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„A bölcs ember a természet rendje szerint él és cselekszik” 
 

Lao-Ce 
 
 
 
 

1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, TERÜLETE ÉS CÉLJA 
 
 
 

Természethez való vonzódásom gyermekkorom óta töretlen. Áhítattal tölt el a 
legapróbb részletek, rezdülések felfedezése csakúgy, mint a komplex, egymásba ágyazódott 
rendszerek kölcsönhatása feletti elmélkedés. 
Meggyőződésem, hogy az ember sokrétűsége, érzékenysége a körülötte lévő világ dolgaira 
nem csak az egyén, hanem a társadalom javát is szolgálja. 
 Természet- és társadalomtudományos végzettségem megfelelő alapot teremtett arra, 
hogy kutatásom tárgyául egy olyan interdiszciplináris területet válasszak, mely az előbb 
említett két tudományterületet egyszerre érinti. 
Belső késztetéstől vezérelve, a vezetéstudomány teljesen új megközelítése révén 
kutatásaimmal igazi hozzáadott érték előállítását tűztem ki célul. 
Az emberi viselkedés komplexitásának varázsa, a sokunkban megtalálható erre irányuló 
megismerési vágy engem is elkötelezett az emberi természet és az emberi csoportok társas 
viszonyainak tudományos vizsgálata iránt. 
 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. 
 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, egyre nagyobb – 
olykor 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. 
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Disszertációmmal egyrészt szeretnék hozzájárulni a viselkedéskutatásban napjainkra 
felhalmozott, különböző tudományterületek ismeretanyagának 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. 
Úgy gondolom, 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. (Lásd 3. fejezet !) 
 Véleményem szerint ezek mélyreható, szervezeti körülmények közötti kutatása képes 
új, előremutató, a vezetéstudomány területén hasznosítható olyan információkkal, 
eredményekkel, módszerekkel szolgálni, melyek társadalmi jelentősége sem elhanyagolható. 
 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. 
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2. AZ ALKALMAZOTT KOMPLEX MÓDSZERTAN 
 
 
 
 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 egzaktabb feltárását eredményezte. 
 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. 
 A szakirodalmi feldolgozás ismeretanyagának elmélyítésében hasznos segítségemre 
volt az a rendszeres konzultáció, melyet a vezetéstudomány szakértőjével, Dr. Szintay István 
professzorral, és a nemzetközileg is elismert etológussal, Dr. Csányi Vilmos akadémikussal 
folytattam.  
 Tekintettel arra, hogy a viselkedéskutatásban nagy jelentőséggel bír az ember zavaró 
körülményektől mentes, „érzékeny szemlélőként” való megfigyelése − hiszen segítségével 
olyan attitűd- és magatartásbeli finomságok ismerhetők fel, melyek egy más módszerekkel 
dolgozó kutató figyelmét valószínűleg elkerülnék −, arra a következtetésre jutottam, hogy 
hibát követnék el, ha kutatásom egy részének alanyait nem a jelenlegi munkahelyem dolgozói 
közül választanám ki. 
 Csányi professzor és a viselkedéskutatás-módszertanban járatos más kutatók 
véleményét, tanácsait megfogadva − miszerint az ilyen irányú kutatásoknál a minta 
nagyságának növelése helyett sokkal célravezetőbb inkább egy kisebb egység, de annak 
mélyreható, rétegzett vizsgálata − én is ezt az utat követtem. 
A Miskolci Egyetemen lefolytatott empirikus kutatás a Gazdaságtudományi Kar dolgozóinak 
reprezentatív mintáját (38 fő) érintette. 
 Kutatási tevékenységem első fázisában igyekeztem megtalálni azokat a 
humánetológiában eddig már sikeresen feltárt – de nem szervezeti, hanem általános 
körülményekre vonatkozó – területeket, amelyek további határterületi szemléletű vizsgálata a 
vezetéstudományon belül is értelmezhető szegmenseket jelenthet. 
A hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával, a tudományágakban jártas professzorok 
konzultációival, majd a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán végzett feltáró jellegű 
megfigyeléseimmel végül körvonalazódtak a később részletesen vizsgálandó kutatási 
területek. 
 A tanulmányozandó területek meghatározása után önkitöltős kérdőíves felméréssel 
kutattam az emberi kontaktusok, a szinkronizáció, és a dominancia fajunkra legjellemzőbb 
megnyilvánulási formáit, sajátosságait. A kérdőív szerkesztésénél lényeges szempont volt az 
egyes témák több oldalról való megközelítése, növelve ezzel a válaszokból levonható 
következtetések megbízhatóságát. 
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Az önkitöltős kérdőív beérkezett válaszaiból származó eredmények jó alapot teremtettek 
annak a megkérdezéses kérdőívnek az összeállításához, mely a korábban kiválasztott kutatási 
területeket még tovább mélyítve vizsgálta (pl.: kötődési kapcsolatok, csoportszerkezet, 
agresszió, rangsor, szabálykövetés). 
A megkérdezéses kérdőív ún. kettős természete a viselkedéskutatás-alapú vizsgálatoknál 
áldásos hatást gyakorol, ugyanis a kérdések feltevése és a válaszadás során a kérdező 
megfigyelést is végezhet. Az interjú alatt megfigyelt reakciók, testbeszéd-jelek, valamint a 
szemkontaktus az egyes kérdésekre adott szóbeli válaszok mellett bizonyos esetekben fontos 
jelentéstartalmat hordozhatnak. 
 Vizsgálódásaim azonban nem csak a Miskolci Egyetemet érintették. 
Kutatásaimat az üzleti életre is kiterjesztettem, melynek eredményeit esettanulmány 
formájában foglaltam össze. (Ennek konklúzióit a 4. fejezetben ismertetem.) 
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 arra törekszenek, hogy kész megoldásokat kínáljanak, 
hiszen abból több is létezhet. Céljuk sokkal inkább az, hogy gyakorlati – üzleti – problémán 
keresztül reprezentálják 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. 

