik csoportot gyengének tartják, 

               ∗  a többi profitcentrumtól megfelelő szociális távolságot tartanak, 

               ∗  nem működnek együtt az idegen csoport tagjaival, 

               ∗  nem hajlandóak áldozatot vállalni az idegen csoportért, 

               ∗  különböző problémákért az idegen csoportot vádolják, 

               ∗  nem bíznak meg az idegen csoportban. 

Az etnocentrikus szindrómaként elhíresült tulajdonságcsoportra jellemző, hogy 

elemeit nem feltétlenül találjuk meg egy-egy szervezeten belül, de megfelelő külső 

és belső körülmények esetén azonnal, és nagyon könnyen aktiválódhatnak. 

 

 

 

2. Front office – Back office rendszer kialakítása. Ez háromszintű szervezet 

létrehozását jelenti. 

a) A vevőkkel közvetlenül a Front office (FO) találkozik: ez a vállalat frontvonala, 

innen „lőnek” az ügyfelekre. A FO szervezeti felépítése a piaci szegmensekhez 

igazodik, struktúrája lényegében a piac leképezése. Feladata az ügyfelek 
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becserkészése, levadászása, a szerződések megkötése, az értékesítéshez 

szükséges aktív és passzív marketing feladatok ellátása. Ehhez folyamatosan 

együtt kell élnie az ügyfelekkel, fel kell fognia minden felőlük érkező impulzust, 

gondozni kell őket a konkrét munkák előtt, alatt és után. 

 

b) A felvállalt munkákat a Back office (BO) végzi el. A BO „kivitelező” 

szakemberekből áll, akik szakmai csoportokba vannak rendezve. A csoportok 

feladata egy-egy adott szakértelem, tudás gondozása, fejlesztése, kellő 

mennyiségben és minőségben való biztosítása, ide értve az alvállalkozói 

kapacitásokat is. A BO-ban dolgozók egy része projektvezető lehet. Ha a FO 

megszerez egy munkát, akkor azt átadja egy projektvezetőnek, aki a szükséges 

szakértelmek képviselőiből összeállítja a munka elvégzéséhez szükséges 

csapatot, majd megtervezi, irányítja, ellenőrzi a végrehajtást. 

 

c) A harmadik szint a cégszintű irányításé és a cégszintű szolgáltatásoké. Ide 

tartozik a cégstratégia, a cégszintű marketing, a pénzügyek, a könyvelés, a 

kontrolling, a beszerzés stb. 

 

Ahhoz, hogy egy ilyen FO – BO rendszer jól működjön, elsősorban a következőkre 

van szükség: 

 

1. A folyamatok fontosabbak a hierarchiánál és a szervezeti ábra kockáinál. Az 

embereknek el kell fogadniuk, hogy nem a „kocka”, hanem a folyamat a fő 

szervező erő, nem szervezeti, hanem folyamatábrákat kell rajzolni, az 

utóbbiakban kell gondolkodni. 

2. Szegmentálni kell a piacot, és a FO egységeit az egyes szegmensekhez kell 

illeszteni; hagyni és elvárni kell, hogy – nyilván az általános vállalati 

szabályok betartása mellett – működési módjukat tekintve a saját 

szegmensükhöz igazodjanak. 
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3. Ki kell alakítani a BO szakmai csoportjait és tisztázni kell, hogy a vezetőiknek 

mi a feladata. Mivel itt alapvetően tudáskapacitásról van szó, be kellene vetni a 

tudásmenedzsment minél szélesebb eszköztárát. 

4. A rendelkezésre álló tudáskapacitásokról valamiféle nyilvántartást, 

tudástérképet kell készíteni. Célszerű, ha ez külső – potenciális alvállalkozói – 

kapacitásokat is tartalmaz. Amikor a FO „vadászni” indul, vagy beérkezik 

valamilyen igény, az impulzust fogadó szakembernek látnia kell, hogy milyen 

kapacitások állnak rendelkezésre egy adott munkához. 

5. A BO-ban levő emberi tudáskapacitások két részre oszlanak: az egyik részt 

konkrét projektek kötik le, a másik (feltehetően jóval kisebb) részt pedig a 

szaktudás projekteken kívüli fejlesztése, átadása. Olyan rendszerre van 

szükség, amiből kiderül, hogy a konkrét személyes kapacitások éppen mire 

vannak, illetve a belátható jövőben mire lesznek lekötve. Erre az információra 

a FO értékesítőinek és a projektvezetőknek egyaránt szüksége van, és ez 

alapján történhet a személyi költségek elosztása is. 

6. Érdekeltségi szempontból a rendszer akkor működik jól, (a) ha a FO erősen 

érdekelt a BO kapacitásainak eladásában, abban, hogy olyan munkákat hozzon, 

amelyekben magas az LNX-es hozzáadott érték; (b) ha a BO szakembereinek 

érdeke az, hogy a kapacitásaikat a projektek „megvegyék”; (c) ha a 

projektvezetők abban érdekeltek, hogy a projektjeik mindig csak az éppen 

szükséges kapacitásokat kössék le. A bevételek és költségek gyűjtése minden 

bizonnyal projektenként történik. A legegyszerűbb megoldásnak egy 

projektszintű nyereségrészesedési rendszer alkalmazása tűnik, pl. a projekt 

nyereségéből X% az FO-é, Y% a projektvezetőé, Z%-ot pedig a projektvezető 

oszt szét a közreműködők között. Az összegeket személyes számlákon lehetne 

vezetni, a kifizetés pedig pl. évente kétszer történhetne. 

7. Ha sikerült a szervezet három szintjét elhatárolni egymástól (feladatkörök, 

hatáskörök, döntési jogosítványok, felelősség stb.), akkor a rendszeren végig 

kell futtatni a cég tipikus folyamatait, egyrészt a folyamatok szabályozása, 

másrészt a rendszer tesztelése („Mi van akkor, ha...”) érdekében.” 
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15. Észrevétel: 

 A Front office – Back office rendszer terve „humánetológiai szemüvegen át” 

a következő előnyökkel és hátrányokkal jár: 

 

Előnyök: 

• A környezethez – esetünkben az ügyfelekhez – való maximális strukturális 

igazodás. (Evolúció!) 

• Az ügyfelekkel való folyamatos együttélés olyan szinkronizációs 

mechanizmusok térnyeréséhez vezethet, melynek eredményeként az LNX és 

ügyfelei együtt egy individuális csoportot alkotnak. Ez pedig őket olyan egyedi 

létezővé teszi, ahol érvényre jutnak a saját csoporttal szembeni attitűdök és 

viselkedésformák: 

                ∗  a saját csoport értékeit univerzálisnak és belsőleg adottnak tekintik, 

saját szokásaikat eredendően emberinek tartják, 

                ∗  magukat erősnek és felsőbbrendűnek érzik, 

                ∗  engedelmeskednek saját csoportjuknak (szabálykövetés!), 

                ∗  a csoportjuk tagjaival együttműködnek, 

                ∗  hűségesek saját csoportjukhoz, 

                ∗  és ha kell, hajlandóak „harcba szállni” saját csoportjukért. 

 

Az ezen tényezők által megerősödő vevő-szállítói kapcsolatok pedig hosszú távon 

képesek mindkét oldal piaci szereplőjét az üzleti élet olykor tajtékzó hullámai fölé 

emelni. 

• A megfelelően rugalmas, kellőképpen laza, hol összeálló, hol szétváló, kisebb 

egységekben munkát végző csoportok már bizonyították hatékonyságukat a 

gyorsan változó környezetben (pl.: a csimpánzok csapat szintjén szorosan 

összetartoznak, de a mindennapi tevékenységüket laza szétváló-összeálló 

csoportokban végzik). 
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Hátrányok: 

A terv ilyen szintű részletezettségében világosan körvonalazódó hátrányt 

nem véltem felfedezni. 

 

16. Észrevétel: 

 A szervezeti-működési rend fejlesztésére kidolgozott két variáció közül – 

viselkedéskutatási rendezőelvek alapján – én a Front office - Back office rendszer 

kialakítása mellett voksoltam volna. 
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5.4. A „nyerő” verzió 

 

És mi történt valójában? 

A menedzsment is erre a verzióra szavazott. 

 

A ténylegesen megvalósított Front office – Back office rendszer belső és külső  

kapcsolatait a 10. ábra, míg az LNX-en belüli struktúrát a 11. ábra szemlélteti. 

 

PiacPiac

FO-kFO-k

Központi
Szervezetek
Központi

Szervezetek

BO-kBO-k

Üzleti kapcsolatok 

Műszaki támogatás 
& 

vevőszolgálat 

Cégszintű irányítás 
& 

szolgáltatás 

 10. ábra

office - Az LNX Kft. Front Back office rendszerének belső  és külső kapcsolatai
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Az így átalakított rendszer Front office (FO)-ának főbb jellegzetességeit az alábbiak 

szerint lehet összefoglalni. 

A FO adott piaci szegmensre koncentrál, a szegmens vevőinek úgymond „gazdája”, 

aki elad, végrehajt, gondoz stb. Ebből eredően a vezető értékesítő, a helyettes 

porjektirányító, a tagok pedig szintén értékesítők. Az üzleti terv alapkérdése, hogy 

mennyit lehet a szegmensből kihozni. A fő cél az LNX összes, különböző 

területekre vonatkozó szaktudásának eladása. 

 

A Back office (BO) pedig egy adott szakterület, szaktudás optimális méretű 

csoportja, aki igyekszik magát eladni a FO-oknak. A BO projektekben vesz részt, és 

folyamatosan képzi magát. A Back office vezetője nagymértékben szakmai, és csak 

kisebb mértékben szervezeti vezető. 

 

Az átalakításhoz meg kellett határozni az egyes tevékenységeket, hatásköröket és 

folyamatokat. Össze kellett állítani a dolgozók tudástérképét (ki mihez ért), mely az 

erőforrások hatékony elosztását is nagymértékben segítette. Az ügyvezető nagy 

hangsúlyt fektetett a kollégák teljesítményének, kihasználtságának mérésére és 

elemzésére. Ez a többnyire mérnökökből álló szakembergárdát szinte sokkolta, 

ugyanis a dolgozók nem szerettek adminisztrálni, az átállás után pedig kellett. A 

pszichológiai hatás, és a versenytársak csábító ajánlatai ellenére az emberek 

kitartottak, s a fluktuáció továbbra is igen alacsony szinten maradt. Belső 

elszámolási és érdekeltségi rendszert dolgoztak ki. Az ösztönzési rendszer alapjává 

az eladásra és optimális kapacitáskihasználásra motiváló nyereségrészesedési 

rendszer vált. 

„Tesztelés”, majd elfogadás után az új rendszert 2000. július 1-től bevezették. 

 

És mi lett az eredmény? 

A választ hadd mondja el Horvai Mátyás a CEO 2002. márciusi számában leközölt 

cikk interjúja alapján: 
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 A jelenlegi telephely már a legnagyobb hazai informatikai szolgáltató otthona. 

Mi jellemzi a mai helyzetet? 

 Igen, a Csoportot alkotó 9 társcéggel együtt közös irodaházba költöztünk, 

amelyben ma már közel 700-an dolgozunk. Ezek egyike tehát az LNX, a maga 

140 munkatárásával. Sokat változott a világ, és benne mi magunk. Megtanultunk 

nemet is mondani vadonatúj, világmegváltó ötletekre, és megtapasztaltuk, hogy 

piacvezető hálózatintegrátorrá válni kemény munkát, állandó tanulást, 

változáskezelést, professzionális szervezetet, irányítást jelent. Ezt a tapasztalatot 

több mint 1600 partnerünkkel együtt szereztük meg az elmúlt 12 év során. 

Elengedhetetlen a kiváló minőség, az elkötelezettség, az új befogadása iránti 

képesség, a kreativitás és a szakértelem. Csak a tehetség, szorgalom és morál 

hármas egységével nyújthatja az ember a maximumot, így lehet úrrá a helyzetek 

kényszerén. 

 Mondana néhány szót az LNX jelenlegi helyzetéről? Mennyire profitorientált ez 

a vállalkozás? 

