
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

GROW-TMI tanácsadói coachingképzése 

A GROW-TMI, valamint Dr. Várkonyi Zsuzsa és Generál Péter be-
mutatót tartott az ősszel induló Tanácsadói coachingképzésről egy 
Demo Coaching Workshop keretében 2006. augusztus 30-án. A 
workshop rövid ízelítőt adott a 3 hónapos képzés programjából, 
megismertet a képzés módszertanával és egyben résztvevőként be-
tekintést nyújtott a coaching szemléletű vezetés alapjaiba is. 
 
Tárgyszavak: coach; coaching; tanácsadás; kommunikáció;  

vezetés; képzés. 

Bevezetés 

A GROW-TMI által képviselt módszertan szerint a coaching szemlé-
letű kultúra a szervezet minden tagját képes jobb teljesítményre ösztö-
nözni, mert az emberi kapcsolatok bármilyen szintjén hasznosítható esz-
köztárat kínál:  

Ahogy egy edző (coach) képes eljuttatni a sportolót a világcsúcsra, 
úgy segíti… 

– az executive coach a vezetőt eredményesebb működéshez, 
– a vezető a beosztottat jobb teljesítményhez, 
– a tanácsadó az ügyfelét hatékonyabb működéshez! 
E szemléletmód alapján idén első ízben szólt a GROW-TMI coach-

ingképzése annak a tanácsadói körnek, akik számára a szakmai érvé-
nyesülés egyik sikertényezője, hogy mennyire hatékonyan alkalmazzák 
a professzionális kapcsolatkezelés készségtárát és az ügyfél-kommuni-
káció eredményes menedzselését. Ennek elsajátítása zajlik évek óta si-
keresen a GROW-TMI coachingképzésein. 

A GROW-TMI Kft. egyike volt azoknak a tanácsadó cégeknek,  
amelyek elsőként kínáltak executive coaching és egyéb felső vezetői 
coaching programokat Magyarországon. A képzés két vezetője  
Dr. F. Várkonyi Zsuzsa és Generál Péter jelentős hazai és nemzetközi 
tapasztalattal rendelkezik a vezetésfejlesztés és coaching területén.  



A tanácsadói készségek fejlesztése 
„Egyszerre látni a megoldandó feladat tárgyi és személyi nehézsé-

geit, elfogadhatóan, és hatékonyan kommunikálni saját határainkat és 
szakmailag korrekt módon egyezkedni a konfliktusmegoldásban vállalt 
szerepünkről… Ezek azok a kihívások, amelyekkel minden tanácsadó 
nap, mint nap találkozik a munkája során.” – Dr. F. Várkonyi Zsuzsa, a 
GROW-TMI által szervezett, ősszel induló továbbképzés ilyen és ehhez 
hasonló kihívások leküzdéséhez nyújt gyakorlati és elméleti segítséget 
hivatásos tanácsadók számára. 

A GROW-TMI több éve foglalkozik tanácsadók fejlesztésével és ve-
zetői coachingképzéssel. A tanácsadó sikere – magas szintű szakmai tu-
dása mellett – döntő mértékben attól függ, mennyire hatékonyan alkal-
mazza a professzionális kapcsolatkezelés készségtárát. A Dr. F. Várkonyi 
Zsuzsa által tartott képzésen a tanácsadók egyrészt elsajátíthatják a pro-
fesszionális kommunikáció eszközeit, másrészt egy olyan szemlélettel és 
gondolkodásmóddal ismerkedhetnek meg, amely térképként segíti a tájé-
kozódásukat a váratlanul felbukkanó problémás helyzetekben.  

A tanácsadók tulajdonképpen hivatásos szakmai segítők, számukra 
elengedhetetlen egy olyan eszköztár, amely a legkülönfélébb helyzetben 
is iránymutatást nyújt, és segít eligazodni az egyedi esetek útvesztőjé-
ben. A tanácsadó nem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül 
hagyja a személyes, emberi problémákat, sikere döntő mértékben függ 
kapcsolatkezelési készségeitől.  

„A coaching jelentése ez esetben nem más, mint fejlesztő, támoga-
tó, együtt gondolkodó, a problémamegoldást nem átvállaló szakértői 
hozzáállás bármely olyan feladat vagy probléma esetén, ahol a problé-
magazda segítségért fordul a vezetőhöz vagy külső tanácsadóhoz.” – 
állítja a dr. F. Várkonyi Zsuzsa, a továbbképzés vezetője.  

A képzés vezetőjéről 
Dr. F. Várkonyi Zsuzsa pszichológus, egyetemi doktorátus, számos 

kommunikációs és önismereti könyv szerzője (Már százszor megmond-
tam, Tanulom magam), a Thomas Gordon féle kapcsolati modell egyik 
hazai meghonosítója egyike volt az első coach-oknak Magyarországon. 
Több mint húsz éve vezet itthon és külföldön önismereti és kommuniká-
ciós tréningeket. A GROW-TMI szakértője és executive coach-a, és több 
éve sikerrel tart coachingképzést felső vezetők számára. Jelen képzésen 
az évek során, tanácsadóként, segítőként gyűjtött tapasztalatait, tudását 
adja át a résztvevőknek. 

 



A workshop másik előadója, Generál Péter közel 20 éve foglalkozik 
közép- és felső vezetőknek szóló menedzseri és kommunikációs kész-
ségfejlesztő programok fejlesztésével, szervezésével, lebonyolításával, 
és 10 éve a GROW-TMI vezető tanácsadója. 

A képzés ütemezése 

Az ilyen típusú képzés egy kétnapos alapozó tréninggel indul, ahol a 
résztvevők elsajátíthatják a hatékony tanácsadói munkához elengedhe-
tetlen hiteles kommunikáció alapjait. Ezt követően a képzés heti 4 órás, 
azaz „jól emészthető” adagokban folytatódik, így a résztvevők hétről hét-
re kipróbálhatják új tudásuk használhatóságát, amit a következő találko-
zón igény szerint meg is oszthatnak egymással. A 7 hetes tematikus 
programot további 3 esetmegbeszélő találkozó követi, ahol a résztvevők 
aktuális feladataikkal való boldogulását vitatják meg az újonnan tanultak 
fényében. A GROW-TMI korábbi coachingképzéseinek az eredményes-
ségét igazolja, hogy a 3 esetmegbeszélő találkozóra is minden résztvevő 
igényt tartott. 

Mi a COACHING – és mire való? 
Miért van szükség új szemléletre? 

Az elmúlt évtizedekben megbetegítő méreteket öltött a hatékonysági 
verseny. A jól motiválható emberekről kiderült, hogy sikervágyuk köny-
nyen elhallgattatja elemibb igényeiket: egészségük és harmonikus életük 
súlyos kárára is teljesítenek. A statisztikák tanúsága szerint a gazdasági 
és kulturális élmezőnyben a managerek halnak legkorábban.  

Valamit tenni kellett, hogy a hatékonyság csorbulása nélkül élhetőbb 
legyen az üzleti világban való részvétel. Ez a felismerés jó néhány „hu-
mánus” változáshoz vezetett el. Elterjedt egy stresszoldást szolgáló test-
edző kultúra, megszülettek az érzelmi biztonságot fokozó csapatépítő 
eljárások. És a coaching – mint szemlélet és szolgáltatás.  

A professzionális támogatás  
A coaching nem más, mint az a támogató megbeszéléssorozat, amit 

egy problémamegoldáshoz és együttműködési kérdésekhez értő szak-
ember nyújt a hozzáforduló munkatársnak. A coaching folyamatban sem 
értékelés, sem jutalmazás vagy szankcionálás nem kap szerepet. Pusz-
tán a hosszú távú szakmai működés fejlesztése a cél. A coach szakterü-
lete az operatív és a kapcsolati működés optimális összehangolása. 



Kétféle coaching 

Csúcsvezetők többnyire külső szakértő coachot választanak, akik 
függetlenek az ő munkahelyi hierarchiájuktól. E nélkül a különállás nélkül 
nemigen alakulhat ki az a biztonság, amely a hiteles problémafeltárás-
hoz szükséges.  

A coaching másik fontos formája viszont a hierarchián belül valósul 
meg: az adott területen járatlanabb, fiatalabb munkatársnak is szüksége 
lehet támogató segítségre, amit valamelyik tapasztaltabb kolléga – gyak-
ran a közvetlen főnök – nyújthat. Ha képes erre! A GROW-TMI coaching 
csapata nemcsak külső szakértői coachingot biztosít egyes vezetők fej-
lesztéséhez, hanem több éve olyan tréningjellegű csoportos képzést is 
nyújt, ahol az igényes vállalati vezetők megtanulhatják azt a szemléletet 
és készségtárat, amely munkahelyükön őket is sikeres coach-csá teszi.  

A támogatás pedig jár! 

A legdrámaibb újdonság ebben talán nem is a coachingtámogatás 
szakmai tartalma, hanem az a szemléletváltozás, hogy segítséget nem-
csak feladatokhoz és projektekhez kérhetünk, hanem személyes nehéz-
ségek és elakadások megoldásához is. Míg hagyományosan minden 
egyéni működési gond takargatandó szégyent jelentett, ebben az új kor-
szakban megszületett az engedély:  

„Ha elég jó vagy, akkor senki sem várja, hogy tökéletes légy!”.  
A tehetséges vezető és a tehetséges kezdő munkatárs egyaránt 

megérdemli, hogy olyan támogatót kapjon, akivel „büntetlenül” megbe-
szélheti nehézségeit. Erre a fajta támogatásra azonban nem könnyen 
válunk alkalmassá: a kapcsolatkezelés magasiskolája ez, amit a legtöbb 
embernek ki kell járnia, mielőtt mesternek mondhatná magát. Márpedig 
az üzleti világ egyre több ilyen mesterre tart igényt.  

GROW-TMI 

A nemzetközi háttérrel rendelkező GROW-TMI készség-, vezetői 
kompetencia, értékesítés-, és szervezetfejlesztést célzó tanácsadói 
szolgáltatásokat kínál partnerei számára. Inspiráló képzési programjai-
nak és fejlesztési folyamatainak középpontjában az egyén és vállalati 
érdekek összehangolása áll, amely révén mindkét szereplő számára biz-
tosított a fejlődés és eredményes működés lehetősége. A GROW-TMI 
folyamatosan figyelemmel kíséri a legújabb fejlesztéseket és nemzetközi 
irányzatokat. Hazánkban 1995 óta képviseli a TMI Worldwide tréning, 

 



tanácsadás és consulting szolgáltatásait, a közelmúltban pedig két nem-
zetközileg elismert módszertant tett elérhetővé; a szervezetfejlesztést és 
márkaépítést összehangoló Branded Customer Service tanácsadási fo-
lyamatot, valamint az egyik leghatékonyabb értékesítési technikát magá-
ba foglaló Effective Selling Program-ot (ESP).  

