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1 A VISELKEDÉSKULTÚRA ÉS A KONFLIKTUSKEZELÉS 

KAPCSOLATA  

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ önismeret 

⧠ reális önértékelés kiépítése 

⧠ együttműködési képesség 

⧠ problémamegoldó készség 

⧠ kommunikációs képesség 

1.1 Viselkedés & Önismeret 

A viselkedés az ember látható és hosszabb ideig észlelhető megnyilvánulásainak jellemzése. A 

viselkedést meghatározza a környezet, a személy motivációi, attitűdjei, mentális és testi állapota. A 

személy tettei, verbális, nem-verbális vagy meta-kommunikációján (testnyelvi megnyilvánulásain) 

keresztül észlelhetjük viselkedését. Egy személy, és szemlélői sokszor eltérő véleménnyel vannak egymás 

észlelt viselkedéséről, annak hatásairól, ez konfliktushoz vezethet, ami megfelelő kommunikációval 

elkerülhető. 

A viselkedés és a magatartás szinonimák, bár a viselkedés a pillanatnyi, a magatartás a tartós 

megnyilvánulás.
1
 

„Héraklész egy keskeny úton ballagott. A földön egy almához hasonló tárgyat pillantott meg és 

megpróbálta eltaposni. Amikor azonban észrevette, hogy a tárgy kétszer akkora lett, még inkább taposta 

és a bunkójával is rácsapott. A gyümölcsféle azonban oly nagyra nőtt, hogy, elzárta az utat. Bunkóját 

eldobva Héraklész a csodálkozástól kővé meredt. Ekkor megjelent előtte Athéné, és így szólt: „Testvérem, 

hagyd békén: ez itt a civódás és viszály, ha valaki háborítatlanul hagyja, olyan marad, mint korábban 

volt, ha azonban hozzányúlnak így megduzzad.” Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a veszekedések, a 

viszályok nagy károk okozóivá válnak.”  /Aiszóposz/   

A rövid példabeszédből az válhat mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy a viszályok nem önmaguktól 

előálló problémák, nem önmagukból fakadnak, hanem meglétükhöz emberi (egy, több, sok,) részvétel 

szükséges. 

A konfliktus lényegében feszültséghelyzet, amelyben két vagy több fél – akik kapcsolatban vannak 

egymással – minden eszközzel megkísérlik a látszólag vagy ténylegesen összeegyeztethetetlen 

elgondolásaikat, terveiket megvalósítani. Ez többek között azt eredményezi, hogy a vitatkozókban a 

másik féllel szemben negatív érzések és előítéletekkel terhelt gondolatok jelennek meg. 

A viszályok, a konfliktusok a társadalmi életből, együttélésből fakókadóan mindennapjaink részévé 

váltak. Nincs az a kis létszámú emberi közösség, ahol az eltérő jellemvonások, elképzelések miatt ne 

volna képes kialakulni. A vállalkozói, vezetői tevékenység egyik fontos feladata a konfliktusok 

megelőzése, a prevenció, illetve a kialakult konfliktusok kezelése, hiszen a belső viszályok másra is 

fordítható hasznos energiát emésztenek fel, mert a gazdasági, szervezeti és anyagi nézeteltérés minden 

esetben egyúttal emberi érdekek konfliktusa is. 

                                                      
1
 http://www.lelkititkaink.hu/asszertiv_magatartas.html, letöltés dátuma: 2017.11.06. 

 

http://www.lelkititkaink.hu/asszertiv_magatartas.html
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Érdemes áttekinteni, hogy milyen feladatokat foglal magába a konfliktuskezelés: 

⧠ a legfontosabb kérdések tisztázása 

⧠ kedvező feltételek kialakítása a probléma megoldásához 

⧠ kommunikáció fejlesztése 

⧠ konfliktuskezelés módszereinek szabályba foglalása 

⧠ alternatív megoldások keresése 

⧠ segítségnyújtás a megoldások eladásában 

⧠ az egyének pozitív motiválása 

⧠ a helyzeti erők egyensúlyban tartása 

⧠ konfrontációs tárgyalások koordinálása 

⧠ az ellentéteket feltáró és az érdekeket egyesítő fázisok váltogatása 

⧠ nyíltság megteremtése 

⧠ őszinte kommunikáció elősegítése 

1.2 A viselkedésformák felismerése és rendszerezése
2
 

Egy csoport, különböző emberekből áll, akik saját személyiségstruktúrával és bizonyos szociális 

kompetenciakészlettel rendelkeznek. Az ennek következményeként kialakult viselkedésminták jelentős 

hatást gyakorolnak a csoportfolyamatokra. 