 Amikor cégünk helyzete stabilizálódott, az árbevételre kellett koncentrálnunk, 

hiszen a piaci részesedés meghatározó tényező. Növekedésünk az 1996-os 1,2 

Mrd és a tavalyi 8,8 Mrd Ft között jól érzékelhető. Azonban gazdaságilag 

meghatározóbb mérőszám a hozzáadott érték, amely a cégünk szaktudására, 

piacképességére utal. Büszkén mondhatom, hogy a tavalyi évben ez 27%-os 

növekedést mutat az azt megelőző évihez képest. Ez az érték valóban 

alátámasztja piacvezető pozíciónkat. Minden vállalkozástól joggal várják el a 

tulajdonosok, hogy nyereséges legyen, és a befektetések profitot termeljenek. Az 

LNX-szel szemben is ezek a követelmények, és mi ezeknek eleget teszünk. 

Néhány egyéb sikerről is beszámolhatok az elmúlt évet illetően. Az LNX 

sikeresen túljutott az MSz EN ISO 9001:2001 szerint megújított 

minőségirányítási auditján, a Cisco szigorított Gold Partneri minősítő 

eljárásának ismét kiválóan megfelelt, valamint minősített NATO-beszállítóvá 

vált. A külső gazdasági körülmények jelentősen befolyásolják 

tevékenységünket, és bár az elmúlt időszakban rengeteg elemzést olvashattunk a 

recesszióról, az előrejelzések pozitívak, növekedési tendenciák várhatók. Mi 
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 pedig ugrásra készen várjuk, hogy ez a fellendülés beinduljon. 

 Azon kívül, hogy várják a fellendülést, nyilván van valami stratégiájuk is ...!? 

 Természetesen, hiszen aki csak túlélésre játszik, az eleve vesztes! Ezt mondtuk 

1996-ban is, amikor 1,2 milliárd forintot forgalmaztunk, ma pedig közel 

kilencmilliárdnál tartunk. Viszont nem szabad hátradőlni, nem bízhatjuk el 

magunkat, mert elsőnek lenni azt is jelenti, hogy erre a helyre törekszik 

mindenki más. Midig jelentkeznek újdonságok, az alaptechnológiákhoz 

kiegészítő szolgáltatások, amiket nekünk is át kell vennünk. Ha a partnereink 

nem kapnák meg tőlünk a legfejlettebb eljárásokat, akár el is veszíthetnénk őket. 

Ezt pedig nem engedhetjük meg! 

 Mindezen mutatók mellett, mekkora létszámú és milyen összetételű 

szakembergárda áll rendelkezésre az LNX-ben? 

 Az LNX 140 alkalmazottjának mintegy 70-80 százaléka mérnök, de van köztünk 

matematikus is. Itt az arányt szívesen javítanánk csinos, fiatal közgazdász 

lányokkal, de őket eddig még valahogy nem tudtuk „megtelepíteni” nálunk ... az 

ő jelenlétüket elsősorban azért tartanám fontosnak, mert a nőknek köztudottan 

jobb a kontaktusteremtő képességük, és az empatikus készségük is fejlettebb a 

férfiakénál. A vevőkkel való kapcsolattartás pedig rendkívül fontos! 

 Úgy tartják, hogy az üzleti torta mérete adott, s a versenytársak annak 

részesedéséből próbálják kiszorítani egymást. Gondolkodtak-e már olyan, a 

profiljukba illő megoldáson, amivel még jobban növelhetnék a 

„tortaadagjukat”? 

 Erre mondok egy példát. Itt van ez a speciális telefon az asztalomon. Ez egy 

olyan IP (internet protokoll alapú) telefonkészülék, ami működésében, 

szolgáltatásaiban nagyban hasonlít egy mobiltelefonéhoz, ugyanakkor szinte 

már számítógép. Az LNX az IP telefontechnológia megjelenése óta élen jár 

ezeknek a rendszereknek a magyarországi meghonosításában. Nagyon korán 

használatba vettük mi magunk is, és jó néhányat értékesítettünk. Vannak 

azonban buktatói is ennek az üzletnek, ezenfelül az érdeklődést állhatatosan fenn 

kell tartani. Másik példaként említhetem egyik jól bevált tevékenységünket, a 

vevőszolgálatunkat, hiszen egész évben 24 órás ügyfélszolgálatot tartunk a 
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partnereink számára. A kérdésre a válaszom tehát az, hogy igen, vannak 

piacbővítő törekvéseink, ötlet is van elég, de nagyon nagy a felelősség. 

Általában ugyanis tízből nyolc esettel nem szabad hosszú távon foglalkozni! 

Hiszen nemcsak jelenünk van, de hiszek a cégem jövőjében is. 

 Alapvetően milyen szervezeti modell szerint működik az LNX? 

 Az LNX üzleti kapcsolatait a piaci szegmensek mentén irányítja. Cégünk a 

Front Office – Back Office szervezeti modell alapján működik. A vevőkkel 

közvetlenül a Front Office tartja a kapcsolatot, ez a vállalat frontvonala. A FO-k 

a piaci szegmensekhez igazodnak, a piac leképezései. A szerződések 

végrehajtását, műszaki támogatását és a vevőszolgálati feladatokat a Back 

Office-okba szervezett szakemberek látják el. A struktúránk harmadik, „alsó” 

szintje a cégszintű irányítás és szolgáltatások. Ide tartozik a 

marketingkommunikáció, a pénzügyek, a minőségügy, az emberi erőforrás 

kezelés, valamint a cég központi irányítása. 

 A munkaerőt tekintve mennyire híve az „újnak”, a saját kinevelésnek? Vagy 

inkább a „profi zsoldosokban” hisz? 

 Ha az üzlet ritmusa és az idő is megengedi, akkor inkább a saját nevelésű 

szakemberekben hiszek. Tapasztalataim szerint hűségesebbek, lojálisabbak, mint 

a „profi zsoldosok”. Nálunk a cég munkatársainak mintegy kilencven százalékát 

mi neveltük ki, vagy a régi csapatunk tagjai voltak. Sokan együtt dolgoztunk 

már 1989 előtt is, és együtt estünk át ezen az evolúciós szakaszon. Máshonnan 

hozott szakemberekkel aktuálisan, akciószinten sok mindent meg lehet oldani, 

de hosszú távon a saját nevelés a célravezetőbb. 

 Egy ekkora létszámú cégnél is nyilván nagyon fontos a csapatszellem. Mi a 

helyzet az informatikai hálózatoktól teljesen eltérő „vállalkozásokkal”, mint 

például az LNX sportszeretetével? És itt most nemcsak a sarokban álló rollerére 

gondolok ...! 

 Ezt a rollert másfél éve használom, ezzel járok ebédelni. Egy szép, hosszú 

folyosó vezet oda, úgyhogy út közben még kacskaringózni is szoktam! Viszont 

cégünk sportszeretete valóban túlmutat ezen. Futballozunk, kosárlabdázunk, 

teniszezünk, és jó páran úszunk is. Emellett névadó szponzora vagyunk a 

159 



ESETTANULMÁNY 

Budapesti Honvéd Sportegyesület vívószakosztályának, a Honvéd–LNX-nek. 

Magam is sokáig kardvívó voltam a Honvédban ... Az internetes oldalunkon 

külön figyelmet fordítunk ennek a sportnak, hiszen a munka mellett ez az egyik 

szívügyünk! 

 

5.5. Konzekvenciák 

 

Az új rendszer tehát bizonyított, és ezt teszi ma is. 

A sikertörténetként aposztrofált, versenyszférában gazdálkodó szervezet jól 

példázza – az olykor nem is tudatosan alkalmazott – „bennünk élő” 

törvényszerűségek figyelembevételének létjogosultságát. 

Véleményem szerint az LNX történetének egyik legnagyobb tanulsága a következő. 

A szervezett keretek között munkát végző dolgozók esetében többnyire egyéni 

kompetenciák érvényesülésével találkozhatunk. Azoknál a szervezeteknél, ahol a 

vezetésnek ezeket sikerül összeegyeztetnie a csoportérdek(ek)kel, ott érvényre 

juthat az a csoportszelekció, amely már az emberi evolúció esetén is bizonyította 

sikerességét. 

Annak felismerésétől kezdve, hogy az ember meglehetősen fogékony az etológiai 

késztetésre, a humánetológiai-vezetési és szervezési összefüggések „meglovaglása” 

már a mi feladatunk, felelősségünk. 

Az „Észrevétel”-ek szakmai-vezetői hozzáadott érték tekintetében két nagyobb 

csoportba sorolhatók. 

Egy részük olyan friss szellemű, a szervezeti működés humánetológiai gyökereire 

pontosan rámutató konzekvenciákat tár fel, melyek tapasztalataiból némi 

adaptációval akár egy másik szervezetre vonatkozó konkrét vezetői intézkedések, 

átalakítási, fejlesztési javaslatok is megfogalmazhatók. (pl.: 1-6, 8., 10., 13-15. sz. 

észrevételek) 

Az „Észrevétel”-ek másik − kisebbik − csoportjába pedig inkább megerősítő 

jellegű, azaz más módon is belátható, de a humánetológiai szemlélet által 

viselkedéskutatási oldalról is igazolt megállapítások tartoznak, melyek ilyen irányú 
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megközelítése egy vezetőben új, előremutató gondolatokat ébreszthet. (pl.: 7., 9., 

11. sz. észrevételek) 

 

Az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát vetíti előre, hogy Szlankó János, egy 

a cégcsoport prominens tagjainak tartott előadásán sikerrel mutatta be az általam 

készített „Humánetológia és menedzsment” című „power-point”-os anyagot, mely a 

viselkedéskutatás vezetéstudományi aspektusait taglalja. 

 

Végső célként természetesen a viselkedéskutatásban feltárt humánetológiai 

eredmények minél szélesebb körű, és minél több, a társadalom lehető 

legkülönfélébb területén tevékenykedő szervezeti egységre vonatkozó alkalmazását 

tudom elképzelni. Ugyanakkor szeretném azokat a kutatási eredményeimmel 

kapcsolatos gondolatokat is közvetíteni, melyek az LNX ügyvezető igazgatójának a 

rendszer bevezetésének ismertetését célzó előadásán (2000. április 29-én, 

Balatonföldváron) elhangzottakhoz hasonlatosak: 

 

„Figyelem! Nem csodafegyver, nem fog mindent megoldani!” 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS, GYAKORLATI ADAPTÁCIÓ 
 

A disszertációm első részében bemutatott elméleti megközelítés az összehasonlító 

viselkedéskutatás létrejöttétől napjaink legfrissebb humánetológiai, evolúciós 

pszichológiai eredményeihez vezeti az olvasót. A viszonylag új természet-

tudományág létjogosultságát a munkásságáért Nobel-díjat kapott Konrad Lorenz 

tevékenysége egyértelműen igazolta. A közben eltelt időszak a tudós 1989-ben 

bekövetkezett halála után sem maradt terméketlen. Hazai viszonylatban kiemelkedő 

Dr. Csányi Vilmos akadémikus etológiai, humánetológiai munkássága, aki a témát 

szép számmal megjelenő könyveiben alaposan körbejárta. 

A vezetéstudomány humánetológiai, illetve evolúciós pszichológiai szemléletű 

vizsgálatával foglalkozó művel azonban sem a hazai, sem a külföldi 

szakirodalomban nem találkoztam. Az ötlet, a felismerés és a vágy, hogy ilyen 

irányú kutatásokba kezdjek, még nagyobb lendületet kapott, amikor a szép, de nem 

kis feladatot jelentő interdiszciplináris terület vizsgálata „tálcán” kínálta a 

természet- és a társadalomtudományos kutatási módszerek együttes alkalmazását. 

A kutatások konklúziói beváltották az elemzésekhez fűzött előzetes reményeket, és 

a gyakran részletkérdésekre is választ adó vezetéstudományi konzekvenciák mellett 

hét tézist (T1−T7) eredményeztek. 

A disszertációban foglaltak oktatásban való (pl.: jegyzet vagy könyv formájában 

történő megjelentetése) bemutatása csupán egy lehetőség az új ismeretanyag 

hasznosítására. 