Tanácsadói coachingképzés az üzleti célok  
megvalósításának szolgálatában 

Egy vándor sétál az erdőben, és meglát egy favágót, aki egy vastag 
fatörzzsel küzd. A fának még épphogy csak a kérgén látszik a fejsze 
nyoma. 

– Szép napot! Hogy s mint? – kérdezi a favágótól. 
– Ne is kérdezd! Este hatig ki kell vágnom ezt a fát, már órák óta 

csinálom, és alig haladtam. 
– Mi lenne, ha megéleznéd a fejszédet? – javasolja a vándor. 
– Viccelsz? Nincs énnekem arra időm, mondom, hogy hatig végez-

nem kell – válaszolja mérgesen a favágó, és tovább csapkodja 
tompa fejszéjével a fatörzset. 

A tanácsadó sikere – magas szintű szakmai tudása mellett – döntő 
mértékben attól függ, mennyire hatékonyan alkalmazza a professzionális 
kapcsolatkezelés készségtárát, ezért egyre nő az igény ezen készségek 
fejlesztésre iránt.  

Milyen kihívásokkal kell egy hivatásos tanácsadóknak nap, mint nap 
szembenézniük?  

– együtt lássák a megoldandó feladat tárgyi és személyi nehézsé-
geit; 

– felismerjék a rájuk osztott szerep ki nem mondott vonatkozá- 
sait; 

– hozzáértő fülük legyen az egyéni ellenállásokra és eszközeik 
ezek oldására; 

– észrevegyék, ha valami baj van a megbízással; 
– átlássák a megbízói körben lévő szerepzavarokat, határsérté-

seket; 
– elfogadhatóan és hatékonyan tudják kommunikálni saját határa-

ikat; 
– tudjanak szakmailag korrekt módón egyezkedni a konfliktus-

megoldásban vállalt szerepükről; 
– világos elvek alapján tudjanak dönteni saját tennivalóikról, azaz 

biztonságosan meg tudják különböztetni egymástól a problé-



mafeltárást, tanácsadást, meghallgatást és átirányítást igénylő 
helyzeteket.  

A GROW-TMI harmadik éve kínál munkahelyi vezetőknek olyan 
képzést, amelyen nemcsak a professzionális kommunikáció eszközeit 
tanulhatják meg, hanem egy olyan szemléletet és gondolkodást is, 
amely térképként segíti tájékozódásukat a váratlanul felbukkanó vezetői 
helyzetekben. A tanácsadók tulajdonképpen hivatásos szakmai segítők, 
nekik van tehát leggyakrabban szükségük egy ilyen „térképre” és esz-
köztárra. Ők nem ámíthatják magukat azzal, amivel az emberek közti 
problémáktól ódzkodó munkahelyi vezetők szokták: hogy „Ez nem az én 
dolgom!”. A tanácsadó sikere – tárgyi szaktudása mellett – döntő mér-
tékben függ kapcsolatkezelési készségeitől.  

A coaching kifejezés jelentése itt nem több és nem kevesebb, mint 
fejlesztő, támogató, együtt gondolkodó, de a problémamegoldást 
nem átvevő szakértői hozzáállás bármely olyan feladat vagy probléma 
esetén, ahol a problémagazda segítségért fordul a vezetőhöz vagy külső 
tanácsadóhoz.  

A GROW-TMI coachingképző-programjain meglepve tapasztalják a 
résztvevők, milyen kevés hatékony kapcsolatkezelő eszközt kaptak akár 
felnövekedésük, akár felsőfokú képzésük során. Milyen nehéz egy hosz-
szadalmas történetből meghallani és kiemelni a perdöntő tényeket és 
személyes elakadásokat! Milyen nehéz úgy konfrontálni a másik embert, 
hogy az ő igazsága se legyen érvénytelenítve; hogy eközben „okénak” 
érezhesse magát, és mégis készen álljon a változásra! Ezeket a kapcso-
latkezelő eszközöket és konfliktusmegoldó készségeket sajátíthatják el a 
résztvevők coachinképzésen, miközben a támogatói-tanácsadói szerep-
ről való gondolkodásuk is lényegesen átalakul. 

A coaching nem karitatív munka, nem önzetlen tevékenység, hiszen 
minden erre fordított idő: befektetés, amely többszörösen megtérül! 

Kiknek szól a képzés? 

– Olyan szakértői tanácsadóknak, akik elkötelezettek tanácsadói 
működésük tudatosítására és megújítására. 

– Olyan belső coachoknak, akik már használják, de szívesen to-
vábbfejlesztenék ezeket a készségeiket. 

A fejlesztési program várható eredménye 

A program végére a résztvevők 
– átfogó képet kapnak a coaching stílusú tanácsadói működésről; 

 



– megismerik a GROW-TMI „térképét” a coaching/nem-coaching 
helyzetekről; 

– megtanulják a térképet saját működésük helyzeteire adaptálni; 
– áttekintést nyernek a coachingot támogató elméleti modellekről és 

gyakorlati alkalmazásukról; 
– képesek lesznek hétköznapi helyzetekben azonosítani a felmerülő 

igényeket és tudatosítani saját szerepüket az ütközések oldásá-
ban; 

– növekvő önismeretük révén hatékonyabb támogatókká válnak. 
 
A képzés módszertana és tematikája 
 

 
 
 
Azoknak az érdeklődőknek, akik még nem rendelkeznek tréningta-

pasztalatokkal a hiteles kommunikáció terén1, kétnapos alapozó tréning-
gel indul a képzés. Ezt követi a tényleges Vezetői Coachingképzés, 
amely 7, egyenként 4 órás workshopból épül fel. Az elméleti és gyakorla-
ti elemek kiegyensúlyozottan váltják egymást. Ezt a képzést három talál-
kozásból álló esetmegbeszélő workshop egészíti ki.  

Coachingkommunikációs alapok tréning  

A kétnapos tréning bevezet azokba a kommunikációs alapismere-
tekbe, amelyek nélkülözhetetlenek a ráhangoltság, az elfogadás, az em-
pátia megmutatásához, valamint alkalmasak a tiszta, egyszerű, egyér-
telmű, őszinte önkifejezéshez. 

A coach – akár külső szakértő, akár hierarchián belüli támogató – 
kapcsolatkezelési tudása annyiban tér el a szokványos pszichológiai 

                                                 
1 A GROW-TMI az Érzelmi Intelligencia, az Asszertivitás és az Önismeret témakörében nyújt 
kommunikációs alapokat biztosító programokat. Szintén alkalmas előzmény a Gordon-
modellel vagy Marshall B. Rosenberg Erőszakmentes Kommunikációjával szerzett tréningta-
pasztalat. 



szaktudástól, hogy egy teljesítményközpontú világban kell megmutatnia 
hasznosságát, miközben nem veti be a jutalmazás/büntetés vagy értéke-
lés fegyverét. A coachingképző programot megelőzi a coachingkom-
munikációt megalapozó tréning, hogy az automatikus, zsigeri reakciók-
hoz szokott résztvevők egy jóval magasabb tudatosságot igénylő, pro-
fesszionális kommunikációs eszköztárat sajátítsanak el. 

A képzés formája 

Az intenzív, 2–3 egybefüggő napból álló tréningeknek világos idő-
gazdálkodási és szervezési előnyei vannak. Azok a fejlesztési progra-
mok azonban, ahol a szemléletváltás és a korszerű vezetői működés 
készségszintre emelése a cél, lényegesen jobb eredményt hoznak, ha 
időbeosztásuk “emészthető” adagolást és alkalomról alkalomra kellő 
gyakorlási időt biztosít a résztvevők számára. A 7 hétre elosztott – al-
kalmanként 4 órás – programjainkon nemcsak összehasonlíthatatlanul 
maradandóbb fejlődésről és mélyebb megértésről számolnak be a részt-
vevők, hanem a megmutatkozáshoz szükséges biztonságérzetük is fel-
tűnően nagyobb.  

Coachingképzés, ahogy azt a korábbi résztvevők látták 

„…Megtanít felismerni olyan kommunikációs zsákutcákat, amelyek-
be rendszeresen, naponta belefutunk. Megértjük, miért zsákutcák ezek 
és megtanuljuk, hogyan kerüljük ki őket. Megtanuljuk és gyakoroljuk 
egyszerűen, világosan megfogalmazni gondolatainkat, érzéseinket, és 
azt, hogy hogyan figyeljünk sokkal jobban egymásra…” 

„…A coachingképzés számomra elsősorban gyakorlatiassága miatt 
volt hasznos. A helyzetek és gyakorlatok komoly önismereti tanulsággal 
is szolgáltak, ez pedig a coachingmunkához a későbbiekben elengedhe-
tetlen. Attól igazán meggyőző, hogy saját magam is tapasztalhattam a 
hatását...” 

A képzés technikai részletei 

A képzés ára: 490 000 Ft + áfa 
Az ár tartalmazza a képzés folyamán az ellátást, az elméleti anya-

gokból készített kézikönyvet és a képzés más segédanyagait.  
A képzések, a gyakorlati jellege miatt kis létszámú csoporttal indulnak 

(8–12 fő). 

 



 
 
 

A képzés vezetői 
 
 
DR. F. VÁRKONYI ZSUZSA 
– utam a coaching-ig –  
 
 
Amikor több évtizeddel ezelőtt tanulni kezdtem a

lunk még nagyon szűkösek voltak az elképzelések er
Ahogyan és amilyen területen én ma emberekkel f
szinte semmi nem volt ismerős a magyar szakember
csak az önismeret-fejlesztés fogalma volt ismeretlen, 
az egészséges, alapvetően jól működő embernek le
demes megadni a szakértő támogatást, mint az eg
„betegnek”.  

Az egészség javítása (nem pedig a betegség tün
régóta vonzó terület számomra. Ez a cél vezetett akk
ben másodmagammal behoztuk Magyarországra Tho
munikációs és személyiségfejlesztő tréningjeit. Nálun
ren olvasták Gordon műveit, és ötvenezren végez
modellel megismertető kurzusokat. Úgy számolom, 
venezer emberből ezerötszáznak biztosan én voltam a

Gyakorló pszichológusként olyan emberekkel fogl
akarják érteni saját működésük nehézségeit, és így biz
jövőbeni elkerülését. Hogyne lenne ennek komoly ér
vezetés területén is? Ma már ezt senki sem vitatja
kapcsolati csapdák kivédéséről szól két könyvem, a „M
mondtam” és a „Tanulom magam” című is.  