A disszertáció végén található részben a két diszciplína kapcsolódási pontjainak 
megkeresésével és rendszerbe foglalásával, a gyakorlati alkalmazást lehetővé tevő 
modellalkotási koncepció megalkotásával, valamint három konkrét vezetési tevékenységre 
vonatkozó minta−modell kidolgozásával a kutatási tevékenységem eredményeinek gyakorlati 
jelentősége is kézzelfoghatóvá válik. 
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3. A KUTATÁS ÚJ ÉS ÚJSZERŰ EREDMÉNYEI 
 
 
 

Kutatásom három területen hozott új, illetve újszerű eredményeket. Az eredeti, az 
emberi természet bennünk élő sajátosságait a vezetéstudományban figyelembe vevő és 
hasznosító megközelítés új alapokra helyezheti az utóbbi időben kissé újdonságokban 
szűkölködő vezetéselméleti hátteret. 
Az eredmények talán legnagyobb jelentőségét abban látom, hogy a kutatási felfedezések és 
konklúziók nem maradnak meg az elmélet síkján. 
Az üzleti életben lefolytatott kezdeti „tesztelések” az eredmények gyakorlatban való 
alkalmazhatósági sikereit vetítik előre. 
 A két tudományterület szimbiózison alapuló vizsgálata során mélyrehatóbb elemzésre 
is érdemesnek bizonyult kutatási területek (három fő-, és azon belül két-két alcsoport) az 
alábbiak szerint körvonalazódtak: 

 
 
3.1. Kötődéssel kapcsolatos tézisek 
 

3.1.1. Kontaktusok 
 
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 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. 
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3.1.2. Kötődési kapcsolatok 
 
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 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. 
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. 

 
 
3.2. Csoporttal, csoportszerkezettel kapcsolatos tézisek 
 

3.2.1.Csoportszerkezet 
 

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 – az etológusok által 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.). 

7 



 

Fentiekből látható tehát, hogy a 30-50 fős létszámú „bandák” kivételével mindegyik, a 
humánetológia segítségével eddig általánosságban feltárt, 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 
fogalmaztam 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. 

 
 
3.2.2. Szinkronizáció 
 
Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy a szinkronizációt, és annak kapcsán a 

szubmissziót szervezeti körülmények között vizsgáló kutatásaim eredményei 
vezetéstudományi szempontból egyáltalán nem elhanyagolhatóak. Mely vezető az, aki 
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. 
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Mindezek alapján a következő tézist fogalmaztam meg: 
 

T4. Az emberréválás folyamatában döntő szerepet játszó szociális vonzódást kiegészítő 
szinkronizációs mechanizmusok – analóg 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. 

 
 

3.3. Dominanciával, hierarchiával kapcsolatos tézisek 
 

3.3.1. Agresszió 
 

 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 fogalmaztam meg: 
 
 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. 

 
 

3.3.2. Rangsor, dominancia és szabálykövetés 
 
 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 
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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. 
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. 