A vizsgálatok által feltárt „eredményhalmazból” – úgy vélem – minden szervezett 

körülmények között dolgozó embertársunk profitálhat, sokszor attól függetlenül, 

hogy a ranglétra alsóbb, vagy éppen legfelsőbb fokán helyezkedik el. Az ember – 

igazolást nyert – „társas lény” jelzője a tartós személyiségjegyekből fakadó 

esetleges különbségek ellenére mindannyiunkra vonatkozik. 

Ennek tényét, valamint az ebből eredő tulajdonsághalmazt egyetlen közösségben 

dolgozó kolléga sem tudja tartósan, konzekvenciák nélkül „levetkőzni” magáról. 

Megismerésük tehát egy adott szervezetben dolgozó vezető és beosztott számára 

egyaránt fontos. 

162 



ÖSSZEFOGLALÁS, GYAKORLATI ADAPTÁCIÓ 

A vezetők megkérdezéses kérdőívre adott válaszaiból egyértelműen kiderült, hogy 

számukra kardinális jelentőséggel bír a beosztottakra való odafigyelés, problémáik 

lehetőség szerinti, mindenki számára megnyugtató rendezése, melyhez az emberi 

természet munkahelyi sajátosságait feltáró kutatásaim megállapításait (pl.: az 

agresszió csillapításához, a szinkronizáció megteremtéséhez, az adott feladat 

ellátására ideális csoport létrehozásához, az emberi kapcsolatok erősítéséhez, és így 

tovább) kiválóan fel lehet használni. 

Úgy gondolom, hogy a kutatási területek eredményeit – a maguk komplexitásában –

olyan „befolyásolási zónák”-ként lehet a gyakorlatban leginkább hasznosítani, ahol 

például egy vezetési, szervezetalakítási vagy konfliktusmenedzsmenttel kapcsolatos 

probléma megoldásához olyan humánetológiai aspektusú eredményekkel 

szolgálhatok, melyek figyelembevételével nemcsak egy hatékonyabb, hanem egy 

kellemesebb légkörű team-hez, szervezethez juthatunk. 

Ehhez az alapötletet az adta, hogy ha az emberi természetnek léteznek velünk 

született, evolúciós örökségen alapuló komponensei – márpedig ezek megléte tény –

, akkor miért ne vehetnénk, vennénk azokat figyelembe annak érdekében, hogy a 

természethez – így önmagunkhoz –, illetve az öröklött tulajdonságainkhoz való 

igazodással nagyobb harmóniát biztosítunk kollégáink, s általuk egyben az egész 

szervezetünk számára is. Az ily módon megvalósuló harmónia pedig a hierarchiai 

viszonyoktól függetlenül minden, a közösség érdekében tevékenykedő dolgozóra 

kifejti majd jótékony hatását. 

 

Ez az újszerű felismerés, valamint az előzőekben megfogalmazott tézisek szinergiái 

a következő átfogó tézis megfogalmazására ösztönöztek: 

 T7.  Az emberi természet mélyebb megismerését célzó humánetológiai 

felfedezések − megfelelő transzformációval − a vezetéstudomány világába 

átültethetők. 

 Az evolúciós örökségből származó emberi tulajdonságokat is figyelembe 

vevő vezetői intézkedések az adott szervezet teljesítőképességének 

növelésén túl, a munkahelyi kollektívában tevékenykedők közérzetére és 

emberi kapcsolataira is kifejtik áldásos hatásukat. 
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Általános recept, pontról-pontra követendő szabály természetesen nincs. Ez már 

csak azért is így van, mert minden szituáció más és más, valamint az anyagi, jogi 

stb. korlátok is gyakran megkötik egy vezető(ség) kezét, mikor szervezetalapításhoz 

vagy szervezetalakításhoz lát. Az esetek többségében azonban mindig van egy kis 

mozgástér ahhoz, hogy ezt a nagyon is bennünk élő, evolúciós örökségen alapuló 

„tulajdonsághalmazt” az életünk megkönnyítése érdekében figyelembe vegyük. 

 

Az emberi természet genetikai örökségen alapuló sajátosságainak gyakorlati 

alkalmazását ily módon a legkülönfélébb interperszonális és lélektani aspektusokat 

kiemelten kezelő vezetés eszközrendszerének hatékony elemeként tudom 

elképzelni. 

 

A konkrét felhasználási lehetőségeket a következőkben − helyenként újabb, 

gyakorlatias tézisek (T8−T11.) megfogalmazásával − ismertetem. 

164 



ÖSSZEFOGLALÁS, GYAKORLATI ADAPTÁCIÓ 

6.1. A kutatási eredmények gyakorlati hasznosítása 

 

A kutatási eredmények konkrét gyakorlati alkalmazhatóságának érdekében − az 

előbb említett felhasználási területekre vonatkozó − kapcsolódási pontokkal 

rendelkező modelleket alkottam, melyeket a következőkben ismertetek. 

 

 

6.1.1. A modellek általános felépítése, logikája 

 

A viselkedéskutatás hozadékának vezetéstudományi adaptációjához azonban 

mindenekelőtt meg kellett találnom azokat a kapcsolódási pontokat, melyek szerves 

egésszé forrasztják a két diszciplínát. 

Az egyes kutatási területek (Lásd 4.4. fejezet!) és a releváns vezetési tevékenységek 

− egy általam lehetségesnek tartott, de még tovább bővíthető − logikai 

kapcsolat−mátrixát a 12. ábra szemlélteti. 

(Az egyes sorok a vezetési tevékenységeket, az oszlopok a kutatási területeket, míg 

a mátrix mezői a tényezők közötti kapcsolat tartalmát jelölik.) 
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Kutatási területek 
Vezetési tev. Kontaktusok Kötődési kapcsolatok Csoportszerkezet Szinkronizáció Agresszió Rangsor, dominancia, és 

szabálykövetés 
Vezetéslélektan • különféle kontaktus-formák 

pszichológiai hatásai, 
• szociális attitűdök, 
• vezetői testbeszéd tudatos 

alkalmazása (!) 

• férfi-női predesztináltság 
viselkedési sajátosságai, 

• férfikötődés lélektani 
hatásai 

• csoporthoz való tartozás 
pszichikai tényezői 

• csoportméret egyénre gyakorolt 
lélektani hatásai 

• lélektani 
szinkronizációs 
mechanizmusok  

• szubmissziós készség 
• egyéni szinkronizációs 

tényezők 
• hangulati hatások 

• az agresszió léleletani 
gyökerei 

• munkahelyi agresszió fajtái, 
jellegzetességei 

• agresszív magatartásformák 
azonosítása, kezelése 

• egyéni törekvések lélektani 
háttere 

• pozíció- és szabály-attitűdök 
feltárása és kezelése 

• informális vezetővé válás 
filogeneteikai jellemzői 

„Coaching” • megfelelő kontaktusformák 
alkalmazása 

• evolúciós alapokra 
helyezett motiváció 

• a nemek filogenetikai 
jellegzetességeinek 
figyelembevétele az 
„edzés” során 

• optimális csoportszerkezet és  

–méret kialakítása a dinamikus 

egyéni, és kollektív fejlődés 

érdekében 

• szinkronizációs 
tényezők ambíciót 
növelő hatásának 
kihasználása 

• csoport-
szinkronizációs 
mechanizmusok 

• agresszió csillapítása a 
bizalom és védettség 
légkörének 
megteremtése érdekében 

• egyéni ambíciók szervezeti 
célokkal való 
harmonizációjának 
megteremtése 

• a kommunikáció és a 
szabálykövetés közötti 
kapcsolat sajátosságai 

Konfliktuskezelés • kontaktusok 
megnyilvánulási 
lehetőségeinek biztosítása 

• vezetői mentális, verbális 
és fizikai kontaktusok 
lélektani hatásai 

• a férfikötődés és 
dominancia 
evolúciógenetikai 
hátterének ismerete 

• férfi és női vezetők tipikus 
jellemzőinek szem előtt 
tartása 

• a természetünkhöz jobban 
illeszkedő létszámfüggő 
funkcionális csoport-
organizációk kialakítása 

• szinkronizációt 
elősegítő, növelő 
tényezők vezetői 
alkalmazása, 

• vezetői akaratátvitel 
szinkornizációval 
történő segítése 

• konfliktusok agresszió-
kategóriákra lebontott 
vizsgálata, 

• a pontos ok-feltárás 
hatékony 
konfliktuskezelést tesz 
lehetővé. 

• eredményes vezetői 
konfliktuskezelés az emberi 
természet rangsorra, 
dominanciára és 
szabálykövetésre vonatkozó 
sajátosságainak ismeretében 

Szervezetalakítás • az emberi természet 
kontaktus-igényéhez 
igazodó szervezet 
kialakítása, 

• kontaktus-alapú 
rendezőelvek alkalmazása 

• a férfikötődés révén 
kialakult „informális” 
csoportok esetleges 
formális 
transzformációja, 

• férfi-női jellegzetességek 
előnyös kihasználása 

• a genetikai háttér és a feladat 
jellemzői alapján 
kialakítandó szervezeti 
egység-létszámok 
hatékonyság- és jó közérzet 
biztosító hatása 

• szinkronizációs elemek 
tudatos vezetői 
beépítése az 
ösztönzési, képzési, 
és személyzeti 
alrendszerekbe, 

• a szervezettel való 
azonosulás 
szinkronizáció általi 
erősítése 

• már a tervezés fázisában 
körvonalazható jövőbeli 
agresszió-formák 

• agresszív 
megnyilvánulások 
tervezhető kezelése 

• informális vezetők korai 
felismerése, majd formai 
kiszervezéssel való 
támogatásuk, 

• az új szabályok megfelelő 
kommunikációja jelentősen 
növeli a vezetett 
szabálykövető hajlandóságát 

Változásvezetés • a kontaktusok folyamatos 
szondázása (vezetői 
visszacsatolás) 

• a kontaktusokból származó 
pozitív érzelmek serkentő 
hatásának vezetői 
kihasználása (változás 
mellé állítás) 

• a változással szembeni 
ellenállás leküzdésének 
hatékony eszköze lehet a 
nemek eltérő 
tulajdonságinak a 
kihasználása 

• változást irányító csapat 
létrehozása az evolúciós 
örökségünkhöz igazodó 
létszámintervallumok 
figyelembevételével 

• a változással érintett csoportok 
létszámának meghatározása 

• szinkronizáció 
szándékos vezetői 
csökkentése, a 
változtatni kívánt 
területeken 

• a kivívott eredmények 
szinkronizációval 
támogatott 
megszilárdítása 

• a változással kapcsolatos 
emberi reakciók 
előrejelzése és kezelése, 

• az agressziót csillapító 
(esetleg erősítő) vezetői 
beavatkozás 

• az emberi természet 
sajátosságaira épülő vezetői 
taktika és manipuláció 
alkalmazása, 

• a vezetteti magatartás 
mozgatórugóinak világosabb 
átlátása 

 
12. ábra 

A kutatási területek és a releváns vezetési tevékenységek gyakorlati adaptációs logikai kapcsolat-mátrixa
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Erre vonatkozóan tézist fogalmaztam meg: 

 

T8. A különféle vezetői tevékenységek és a viselkedéskutatásban feltárt 

humánetológiai területek összekapcsolása egy úgynevezett „logikai 

kapcsolat-mátrix” segítségével megvalósítható. 

         A mátrix belsejében definiált elemek – a diszciplínák közti kapcsolat 

tartalmát jelölve – lehetőséget teremtenek a humánetológiai eredmények 

vezetési gyakorlatban való hasznosítására. 

 

 

A kacsolódási pontok megteremtésével lehetővé válik – a vezetéstudomány 

világában már korábban feltárt, – az egyes vezetési tevékenységekhez kapcsolódó 

általános modellekbe való „behelyettesítés”. Az így felépített viselkedés–centrikus 

modellek pedig olyan kapcsolódó, már konkrét esetre vonatkozó módszertani 

láncok megalkotását teszik lehetővé, mellyel a teljesen új megközelítés hozzáadott 

értéke a gyakorlatban is kitapinthatóvá válik. 

 

A következő pontokban néhány ilyen általam kidolgozott viselkedés–centrikus 

modellt mutatok be. 