Amikor öt évvel ezelőtt felkérést kaptam a TMI-tól,
a vezetői coachingképzés bevezetésében, nem azon
Számomra a „céges tréningek” mindig nehezebb terep
a saját motivációból résztvevők csoportjai. Nem szerete
magam, azaz a hitemet, elképzeléseimet, ismereteimet
én ugyan nem erősködöm! Ez jutott először eszembe
győztek – nemcsak leendő kollegáim, hanem a szint
coaching tapasztalata is: az a vezető, aki ilyesmire válla
motivált, mint bármely más, önismereti munkára önkén
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zetői coaching ugyanolyan bizalmas, meghitt és jutalmazó, mint az a 
munka, amelyet a magánélete gondjaival érkezőkkel végzek.  

Csak azt sajnálom, hogy ez a szakterület túlságosan fiatal, én meg 
túlságosan öreg ahhoz, hogy mesterem akadjon. Pedig örömmel tanul-
nék tőle is. De a coachingkapcsolatban megismert vezetőktől – mind-
egyiküktől – sokat tanulok. Remélhetőleg ők is tőlem.  

 
 
 
 
GENERÁL PÉTER 
 
 
A Vezetői Coachingképzés folyamatában  
a 2 napos kommunikációs alaptréninget vezeti. 
 
 
 
 
 
Péter több mint 20 éve foglalkozik közép- és fels

menedzseri és kommunikációs készségfejlesztő pro
vel, szervezésével és lebonyolításával.  

1997 óta a GROW-TMI trénere/tanácsadója, k
Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. alap
igazgatója volt.  

 
Főbb szakterületei:  

– Érzelmi Intelligencia fejlesztés. 
– Kommunikációfejlesztés. 
– Együttműködés fejlesztés, csapatépítés. 
– Készségfejlesztő tréningek. 
– Értékesítés fejlesztése. 
– Executive Coaching. 
– Egyéni és csoportos vezetőfejlesztés. 

 

 

 

ő vezetésnek szóló 
gramok fejlesztésé-

orábban a Trainex 
ítója és ügyvezető 

 



Dr. F. Várkonyi Zsuzsa coach 

Coaching és coaching szemléletű vezetés  
az üzleti világban 

Mi a coaching? 

A mai angol nyelvben ez a szó edzést, pontosabban az edző által 
végzett munkát jelenti. A jó edző (coach) támogatást, útmutatást és tel-
jesítményt fokozó „fogásokat” kínál. Azzal segíti a versenyre készülő 
sportolót, hogy keretet biztosít a felkészüléshez, jól hasznosítható infor-
mációkat ad át, figyeli és értékeli a részeredményeket. Hozzáállására a 
szurkolás és a versenyző által kitűzött cél követése a jellemző.  

Ha elfogadjuk az edzőnek ezt a meghatározását, akkor nem is any-
nyira rossz ez a szóválasztás. Az üzleti világban a vezetők széles rétege 
van kiéhezve egy ilyen „edzőre”. Valakire, aki csak neki szurkol, akinek 
titoktartásában megbízhat, aki előtt rejtőzködés nélkül beszélhet vezetői 
nehézségeiről. A vezetőtámogatást végző coachnak azonban nem a ve-
zető szakterületéhez kell értenie, hanem a problémamegoldó gondolko-
dás, a kapcsolatkezelés és általában az emberi működés optimalizálá-
sához. 

A mai magyar nyelvbe a coaching szó több jelentéssel is bekerült. 
Vannak vállalatok, ahol a valaha magas beosztású, de hirtelen pozíció 
nélkül maradt munkatársra is jobb híján ezt a címkét ragasztják. Hogy 
ilyen esetben mit fed az illető „coaching” tevékenysége, nem tudom.  

A szó másik, gyakran használt jelentése már körülhatároltabb: arra 
a természetes vezetői feladatra utal, amelynek lényege az adott terüle-
ten még járatlan, beosztott munkatárs támogatása, betanulásának köve-
tése, kezdeményezéseinek megvitatása. Ez valóban nem tanítás, nem 
döntés- vagy felelősségátvétel, hanem hozzáértő tevékenységkísérés. 
Ha jól csinálják. Ezt belső coachingnak nevezzük, mivel céghierarchián 
belüli támogatásról van szó.  

(Van ahol ezt a kifejezést a mentori szereppel azonos értelemben 
használják. Látok néhány fontos különbséget, pl. azt, hogy a cégen belüli 
mentor és mentoráltja között nincs, illetve ne legyen közvetlen hierarchi-
kus függés. Csak így tud a mentor elfogulatlan, ellenérdekeltségtől men-
tes maradni, szemben a belső coaching-feladatokat is ellátó vezetővel, 
akitől ez a teljes elfogulatlanság nem várható. Nála a coaching hozzáál-
lás a fő elvárás, amit logikusan szakítanak meg vezetői szerepéből adó-
dó ellenszempontjai.) 



Ebben az írásban szó lesz a coachingnak egy harmadik fajtájáról, a 
külső szakértői coachingról is. Itt egy hierarchián kívüli, elfogulatlan ide-
gennel szerződik a vezető arra, hogy támogatást kapjon munkastratégiá-
ja valamilyen vonatkozásának javítására. A coach hozzáértési területe 
sajátos: a kapcsolati és az operatív működés optimális összehangolása 
az ő tudománya. Munkájának magyar neve egyelőre „személyes vezetői 
fejlesztés”, ami egyszerre korrekt és semmitmondó2. Tartalmilag a „veze-
tőtámogatás” kifejezést szeretem legjobban, de persze ennek is hallom a 
nyelvi nehézkességét.  

A külső szakértői coaching példáján szeretném majd bemutatni azo-
kat a kapcsolatkezelési sajátságokat, amelyek a „coaching szemléletű 
vezetés” előnyeiről is a legszemléletesebben beszélnek.  

Minek ez az egész? 

Ne ringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy a humánus szem-
léletű vezetés eszméje a gazdasági vezetők humánus szemléletéből 
született. A munkaerőpiac a demokratikus országokban előbb-utóbb ta-
lán elérte volna, hogy az emberségesség mint érték ebben az életszfé-
rában is megjelenjen, de a rábólintást nem ez az alulról jövő nyomás 
kényszerítette ki. Hanem az, hogy a gazdasági vezetők ebben az ügy-
ben is számításokat végeztek: a humánus vezetés egyszerűen megéri, 
beválik, több pénzt hoz a konyhára.  

Mik azok a tények, amelyek sok vezetőt meggyőztek efelől? Kezdjük 
a konkrét hozadékokkal. Ahol jól érezték magukat a munkavállalók (hogy 
ez mitől függ, erről is nemsokára szó lesz), ott  

1. több kreatív ötlettel gazdagították a folyamatokat,  
2. kevesebb selejt keletkezett, kevesebb „baki” történt,  

                                                 
2 Sosem örülök, ha egy jól körülhatárolt fogalomra nem találunk magyar szót. Ugyanezzel a 
problémával küzdenek egyébként, elég reménytelenül a németek és franciák is. Két okból is 
reménytelenül: egyrészt mert rövidségük miatt az angol szavak verhetetlenek ebben a ver-
senyben, másrészt mert a szóalkotásról vallott angol “felfogás” is verhetetlen. Míg a magyar, 
német, francia – vagy talán még sok, általam nem ismert – kultúrában addig toldozgatják a 
kifejezéseket jelentésdifferenciáló jelzőkkel, míg végül használhatatlanul hosszúak lesznek 
(és marad a rövid, angol szó, amely a mi fejünkben még nincs telepakolva másfelé vezető 
felhangokkal), az angolok nem ódzkodnak az “elhasznált jelentésektől”, nem félnek a fel-
hangoktól, például attól, hogy az autószerelőnél a body szó hallatán bárki is egy női fehér-
neműre, egy peranyagra, egy hegedűtokra, egy testületre vagy egy hullára gondolna. Pedig 
ezek ugyanúgy a body szó 20-25 jelentése közé tartoznak, mint a karosszéria. (Az autósze-
relőnél ez utóbbi a helyes megfejtés, amit mi a változatosság kedvéért a franciáktól szerez-
tünk be).  

 



3. a munkatársak ritkábban szalasztottak el fejlesztési, terjeszkedé-
si, cégérvényesítési lehetőségeket,  

4. megbízhatóbb volt az előállított termék/szolgáltatás minősége,  
5. kevesebb napot mulasztottak a munkatársak,  
6. jelentősen kisebb volt a munkaerő-fluktuáció,  
7. és feltűnően hatékonyabb és felelősségteljesebb a válságkeze-

lés.3  
 
Mi a közös ezekben az eredményekben? Az, hogy mindegyik a 

munkatársak belső motivációjára épül. Ezeket pusztán magas fizetéssel 
elérni nem lehet, szankciókkal még kevésbé.  

De mitől lesz valaki „belülről motivált”?  

Ennek két szorzótényezője van. Az első abból fakad, hogy a teljesí-
téshez és alkalmazkodáshoz való viszonyunkat neveltetésünk tagadha-
tatlanul elég komolyan megszabta, tehát felnőttkorban már kétségtelenül 
nagy a „hozott anyag”, a rögzült hozzáállás. Ha szélsőségesen kiszolgál-
tatottak voltunk felnövekedésünk során, akkor nagy az esélye annak, 
hogy felnőttként is a hatalomnak való kiszolgáltatottsághoz igazítjuk vi-
selkedésünket. Magyarul: ha éppen van mitől tartanunk, behúzzuk a 
nyakunkat, amikor viszont nincs, akkor lubickolunk a szabadságban, 
korbács híján nem teljesítjük az elvárásokat, azaz lelkiismeretünk nem 
pótolja az épp távollévő hajcsárt. Az erősen erre „programozott” munka-
társtól okos dolog megszabadulni, sőt, lehetőleg nem is alkalmazni őt, 
mivel átprogramozása erőnket meghaladó feladat lehet.  