 
 
 
Megjegyzés: 
 
A disszertáció az előzőekben bemutatott téziseken kívül még öt tézist tartalmaz, melyet a 
kontextus érdekében az 5. fejezetben mutatok be. 
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4. ESETTANULMÁNY 
 
 
 
 Kutatásom végső fázisában úgy gondoltam, hogy vizsgálódásaimat az üzleti életre is 
kiterjesztem, méghozzá esettanulmány formájában. 
 Választásom a KFKI Számítástechnikai Rt.-re esett, melyen belül a cégcsoport egyik 
tagját, az LNX-et vizsgáltam a legrészletesebben. 
Az Rt. Elnöke elmondta, hogy az LNX-nél 2000-ben végrehajtott sikeres vezetési és 
szervezeti változtatások a cégcsoport tagját üzleti területük biztos piacvezetőjévé tették. 
Az átalakítás előtti, közbeni és utáni állapot alapos megismerése után arra az elhatározásra 
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. 
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 következetes végigvezetése, a 
döntési alternatívák emberi sajátosságokat figyelembe vevő elemzése, kommentálása 
gyakorlati szemlélettel, 16 „Észrevétel” formájában ábrázolja a ténylegesen meghozott 
döntések viselkedéskutatás-alapú konzekvenciáinak filogenetikai színezetét. 
 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 pedig, hogy az ember meglehetősen fogékony az etológiai 
késztetésre, a humánetológiai-vezetési és szervezési összefüggések „meglovaglása” már a mi 
feladatunk, felelősségünk. 
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5. A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA 
 
 
 
 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. 
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-vezetéslélektani, szervezetalakítási vagy konfliktusmenedzsmenttel kapcsolatos 
probléma megoldásához olyan új viselkedéskutatási 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 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. 

 
 
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 
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bennünk élő, evolúciós örökségen alapuló „tulajdonsághalmazt” az életünk megkönnyítése 
érdekében figyelembe vegyük.  
A napjainkban egyre népszerűbbé váló globális vezetés irányzata − úgy tűnik − 
megalapozottan hangsúlyozza a „puha” tényezők kiemelt kezelését. 
Véleményem szerint a viselkedéskutatásból származó eredmények szervezeti körülményekre 
való adaptációja az új megközelítés révén eddig járatlan utak használatbavételével segítheti a 
mindnyájunk számára közös értékként megfogalmazható − előzőekben említett − cél elérését. 
Az emberi természet genetikai örökségen alapuló sajátosságainak figyelembevételét és 
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. 
 
A viselkedéskutatás hozadékának vezetéstudományi adaptációjához azonban mindenekelőtt 
meg kellett találnom azokat a kapcsolódási pontokat, melyek szerves egésszé forrasztják a két 
diszciplínát. Megszületett az egyes kutatási területek és a releváns vezetési tevékenységek − 
egy általam lehetségesnek tartott, de még tovább bővíthető − logikai kapcsolat−mátrixa. 
 
Az erre vonatkozó tézis az alábbi: 
 
 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 gyakorlati alkalmazhatóság érdekében ilyen kapcsolódási pontokkal rendelkező, három 
vezetői tevékenységre (változásvezetés, konfliktusmenedzsment, vezetői „coaching”) 
vonatkozó minta−modellt alkottam. 
 
A változásvezetés viselkedés−centrikus modelljének megalkotásakor a változással szemben 
tanúsított magatartási sajátosságokból, a változásvezetés Kotter−féle modelljéből, valamint 
saját kutatási eredményeimből építkeztem. 
 
A változásvezetésre kidolgozott viselkedés−centrikus modell összefoglaló tézise a következő: 
 
 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. 

 
 
A konfliktuskezelés legfőbb feladatai, az észlelt konfliktusok kezelésének logikai sorrendjére 
vonatkozó korábbi felismerések, és a saját kutatási eredményeim alapján a következő 
megállapításra jutottam: 
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 T10.  A szervezeti konfliktusok kezelését célzó vezetői 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. 

 
 
A vezetői „coaching”−ra irányuló új megközelítésem viselkedési és lélektani tényezőkre 
koncentrálva született meg, így többek között munkaszervezési problémák, vezetői stressz, 
kommunikációs gondok, döntési bizonytalanság, elégedetlenség, motiváció−hiány, vagy akár 
megromlott munkatársi kapcsolatok kezelésében is hasznos segítőtárs lehet. 
 
Az erre vonatkozó tézisem az alábbi: 
 
 T11.  A vezetői „coaching”−ra kidolgozott 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. 

 
 
 
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. 
 
A jövőt illetően 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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