 

 

6.1.2. A változásvezetés viselkedés-centrikus modellje 

 

A változásvezetés emberi tényezőkre alapozott megközelítésénél – véleményem 

szerint – mindenekelőtt azokra a viselkedési sajátosságokra kell koncentrálnunk, 

melyek úgy általában mindnyájunkra jellemzőek. 

A legtipikusabbnak az a változással szembeni ellenállás mondható, melyet a 

változást irányító vezető sokszor nehezen leküzdhető akadályként érzékel. 

Ezen „gátak” okai a változási folyamatban résztvevő szereplők szerint 

csoportosíthatók (Szintay, 2001): 
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A vezetettek részéről: 

− a megszokás hatalma, 

− a kényelmi zónákhoz való ragaszkodás, 

− az ismeretlentől való félelem, 

− érzelmek, indíttatások esetleges feláldozása. 

 

A vezetők oldaláról: 

− a szerzett jogok őrzése, 

− az elfogadható jelen kényelme, 

− erősebb menedzseri, mint vezetői szemlélet, 

− érzelmek, indíttatások esetleges feláldozása. 

 

A szervezet szempontjából: 

− a bevált, megszokott normákhoz való ragaszkodás, 

− egymással összefüggő rendszer-elemek egymástól független 

változtatásától, a kiszámíthatatlanságtól való idegenkedés, 

− az infrastruktúra merevsége. 

 

A változásvezetés viselkedés–centrikus modelljének megalkotásakor az előbb 

bemutatott, változással szemben tanúsított magatartási sajátosságokból, a 

változásvezetés Kotter-féle (1999) modelljéből, valamint saját kutatási 

eredményeiből építkeztem. 

Úgy gondolom, hogy az általános felhasználási céllal készülő folyamatábrák a 

valóság túlzott leegyszerűsítésének veszélyét hordozzák. 

Ez a Kotter-i modellre is érvényes, azonban a nyolclépéses folyamat már a 

gyakorlatban is igazolta egyes elemeinek és azok sorrendiségének különféle 

nagyságrendű sikeres változtatás lebonyolításában játszott kétségbevonhatatlan 

erényeit. 

Bizonyítottá vált, hogy az átalakítási munkát veszélyeztető nyolc fő hibalehetőséget 

elhárító szegmensek mindegyikére való konzekvens odafigyelés a változással 

szembeni ellenállás hatékony ellenszere lehet. 
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A gyakorlati alkalmazás során elkövetett hibák – melyek nem egy esetben a 

változatás sikertelenségéhez vezetnek – leggyakrabban az egyes elemek 

kihagyásának és a sorrendiség megváltoztatásának köszönhetők. 

 

A változásvezetés viselkedés–centrikus modellje tehát mindezek 

figyelembevételével a következőképpen alakul: 

 

1. A VÁLTOZÁS HALASZTHATATLANSÁGÁNAK ÉRZÉKELÉSE 

a) Külső tényezők (környezet) vizsgálata 

• piaci szereplők, versenytársak, 

• tendenciák, folyamatok, előrejelzések, 

• jogi szabályozás változása, 

• nemzetközi hatások. 

b) Belső tényezők (szervezet) vizsgálata 

• válság, vagy potenciális válság észlelése, 

• szervezeten belüli emberi kontaktusok folyamatos vezetői 

szondázása (interperszonális kapcsolatok, szinkronizáció, 

agressziós szint, stb. változása) 

c) Jövőbeli lehetőségek, esélyek elemzése 

• kemény tényezők realitás-vizsgálata (nyereség, forgalom, 

likviditás, stb.) 

• lágy tényezők viselkedéskutatási eredményekre épülő realitás-

vizsgálata (kontaktusok, kötődési kapcsolatok, csoportszerkezet, 

szinkronizáció, rangsor, stb.) 

 

2. A VÁLTOZÁST IRÁNYÍTÓ CSAPAT LÉTREHOZÁSA 

a) Megfelelő csapat összeállítása 

• létszám meghatározása (létszámfüggő funkcionális organizációkra 

vonatkozó humánetológiai adatok segítségével), 
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• harmónia megteremtése (személyes tulajdonságokat, kötődési 

kapcsolatokat, agresszió-kategóriákat is figyelembe vevő 

harmonizáció) 

b) A csapat ( illetve tagjai) felkészítése a team-munkára 

• szinkronizációs mechanizmusok tudatos vezetői alkalmazása, 

erősítése, 

• a vezetéstudományban alkalmazható viselkedéskutatásbeli 

eredmények csoporttagokkal való megismertetése (az emberi 

természet mindnyájunkra jellemző sajátosságai) 

 

3. JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA 

a) A változást elősegítő jövőkép megalkotása 

• kontaktusok szabad megnyilvánulási lehetőségének biztosítása, és 

a lehető legnagyobb mértékű szinkronizáció elősegítése a 

magasszintű kreatív alkotómunka érdekében. 

b) Stratégiák kidolgozása a jövőkép megvalósításához 

• evolúciós örökségünkből származó tulajdonságaink (pl.: szociális 

vonzódás, kötődés, stb.), vonzerejére épülő stratégiák. 

 

4. A VÁLTOZÁS JÖVŐKÉPÉNEK KOMMUNIKÁLÁSA 

a) Közvetítők igénybevétele az új jövőkép és stratégiák folyamatos 

megismertetéséhez 

• különféle kontaktus- és kommunikáció-formák pszichológiai 

hatásának ismerete, tudatos alkalmazása, 

• hangulati állapotok kihasználása. 

b) Törekvés arra, hogy az irányító csapat tevékenysége az alkalmazottaktól 

elvárt viselkedés mintájává váljon. 

• a kontaktusokból származó pozitív érzelmek serkentő hatásának 

kihasználása, 

• a kommunikáció és a szabálykövetés összefüggéseinek ismerete 

és alkalmazása. 
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5. AZ ALKALMAZOTTAK HATALOMMAL VALÓ FELRUHÁZÁSA AZ ÁTFOGÓ 
CSELEKVÉSHEZ 

 

a) Az ennek útjában álló akadályok elhárítása, 

• genetikai örökségek kihasználása az egyéni ambíciók szervezeti 

célokkal való harmonizációjának megteremtése érdekében. 

b) A változtatás jövőképét veszélyeztető rendszerek és struktúrák 

megváltoztatása 

• a szinkronizáció szándékos vezetői csökkentése a változtatni 

kívánt területeken. 

c) Bátorítás a kockázatvállalásra, a megszokottól eltérő gondolkodásra, 

tevékenységre és akciókra. 

• vezetői motiváció az egyéni törekvések, pozíció- és szabály-

attitűdök lélektani hátterének feltárásával. 

 

6. GYORS GYŐZELMEK KIVÍVÁSA 

a) Látványos teljesítményjavulások, „győzelmek” tervezése 

• a változással kapcsolatos emberi reakciók (pl.: agresszivitás 

megjelenése, erősödése) előrejelzése, és a kezelésükre való 

felkészülés, 

• az ember szubmissziós készségének, szabálykövető 

hajlandóságának, és a nemek eltérő tulajdonságainak szem előtt 

tartása. 

b) „Győzelmek” realizálása 

• az emberi természet sajátosságaira épülő vezetői taktika és 

manipuláció alkalmazása. 

c) A győzelmeket kivívó emberek nyilvános elismerése és megjutalmazása. 

• a megfelelő vezető-vezetetti „nyilvános” kontaktus-, és 

kommunikáció-formák pozitív érzelmi hatásának mások felé 

történő serkentő megjelenítése. 
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7. AZ EREDMÉNYEK MEGSZILÁRDÍTÁSA ÉS TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK ELÉRÉSE 

a) A megszilárdult bizalom kihasználása az átalakítás jövőképével össze 

nem illő rendszerek, struktúrák és politikák megváltoztatására 

• szubmisszív magatartásra és szabálykövetésre alapozott vezetői 

akaratátvitel. 

b) A változás jövőképének megvalósítására alkalmas emberek felvétele, 

előléptetése és továbbképzése. 

• informális vezetők, egyéni ambícióik viselkedéskutatási 

eredmények segítségével történő korai felismerése. 

c) A folyamat megerősítése új projektekkel, területekkel és közreműködőkkel. 

• a kontaktusok, kötődési kapcsolatok irányának és szerkezetének 

kihasználására épülő team-ek kialakítása. 

 

8. AZ ÚJ MEGOLDÁSOK MEGGYÖKEREZTETÉSE A KULTÚRÁBAN 

a) Jobb teljesítmény elérése 

• tudatosan tervezett belső és külső kontaktusok, 

• agressziót csillapító vezetői beavatkozások. 

b) Az új magatartási módok és a szervezeti sikeresség közötti összefüggések 

megvilágítása. 

• a kivívott eredmények szinkronizációval támogatott 

megszilárdítása. 

c) A vezetők továbbképzése és a vezetői utódlás biztosítása. 

• az informális vezetővé válás filogenetikai jellemzőinek figyelembe-

vételére alapozott vezetőkiválasztás és képzés  

 

A változásvezetés 8 - lépéses viselkedés–centrikus modelljének megalkotása az 

alábbi tézis megfogalmazásához vezetett: 
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T9. A viselkedéskutatásban feltárt eredmények vezetéstudományi 

adaptációjával lehetővé válik a változásvezetés viselkedés–centrikus 

modelljének megalkotása, mely a 8-lépéses folyamat konzekvens 

végigvitelével a különféle szervezetek változásvezetési gyakorlatában 

modell–szerűen alkalmazható. 

 

 

6.1.3. A konfliktusmenedzsment viselkedés–centrikus modellje 

 

A változásvezetés egyenes következménye a szervezeten belül fellépő, személyek, 

csoportok, szervezeti egységek közötti érdekütközés. A konfliktus ebben az 

értelemben olyan harci helyzetet jelent, amelyet az egyik szereplő vált ki – 

ingerelve a másik felet –, konfliktust teremtve. (Mastenbroek, 1991) 

Tekintettel arra, hogy a konfliktusnak nem csak hátrányai, hanem előnyei is 

léteznek, valamint azt, hogy a konfliktus mindig folyamat (számtalan fázissal), 

amelynek van kezdő- és végpontja, itt is megfogalmazhatók azok a konfliktus 

kezelésére irányuló főbb teendők, amelyek figyelembe vétele, végrehajtása nélkül a 

konfliktus megszűnésére nem számíthatunk. (Érdekességképpen azonban meg kell 

jegyezni, hogy egy adott konfliktus megszüntetése általában újabb látens 

konfliktushelyzetet hoz létre, vagy alapoz meg.) 

 

A konfliktusmenedzsment legfőbb feladatai, az észlelt konfliktusok kezelésének 

logikai sorrendje (Szintay, 2001), és a saját kutatási eredményeim alapján a 

következő, vezetőknek szóló viselkedés–centrikus modellt dolgoztam ki. 

 

1. AZ ÖSSZEÜTKÖZÉS HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

• közvetlen (vezetői) észlelés, 

• közvetett (mások által interpretált) észlelés 
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2. A KONFLIKTUS VALÓS TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA, A LEGFONTOSABB 

KÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA 

• a konfliktus agresszió-kategóriákra lebontott vizsgálata, 

• lélektani hatások, összefüggések feltérképezése (ok-okozat 

szétválasztása) 

• viselkedéskutatási területekre lefolytatott „megfelelőségi” ellenőrzés. 

 

3. AZ ELLENTÉTEK MEGOLDÁSÁRA VONATKOZÓ POZITÍV DÖNTÉS (VEZETŐI 

BEAVATKOZÁS) ESETÉN: 

 

4. ANNAK ELÉRÉSE, HOGY AZ ELLENTÉT MEGSZÜNTETÉSÉT A SZEMBEN ÁLLÓ 

FELEK MINDEGYIKE IGÉNYELJE 

• kedvező feltételek kialakítása a problémák megoldásához (agresszió 

csökkentése, egyéni motivációk lélektani hátterének vezetői 

megismerése) 

• az emberi természet sajátosságaira épülő vezetői manipuláció 

alkalmazása. 