A másik szorzótényezőt azonban az aktuális, felnőttkori helyzet ad-
ja. Az, hogy az adott közegben megéri-e alkalmazkodnom és jól teljesí-
tenem. A legtöbb ember ugyanis – szerencsére – nem szenvedett el 
olyan szélsőséges függést, mint az előbb említett csoport, és azt tapasz-
talta, hogy jobban jár, ha jól működik, és rosszabbul, ha nem. Vagyis 
hogy viselkedésének igenis van hatása a kapcsolatra és az eredmények-
re. Ők az a népes csoport, akik felnőtt korukban jó és rossz irányba egy-
aránt befolyásolhatók, mivel mérlegelik, mit kapnak. Ahol jól érzik magu-
kat, ott szívesen fektetnek be energiát, hiszen ez megtérül az elfogadott-
ság és elismerés ezer formájában. Ahol viszont nem osztják ki nekik a 

                                                 
3 Az amerikai Gallup Intézet idevonatkozó kutatási eredményeit Curt Coffman–Gabriel 
Gonzales-Molina, Follow this Path című könyve ismerteti, amely hamarosan magyarul is 
megjelenik a Bagolyvár kiadónál. 



megérdemelt „piros pontokat”, ott befékeznek, és a szükséges minimum-
ra szorítják vissza erőfeszítéseiket.  

Ha az iménti héttagú listát megnézzük, csupa olyan pozitív ered-
ményt találunk benne, amelyeket egy elégedetlen munkavállaló büntet-
lenül szabotálhatott volna. Büntetlenül, hiszen ezek nem előírható, tehát 
nem is számon kérhető teljesítmények, a megkerülésükre használt kis-
kapuk legálisak. Ki merné szankcionálni az influenzát, amit immunrend-
szerünk a rövid távú elmenekülés eszközéül vet be? A tények valóban 
azt mutatják, hogy még a banális megbetegedések gyakorisága is ösz-
szefügg a munkahelyi közérzettel. És ha valaki mégis megpróbálná 
szankcionálni, rájönne, hogy hatalmi eszközökkel nem tudja egészsé-
gessé tenni csapatát. Ahogy lelkessé és találékonnyá sem. A jó közérze-
tű munkatárs minden többleteredménye arra épül, hogy ezekben a telje-
sítményekben önként van jelen.  

Mitől jó a munkahelyi közérzet, mitől „önkéntes” a munkatárs  
helytállása?  

Ha nem spirituális elszámolású emberről van szó – ők elég kevesen 
vannak a mi kultúránkban –, akkor a közérzet az egónk jóltápláltságától 
függ. Az ego pedig szüntelen elfogadásra, elismerésre, megértésre, biz-
tonságra, a csoporthoz tartozás bizonyítékaira, a pótolhatatlanság érzé-
sére és a képességei bizonyítására szolgáló kihívásokra vágyik. Ezek a 
táplálékai. Ott jó dolgozni, élni, barátkozni, ahol ezeket az egotáplá-
lékokat nagy valószínűséggel megkapjuk.  

Ha ez ilyen egyszerű, akkor miért nem minden vezető (és szülő 
vagy tanár) törekszik efelé?  

Miért működnek sokan mégis úgy, hogy a hozzájuk beosztott (hoz-
zájuk született, hozzájuk beiratkozott) emberek rosszul érzik magukat, és 
amint tehetik, odébb is állnak mellőlük? A magyarázat itt, a vezetői olda-
lon is, a „jó/rossz programozás”-ban keresendő.  

Ma már pszichológiai közhely, hogy személyiségünket legerősebben 
első éveink tapasztalatai alakítják: 

Akik együttműködésben nőttünk fel – még ha nem is hibátlanban –, 
azoknak fontos a másik fél jólléte is. Ezért hajlunk inkább arra, hogy 
nyertes–nyertes végeredményt célozzunk meg.  

Akik viszont erőszakban nevelkedtek, azok minden kapcsolati ese-
ményben, egész életük során egy győztes–vesztes párost látnak lelki 
szemeik előtt. A számukra elképzelhető egyetlen jó megoldás az, ha ők 
győznek. És mivel tapasztalatuk szerint vesztesnek lennie kell, ezért vi-

 



lágos a szereposztás. Le kell nyomni a másikat a vesztes pozíciójába. 
Ez a típus valóban talál örömet a másik tehetetlen engedelmességében, 
mert ebben látja a garanciát, hogy az ő akarata viszont nem lesz meg-
erőszakolva.  

Honnan szerzik a hatalmat ehhez?  

Jutalmazó és bűntető eszközök begyűjtésével. Ezek a hatalom tény-
leges eszközei, bármilyen szintű hatalomról legyen is szó. Főbelövéssel, 
elbocsátással vagy csokimegvonással fenyegetni a tőlünk függő embert 
a hatalom szempontjából nem nagy különbség (csak puska, munkáltatói 
jogkör vagy csoki kell hozzá), ahogy a fogolynak besúgásért juttatott ext-
ra beszélő, a beosztott munkatárs évvégi bónusza vagy a gyereknek jó 
bizonyítványért vásárolt Lego sem különbözik egymástól, ha azt nézzük, 
hogy mindegyik esetben a büntetés elkerülése, illetve a várt jutalom mo-
tiválta a függő felet, nem pedig a szükségesség belátása, a lelkiismeret, 
a tudásszomj vagy az együttérzés. Ezen utóbbiak lennének ugyanis 
azok a belső hajtóerők, amelyek eredményére akkor is számíthat a veze-
tő (a szülő, a tanár), amikor ő nincs jelen.  

A hatalomból működő ember nemigen győzhető meg arról, hogy 
lennének vesztes nélküli kapcsolati mérkőzések, különösen pedig arról 
nem, hogy neki is megérné az az erőfeszítés (a „macera”), ami az 
egyezkedéssel, az ütközni látszó igények egyeztetésével tagadhatatlanul 
együtt jár.  

Szerencsére viszonylag kevesen tartoznak a szélsőségesen „hata-
lomból működő” kategóriába. Aki például eljutott ennek a cikknek az ol-
vasásában idáig, az biztosan lát – legalább egy kevés – esélyt arra, hogy 
érdemes átgondolni saját vezetési gyakorlatát és néhány új ötletet kipró-
bálni. Vagyis nem retteg a gondolattól, hogy esetleg még erőfeszítést is 
tegyen a jobb együttműködés – és ezzel a mindenkori másik fél jólléte – 
érdekében.  

Miért hajlanak erre mégiscsak sokan? Mert az egészséges szemé-
lyiségű ember mindig szívesebben jó, mint rossz. Ilyen egyszerű. És 
hátha az is igaz, hogy a költség/nyereség egyenleg még pozitív is le-
het… 

 
A Gordon-féle demokratikus kapcsolati modell évtizedes tanítása 

során jöttem rá, hogy Gordon egyik alaptétele csak korlátozott ember-
csoportra igaz. Ő ugyanis azt állítja, hogy bármennyire zavaró és támadó 
is a másik ember viselkedése, mindig megtalálhatod emögött azt az 



igényt, ami emberi, tehát elfogadható. Ha ezt a megtalált igényt fogalma-
zod meg számára, és ezzel jelzed, hogy érted, mi kell neki, akkor a za-
varó viselkedés drámaian csökken majd, megindul az együttműködés, és 
többnyire találtok egy kölcsönösen elfogadható megoldást vagy állás-
pontot. Igen, ez igaz minden olyan embernél, aki „szívesebben jó, mint 
rossz”, vagyis pozitív énképe és a másik jó közérzete fontos értékek a 
szemében.  

A hatalomból működő ember nem ilyen. Nem győzhető meg a nyer-
tes–nyertes lehetőségről, nem működik benne együttérzés a másikkal, 
nem tudja gondolatban felcserélni a szerepeket, vagyis beleképzelni 
magát a másik bőrébe, mert tapasztalatai alapján az maga a vég, a ve-
reség. Ők azok, akik örömet találnak a másik ember kínlódásában – és 
ez már olyan igény, amit normális partner nem fogad el.  

Gordon tétele tehát azzal a megszorítással igaz, hogy „minden 
olyan emberi igény megérthető, amely NEM a másik fél megrövidítésére, 
megalázására irányul.”  

Mit jelent a „coaching szemlélet”? 

A fogalmat tulajdonképpen én találtam ki, elmondom, mire. Remé-
lem, eléggé körülhatárolt ahhoz, hogy önálló létezésének legyen értelme. 
A „coaching” jelző itt a támogató, fejlesztő, kísérő, segítő, tanácskozó 
szavak közös szinonimája, vagyis az utasító, megoldó, előíró, minősítő, 
büntető/jutalmazó vezetés ellentettje. A cél pedig az előző alfejezetben 
elmondott nyereségek elérése. Azt a fajta vezetői hozzáállást nevezem 
így, amely 

– a munkatársak belső motivációját erősíti, azaz önbecslésük, cso-
porthoz tartozásuk és önmegvalósításuk természetes igényének 
húzóerejére épít; 

– a tanulás, gondolkodás, alkotás, döntés és felelősségviselés lehe-
tő legnagyobb szeletét hagyja a munkatársnál; 

– az ütköző igényeket az egyéni egoszempontok háttérbe tolásával, 
a közös projekt érdekei szerint igyekszik összhangba hozni.  

Ez a lista érthető módon félelmet vált ki: a kontrollvesztés félelmét. 
Honnan tudhatom, kérdezheti joggal a vezető, hogy ha ennyi mindent 
kiengedek a kezemből, nem történik végzetes hiba?  

Valóban, mindezt lehet rosszul, azaz kockázatosan is tenni. A vakon 
adott bizalom sokat árthat a cégnek – de még a beosztott munkatársnak 
is. Menjünk végig azokon a szempontokon, amelyeknek figyelembevéte-
lével ez a kockázat a minimumra szorítható le. 

 



1. A munkatárs kiválasztása  

A szakmai alkalmasság legtöbb tényezője viszonylag jól tesztelhető. 
A vezetők általában tudják is, hogyan. Profi cégeknél ritka a nagy mellé-
fogás ezen a területen. Ha szükséges, kikérhetik fejvadászok segítségét, 
az idevágó szakirodalom bölcsességeit vagy rokon cégek tanácsát. Én 
ehhez nem értek, többek között már azért sem, mert minden ágazat 
mást és mást igényel.  