Jó néhány módszer áll rendelkezésünkre, hogy feltárjuk az egyes szereplők személyiségjegyeit. Ilyen 

például a „Tavirózsa modell” is. 

 

 

 

1. ábra 

Tavirózsa 

modell: Ábra 

címe (forrás: 

Saját 

szerkesztés, 

Czichos, 1990 

In Manfred 

Gellert & 

Claus Nowak, 

2010 alapján) 
 

 

 

 

                                                      

2 Manfred Gellert & Claus Nowak: A csapatépítés nagykönyve, Z- Press Kiadó Kft., 2010 
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⧠ Levél 

A tavirózsa levele a vízfelszín felett található, ezáltal látható mindenki számára, jól jelképezi a 

megfigyelhető viselkedést. A levél több irányba mozoghat, mely arra utal, hogy a viselkedés is 

változó. A mozgást a felszín alatt található növényi részek határozzák meg – viselkedésünkre sem 

csak a látható befolyásoló faktorok hatnak. 

Változásokat érhetünk el, és befolyást gyakorolhatunk ezen a szinten szabályok, szerződések, 

határozatok által. A befolyásolás másik lehetősége a szankcionálás illetve jutalmazás bizonyos 

viselkedésmódok esetében. 

 

⧠ Szár 

Az emberi magatartást és hozzáállást jelképezi. Ide sorolható például a motiváció, a csoportszellem, 

mások elfogadása, a bizalmatlanság, munka öröme, opportunizmus, a különféle előítéletek, stb. A 

szárnak csak bizonyos részei vannak a vízben, a gyökere a fenékhez köti. Ez arra utal, hogy a 

magatartás és a hozzáállás bizonyos mértékben változtathatók, de sokkal kevésbé, mint a viselkedés. 

Ahhoz, hogy egy bizonyos viselkedéshez tartozó hozzáállást felismerhessünk, a dolgok mélyére kell 

néznünk. 

 

⧠ Gyökér 

Nem változtatja a helyét, a gyökér jelképezi az értékek, normák, és a korai berögződések világát. Ide 

tartozik például az életkedv, erőszakmentesség, vallásosság, szociális hozzáállás, önzetlenség, 

konfliktuskerülés… 

Itt megtalálható, a mélyen a személyiségben gyökeredző énképek és értékek széles spektruma. Ebben 

a kötött mozgástérben nehéz elérni a változást.  

 

A három szint elválasztása fontos momentum; mindig el kell dönteni trénerként, hogy a három terület 

közül melyikbe szeretnénk beavatkozni. Amennyiben a csoporttagok viselkedésváltozása a cél, akkor a 

levéllel kell foglalkozni. 

Ha a csoportmunkához való hozzáállás megváltoztatása a cél, a látható felszín alatt kell munkálkodni, 

hiszen a meggyőződéseket, viselkedésmintákat kell górcső alá venni. 

Szintén egy nagyon népszerű, sokat használt módszertan a Johari ablak. 

A módszertan Joseph Luft és Harrington Ingham nevéhez fűződik, megalkotása az ötvenes évekre nyúlik 

vissza. Az elnevezés a szerzők keresztnevének (Joseph és Harrington) összevonásából származik.  A 

Johari ablak az önismeret egyik legszélesebb körben használt egyszerű modellje. Egy tulajdonság listából 

ki kell választani azt az 5-t, amely Ön szerint leginkább jellemző Önre. Ezután küldje el a listát 

barátainak, kollégáinak, hogy ők is válasszák ki azt az 5 tulajdonságot, amely szerintük a legjobban írják 

le Önt. Az egyezés és a különbségek segítenek az önismeretben. 
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A Johari ablak azt modellezi, amit személyiségünkből mi magunk, vagy mások ismernek.  

 

2. ábra: Johari ablak 

(forrás: Rudas, 2001) 

 

Mint az ábrán is láthatjuk a Johari ablak a személyiséget, négy nagy területre osztja aszerint, hogy a 

személy és/vagy a másik személy mennyire ismeri és/vagy nem ismeri.  