 

5. A KONFLIKTUS MEGOLDÁSÁHOZ IGÉNYELT ESZKÖZÖK, FORRÁSOK 

(ESETLEGES KÜLSŐ SZAKÉRTŐK BEVONÁSI SZÜKSÉGLETÉNEK) 

MEGÁLLAPÍTÁSA 

• alternatív megoldások keresése a viselkedéskutatási eredmények 

együttes figyelembevételére alapozva, 

• a lehetséges megoldások gondolatmenetének, folyamatának, logikai 

sorrendjének (konkrét esetre vonatkozó módszertanának) 

viselkedéskutatás-centrikus kidolgozása és rögzítése. 

 

6. ALAPVETŐEN (DE NEM KIZÁRÓLAG) TÁRGYALÁSRA ÉPÜLŐ KOMPLEX 

MÓDSZERTANI ELEMEKET FELVONULTATÓ PROBLÉMAMEGOLDÁS 

• a nyíltságot megteremtő feltételek kontaktusokkal és szinkronizációval 

segített biztosítása, 
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• az őszinte kommunikációt elősegítő vezetéslélektani ismeretek gyakorlati 

alkalmazása, 

• a felek motiválása a konfliktus megoldásának érdekében 

(személyiségjellemzők, attitűdük, egyéni törekvések és célok 

megismerésével) 

• a megoldások eladásának vonzóvá tétele, vezetői akaratátvitel 

szinkronizációval támogatott segítése, 

• az összeütközésben álló felek – megoldást segítő – szabálykövető 

hajlandóságának megfelelő kommunikációval történő növelése, 

• a helyzeti erők egyensúlyban tartása tudatos vezetői kontaktusokkal és 

ráutaló testbeszéddel. 

• a nemek eltérő filogenetikai tulajdonságainak a probléma megoldása 

érdekében való manipulatív felhasználása. 

• konfrontációs tárgyalások szinkronizációs elemeket felsorakoztató 

koordinálása 

• az ellentétek erősségének folyamatos változását szondázó közvetlen és 

közvetett vezetői infordálódás 

 

7. HASONLÓ ÖSSZEÜTKÖZÉSEK KÉSŐBBIEKBEN VALÓ ELŐFORDULÁSI 

LEHETŐSÉGÉNEK MINIMALIZÁLÁSA 

• a kommunikáció viselkedéskutatás-centrikus fejlesztése, 

• a kivívott állapot folyamatos szinkronizációval támogatott 

megszilárdítása, 

• kontaktus-rendszerek változását figyelő visszatekintő vezetői 

monitorozás 

 

 

Annak ellenére, hogy a különféle problémák kezeléséhez különféle módszereke kell 

alkalmazni, a fenti gondolatmenet megfelelő alapot teremthet egy konkrét esetre 

lebontott módszertani lépéssor kidolgozásához. 
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 Az erre vonatkozó tézisem a következőként fogalmazható: 

 

T10. A szervezeti konfliktusok kezelését célzó vezető problémamegoldás az 

emberi természet filogenetikai sajátosságainak figyelembevételével 

eredményesebben valósítható meg. 

         Az új viselkedéskutatási eredmények a vezetéstudományban már meglévő 

konfliktuskezelési ismeretek kombinálásával egységes modellé 

szerkeszthetők. 

         A konfliktuskezelés viselkedés–centrikus modellje az elmélet és a 

gyakorlat összekapcsolásával lehetővé teszi egy konkrét esetre vonatkozó 

konfliktuskezelési módszertan logikai elemeinek sorrend-helyes 

kidolgozását. 

 

 

6.1.4. A „coaching” viselkedés–centrikus modellje 

 

A coaching-ot igénybevevői szerint két főbb kategóriára bonthatjuk. A nagyobb, 

átfogó (pl.: szervezetfejlesztési) projektekben végzett coaching esetében az ügyfél, a 

szervezet és annak vezetői, míg a „tisztán” vezetői coachingnál az ügyfél a 

kifejezetten ezt a szolgáltatást megrendelő vezető. 

Tekintettel arra, hogy az előző két alfejezetben a relatíve nagyobb projektekre 

kidolgozott viselkedés-centrikus modelleket mutattam be, most a vezetői coachingra 

fókuszálok. 

 

A coaching eredetileg edzést jelent. Az edző (coach) személyre szabott felkészítés 

során tesz valakit alkalmassá feladatainak ellátására. A vezetői coaching a vezető és 

a coach közötti fejlesztő kapcsolat, ahol a vezető személyes fejlődésére koncentráló 

egyénre szabott támogatás kedvező változásokat indukál. 

A coach a vezető melletti, szervezeten kívüli úgynevezett harmadik személy, aki 

éppen ebből a pozíciójából fakadóan érdekeltség, elfogultság nélkül képes segíteni a 

vezetőt a szervezeti, vezetői problémák megoldásában. 
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A coach elsősorban megfigyel, visszajelez, bátorít, megerősít, motivál, irányt mutat, 

feladatot strukturál, és lehetőleg kerüli a direkt tanácsadást. 

A coaching célja elsősorban a vezető támogatása erősségeinek, gyengeségeinek, és 

lehetőségeinek figyelembevételével abban, hogy az eredményesség felé vezető utat 

a saját maga módján találja meg. 

 

A coaching több fázisra tagolható, és az esetek többségében öt alapvető periódus 

különíthető el: 

1. Kapcsolatfelvétel 

2. Szerződéskötés 

3. Helyzetelemzés, diagnózis 

4. Fejlesztés, problémamegoldás 

5. Lezárás, értékelés 

 

Ebből az általános folyamatból, a kutatási eredményeimből és a korábban 

bemutatott logikai kapcsolat-mátrixból kiindulva elkészítettem a vezetői coaching 

viselkedés-centrikus modelljét: 

 

1. Kapcsolatfelvétel, tájékozódás 

• tájékozódás a megfelelő kontaktusformák tudatos coach általi 

alkalmazásával (pl.: különféle kontaktusformák 

hatásmechanizmusának ismerete, felhasználása, irányított testbeszéd, 

stb.) 

• a coach és az ügyfél közötti kölcsönös szimpátia és bizalom 

kialakítása különféle szinkronizációs mechanizmusok „tesztelésével”. 

 

2. Döntés arról, hogy a megismert probléma alkalmas-e coachingra 

 

Ha igen: 
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3. Szerződéskötés 

• az ügyfél elvárásainak, céljainak tisztázása a tárgyalás során 

alkalmazott viselkedéskutatási eredmények bevetésével. (pl.: 

kommunikáció–szabálykövetés összefüggései, kontaktus–lélektan 

stb.) 

• megállapodás a coaching folyamatáról, keretfeltételeiről és időbeli 

ütemezésről. 

 

4. Helyzetelemzés, diagnózis 

• problémakör- és okfeltárás a coach és az ügyfél közötti bizalom 

további, folyamatos erősítésével (a kapcsolatfelvétel, tájékozódás 

során bevált szinkronizációs tényezők felszínen tartása) 

 

5. Fejlesztés, problémamegoldás 

• rendszeres coach–ügyféltalálkozók a fejlesztési tervben foglaltakkal 

kapcsolatos aktuális tapasztalatok, élmények megbeszélése érdekében 

(szociális attitűdök esetleges változásának szondázása, különféle 

kontaktusformák pszichológiai hatásmechanizmusának irányított 

felhasználása). 

• következő lépések közös kidolgozása 

− evolúciós alapokra helyezett motiváció, mely a természetünkhöz 

jobban igazodó végállapot irányába mutat, 

− szinkronizációs tényezők ambíciót növelő hatásának 

kihasználása, 

− egyéni ambíciók szervezeti célokkal való harmonizációjának 

megteremtése, 

− a kommunikáció és a szabálykövetés közötti kapcsolat 

jellegzetességeire épülő akaratátvitel, 

− a humánetológiai eredmények általános, széleskörű felhasználása 

a tervezés fázisában 

• az eddigi eredmények kitűzött célokkal való összevetése 
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6. Lezárás, értékelés 

• a vezető viselkedésében, attitűdjeiben, készségeiben bekövetkezett 

változások rögzítése és összevetése az emberi természet sajátosságait 

tükröző humánetológiai „ideállal”. 

 

7. Korrekció, további fejlődési lehetőségek 

• az ideális állapottól való eltérések korrekciós terve és végrehajtása 

további fejlődési lehetőségek figyelembevételével. 

 

A 7-lépéses viselkedés-centrikus modell hatékony megoldást kínálhat olyan 

gyakorlati problémák kezelésére, mint a  

− munkaszervezési problémák, 

− vezetői stressz, 

− kommunikációs gondok, 

− döntési bizonytalanság, 

− elégedetlenség, 

− motiváció hiánya, 

− megromlott munkatársi kapcsolatok, 

− konfliktushelyzet, 

− új munkakörrel kapcsolatos bizonytalanság, 

− intézkedések hatásaira való felkészülés, 

− emberekkel való bánásmód javítása, stb. 

 

 

A coachingra vonatkozó viselkedéskutatási tézisen mindezek figyelembevételével 

az alábbiak szerint fogalmazható meg: 
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T11. A vezetői coachingra kidogozott 7-lépéses viselkedés–centrikus modell a 

humánetológiai eredmények integrálásával jelentősen képes megnövelni a 

tanácsadás hatékonyságát. 

        A folyamatban fontos szerepet játszó, bizalomra épülő coach–vezető 

kapcsolat kialakítása és elmélyítése az emberi természet – 

viselkedéskutatás segítségével feltárt – kontaktus és szinkronizációs 

formáinak, valamint ezek lélektani hatásmechanizmusainak 

figyelembevételével eredményesebben biztosítható. 

 

 

 

Az imént bemutatott modellek további részletezése – a vázolt gondolatmenet 

logikája alapján – egy konkrét beavatkozási folyamatra némi vezetői gyakorlattal, 

viselkedéskutatási ismeretek birtokában, kis kreativitással könnyen elvégezhető. 

 

Bízom benne, hogy az általam lefektetett úton továbbhaladva hazai és nemzetközi 

kutatók hasonló módon modellek tucatjait, illetve azok egymásra épülő komplex 

rendszerét építhetik fel, mellyel az utóbbi időben talán kissé lelassult 

vezetéstudományi fejlődés újabb lendületet vehet. 
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6.2. További kutatási irányok 

 

A már eddig is megjelent számos publikáció, a vállalati körben is nagy sikerrel 

bemutatott előadások (pl.: KFKI cégcsoport), valamint az eredmények gyakorlati 

„tesztelésének” üdvözítő hatásai további, hasonló indíttatású kutatások 

lefolytatásának ésszerűségét vetítik előre. 

További elemzések tárgya lehet az általam feltárt tényezők még mélyebb, együttes 

hatásmechanizmusának vizsgálata, vagy egyéb területek, esetleg később felszínre 

kerülő viselkedéskutatási eredmények haladó szellemű vezetéstudományi 

adaptációja. 

Kíváncsi lennék arra is, hogy az ember genetikai örökségen alapuló fajspecifikus 

jellemzői hogyan törnek fel, és esetleg mennyiben változnak meg például 

kifejezetten váratlan, „katasztrófahelyzeteket” produkáló szervezeti körülmények 

között. 

Az ötleteimet és elképzeléseimet még hosszasan sorolhatnám ... 

 

Bízom benne, hogy eddigi vizsgálataim egy hosszú lánc első szemét jelentik 

csupán, s az így kapott eredmények azoknak a további kutatásoknak az alapját 

fektetik le, melyek konklúziói újabb szintetikus megállapítások előtt nyitnak majd 

kaput. 

 

Végül szeretnék hangot adni annak a reményemnek, amely a vezetéstudomány 

forradalmian új megközelítése és gyakorlatba való átültetése révén nem csak 

vezetők és vezetettek, hanem áttételesen családok, sőt akár egész társadalmak életét 

teheti boldogabbá és harmonikusabbá, hozzájárulva ezzel az emberiség jövőbe 

vetett hitének beteljesüléséhez ... 
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1. sz. melléklet 

 

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV 
a Vezetéstudomány Viselkedéskutatás-centrikus vizsgálatához 

 

Kitöltési útmutató: 

A kérdőív kitöltéséhez toll vagy filctoll használható. 