A személyiség alkalmassága már keményebb dió.4 Először is tud-
nod kell, milyen együttműködési szerepkörre keresed az embert: meny-
nyire követő–végrehajtó, vagy éppen irányító–újító–frontharcos lesz a 
szerepe; mennyire kell majd egyedül boldogulnia, illetve együttműködnie 
másokkal. Érdemes tudatosan megfigyelned a vele folytatott interjú so-
rán: 

– tud-e csatlakozni a tőled hallottakhoz (és ha igen, mivel);  
– mennyire vesz részt a beszélgetés irányításában;  
– mit kezd a csenddel;  
– miről beszél, amikor szabad a terep;  
– mit mond el önmagáról;  
– vannak-e kérdései, és ha igen, miről;  
– átveszi-e a beszélgetési stílusodat vagy hozza a sajátját?  
Milyen érzéseket vált ki benned az a stílus, amit ő hoz? Úgy érzed-e 

a végén, hogy túl „sok volt” az illetőből, vagy ellenkezőleg: nem igazán 
tudtál képet alkotni róla.  

Van olyan pszichológiai iskola, amelynek állítása szerint már az első 
mondatokban, az első percekben elhangzik a „kliens valódi problémája”, 
csak komolyan kell venni a szimbólumokat és stílusjegyeket (gyakran az 
utóbbi ad kulcsot a problémához). Évek óta tesztelem ezt az állítást, és 
nekem is igaznak tűnik.  

Igazságát nyugodtan áttehetjük a munkatársi ismerkedés területére 
is. Figyeld meg, mennyire konvencionálisak a jelentkező első mondatai. 
(Erre lesz szükséged, ha a munkakör fegyelmezett, alázatos hozzáállást 
követel; egy „gagman” munkakörére viszont nehogy felvegyél egy ilyen 
embert).  

                                                 
4 Kevéssé dicsőséges akcióim közé tartozik, hogy valamikori oktató cégünknél egyszer én 
kardoskodtam egy adminisztratív munkatárs felvétele mellett, aki később szép összeget sik-
kasztott. Utólag elemezve tévedésem okát rájöttem, hogy olyan erősen vágytam arra, hogy 
„jöjjön végre valaki, aki rendet tart”, hogy az illetőnek csak a „megnyugtatóan kockafejű” jel-
legét figyeltem, és nem akartam észrevenni furcsa zártságának már az első interjúnál is lát-
ható jeleit. Ez talán jó példa a munkaerő-felvételnél könnyen előálló “vakságra”. 



Figyelj arra is, mennyi egyetértő, illetve opponáló reakciót ad, és 
mérlegeld, megfelelőek-e ezek az arányok a rá váró munkakörben. Itt 
már érdemes gondolni a 3. lábjegyzetben említett vakságra. Néha pél-
dául azért tetszik nekünk bizonyos szemlélet, mert hasonlít a sajátunk-
hoz. De ha én – mondjuk – jól kontrollálom, racionálisan fékezem gyere-
kes lázadásaimat, kedvenc jelöltem viszont a folytonos élcelődés és dac 
szintjén tartja majd hasonló hozzáállását, akkor később sok bajunk lehet 
egymással.  

Figyeld meg, mennyire vannak határai: bizalmaskodik-e, esetleg 
szűrés nélkül ontja magáról az információt vagy épp áthatolhatatlanok a 
falai. Az is fontos, hogy amit kérdés nélkül elmond magáról, annak mi az 
üzenete, hiszen ez majdhogynem használati utasítás lesz őhozzá: mi-
lyennek akar látszani, miként szeretné itt megélni magát. Egyezik-e ez 
azzal, amire a cégnek van szüksége?  

(Én mellesleg kifejezetten ódzkodom a „túl ügyes” válaszoktól, ha 
halmozottan érkeznek, mert ez arra utal, hogy az illető rengeteg energiát 
fektet az image-építésbe és a kapcsolat kontrolljába, amivel komolyan 
megnehezíti majd, hogy varázslatai alól kibányásszam a tényeket. Egy-
egy suta válasz számomra sokkal emberarcúbbnak mutatja kibocsátó-
ját.)  

Sok jelentkező persze profi tanácsok alapján próbál bemutatkozni, 
vagyis nem saját ötlete mindaz, amit elmond magáról. Ennek kiszűrésére 
bevethetsz egy-egy frappáns kérdést (ezek addig frappánsak, amíg nin-
csenek elhasználva):  

– „Ön még mit kérdezne attól, aki erre a munkakörre jelentkezik?”  
– „Mit szeretne rólam megtudni, hogy eldöntse, jó helyen jár-e?” 
– „Van-e olyan csapda ebben a munkában, amit mindenképpen el 

akar kerülni?” 
– „Volt olyan munkahelyi kudarca, amiről nem tehetett ugyan, mégis 

van tanulsága?” stb.  
Ezek a kérdések mind az illető „én”-ről és „a másik”-ról alkotott ké-

pére irányulnak. Belőlük tudhatod meg, mennyire hajlamos a jelölt a pa-
naszkodásra, a felelősségáttolásra, a kritikátlan alkalmazkodásra, az ego 
felfújására, mennyi benne a kezdeményezés, milyen a kockázatbecslése 
stb.  

Ha egy munkatársat ilyen körültekintő figyelemmel választottak ki, 
máris legalább felére csökkent a későbi bizalomadás kockázata. Nem 
fogsz kellemetlen meglepetésekbe ütközni, a fontos területeken biztosan 
nem. 

 

 



2. A start 

Ennek fontosságát nagyon kevés vezető kezeli valódi értékén. Pe-
dig leghatékonyabban ebben az első időszakban tanítod meg az új mun-
katársat arra, hogy nálatok mi hogyan van, mi lehetséges, mi a feltétlen 
elvárás, és mi tabu. Ekkor avathatod őt taggá, ezáltal ismeri meg a cég-
kultúrát, amit már első gesztusaiddal is modellálsz számára. 

Az új munkatárs bevezetését ne add ki alvállalkozónak, ha te vagy a 
közvetlen főnöke! Sőt, ha pozíciód két szinttel magasabb, de Te vetted 
őt fel, akkor is érdemes időt szánnod a bevezetésére: vidd körbe és mu-
tasd be a többieknek; mondj róla néhány pozitív érdekességet, amit 
megjegyeztél az interjúból; állítsd meg az első hetekben sűrűn, és szánj 
rá 3 percet, hogy kérdésedre elmondja, hogyan boldogul; mondd meg 
neki, mikor és hogyan talál meg, ha veled akar beszélni. (Minél nagyobb 
a napi érintkezési felület köztetek, annál kevésbé kell ezekre a villám-
eszmecserékre külön figyelmet fordítani, és az idő múlásával persze 
szintén ritkíthatók ezek a biztonságépítő beszélgetések.)  

Mire jó mindez? Egotáplálék! Az új ember érezheti, hogy első perc-
től arca van, fontos, odatartozik, nincs magára hagyva, igényei helyt 
kaphatnak, és a még természetesen meglévő hézagokkal együtt is elfo-
gadott. Ne felejtsd el, hogy te is ugyanezekért a nyereségekért szereted 
a munkahelyed vagy utálod, amennyiben ezek hiányoznak. 

A „starttámogatás” során leszel legelfogulatlanabb tanúja annak, 
hogyan kezeli kapcsolatait és feladatait az új munkatárs. Ehhez fűzött 
észrevételeid, tanácsaid, kérdéseid adják számára az iránytűt, ezzel 
modellálod a nálatok elfogadott és elvárt normákat. Ha megütköznél va-
lamilyen viselkedésén, annak jelzése is könnyebb ebben az indító sza-
kaszban, mint amikor már többé-kevésbé „haverok” vagytok, ráadásul ő 
már jócskán be is járatta a neked nem tetsző reakcióit. Az indulásnál 
még jóval kevesebb szó is elég ahhoz, hogy megértse, mi az elvárás.  

 
Egy gyógyító munkához kapcsolódó cég túlnyomórészt 35-45 év 

közötti, magasan képzett, női munkatársakból állt. Piaci sikerük fellendí-
tésére felvettek egy 30 éves, közgazdasági végzettségű értékesítési 
szakembert. A férfiú nemcsak fordulatszámában tért el erősen a csapat-
tól (ez önmagában még kívánalom is volt), és hajtott rajtuk keresztül fél-
kész állapotban marketingmegoldásokat, amivel a csapat által sok év 
alatt kiépített ügyfélbizalmat veszélyeztette, hanem olyan magánterüle-
tekre is beevezett, ahova nem kapott a hölgyektől meghívót. Megkérdez-
te például 35 éves kolleganőjét, miért nincs gyereke: „Nincs aki d…jon 



téged?” A csoport vezetője azóta is bánja, hogy nem ennél az első alka-
lomnál szembesítette új kollegáját a cég kultúrájának alapjaival. Létezhet 
olyan munkahely, ahol egy ilyen megjegyzés rendben van, mert kölcsö-
nösen engedélyezett, de itt elfogadhatatlan volt.  

3. A coaching helye a folyamatos együttműködésben 

Mielőtt bárki azt hinné a bevezető gondolatok nyomán, hogy egy fel-
adatvégző gazdasági hierarchiában (ez a cég lényege) csúnya dolognak 
tartom az utasítást, a vezetői döntéshozatalt, a teljesítményértékelést és 
a teljesítményfüggő honorálást, szeretném megnyugtatni az illetőt, hogy 
téved. Mindezek elengedhetetlenek, és megvan a helyük. Minél tisztáb-
ban látja a vezető, hol van ezekre az egyoldalú akaratérvényesítő lépé-
sekre szükség, és hol érdemes szimmetrikussá tenni az elképzelések 
érvényesítését, annál sikeresebb lesz az általa vezetett intézmény. Mert 
annál több irányból tud szelet befogni a vitorlába. Most ehhez igyekszem 
támpontokat adni. 

Minden, csoportban végzett munkának vannak szabályai, kikötött 
feltételei vagy a józan ész által diktált hogyan-jai. Minél világosabbak a 
szabályok és minél megbízhatóbban követi ezeket a szabályadó fél is, 
annál könnyebb a betartásuk. Az a munkahely működik a legkisebb súr-
lódásokkal, ahol a feladatok legnagyobb hányada a szerződött szabályok 
alapján látható el: megállapodtunk, megtanultad, kapsz a munkádhoz 
támogató együttműködést, világosak a hatáskörök, van irányelv a várat-
lan esetek kezeléséhez, és megkapod a teljesítményedért megillető ju-
talmakat. Paradicsomi állapot! Ezt nevezzük „problémátlan” kapcsolati 
mezőnek, ahol is nincs szükség újabb egyeztetésekre, nem kell elaka-
dásokat kezelni, mégis gurul a szekér. 