 

A területek, a következők
3
:  

⧠ Nyílt terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, amelyekkel mi 

magunk is tisztában vagyunk, és amelyeket mások is könnyen észrevehetnek.  

⧠ Rejtett terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedésmódjaink, érzéseink tartoznak, amelyekkel 

ugyan mi magunk teljesen tisztában vagyunk, azonban mások elől szándékosan elrejtünk 

valamiért. 

⧠ Vak terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, amelyeket 

mások ugyan észrevesznek, de amelyekkel mi magunk nem vagyunk tisztában.  

⧠ Ismeretlen terület. Ide azok a tulajdonságaink, viselkedési módjaink, érzések tartoznak, 

amelyekkel sem mink, sem mások nincsenek tisztában. 

 

Természetesen ennek a négy területnek a határai rugalmasak. Megváltoztathatóságuk egyrészt függ a 

helyzettől. Hiszen nyilvánvaló, hogy más tulajdonságokat veszek észre magamban, vagy engedek meg 

másoknak, hogy észleljenek a társas szituációtól függően. Másrészt függ a személy és a másik személy 

kapcsolatának jellegétől is. Harmadrészt függ a személy korábbi pozitív vagy negatív társas 

tapasztalataitól is. Negyedrészt függ a személyiségtől is, hogy melyik terület mekkora. A 

személyiségfejlesztés célja, a nyílt terület megnövelése, ami természetesen a vak és a rejtett terület 

csökkenésével jár együtt (Rudas, 2001).  

                                                      

3 Rudas J.: Delfi örökösei, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó 



Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés 

5 

1.3 Lehetséges szerepeink, avagy a szerepek tipizálása
4
 

„Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár 

életében.”  /Shakespeare: Ahogy tetszik/  

Ahogyan Shakespeare írta valóban egész életünkben rengeteg szerepnek kell megfelelnünk, különféle 

szerep elvárasokban kell helytállnunk, és "egy-egy alakításunk után nem mindig kapunk tapsot a 

közönségtől". De mit is értünk szerep, illetve az ehhez szorosan tartozó státusz fogalom alatt?  

Szociális szerep alatt értünk minden olyan, az adott társadalmi közösségre jellemző társadalmi funkciót - 

amelyet ugyanakkor - státusznak nevezünk, melyet az egyén az adott közösségben, társadalomban betölt. 

Minden közösségben betöltött státuszhoz meghatározott társadalmi elvárások, követelmények tartoznak.  

Szerepeink forgatókönyve meghatározott az adott társadalom, az adott kultúra által. Ezek a 

forgatókönyvek, hogy egy kicsit bonyolultabbá tegyük a dolgot, sok esetben nincsenek leírva, sok esetben 

íratlan társadalmi szabályokat, szokásokat tartalmaznak, előírják, hogy egy-egy adott helyzetben, 

szituációban, azaz annak megfelelő szerepkörben hogyan is kell viselkednünk.  

Valóban nem könnyű eligazodni ezekben az elvárásokban, szerep megfeleléseknek úgy, hogy egyszerre 

próbálunk megfelelni önmagunknak, a szűkebb csoportnak ahol éppen vagyunk, és még az ezen kívüli, 

tágabb társadalomnak.  

 

Nézzünk néhány esetet a különféle szerepekre.  

⧠ Nemi szerepek 

Mindenki vagy férfinak, vagy nőnek születik, azaz megszületünk és a nemi szerepünket, mint 

legmeghatározóbb szerepet kapjuk életünk végéig. Nincsenek egyetemes szerep elvárások és leírások, 

egy nyugati kultúrában egészen más szerepnek kell megfelelnie egy nőnek, mint például a távol 

kelten. Nőnek és családanyának lenni az USA-ban vagy Iránban egészen mást jelent; illetve egy-egy 

vallásnak milyen előírásai vannak a szerepekkel kapcsolatban.  

⧠ Vallási szerep 

Gondoljunk csak bele, hogy egy nyitott nyugati társadalomban hogyan él kisebbségként egy muszlim 

nő és családanya. Neki elsősorban a saját vallási, családi elvárásainak kell megfelelnie, az ősi 

hagyományoknak, csakhogy ezek sok esetben nem egyeznek a nagyobb, befogadó társadalom 

elvárásival, sok esetben komoly konfliktusok adódnak ebből a kettősségből. Gondoljunk bele például 

a Franciaországi muszlim lányok arcot eltakaró, illetve fejfedő viselete körüli vitákra, törvényi 

szabályozásokra.  