A legtöbb kérdésre úgy válaszolhat, hogy a megfelelő téglalapba egy X jelet 

tesz. Más esetben kérem, hogy az adott helyen megadott instrukció szerint írja 

le válaszát! 

Bizonyos kérdéseknél egyszerre több válasz is megjelölhető (ez az adott 

kérdés után zárójelben mindig feltüntetésre kerül). 

A kérdések, illetve kérdéscsoportok és a válaszok előtt lévő számokat, 

valamint betűket kérem, hagyja figyelmen kívül, azok csupán az eredmények 

feldolgozásához nyújtanak majd segítséget. 

 

A kitöltéshez jó munkát kívánok! 

 

Előre is köszönettel,  

 

Kunos István 
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KONTAKTUSOK 

 

1.1.1. 

1. Szeret-e munkatársai közelében lenni?  

a)  igen 

b)  nem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha igen:

1. Keresi-e ennek lehetőségét? 

a)  nem 

b)  igen, a munkahelyen, de csak közös munka 

kapcsán 

c)  igen, a munkahelyen, de csak ha nem 

munkáról van szó 

d)  igen, a munkahelyen, munkával 

kapcsolatosan és attól függetlenül is 
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2. Milyen érzés tölti el, ha munkatársai körében van? (Több válasz is 

megjelölhető!)   

a)  nyugalom  

b)  feszültség  

c)  hatalomvágy  

d)  öröm  

e)  szorongás  

f)  biztonságérzet  

g)  közömbösség  

Egyéb (Kérem nevezze meg egy-két szóval):………………………………… 

……………………………………………………………………….......…… 

 

3. Hogyan hat Önre munkatársai baráti közeledése? (Több válasz is 

megjelölhető!)  

a)  zavarólag  

b)  ösztönzőleg  

c)  bizalommal tölt el  

d)  kétkedéssel tölt el  

e)  megnyugtat  

f)  önteltté tesz  

g)  hatalmi törekvéseimet táplálja  

h)  nyitottabbá válok  

Egyéb:………………………….………………………………..……….…… 

……………………………………………………………………..…………. 
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1.1.2. 

 

1. Gyakorolja-e az alábbi kontaktus-formákat munkatársaival szemben?  

gyakran olykor sosem 

 1. 2. 3. 

a) kézfogás     

b) érintés     

c) simogatás    

d) ölelés     

e) kéz vállra helyezése     

f) kéz fejre helyezése     

Egyéb:…………………………………………………………........ 

……………………..…………………………………….……….... 
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2. Kérem jelölje meg az Önre jellemző választ!  

 

Munkatársaival folytatott beszélgetései  

a)  kizárólag a munkával kapcsolatosak  

b)  olykor csevegő jellegűek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1.1.  

5.1.1.1.2.  

5.1.1.1.3.  

5.1.1.1.4.  

5.1.1.1.5.  

5.1.1.1.6.  

5.1.1.1.7.  

Ha igen:  

1.  Keresi ennek lehetőségét?  

a)  nem  

b)  igen, de csak akkor, ha a munkámat már elvégeztem  

c)  igen, akár munka közben is, ha erre módom van  

2. Ezen beszélgetések (Több válasz is megjelölhető!) 

 gyakran többnyire ritkán 

   vagy sosem

 1. 2. 3. 

a) intim jellegűek     

b) pletykaszerűek     

c) humoros töltésűek     

d) érdeklődőek     

Egyéb:………………………………..             

          ..….…………………………….             

3. Mennyire fontos(ak) a megjelölt beszélgetés(ek) az Ön számára?  

a)  nem igazán fontos  

b)  elég fontos  

c)  nagyon fontos  

d)  az egyik legfontosabb dolog az életemben 

Egyéb:………………….………………………………………
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SZINKRONIZÁCIÓ 
 
2.2.1. 

 
1. Ha Önnek egy olyan csoportban kell dolgoznia, ahol jó a hangulat, 

akkor ez Önre  

a)  semmilyen hatást nem gyakorol  

b)  hatással van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha igen:  

1. Egy csoport hangulata teheti Önt (Több válasz is megjelölhető!)  

a)  szomorúvá 

b)  vidámmá 

c)  mosolygóssá 

d)  visszafogottá 

e)  nevetőssé 

f)  mérgessé 

g)  veszekedőssé 

h)  feszültté 

i)  álmossá 

Egyéb:………………………………………..……………………… 

………………………………………………………………………. 

2. Véleménye szerint ez a hangulat az Ön munkavégzésére  

a)  csekély mértékben hat 

b)  közepes mértékben hat 

c)  nagymértékben hat 
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DOMINANCIA 
 
3.2.1    Ön szerint mennyire fontosak az alábbi tulajdonságok ahhoz, hogy        
valaki egy munkahelyen informális vezetővé váljon?  
       nem fontos   fontos 

 kevésbé fontos nagyon fontos 
 1. 2. 3. 4. 

a)         konfliktusmegoldó képesség      
b)         krízishelyzetben mutatott    

       vezetői képesség      
c) összetartó képesség      
d) kezdeményező készség     
e) felsőbb vezetőkhöz való vonzódás     
f) valamilyen speciális, figyelemfelkeltő     

pozitív tulajdonság     
g) valamilyen félelmet keltő vonás     
h) sajátos báj, kedvesség     
i) humorérzék     
j) vitalitás, energia     
k) az a képesség, hogy mindig a figyelem     

központjában legyen     
l) öltözködés     
m) szaktudás     
n) sokoldalúság     
o) általános intelligencia     
p) határozottság     
q) kommunikációs készség     
r) dominanciára való törekvés      
s) a „gyengébbek” támogatása     
t) elfogulatlanság     
u)   kiegyensúlyozottság, megfontoltság     
v)   előrelátás     
x)   kreativitás     
y)   a csoportéhoz hasonló értékrend     
z)   következetesség     
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2. sz. melléklet 

 

MEGKÉRDEZÉSES KÉRDŐÍV 
a Vezetéstudomány Viselkedéskutatás-centrikus vizsgálatához 

 

 

KÖTŐDÉS 

 

 Kontaktusok 

 

1. Szociális vonzódás 

1.1. Tapasztalata szerint, a szociális vonzódás mely formái léteznek munkahelyi 

körülmények között ? 

 

 

1.2. Tudna-e Ön által megfigyelt érdekesebb példákat említeni ? 

 

 

Személyre szóló kérdések (a kérdőívre adott válaszok alapján): 

 

 

2. Testi kontaktus 

2.1. Milyen érzés tölti el, ha egyik munkatársa az Ön vállára helyezi kezét ? 

 

 

2.2. Érez-e különbséget akkor, ha egy, a hierarchiában Ön alatt elhelyezkedő 

munkatársa gyakorolja ezt a kontaktusformát ? 

 

 

2.3. Ha igen, mi ez a különbség ? 
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Személyre szóló kérdések (a kérdőívre adott válaszok alapján): 

 

 

3. „Kurkászó” beszélgetés 

3.1. Miért beszélget kollégáival nem csak munkával kapcsolatos témákról ? 

 

 

3.2. Ezen beszélgetések hatással vannak-e az Ön és a beszélgető partnere közötti 

érzelmi kapcsolatokra ? 

 

 

3.3. Ha igen, hogyan befolyásolják azokat ? 

 

 

3.4. Minden kollégájával ugyanolyan időtartamban szokott ilyen jellegű 

beszélgetéseket folytatni ? 

 

 

3.5. Ha nem, miért van ez ? 

Mitől függ, hogy kivel beszélget többet, illetve kevesebbet ? 

 

 

Személyre szóló kérdések (a kérdőívre adott válaszok alapján): 
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 Kötődési kapcsolatok 

 

1. Férfiak vezető szerepe, szövetsége, egyfajta elkülönülése 

1.1. Ön szerint megfigyelhető-e a férfi kollégák egyfajta elkülönülése bizonyos 

esetekben? 

 

 

1.2. Ha igen, hogyan, és milyen szituációkban? 

 

 

1.3. Ön szerint mi lehet ennek az oka? 

 

 

1.4. Véleménye szerint - úgy általában - melyek a legjellegzetesebb 

különbségek egy férfi és egy női vezető között? 

 

 

1.5. Egy férfi vagy egy női vezetőnek nehezebb ellátnia feladatát? 

 

 

1.6. Miért? 
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CSOPORTRA, CSOPORTSZERKEZETRE IRÁNYULÓ VIZSGÁLATOK 
 
 Csoportszerkezet 

 

1. Létszámfüggő funkcionális organizációk 

1.1. Az Ön helyzetét alapul véve, milyen létszámú munkahelyi csoportok tagjai 

közé tudja sorolni magát ? (Nevezze meg őket növekvő sorrendben!) 

 

  Formálisan:  

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

   7. 

   8. 

   9. 

  

  Informálisan: 

   1. 

   2. 

   3. 

   4. 

   5. 

   6. 

   7. 

   8. 

   9. 

 

1.2. Ha még több csoporthoz tartozna, változna a csoporthoz való kötődésének 

foka ? 
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Ha igen, hogyan, és mit gondol miért ? 

 

 

1.3. Hány fő (kolléga) az, akiket személyesen, közvetlen közelről, a mindennapi 

érintkezésben is jól ismer ? 

 

 

1.4. Hány fő (munkatárs) az, akikkel nagyon hasonló a gondolkodásmódja, 

értékrendje ? 

 

1.5. Hány fő (kolléga) az, akikkel közös a szociális identitása, akikkel egy közös 

munka kapcsán hatékonyan együtt tud(na) dolgozni, képes lenne a feladat 

hatékony közös koordinálására ? 

 

 

1.6. Hány fő (munkatárs) az, akikkel csak időnként jön össze, de megosztják az 

információikat, esetenként erőforrásaikat is egymással, hasonló szaknyelvet 

beszélnek, esetleg közös szubkultúrát alakítanak ki, közös 

szimbólumokkal? 

 

 

1.7.Véleménye szerint hány fő az, akit még közvetlenül lehet irányítani, akik 

tartós személyes kapcsolatokat építhetnek ki egymással ? 

 

 

1.8. Hány név található a telefonnoteszében / személyes adattárában ? 
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Szinkronizáció 

 

1. Szubmissziós készség 

1.1. Fontosnak érzi-e, hogy a főnöke által elvártakat a legjobb tudása szerint 

teljesítse ? 

 

 

1.2. Miért? 

 

 

1.3.Véleménye szerint az egyéni megfelelni akarás mértéke egy irányított 

csoportban függ-e a csoport létszámától ? Ha igen, hogyan ? 

 

 

1.4.El tudja-e képzelni, hogy olyan főnöki utasításnak engedelmeskedjen, amely 

nem áll teljesen összhangban belső erkölcsi normáival? Ha igen, miért? 

 

 

1.5.Főnökétől való esetleges félelme, illetve annak fokozódása hat-e 

szubmissziós készségére? Ha igen, hogyan? 

 

 

2. Szinkronizációs mechanizmusok 

2.1. Tudna-e olyan élettani vagy viselkedésszintű mechanizmust, jelenséget 

említeni, amelynek az a feladata, hogy az egy csoportba tartozó emberek 

(kollégák) viselkedését tudat alatti vagy tudatos eszközökkel összehangolja, 

szinkronizálja? 

 

 

2.2.Melyek azok a tényezők, körülmények, amelyek Önnél leginkább elősegítik 

a szinkronizációt egy adott csoporttal? 
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2.3. Egy csoportnak kiadott feladat sikeres teljesítése kapcsán mit gondol a 

szakmai hozzáértés és a „csapatszellem” szerepéről, illetve ezek 

arányáról? 