Vannak persze cégek, intézmények, ahol senki sem vágyna ennyire 
gördülékeny működésre, mivel ez a pozitív kihívások hiányát is jelent-
hetné. Lehet, hogy így is van. Az élet mindenesetre önmagában is gon-
doskodik arról, hogy gyakran legyen összehangolnivaló, váratlan helyzet. 
(Az viszont elvárható egy magára adó cégnél, hogy a válságkezelés ne a 
szabályok használhatatlanságából, a hatáskörök tisztázatlanságából 
vagy az előrelátás hiányából fakadjon.)  

A gördülékeny működés alapjai tehát a tiszta szabályok, a világos 
hatáskörök és a hozzáértő előrelátás a munkaszervezésben. Ahol ez 
megvan, ott az idő nagy részében ki-ki biztonságban érzi magát és haté-
konyan működik. Ebbe a stabil feltételrendszerbe az is beletartozhat 
(többnyire bele is tartozik), hogy a célokat és feladatokat a vezető, a tu-

 



lajdonos vagy a részvényes csoport maga tűzi ki. Hogy ő választja meg, 
kit milyen feladattal bíz meg, pontosan mik az elvárásai, és mivel hono-
rálja a teljesítményt. Vagyis dönt, utasít, értékel és jutalmaz. De mivel 
mindez megfelel a megállapodásnak, a beosztott munkatársak ezt nem 
érzik erőszaknak, hiszen az indulásnál elfogadták ezeket a feltételeket.  

Van viszont két olyan, gyakori aleset, ahol ezekkel a stabil alapokkal 
még nem jutunk célhoz. Az egyik az a helyzet, amit a megállapodás nem 
fed le, vagy ahol a rögzített szabályok nem alkalmazhatók: 

– az új feladat meghaladja a munkatárs képességeit vagy teherbí-
rását;  

– a munkavégzés vagy együttműködés feltételei kedvezőtlenül 
megváltoztak;  

– méltatlan szereposztás alakult ki a munkatársak között; a munka-
adói honorálást igazságtalannak érzi a beosztott stb.  

Ha nem akarod őt elveszíteni, minden ilyen helyzetben egyezkedni 
kell. Kellene. Ha nem teszed, van rá esélyed, hogy megélhetési kény-
szerből mégis marad, de ettől kedve már nem önként lesz jelen, tehát 
nem is hozza a belülről motiváltak többletteljesítményét.  

A másik rendhagyó, de nem ritka helyzet viszont jó hír: váratlanul 
többre-jobbra van lehetőség, amit érdemes a legjobban kiaknázni. Ilyen-
kor nem kell, hanem érdemes elképzeléseket egyeztetni, kreatív hozzá-
járulásokat gyűjteni és összehangolni. Minden fejlesztés, bővítés, új pro-
jektlehetőség, új együttműködési forma vagy profilváltás ebbe a kategó-
riába tartozik. Itt fölösleges veszteséget termelsz a cégnek, ha nem 
használod munkatársaid szellemi tőkéjét. Az ötletbörze nemcsak javasla-
tokat hoz, hanem további motiváló energiákat is gerjeszt. A kapott ötletek 
legkreatívabb kombinációja biztosan többet hoz a cégnek, mint amit sa-
ját, egyszemélyes elképzelésed hozott volna. 

Ez tehát az a két aleset, ahol a vezető okosan teszi, ha coaching 
hozzáállással kezeli a helyzetet, nem pedig elképzelésének egyoldalú 
érvényesítésével.  

Hogyan működik a vezető, amikor coach? 

Először is szeretném eloszlatni a leggyakrabban megfogalmazott 
kezdeti félelmet: a coaching szemléletű vezető nem marad ki a folyama-
tokból vagy a számára fontos döntésekből, és nem él hírzárlatban. Ezért 
aztán nem is éri több meglepetés, mint a kontroll-görcsben szenvedő ve-
zetőt. Csak épp  



– nem dönt olyasmiben, aminek eldöntéséhez munkatársai tapasz-
talata és ítélete is elégséges;  

– nem keres és ad megoldást olyan problémákra, amelyeket a köz-
vetlenül érintettek is meg tudnak oldani;  

– nem képvisel másokat, akiknek joguk és fórumuk van önmaguk 
képviseletére és  

– nem vállal olyasmiért felelősséget, amiben nem ő döntött.  
Mert alapvetően hisz benne, hogy munkatársai is épértelmű, tisztes-

séges és rátermett emberek. És ha ez így van, akkor megszorult hely-
zetben megérdemlik az egyezkedést, kreativitást igénylő helyzetekben 
pedig érdemes bevonni őket a gondolkodásba.  

Ez viszont csak úgy lehetséges, ha a vezető nem ragaszkodik gör-
csösen saját megoldásaihoz, első elképzeléséhez, hanem elfogulatlanul 
tudja mérlegelni a hallott újdonságokat. Sokan nyitottak is lennének erre, 
de nem igazán tudják, hogyan. Megdöbbentő tapasztalatom még a leg-
jobb képességű vezetőkkel is, hogy milyen kevés támpontjuk van a má-
sok által előadott problémák kezeléséhez, valamiféle „probléma-térkép” 
megrajzolásához. Kezdjük egy nagyon egyszerű példával. 

István, aki cégénél középvezetői beosztást tölt be, régóta tudja, 
hogy két munkatársa rossz viszonyban van. (Egyikük István beosztottja, 
elismert munkatárs, másikuk egy társrészleg vezetője, Istvánnal azonos 
magasságú polcon, viszont kevésbé régi bútordarab, mint ellenfele.) Ist-
vánnak mindkettőjükkel kell dolgoznia, és egyikükkel sincs gondja. Ők 
viszont burkolt vagy nyílt formában gyakran kérik István közvetítését: je-
lentsd be nála, érd el az egyetértését, kérdezd meg tőle, mondd meg ne-
ki kertelés nélkül, stb. Ő mindeddig igyekezett tartani az egyensúlyt, 
tompított formában továbbítani az üzeneteket, de újabban már számon is 
kérik rajta a küzdőfelek, miért nem áll egyértelműen melléjük. Coaching-
beszélgetéseink idején már tudja, hogy tovább nem hátrálhat.  

Istvánnak feltettem néhány kérdést: „Ki vagy te ebben a játszmá-
ban?”, „Tudod-e, mi bajuk egymással?”, „Vajon mitől vagy alkalmas arra, 
hogy téged használjanak?”, „Mi történne köztük, ha se szó, se beszéd 
letennéd ezt a postásszerepet?, „Mi a legrosszabb neked ebben a hely-
zetben?”, „Van-e lehetőséged, hogy összeültesd őket egy tisztázó be-
szélgetésre?”  

Istvánt megdöbbentették saját válaszai (később persze jó ered-
ménnyel összeültette őket), engem viszont az döbbentett meg, hogy ko-
rábban sosem gondolt rá, hogy a helyzet érdemes a végiggondolásra és 
megoldható. Méghozzá az ő segítségével.  

 



Ebben a példában a főhős nem főnökként volt ellenérdekelt, inkább 
csak magánemberként viselte az áldozat szerepét két ember ego-
küzdelmében. Szelíd személyiségéből adódóan számára nem az volt a 
kísértés, hogy vezetői eréllyel kezelje a problémát, stratégiája inkább a 
passzív tűrés volt. Az, hogy a támogató szakember (a coach) szerepéből 
kezdeményezzen és segítsen megoldást találni, nem jutott eszébe.  

A sikertelen vagy félsikert hozó vezetői döntések mögül leggyakrab-
ban ez a feltáró, elemzően megértő, szempontegyeztető munka hiány-
zik. Meg kellene hallgatni, mi a baja az elégedetlen félnek. Bele kellene 
helyezni gondját abba a feltételrendszerbe, ami a korlátokat és lehetősé-
geket mutatja; megtudni, miből fakad igazából az elégedetlenség; milyen 
szerepet vállalt az illető „szerződésen kívül”; mi változtatható, ki dönthet, 
milyen megoldás fedné le a felek legfontosabb igényeit? 

 
Ági fiatal beosztottja, Zsolt, először vett részt önállóan külső szakér-

tőként egy megbízó cég projektjében. Ági rátermett és lelkiismeretes 
munkatársnak látja Zsoltot, és az ő döntése volt, hogy a fiú elkezdhet 
önállóan is dolgozni. Zsolt minden projektmegbeszélésről egyre elkese-
redettebben jött vissza: a csapat agresszív, rossz légkörű, figyelmük a 
munkaképtelenségig szétszórt; ahelyett, hogy a projektre koncentrálná-
nak, szurkálják egymást, és van aki Zsoltot is. Az elmesélt epizódok 
meggyőzőnek hangzottak. A negyedik projektmegbeszélésről Zsolt azzal 
tért vissza, hogy kész, elege van, vegye át tőle valaki ezt a céget… le-
het, hogy nem is való neki egy ilyen munkakör.  

Ha Ági egyedül akart volna dönteni, több megoldás közül is választ-
hatott volna: gond nélkül átadhatta volna a munkát egy másik kollegá-
nak; ráparancsolhatott volna Zsoltra, hogy bírja ki a nyomást, a „piac már 
csak ilyen!”; elbocsáthatta volna őt; szakmai tekintélye jóvoltából ő még 
azt is megtehette volna, hogy megróvólag rátelefonál a megbízóra, hogy 
viselkedjenek; elmehetett volna anyai támaszként Zsolt legközelebbi 
megbeszélésére. Egyiket sem tette. Csak rászánt egy órát Zsolt coach-
olására. 

Először is meghallgatta a történet Zsolt számára fontos epizódjait. 
Megtudta, hogy Zsoltot első perctől irritálta az az „óvodás” civakodás, 
amivel a cég munkatársai egymás ötleteit fogadják; hogy többen is bol-
dogan csaptak le Zsolt két tárgyszerű tévedésére, és gúnyosan megkér-
dezték, nem lett volna-e okos „felkészülnie a cégből”. Holott Zsolt felké-
szültségének sok jelét tapasztalhatták. Zsoltnak mindig fontos a haté-
konyság, ebben az első önálló megbízásban különösen akart bizonyíta-
ni. Amikor az egyik vezető „rászólt” a csapatra, hogy vissza kellene térni 



a témához, Zsolt megerősítette ezt, mire valaki a „főnök samesza” elne-
vezést ragasztotta rá. A végső csapást az hozta, amikor a mai megbe-
szélésen ismét egyszer – türelmetlenül – vissza próbálta terelni őket a 
munkához, mire azt a megjegyzést kapta, hogy „ahhoz túl keveset tudsz, 
hogy játszd a tanító bácsit”.  