1.3.1 Szerepek egy lehetséges tipizálása 

⧠ Velünk született 

Nem tudjuk megváltoztatni legtipikusabb formája a férfi, nő, azaz a nemi szerepek.  

 

⧠ Szerzett szerepek 

Ide értünk minden olyan szerepünket, amely szerepeket az életünk folyamán "veszünk 

magunkra", "tanulunk meg", különböző készségek, képességek, kompetenciák stb. elsajátítása 

birtokában, illetve valamely számunkra új életszituációban való belépés, bekerülés útján szerzünk 

                                                      

4 Polacsek Lajos: Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése 

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/2_1851_005_101015_50.pdf, Letöltés dátuma:2017.11.06. 

 

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/2_1851_005_101015_50.pdf
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meg. Ezek az új életszituációba való részvétel általában az embernek valamely tudatos döntése 

eredményeként születik meg. Például családi szerepem változik, szülő lesz belőlem, vagy tudatos 

tervezés eredményeként döntök a foglalkozásom mellett. 

 

⧠ Szituációs szerepek 

A mindennapi életünket végig kísérő, spontán szituációkban is alkalmazkodunk különféle 

szerepekhez. Ezek a spontán, szituációs szerepeink rövid idő alatt váltakozhatnak, egy nap 

lehetek beteg, autóvezető, tanuló, vásárló, munkatárs, főnök, osztálytárs, szomszéd, ellenőr, stb. 

szerepekben. Követem szerepeimmel az éppen adott társas szituációt, annak valamennyi 

rezdülésével együtt.  

 

Szerepeinkhez az adott társadalomban, kultúrában meghatározott szerepelvárások kapcsolódnak – vagyis: 

mindenki tudja, hogy milyen a jó orvos, a jó mérnök, a jó házastárs, stb. Ezeknek a szerepelvárásoknak 

meg kell felelnie az egyénnek, ha nem felel meg, komoly konfliktus helyzetek alakulnak ki. Ezzel együtt 

problémát jelent, hogy egyszerre egy időben többféle szerepnek kell jól megfelelni – ez azonban igen 

gyakran szerepkonfliktusokkal jár! 

1.3.2 Lehetséges szerepkonfliktusok
5
 

⧠ Nem egyértelmű szerep: 

Amikor az elvárások nem tiszták. Átgondolatlan, ötletszerű munkamegosztás jön létre a 

csoporton belül. Sok esetben ez abból származik, hogy a csoport célja, feladata, küldetése is 

bizonytalan, így az egyénre vonatkozó, ebből leszármaztatható következmények is ködösek, 

megfoghatatlanok. 

 

⧠ Félreértett szerep: 

Amikor az elvárásokat közvetítő vezetők vagy tárasak rossz üzeneteket küldenek, félreérthető 

utasításokat adnak vagy nem következetesek,. Az egyén így nem ismerheti meg a valódi 

elvárásokat. 

 

A konfliktus megoldása során a gyakorlatban legtöbbször a józanész és az intuíció a legjobb tanácsadó.  

A konfliktus helyes kezelésének alapja az elfogulatlanság. Célszerű ezt az elvet követni, és ha ennek 

hiányát tapasztaljuk a másik részről, azonnal nevezzük meg, ez segít a konfliktust megszüntetni. 

1.4 Felismerési pozíciók konfliktusok esetén Peschanel (1999) alapján 

Én- pozíció Te- pozíció Meta-pozíció 

Az érintettek saját 

perspektívájukból 

szemlélik a konfliktust. 

Megfogalmazzák 

igényeiket, nézeteiket, 

elvárásaikat, meg 

vannak győződve ezek 

helyességéről, és a 

lehető legkisebb 

A résztvevők 

beleélik magukat a 

többiek 

nézőpontjába, 

érzéseibe, 

igényeibe. 

Lehetőség van 

szerepcsere 

alkalmazására is, 

Olyan pozíció, mely 

független az „én” és 

„te” pozícióktól. A 

konfliktust kívülről 

szemlélik a 

résztvevők, mintha 

semleges 

megfigyelők 

lennének. 