 

 

Személyre szóló kérdések (a kérdőívre adott válaszok alapján): 
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DOMINANCIA, HIERARCHIA 

 

 Agresszió 

 

1. Az agresszió szervezeti körülmények között megfigyelhető fajtái 

1.1. Milyen agresszív magatartásformákat tapasztal az alábbiak közül 

munkahelyén, és milyen gyakran ? Milyen jellemző szituációt tudna 

említeni ? 

a,  Territoriális agresszió (egy terület birtokba vétele, 

védelmezése, ha azt mások akarják birtokolni ) 

 

 

b,  Tulajdonnal kapcsolatos agresszió (tárgy, dolog birtoklása) 

 

 

c,  Rangsorral kapcsolatos agresszió (pozíció védelmezése, illetve 

támadása) 

 

 

d,  Frusztrációs agresszió (valakinek valamilyen cél elérésében 

való akadályozása, fájdalom okozása, valami elvétele, illetve az 

erre történő reagálás) 

 

 

e, Explorációs agresszió (egy új csoporttag próbálgatja, hogy 

meddig lehet retorzió nélkül „elmenni”, illetve az erre történő 

reagálás) 
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f, Normatív agresszió (agresszív fellépés olyan csoporttagokkal 

szemben, akik az elfogadott viselkedési szabályoktól, 

normáktól eltérnek) 

 

g, Agresszió a kívülállókkal szemben (a csoporton kívül álló 

csúfolása, kirekesztése) 

 

 

h, Csoportos agresszió (a csoport együttes agressziója, együttes 

fellépés) 

 

 

Egyéb, az előzőekbe nem sorolt agresszív magatartásforma? 

 

 

1.2. Mit tud mondani az agresszív viselkedésformák munkahelyi előfordulási 

gyakoriságáról? 

 

 

1.3. Ön szerint melyek az agresszió csillapításának eszközei? 

 

 

1.4. Ön szerint, ha a hivatalos és az informális rangsor között diszharmónia 

tapasztalható, akkor ez mi körül forog, mi lehet az emiatt esetlegesen 

összeütközésbe kerülő felek magatartásának mozgatórugója? 

 

 

1.5. Hogyan viszonyul ahhoz a helyzethez, ha egy adott munkaterülethez egy 

olyan kollégája ért a legjobban, aki a hivatalos rangsorban az utolsó? 

Hogyan viselkedik ebben a helyzetben, hogyan viszonyul az említett 

kollégához? 
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Személyre szóló kérdések (a kérdőívre adott válaszok alapján): 

 

 

 

Rangsor, dominancia, szabálykövetés 

 

2.1. Véleménye szerint milyen eszközökkel élhet egy egyén, ha sikeresen akarja 

növelni dominanciáját egy szervezeten belül? 

 

 

2.2. Szeretne Ön magasabb pozícióba kerülni? 

 

 

2.3. Ha igen, miért, ha nem, miért nem? 

 

 

2.4. Amennyiben Ön hatalmi pozícióban van / lenne, a hatalom megőrzésének 

milyen eszközeit alkalmazza/ná? Miért? 

 

 

2.5. Érez-e különbséget, ha főnöke utasításainak, illetve, ha írott (pl.: 

munkaköri) szabályoknak kell engedelmeskednie? Ha igen, mit? 

 

 

2.6. Előfordult-e már Önnel, hogy nyíltan megtagadott olyan utasításokat, írott 

szabályokat, amelyeket egyébként végre tudott volna hajtani? Ha igen, 

milyen gyakran és miért? 

 

 

2.7. Mit tesz (tenne) abban az esetben, ha két, egymásnak ellentmondó 

utasítással, szabállyal találja(ná) magát szemben? 
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2.8. Szokott kiskapukat keresni? Ha igen, milyen helyzetekben és miért? 

 

 

2.9. Hogyan érzi, szeret Ön munkahelyi szabályoknak megfelelően 

tevékenykedni? Miért? 

 

 

2.10. Lát-e kapcsolatot a szabálykövetés és a kommunikáció között? Ha igen, 

kérem, jellemezze ! 
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INTERJÚ 
A VEZETÉSTUDOMÁNY VISELKEDÉSKUTATÁS-CENTRIKUS VIZSGÁLATÁHOZ 

(KIEGÉSZÍTÉS VEZETŐK RÉSZÉRE) 

 

1. Milyen gyakran fordulnak Önhöz beosztottai problémáikkal? 

 

 

2. Ezen problémák milyen arányban munkahelyi, illetve nem kifejezetten 

munkahelyi jellegűek? 

 

 

3. Fontosnak érzi-e ezek megoldását? Miért? 

 

 

4. Fontosnak érzi-e, hogy beosztottja egy ilyen szituáció után megnyugodva váljon 

el Öntől? Miért? 

 

 

5. Ha igen, mit szokott tenni ennek érdekében? 

 

 

6. Vezetőként mit tart fontosnak beosztottai viselkedését, illetve annak 

befolyásolását illetően? 

 

 

7. Milyen eszközöket alkalmaz ennek érdekében? 

 

 

8. Mely esetekben nem tesz semmit az agresszív magatartásformák csillapításának, 

megszüntetésének érdekében? Miért? 
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9. Hogyan viszonyul ahhoz a helyzethez, ha egy adott munkaterülethez egy olyan 

kollégája ért a legjobban, aki a hivatalos rangsorban az utolsó? Hogyan 

viselkedik ebben a helyzetben, hogyan viszonyul az említett kollégához? 

 

 

10. Mely feladatokat delegál inkább szóban és melyeket inkább írásban 

beosztottainak? 
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3. sz. melléklet 
 

AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI 
 

Ebben a mellékletben az általam lefolytatott empirikus kutatás kérdőíves 

részeredményeit ismertetem. 

Az alapvetően számszerű megjelenítés mellett − a vizsgálatok jellege miatt − olykor 

szöveges magyarázatokra is szükség lehet. Amennyiben a kutatás során felszínre 

került adatok, információk annyira triviálisak, vagy közvetlenek, hogy esetükben 

közbenső részeredmény nem értelmezhető, úgy azokat a „Kutatási területek” című 

fejezet empirikus eredményeket taglaló részében fejtem ki. 

A kérdőívek eredményeire vonatkozó háttéranyagok bemutatásánál ismertetem az 

alkalmazott kérdőívek típusát − a releváns kérdésekre való hivatkozással − a minta 

nagyságát (nemek szerinti megoszlással), a minta összetételét, a kérdések számát és 

jellegét, a kapcsolódó, kvantitatíve elemezhető kérdéseket, az eredményekből 

számított gyakoriságot, megoszlási viszonyszámokat, illetve egyéb, a befogadást 

elősegítő jellemzőket. 

Tekintettel arra, hogy a kutatásomhoz tartozó megkérdezéses kérdőívekben szereplő 

kérdések sokkal inkább minőségi, mint − kevés kivételtől eltekintve − mennyiségi 

jellegűek, így ezek számszaki transzformációját nem erőltetem. 

A kérdéscsoportok végén található „Személyre szóló kérdések”-et az önkitöltős 

kérdőív vonatkozó kérdésére adott szélsőséges − az alapsokaság véleményétől 

jelentősen eltérő − válaszok tették indokolttá. 

A vezető oktatók részére készített kiegészítő jellegű megkérdezéses kérdőív a 

vezető - vezetetti kapcsolatok árnyaltabb, sokoldalúbb feltárását segítette. 

Az interjú során értelmező, pontosító és mélyítő céllal feltett kérdésekre adott 

válaszokból származó eredményeket a „Kutatási területek” című fejezetben 

ecsetelem. 
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I. KÖTŐDÉSSEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATI TERÜLETEK 

1. Kontaktusok 

Releváns kérdőíves kutatási technikák: 

a) Önkitöltős kérdőív (Lásd 1. sz. melléklet!) 1.1.1. és 1.1.2. 

kérdéscsoportjai. 

b) Megkérdezéses kérdőív (Lásd 2. sz. melléklet!) kontaktusokra 

vonatkozó 1., 2. és 3. kérdéscsoportjai. 

 
a) Önkitöltős kérdőív 

 
Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő 

     doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma  9 db 

Kérdések jellege: mennyiségi, minőségi 

 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Kontaktusok  1.1.1.   1-3. 

    1.1.2.   2.3. 

 

Közvetlenül a genetikailag öröklött viselkedésformák feltárását célzó 

kérdések: 

 Kontaktusok  1.1.2.   1., 2.1-2. 
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Egyetértés Kérdés 
Férfi Nő 

Szeret-e munkatársai közelében lenni? Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Válaszok 
közötti 

megoszlás 
(%) 

Igen 20 18 100 

Nem 0 0 0 

Ha igen:                                                        
Keresi-e ennek lehetőségét? 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

Nem 0 0 0 
Igen a munkahelyen, de csak közös 
munka kapcsán 0 2 5 

Igen, a munkahelyen, de csak ha nem 
munkáról van szó 0 0 0 

Igen, a munkahelyen, munkával 
kapcsolatosan és attól függetlenül is. 11 5 42 

Igen, a munkahelyen is és a 
munkahelyen kívül is. 9 11 53 

Igen, de csak a munkahelyen kívül 0 0 0 
 

Milyen érzés tölti el, ha munkatársai 
körében van? (Több válasz is megjelölhető!) 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

Nyugalom 16 6 32 

Feszültség 0 5 7 

Hatalomvágy 0 0 0 

Öröm 9 15 34 

Szorongás 0 0 0 

Biztonságérzet 8 8 23 

Közömbösség 0 3 4 

Hogyan hat Önre munkatársai barátai 
közeledése? (Több válasz is megjelölhető!) 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

Zavarólag 2 4 6 

Ösztönzőleg 11 8 20 

Bizalommal tölt el 14 13 28 

Kétkedéssel tölt el 0 3 3 

Megnyugtat 10 3 13 
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Önteltté tesz 0 0 0 

Hatalmi törekvéseimet táplálja 0 0 0 

Nyitottabbá válok 15 14 30 

Gyakorolja-e az alábbi kontaktus-
formákat munkatársaival szemben? 
(Több válasz is megjelölhető!) 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

gyakran 14 2 42 
olykor 6 8 37 Kézfogás 
sosem 0 8 21 

gyakran 3 4 18 
olykor 14 12 69 Érintés 
sosem 3 2 13 

gyakran 0 0 0 
olykor 4 12 42 Simogatás 
sosem 16 6 58 

gyakran 0 0 0 
olykor 5 8 34 Ölelés 
sosem 15 10 66 

gyakran 0 3 8 
olykor 13 5 47 

Kéz vállra 
helyezése 

sosem 7 10 45 
gyakran 0 0 0 
olykor 2 0 5 

Kéz fejre 
helyezése 

sosem 18 18 95 

Munkatársaival folytatott beszélgetései Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

Kizárólag a munkával kapcsolatosak 0 0 0 
Olykor csevegő jellegűek 20 18 100 

Ha igen:                                                    
Keresi-e ennek lehetőségét? 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

Nem 0 0 0 
Igen, de csak ha a munkámat már 
elvégeztem 6 4 26 

Igen, akár munka közben is, ha erre 
módom van 14 14 74 

 
Ezen beszélgetések… 
(Több válasz is megjelölhető!) 
 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

gyakran 0 0 0 
többnyire 3 4 18 intim-jellegűek 

ritkán v. sosem 17 14 82 
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gyakran 0 4 11 
többnyire 0 5 13 pletyka-szerűek 

ritkán v. sosem 20 9 76 
gyakran 9 11 53 

többnyire 9 3 32 humoros-töltetűek 
ritkán v. sosem 2 4 15 

gyakran 10 12 58 
többnyire 8 6 37 érdeklődőek 

ritkán v. sosem 2 0 5 
Mennyire fontos(ak) a megjelölt 
beszélgetés(ek) az Ön számára? 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

Nem igazán fontos 0 0 0 
Elég fontos 12 12 63 
Nagyon fontos 8 6 37 
Az egyik legfontosabb dolog az 
életemben 0 0 0 
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b) Megkérdezéses kérdőív 
 

Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma: 10 db 

Kérdések jellege: minőségi 

 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Kontaktusok  2.   2.1-3. 

    3.   3.1-5. 

 

Közvetlenül a genetikailag öröklött viselkedésformák feltárását célzó 

kérdések: 

 Kontaktusok  1.   1.1-2. 

 

 
2. Kötődési kapcsolatok 

Releváns kérdőíves kutatási technika: 

Megkérdezéses kérdőív   (Lásd 2. sz. melléklet!) kötődési kapcsolatokra 

vonatkozó 1. kérdéscsoportja. 

 
Minta nagysága:  38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma: 6 db 

Kérdések jellege: minőségi 

207 



MELLÉKLET 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Kötődési kapcsolatok 1.   1.3-6. 