Ági arra bátorította Zsoltot, hogy fogalmazza meg érzéseit és igé-
nyeit. Megszégyenítve érzi magát, mondta a fiú. És tehetetlen, mert 
együttműködés híján nem tudja teljesíteni, amit vállalt; szövetségesekre 
lenne szüksége a csapatból; igazságtalannak tartja, hogy neki semennyi 
tévedés nincs megengedve, miközben a többiek nem rakják be saját ho-
zadékukat; leértékelve érzi magát, amiért nem fogadják el szakértelmét; 
bosszantja, hogy az ő energiái lassacskán ugyanúgy nem a feladatra, 
hanem a kapcsolatkezelésre pazarlódnak el, mint a csapaté. 

Ági és Zsolt ezután megoldási támpontok után kutatott: ki az mégis-
csak a csapatból, aki könnyebben rávehető lenne konstruktív együttmű-
ködésre; van-e az illetőnek kellő tekintélye ahhoz, hogy a többieket han-
golja; hogy lehetne első körben vele találkozni, és mi lenne a neki fogal-
mazott üzenet; meg lehet-e szabadulni az igazán destruktív hangadóktól; 
és végül: lehet-e egy ilyen előkészítés után új alapokra helyezni az 
együttműködést a csapattal. 

Ági arra is bátorította Zsoltot, hogy mondja ki a tervezett megbeszé-
léseken az imént megfogalmazott igényeit, érzéseit. Zsolt kezdetben 
ódzkodott ettől (ahogy férfitársai többsége ódzkodik), de Ági javaslatára 
jól elraktározta fejében a mondatokat arra az esetre, ha mégis bevethe-
tők lennének.  

Zsolt másnap felhívta a megbízó cégnél kiszemelt „pozitív hősét”, és 
időpontot kért tőle. Jó érzékkel válogatott az Áginál megfogalmazott igé-
nyek és érzések között. Nem mondta, hogy „megszégyenítve érzi ma-
gát”, de azt igen, hogy „együttműködésre és belső támogatásra van 
szüksége”; hogy „enélkül nem tudja teljesíteni, amit vállalt” és hogy „na-
gyon szeretné mindkét fél számára elkerülni a kudarcot”. A kiszemelt ve-
zetőt valóban jól kiválasztotta ki. Nemcsak értette Zsoltot, hanem magá-
tól is röstelkedett a csapat viselkedése miatt. Megígérte, hogy megbe-
széli álláspontját a két legegyüttműködőbb csapattaggal, a legdestruktí-
vabb résztvevőtől pedig ő is szívesen elbúcsúzik (majd még ki kell talál-
nia, hogyan).  

A siker 90%-os volt, ami nagyon jó. Egyszer-egyszer még felbuk-
kantak a csoport korábbi stílusjegyei, de ilyenkor ők maguk hamar 
helyretették a „rendbontót”. Hogy Zsolt milyen nagy mértékben vissza-
nyerte szakmai becsületét, abból is látszott, hogy a kezdeti csúszásokból 

 



adódó többletnapok szakértői díját a cég szó nélkül kifizette. Amikor 
Zsolt rákérdezett ennek okára, a válasz így hangzott: „Ez természetes. A 
mi hibánk volt. Sokat tanultunk ebből.”  

Zsolt is. Ő például azt, hogy emberi érzéseivel nem kell kisgyerek 
módjára elbújnia, a konfrontáció kibírható és eredményes lehet. Ezt a 
kulcsfontosságú élményt főnökének, Áginak egyetlen órai odafigyelése 
tette lehetővé.  

Zsolt példája szemléletesen bizonyít egy fontos tényt. Azt, hogy a 
munkakapcsolatok sikerét vagy csődjét gyakran nem az objektív adott-
ságok (tudás, eszközök, megvalósítási lehetőségek, stb.) döntik el, ha-
nem a résztvevők fel nem vállalt érzései, játszmái, indulatai. A férfiak 
hajlamosak azt állítani, hogy ők nem lelkiznek. Jó, akkor keressünk rá 
más szót: arra rábólintanak-e az urak, hogy „a személyükre vonatkozó 
értékelést fölfogják és átélik” vagy, hogy „az akaratuk korlátozását nagy 
ellenenergiákkal próbálják visszaszorítani”? (Például olyan formában, 
hogy „Ez hülyének néz engem. Na majd megmutatom neki!”). Ha igen, 
akkor ugyanarról beszélünk: az embert úgy alkották meg, hogy a racio-
nálisan gondolkodó bal agyfélteke mellett az érzéseket, intuíciókat, vá-
gyakat és félelmeket tároló jobb agyfélteke is komoly szerephez jut a 
döntésekben. Ezek az ego védelmére szolgálnak, az ego pedig lelkünk 
központi része. Ennek adott teret Zsolt főnöke, amikor támogató coach-
ként segített megérteni és megoldani a problémát. Zsolt nem a szakértői 
munkára volt alkalmatlan, hanem a kapcsolati problémamegoldásban 
járatlan. 

A coach gondolkodása 

Azokhoz a vezetőkhöz, akik hozzáférhetőek, gyakran jutnak el sé-
relmek, panaszok, követelések. Két könnyű megoldás is kínálkozik ezek-
re. Azért könnyűek, mert nem igényelnek együttműködést: hogy „megol-
dom neked” vagy, hogy „oldd meg magadnak, nem az én dolgom”. A 
coaching-hozzáállás ezzel szemben azt jelenti, hogy elfogulatlan figye-
lemmel meghallgatom, mi van a „felkínált probléma” mögött, mi a pana-
szos valódi igénye; mérlegelem, képes-e egyedül megoldást találni, 
esetleg felkínálom a talált megoldás „láttamozását”; vagy belépek a fo-
lyamatba, ahol az ő pozíciójából a dolog nem oldható meg. A coaching 
szemléletű vezető csak az egyszerű technikai problémáknál vágja rá a 
kérdésre a választ, az összetettebbeknél mérlegel. Íme néhány gondol-
kodtató kérdés, amelyeket vezetőként egy összetett probléma kapcsán 
érdemes feltenni magunknak: 



1. Mi a beszélő problémája?5  
2. Övé-e a probléma? Részben? 
3. Van-e nekem ezzel/ebből problémám? Micsoda? 
4. Mi az én szerepem itt? 
5. Kell-e vállalnom a szerepet? Akarom-e vállalni? Szabad-e vállal-

nom? 
6. Ha igen: Hol vannak a kompetenciám határai? (döntés, befolyá-

solás, tanácsadás, beavatkozás?) 
7. Hol vannak az ő kompetenciahatárai? (döntés, befolyásolás?) 
8. Hol vannak a realitás szabta határok? (szabályok, adottságok, a 

változtathatóság határa) 
9. Hiányoznak-e láncszemek a megértésemhez? Kérdéseim? 

10. Adhatok-e tanácsot? Kéri-e? Vagy „kikívánkozik” belőlem? 
11. Van-e tennivaló az ügyben? Enyém a tennivaló? Övé? 
12. Van-e szerepem a megoldás keresésében? 
Ebből a listából jól látható, mennyire fontos és elsődleges a problé-

ma és a beszélgető felek „lokalizálása”. Ezeket a kérdéseket először 
belső monológban válaszoljuk meg magunknak, miközben a probléma-
gazdát hallgatjuk. Nyomozunk a felszín alatti tényezők után, rajzoljuk a 
hiteles problématérképet, keressük az objektív tényeket és a szubjektív 
igényeket. Érzékeny fülre, tiszta logikára van szükség, miközben értő fi-
gyelemmel vissza is jelezzük, amit hallottunk.  

Ezután következhet belső monológunk kihangosítása: elmondjuk, 
hogyan látjuk a helyzetet, kettőnk szerepét, lehetőségeit, hajlandóságát. 
Nemegyszer a saját vagy általunk képviselt szervezeti érdekeket és 
szempontokat is meg kell fogalmaznunk. Ez már többé-kevésbé a „reáli-
ák” területe, ahogy az általunk nem befolyásolható egyéb külső adottsá-
gok is idetartoznak. A jó coach ennek a térképnek a fehér foltjaihoz iga-
zítja kérdéseit. Ezt a fajta odafigyelést és gondolkodást nevezem a 
coachingban „lényeglátó figyelem”-nek. Minden perdöntő objektív és 
szubjektív ténynek benne kell lennie összegző visszajelzésemben. 

A megoldáskeresés az utolsó lépés. Ha jól végeztük munkánkat az 
előző fázisokban, akkor ez többnyire már csak gyerekjáték. Ha viszont 
elsietve ugrunk a megoldások felé, nagy az esélye, hogy ellenállásba 
ütközünk. A problémagazdának ugyanis többnyire nem az intelligenciája 

                                                 
5 Meghökkentően nehéz ezt röviden és elfogulatlan szavakban összefoglalni, ráadásul úgy, 
hogy a probléma minden olyan megkülönböztető jegye benne legyen, amit a döntésnél majd 
figyelembe kell venni, ugyanakkor a nem perdöntő részletek ne terheljék a megfogalmazást. 
Vezetőknek tartott Coaching képzésünk során a résztvevők nagyon sok tanulnivalót találnak 
ezen a téren. De élvezik, mert az eredmény lehengerlően gyönyörű. 

 



gyenge ahhoz, hogy maga is megtalálja a kulcsot. Megtorpanásának 
ilyenkor más, eddig feltáratlan okai vannak. Ezek miatt nem akarja ész-
revenni, hogy praktikus szinten már rendezhető is lenne a dolog. A 
coaching-hozzáállás oldja az ellenállást, mivel elfogadással veszi az 
üzeneteket. Időigényes? Igen. De megbízhatóság, önállóság és kreatív 
jelenlét formájában hosszú távon bőségesen megtérül.  

A szakértői coaching 

Elérkeztünk ahhoz a fejlesztési formához, amely a legtisztábban 
mutatja ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulását. Ahogy a be-
vezetőben írtam, a szakértői coaching lényege, hogy egy válla-
lat/intézmény valamely vezetője idegen szakértőt keres vezetői munkája 
szellemi támogatására. Jó okai vannak, amikor így választ. Saját hierar-
chiáján belül valószínűleg nem tárhatná fel büntetlenül nehézségeit, kül-
ső versenytársai között még kevésbé. Vezetők még tréningekre sem szí-
vesen ülnek be saját kollegáik közé, vagy ha mégis, nagyon kevés sze-
mélyeset mutatnak meg magukból. Érthető. Pedig a tréning sikere álta-
lában kevesebb személyességet követel meg. Ott hasznos technikák és 
készségek sajátíthatók el, akár saját példaesetek nélkül. A coachingra 
viszont attól a ponttól van szükség, ahol a tréningeken megtanult kész-
ségek nem működnek. Mert ennek már személyes okai vannak.  