3. ábra: Felismerési pozíciók 

(forrás: Gellert & Nowak, 

2010) 

                                                      
5
 Szakály, 2002 
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változtatással szeretnék 

ezeket átültetni a 

gyakorlatba. Sokakat 

bátorítani kell saját 

nézőpontjuk 

megfogalmazására. 

ezzel is ösztönözve 

a beleélést a másik 

helyzetébe, illetve a 

résztvevőkkel 

kölcsönösen 

meglehet 

ismételtetni a másik 

fél kijelentéseit, 

szavait. 

Reagálnak a 

különböző 

igényekre, 

érdekekre, 

lehetséges 

megoldásokat 

keresnek, melyek 

mindkét oldal 

számára megfelelők 

lehetnek. 
 

 

1.5 Drámaháromszög 

Előfordulhat, hogy a konfliktushelyzetek begyűrűznek, és szabályszerű játszmához vezetnek, melyben az 

érintettek bizonyos szerepeket vesznek fel. Az, hogy ki mely szerepet ölti magára, általában nem tudatos 

döntés eredménye. Egyes erősségek, gyengeségek szerepe megnövekszik pozitív vagy negatív irányba, az 

adott helyzetben ezek teljesen normálisnak tűnnek. 

 

 

4. ábra: Drámaháromszög (forrás: 

Karpman 1968, In, Gellert & Nowak, 

2010)  

 

 

1.5.1 Az egyes szerepek jelentése: 

⧠ Üldöző 

A résztvevők mindig mást tesznek felelőssé a történtekért, folyton kritizálják a szembenálló 

felet. Az üldöző jellemzően lekezelően bánik az ellenfelével. Mások számára is világossá 

teszi, hogy a konfliktus feloldható lenne, ha a másik fél belátná, hogy neki van igaza. Könnyű 

felismerni ezt a szerepet.  

 

⧠ Áldozat 

Olyan személy, aki nem tudja elfogadni a tehetetlenséget, és mindeközben tartózkodik az 

egyéni, vagy másokért való felelősségvállalástól. Vagy megadja magát az üldözőnek, vagy 

keres egy erősebb támogatót, akivel függőségi viszonyt alakít ki, aminek következménye, 

hogy saját adottságait, képességeit nem aknázza ki. 
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⧠ Megmentő 

Folyamatosan keresi az olyan tehetetlen áldozatokat, akik az ő segítségére szorulnak, akikért 

harcolhat. Mások megítélésében az „üldözőhöz” hasonlít, de minderre támogatással, 

megértéssel reagál. 

 

Mindaddig, amíg a szereplők ragaszkodnak a fenti szerepekhez, a konfliktus feloldása nem lehetséges. 

Gyakran segít, ha ismertetjük a szereplőkkel a drámaháromszög elméletet… 

1.6 Az attitüd értékelő magatartás
6
 

A viselkedés és az attitűd társas viszonyban ciklusba szerveződik, méghozzá olymódon, hogy az 

 én attitűdöm kihat az én viselkedésemre, 

 az én viselkedésem kihat a te attitűdödre, 

 a te attitűdöd kihat a te viselkedésedre. 

A két résztvevő között az attitűdök erősíthetik egymást, a ciklusból könnyen negatív, illetve pozitív spirál 

alakulhat ki. 

A normális ember a fenti ciklus alapján mindig a saját viselkedését igyekszik megváltoztatni, amely 

döntésnek több oka van: 

 Önmaga megváltoztatása csupán akarat, lelkierő és elhatározás kérdése, legtöbbször nincs 

szükség hozzá külső erőre. 

 Az alkalmazkodás a túlélés eszköze, nekem kel alkalmazkodni, ha életben akarok maradni. 

 Nincs felhatalmazásom, jogalapom vagy egyéb ésszerű okom arra, hogy én határozzam meg, 

hogy szerintem másoknak mi a jó vagy a kívánatos. 

Igazán éles, elfajult (veszélyes) konfliktus esetén az embernek sincs több választása, mint a vadonélő 

állatoknak, amelyek ilyenkor vagy harcba szállnak vagy elfutnak. 

1.7 Az emberi viselkedés sémái 

Önmagunk és környezetünk elfogadása vagy el nem fogadása négy viselkedési alapszituációt 

eredményez, amelyet az alábbi ábrán tekinthetünk át. 

  

                                                      
6
 http://www.lelkititkaink.hu/asszertiv_magatartas.html, letöltés dátuma: 2017.11.06. 