 

Közvetlenül a genetikailag öröklött viselkedésformák feltárását célzó 

kérdések: 

 Kötődési kapcsolatok 1.   1.1-2. 

 

II. CSOPORTRA, CSOPORTSZERKEZETRE IRÁNYULÓ VIZSGÁLATOK 

1. Csoportszerkezet 

Releváns kérdőíves kutatási technika: 

Megkérdezéses kérdőív   (Lásd 2. sz. melléklet!) csoportszerkezetre 

vonatkozó 1. kérdéscsoportja. 

Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma:  8 db 

Kérdések jellege: mennyiségi, minőségi 

 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Csoportszerkezet 1.   1.2., 1.4-7. 

 

Közvetlenül a genetikailag öröklött viselkedésformák feltárását célzó 

kérdések: 

 Csoportszerkezet 1.   1.1, 1.3., 1.8. 
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Az Ön helyzetét alapul véve, milyen létszámú munkahelyi csoportok tagjai 
közé tudja sorolni magát? 

Csoport fajtája Csoport-létszám* 
(intervallum) (fő) 

Magukat ide sorolók 
száma (db) 

Relatív megoszlás 
(%) 

2 28 16 
3 15 8 
4 6 3 

5 - 6 24 14 
7 - 10 3 2 

20 - 25 34 19 
60 - 80 31 17 

Formális 

500 - 600 38 21 

Csoport fajtája Csoport-létszám* 
(intervallum) (fő) 

Magukat ide sorolók 
száma (db) 

Relatív megoszlás 
(%) 

2 35 28 
3 24 19 

4 - 6 29 23 
7 - 9 4 3 

10 - 15 16 12 
20 - 25 12 10 

Informális 

30 - 50 6 5 

*Tekintettel a mérési skála intervallumának szélességére, valamint a válaszadók által megadott 
értékek szétszórtságára, az alábbi létszám - intervallumok a megkérdezettek válaszaiban gyakran 
megjelölt  létszám-intervallumok gyakoriságainak figyelembe vételével, a szemléltethetőség 
céljából kerültek ily módon meghatározásra. 

 

Hány fő (kolléga) az, akiket személyesen, közvetlen közelről, a mindennapi 
érintkezésben is jól ismer? 

A válaszadók által megadott 
létszámok (intervallum) (fő) 

Előfordulások 
száma (db) Relatív megoszlás (%) 

1 11 29 

2 12 32 

3 10 26 

>3 5 13 
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Hány fő (munkatárs) az, akikkel nagyon hasonló a gondolkodásmódja, 
értékrendje? 

A válaszadók által megadott 
létszámok (intervallum) (fő) 

Előfordulások száma 
(db) 

Relatív megoszlás 
(%) 

1 3 9 

2 7 18 

3 7 18 

4 - 5 19 50 

8 - 10 2 5 

Hány fő (kolléga) az, akikkel közös a szociális identitása, akikkel egy közös 
munka kapcsán hatékonyan együtt tud(na) dolgozni, képes lenne a feladat 
hatékony közös koordinálására? 

A válaszadók által megadott 
létszámok (intervallum) (fő) 

Előfordulások száma 
(db) 

Relatív megoszlás 
(%) 

2 1 3 

3 3 8 

4 5 13 

5 - 10 26 68 

>10 3 8 

Hány fő (munkatárs) az, akikkel csak időnként jön össze, de megosztják az 
információikat, esetenként erőforrásaikat is egymással, hasonló szaknyelvet 
beszélnek, esetleg közös szubkultúrát alakítanak ki, közös szimbólumokkal? 

A válaszadók által megadott 
létszámok (intervallum) (fő) 

Előfordulások száma 
(db) 

Relatív megoszlás 
(%) 

10 - 20 4 11 

30 - 40 6 16 

50 - 60 6 16 

70 - 80 7 18 

100 - 150 8 21 

200 - 300 5 13 

400 - 500 2 5 
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Véleménye szerint hány fő az, akit még közvetlenül lehet irányítani, akik tartós 
személyes kapcsolatokat építhetnek ki egymással? 

A válaszadók által megadott 
létszámok (intervallum) (fő) 

Előfordulások száma 
(db) 

Relatív megoszlás 
(%) 

4 - 5 1 3 
6 - 8 3 8 

10 - 15 18 47 

20 - 25 15 39 
30 - 40 1 3 

Hány név található a telefon noteszében/személyes adattárában? 

A válaszadók által megadott 
létszámok (intervallum) (fő) 

Előfordulások száma 
(db) 

Relatív megoszlás 
(%) 

20 - 25 1 3 
30 - 40 4 10 
50 - 60 7 18 
70 - 80 9 24 

100 - 120 13 34 
150 - 200 3 8 
250 - 300 1 3 

 
2. Szinkronizáció 

Releváns kérdőíves kutatási technikák: 

a) Önkitöltős kérdőív   (Lásd 1. sz. melléklet!) 2.2.1. kérdéscsoportja 

b)  Megkérdezéses kérdőív (Lásd 2. sz. melléklet!) szinkronizációra  

            vonatkozó 1. és 2. kérdéscsoportjai 

 
a) Önkitöltős kérdőív 

Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma:  3 db 

Kérdések jellege: minőségi 

211 



MELLÉKLET 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Szinkronizáció 2.2.1., 1.1-2. 

 

Egyetértés Kérdés 
Férfi Nő 

Ha Önnek egy olyan csoportban kell 
dolgoznia, ahol jó a hangulat, akkor ez 
Önre … 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Válaszok 
közötti 

megoszlás 
(%) 

semmilyen hatást nem gyakorol 0 0 0 
hatással van 20 18 100 

Ha igen:                                                     
Egy csoport hangulata teheti Önt … 
(Több válasz is megjelölhető!) 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

szomorúvá 2 2 3 
vidámmá 19 14 27 
mosolygóssá 12 13 20 
visszafogottá 10 12 18 
nevetőssé 7 3 8 
mérgessé 1 6 6 
veszekedőssé 0 2 2 
feszültté 6 7 11 
álmossá 4 2 5 

Véleménye szerint ez a hangulat az Ön 
munkavégzésére … 

Gyakoriság 
(db) 

Gyakoriság 
(db) 

Megoszlás 
(%) 

csekély mértékben hat 2 0 5 
közepes mértékben hat 6 7 34 
nagymértékben hat 12 11 61 

 

b) Megkérdezéses kérdőív   (Lásd 2. sz. melléklet!) szinkronizációra vonatkozó 

     1. és 2. kérdéscsoportjai. 

Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma:  8 db 
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Kérdések jellege: minőségi 

 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Szinkronizáció 1.   1.1-5., 2.   2.2-3. 

 

Közvetlenül a genetikailag öröklött viselkedésformák feltárását célzó 

kérdések: 

 Szinkronizáció 2.   2.1 

 

 

III. DOMINANCIA, HIERARCHIA 

1. Agresszió 

Releváns kérdőíves kutatási technika: 

Megkérdezéses kérdőív   (Lásd 2. sz. melléklet!) agresszióra vonatkozó 1.  

    kérdéscsoportja 

 
Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma:  8 db 

Kérdések jellege: minőségi 

 

 Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, 

attitűdökre irányuló kérdések: 

  Agresszió 1.   1.3-5. 

 

Közvetlenül a genetikailag öröklött viselkedésformák feltárását célzó 

kérdések: Agresszió 1.   1.1-2. 
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2. Rangsor, dominancia és szabálykövetés 

Releváns kérdőíves kutatási technikák: 

a) Önkitöltős kérdőív   (Lásd 1. sz. melléklet!) 3.2.1. kérdése. 

b) Megkérdezéses kérdőív (Lásd 2. sz. melléklet!) dominanciára,   

        szabálykövetésre vonatkozó 2. kérdéscsoportja. 

 
a) Önkitöltős kérdőív 

Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma:  1 db 

Kérdések jellege: minőségi 

 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Dominancia  3.2.1. 

 

 

Ön szerint mennyire fontosak az alábbi tulajdonságok ahhoz, hogy valaki egy 
munkahelyen informális vezetővé váljon? 

nem fontos kevésbé fontos fontos nagyon fontos Személyes tulajdonságok, 
jellemzők Gyakori-

ság (db) 
Megosz-
lás (%) 

Gyakori-
ság (db) 

Megosz-
lás (%) 

Gyakori-
ság (db) 

Megosz-
lás (%) 

Gyakori-
ság (db) 

Megosz-
lás (%) 

konfliktus megoldó képesség 0 0 0 0 21 55 17 45 
krízishelyzetben mutatott 
vezetői képesség 0 0 0 0 14 37 24 63 

összetartó képesség 0 0 2 5 16 42 20 53 

kezdeményező készség 0 0 7 18 19 50 12 32 

felsőbb vezetőkhöz való 
vonzódás 14 37 22 58 2 5 0 0 

valamilyen speciális, 
figyelemfelkeltő pozitív 
tulajdonság 

3 8 10 26 22 58 3 8 
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valamilyen félelmet keltő 
vonás 21 55 14 37 3 8 0 0 

sajátos báj, kedvesség 0 0 16 42 20 53 2 5 

humorérzék 0 0 11 29 24 63 3 8 

vitalitás, energia 0 0 0 0 17 45 21 55 

az a képesség, hogy mindig a 
figyelem középpontjában 
legyen 

5 13 24 63 9 24 0 0 

öltözködés 4 10 17 45 17 45 0 0 

szaktudás 0 0 0 0 16 42 22 58 

sokoldalúság 0 0 4 11 24 63 10 26 

általános intelligencia 0 0 0 0 21 55 17 45 

határozottság 0 0 2 5 15 39 21 56 

kommunikációs készség 0 0 0 0 16 42 22 58 

dominanciára való törekvés 3 8 18 47 16 42 1 3 

a "gyengébbek" támogatása 0 0 13 34 23 61 2 5 

elfogulatlanság 1 3 5 13 20 53 12 31 

kiegyensúlyozottság, 
megfontoltság 0 0 8 21 21 55 9 24 

előrelátás 0 0 1 3 26 68 11 29 

kreativitás 0 0 3 8 19 50 16 42 

a csoportéhoz hasonló 
értékrend 0 0 4 11 18 47 16 42 

következetesség 0 0 1 3 12 32 25 65 

 

 

b) Megkérdezéses kérdőív  

Minta nagysága: 38 fő (20 férfi, 18 nő) 

Minta összetétele: Vezetéstudományi Intézet (15 fő főállású oktató, 5 fő  

    doktorandusz) 

Gazdaságtudományi Kar többi Intézete (18 fő főállású 

oktató) 

Kérdések száma:  10 db 

Kérdések jellege: minőségi 

Genetikailag öröklött viselkedésformákkal kapcsolatos érzésekre, attitűdökre 

irányuló kérdések: 

 Rangsor, dominancia, szabálykövetés 2.1-3., 2.5., 2.9-10. 
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Közvetlenül a genetikailag öröklött viselkedésformák feltárását célzó 

kérdések: 

 Rangsor, dominancia, szabálykövetés 2.4., 2.6-8. 
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4. sz. melléklet 

 

ÁBRÁK JEGYZÉKE 
 

1. ábra Az ember kialakulásához vezető út   

2. ábra Az újszülött imitációi  

3. ábra A mosoly és a nevetés filogenezisének Hooff-féle sémája  

4. ábra A csimpánzok üdvözlő gesztusának „továbbélése”  

5. ábra A Miskolci Egyetem szervezeti felépítése  

6. ábra A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának szervezeti felépítése  

7. ábra A primáták csoportlétszáma és a kurkászásra fordított idő közötti 

összefüggés  

8. ábra A tapintási ingereken keresztül megvalósuló kontaktus  

9. ábra Amerikai egyetemi hallgatókon végzett érintési kísérletek eredménye  

10. ábra Az LNX Kft. Front office – Back office rendszerének belső és külső 

kapcsolatai  

11. ábra Az LNX Kft. Front office – Back office rendszerének szervezeten belüli   

struktúrája  

12. ábra A kutatási területek és a releváns vezetési tevékenységek gyakorlati 

adaptációs logikai kapcsolat-mátrixa 
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