Feri, aki egy közepes méretű multicég elismert gazdasági vezetője, 
azzal a céllal kért coaching segítséget, hogy javítsuk időgazdálkodását 
és kommunikációját. De hiszen – elvileg – mindkettő jól megtanulható 
tréningformában is! Ezt persze nem mondtam neki, csak hallgattam őt, 
ami nem volt könnyű feladat. Beszéde majdnem az érthetetlenségig ha-
daró és ritmustalan, és alig van mondat, amit befejezne. Világos volt, 
hogy a probléma régi, azaz végigkísérhette Feri egész mostani életét. 
Hamar el is mondta, hogy kevés gyerek ismert annyi logopédust és más 
részképesség-fejlesztő pedagógust, mint ő. „Így született.” De mivel IQ-
ja magas, matematikai érzéke pedig mindig is rendkívüli volt, az iskola 
tolerálta írás-olvasás-beszédnehézségeit. Az igazi győzelem mégis az 
volt, amikor tízéves kora táján elérte, hogy a gyerekek is tolerálják. Ekkor 
már népszerű volt köztük, jó barátnak számított, minden balhéban benne 
volt. Társai elkészítették helyette az írásos leckéket, ő pedig helyettük a 
matematikát.  

A cég, ahol hét éve dolgozik, családias légkörű. Ezt mint törzstag 
nagyrészt ő alakította ilyenné, ma is főleg őrá épül. Ferit mindenki szere-
ti, minden hasfájást meghallgat és ügyesen kezel. Ferin mindenki kiisme-



ri magát: ha baja van, üvölt, aztán ha lecsillapodott, odamegy a sértett-
hez egy csokival és egy jó megoldással. Ha prezentálnia kell, az egy 
rémálom. Érzi, hogy élvezhetetlen, amit előad, és a munkatársak sem 
veszik komolyan, sokan beszélgetnek, nevetgélnek közben. (Erre a 
problémájára szerveztünk egy felnőtt logopédus együttműködést, ami 
jelentősen javított Feri beszédén.) Másik gondja az, hogy munkaidőben 
nem képes zavartalanul elmélyült munkát végezni, mert percenként be-
jön valaki. Ő ilyenkor kiosztja a betolakodót, de ennek nincs foganatja.  

Első említéskor ostoba módon elhittem neki, hogy ne lenne prakti-
kus megoldása erre a problémára. Javasoltam, hogy készítsen egy „Ne 
zavarjatok, dolgozom!” táblát, amit a megfelelő órákban kitűzhet az ajta-
jára. És hogy beszélje is meg előre az emberekkel, hogy x órán át most 
nem lesz elérhető számukra. A tábla persze hetekig nem készült el. 
Amikor végre mégis meglett, és megkérdeztem, hogy vált be, kiderült, 
hogy most meg neki jut eszébe folyton valami, ami miatt ki kell mennie a 
barlangjából és valakivel beszélnie.  

Kiderült tehát, hogy Feri problémája nem abból fakad, hogy ne is-
merne technikai megoldásokat a hatékony időgazdálkodásra, vagy hogy 
dekoncentrált lenne, hiszen a zavartalan esti órákban villámgyorsan ha-
ladt a napközben ezerszer megszakított munkáival, hanem abból, hogy a 
csoporttal való folyamatos, élő kapcsolat számára mindennél fontosabb. 
Csak ez nyugtatja meg saját elfogadottsága felől, ami érthető módon kü-
lönösen érzékeny pontja. Amikor így összeállt a kép, már én erősköd-
tem, hogy dobja el a táblát. Végül azt a megoldást találtuk, hogy munka-
idejét néhány órával elcsúsztatja, hogy maradjon elég „magányos” óra 
az elmélyülést igénylő feladatokra.  

Azért szeretem Feri példáját, mert lélekelemző hajlam nélkül is 
megérthető belőle, hogy a szakértői coaching jó esetben azok után az 
okok után nyomoz, amelyek az elakadások mögött húzódnak, nem pedig 
a hiányzó technikai megoldást nyújtja át tálcán. Az okok többnyire annyi-
ra személyesek, hogy valóban jobb, ha egy vezető nem kollegái előtt vál-
lalja föl ezeket.  

Fontos viszont, hogy a coachingot a rátermett és alapvetően tehet-
séges vezető számára találták ki. Szakmailag vagy emberileg gyenge 
vezetőnél a coaching sem tehet csodát, tehát valóban kár a pénzért. De 
ha az egyébként tehetséges vezető nem képes feladatokat delegálni és 
számonkérni; ha nem tudja letenni korábbi, biztonságos szerepkörét és 
emiatt elhanyagolja a magasabb pozícióhoz tartozó, nagyobb ívű felada-
tokat; ha nem tud elég közel menni vagy elég távol maradni a kollegáktól 
és ennek kárát látja; ha indulatkontrollja túl erős, ami gyomorsavait vagy 

 



vérnyomását tartja magas szinten; vagy túl gyenge, ami munkatársai 
gyomorsavaira és vérnyomására hat ki; ha elakad a pozíciójától elvárha-
tó stratégiaépítésben – akkor mindig indokolt a szakértő coach által segí-
tett „oknyomozás”, és van remény a belső blokádok fololdására. 

A külső szakértői coaching sikerének négy előfeltétele van: 
1. a titoktartás és empátia nyomán kialakuló kapcsolati biztonság, 
2. a coach érdekmentes, elfogulatlan beállítódása, 
3. és a problémamegoldó gondolkodásban való magasszintű jártas-

sága, 
4. a coacholt vezető problémamegoldó igényeinek szolgálata, nem 

pedig lépéseinek irányítása. 
Az a tréning- és tanácsadó cég, amelynek coach-ként én is dolgo-

zom, különös óvatossággal gondoskodik ezekről a szempontokról. Nem 
fogadunk el munkaadók által „túszként küldött” vezetőket coachingra, és 
akár három találkozást is elkötelezettség nélkül töltünk együtt a 
coachingjelölttel, mielőtt végleges szerződést kötnénk. Ezalatt megta-
pasztaljuk, tudunk-e egymásra hangolódva, együtt dolgozni, és kialakít-
juk a munkatervet. A biztonság további fokozása érdekében tételesen is 
elmondjuk szakmai etikánk alapjait (felelősségmegosztás, diszkréció, 
elköteleződés), és a cég–cég közti jogi szerződésen túl aláírunk egy bi-
zalmi szerződést is, amely kettőnk között lesz érvényben.  

Az elfogulatlan hozzáállást nemcsak a szervezeti függetlenség, ha-
nem a coach magas szintű önismerete is biztosítja. A gyakorlott coach 
nemcsak az elhangzottakra figyel maradéktalanul, hanem általában 
gyorsan kihallja az elbeszélésből a hiányzó, ellentmondó, furcsállható 
elemeket. Többnyire ezek a legfontosabb támpontok. A coachnak nem 
lehetnek saját célkitűzései, csak kliensének céljait követheti. Ha mégis 
lennének „rejtett” céljai – ez könnyen előfordul, különösen ha szereti kli-
ensét –, képesnek kell lennie ezeket tudatosítani, helyére tenni, akár sa-
ját téves eszméjeként be is vallani. (Nekem ez utóbbi mindig beválik, 
mert az említett cél valamilyen okból általában a klienst is foglalkoztatja; 
azonkívül ez a nyíltság pontosan azt a gondolkodást és viselkedést mo-
dellálja, aminek megtanulása a kliensnek is nagy segítséget jelenthet 
majd.)  

Ügyelünk arra, hogy a kapcsolat ne váljon pszichoterápiává. Elég 
széles a közös sáv: coaching és korszerű pszichoterápia egyaránt önis-
meretre épül, személyes anyagból táplálkozik, és a problémagazdára 
bízza a célokat, a ritmust és a döntéseket. De a coaching folyamatban 
komoly időkorlátokat kell betartanunk, és az elvárt eredménynek a gya-
korlatba hamar átültethetőnek, mérhetőnek kell lennie.  



A kétféle támogatás közötti választóvonal – véleményem szerint – 
mégsem olyan éles, mint ahogy sok szerző és kollega állítja. Én ebben is 
igyekszem alázattal követni a coacholt igényét. Ha például hiába nyomo-
zunk racionális okok után, vajon miért tehetetlen a vezető egy bizonyos 
mellérendelt kollegája manővereivel szemben, és eközben gondolatai 
váratlanul sérült öccséhez fűződő bűntudatos érzéseihez vezetnek, nyil-
ván nincs olyan, épértelmű coach, aki leállítaná ezt a gondolati irányt. 
Már csak azért sem, mert nagy valószínűséggel ez adja majd a kulcsot a 
kollegával szembeni tehetetlenséghez. A jó coaching ugyanúgy „terápiás 
hatású”, mint a párunkkal folytatott, megértő beszélgetés vagy egy mű-
vészi élmény, ami abban segített, hogy saját életünk valamely rejtélyét 
megértsük.  

A coaching és a pszichoterápia legfontosabb eltérése, hogy a 
coaching minden apró leletdarabjából a vezetői munkában hasznosítha-
tó, megvalósítható, mérhető eredményt kell faragnunk. Amikor a jó 
coach nagyritkán beleszól a folyamat irányításába, olyankor éppen e felé 
az „operacionalizálás” felé tereli a coach-oltat. Ennek az a célja, hogy ne 
vesszen el a megtalált kincs gyakorlatba átültethető hozadéka.  

Nagy dolog, hogy ez a kapcsolatkezelési kultúra megérkezett az üz-
leti világba is. Mert újabb bizonyítékokkal szolgál arra, hogy embersé-
gesség és hatékonyság nem egymás rovására, hanem egymást erősítve 
működhetnek. 

 
 

Hasznos, angol nyelvű könyvek a coaching témájában: 
 
Terry R. Bacon—Karen I. Spear, Adaptive Coaching  
(Davies-Black Publ., Palo Alto, Ca, 2003) 
 
Curt Coffman—Gabriel Gonzales-Molina, Follow this Path!  
(Warner Business Books, New York, 2002) 
 
Bruce Peltier, The Psychology of Executive Coaching  
(Brunner-Routledge, New York, 2001) 
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