 

http://www.lelkititkaink.hu/asszertiv_magatartas.html
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Önmagunk elfogadása 
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Agresszív 

 Önbizalom 
hiánya 

 Mások 
elfogadásának 

hiánya 

 Negatív érzések 
mások iránt 

 Harag és 
vádaskodás 

 Felsőbbrendűsé

gi érzés 

 Minden 
helyzetet 

kontrollálni akar 

 Nem érdekli 
mások érzése 

Asszertív 

 Önbizalom, 

reális 

önértékelés 

 Mások és 

önmaga 

elfogadása 

 Felelősségvállal

ás 

 Érdeklik mások 

érzései, 

gondolatai 

 Őszinte, egyenes 

 Meghallgat 

másokat 

 Nyíltan kérdez 
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Manipulatív 

 Önbizalom 

hiánya, alacsony 

önértékelés 

 Mások és 

önmaga 
elfogadásának 

hiánya 

 Gyanakvás 

 Őszintétlenség 

 Mások 
önértékelését is 

aláássa 

 Depresszió, 

motiválatlanság 

Passzív 

 Önbizalom hiánya, 

alacsony 

önértékelés 

 Önelfogadás 
hiánya 

 Negatív érzések 

önmaga iránt 

 Kisebbségi érzés 

 Önfeladás 

 Lelkiismeretfurdal
ás 

 Motiválatlanság 

Önmagunk el nem fogadása 
 

5. ábra: Az emberi 

viselkedés sémái (forrás: 

http://www.lelkititkaink.h

u/asszertiv 

magatartas.html) 

 

1.7.1 Viselkedési típusok
7
 

⧠ Passzív: 

Passzív ember viselkedésére az jellemző, hogy kerüli a problémás helyzeteket. A kommunikáció elől 

kitér, visszafogottan viselkedik. 

⧠ Asszertív: 

Az asszertív, vagy más szóval a kellő határozottságú és öntudatú emberre az jellemző, hogy 

környezetével összhangban igyekszik eléri céljait. Van önbizalma, határozott, szemkontaktust tart, erőt, 

nem alkalmaz, együttműködő. (A viselkedés minták között ez az aktív és pozitív kategória, tehát érdemes 

megismerni, megtanulni az asszertivitást, a józan önérvényesítést. 

                                                      
7
 
7
 http://www.lelkititkaink.hu/asszertiv_magatartas.html, letöltés dátuma: 2017.11.06. 

 

http://www.lelkititkaink.hu/asszertiv_magatartas.html
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⧠ Agresszív: 

Az agresszív ember gyakran mérges, elvörösödik, felfújja magát, szuggesszív tekintetű. Általában 

erőteljesen gesztikulál, hangos, a véleményét tényként közli, ténynek állítja be. 

⧠ Manipulatív: 

A manipulatív ember próbálja rejteni érzelmeit, gondolatait, gyakran a környezetét utánozza, igyekszik a 

legsikeresebbnek tűnő társát utánozni, a többieket pedig megtéveszteni, saját sikere érdekébe. 

1.7.1.1 A magatartás és viselkedés asszertív technikái 

 

Az asszertív viselkedés az arany középút a behódoló, alárendelt magatartásforma és a fenyegető 

(agresszív) magatartásforma között. 

Lényeges kelléke az asszertív személyiségnek, hogy tudja, hogy mit akar (elérni), és tisztában van a 

másik igényeivel is. Ennek alapján jogos önbizalom fogja el és magabiztos a fellépése. 

A magabiztos fellépés alapja az önbecsülés, amely jótékonyan hat az önbizalmunkra, ezen keresztül a 

viselkedésünkre. Viselkedésünkből a kommunikáció az, amelyen keresztül le tudjuk mérni 

hatékonyságunkat, azaz, hogy elérjük-e célunkat. A kommunikáció négy lépéséből (közlő kódol és küld, 

vevő üzenetet veszi, megfejti, válaszol, mindkét fél ellenőrzi, hogy a megértés megtörtént-e) nem felejti 

el, hogy akár ad, akár vesz, ellenőriznie kell a megértést, így alakul ki az együttműködés. 

Szívós ellenállás esetén a monoton ismétlés technikáját használja, általában meglepően jó eredménnyel. 

Ezért azt mondja, amit gondol. De képes nemet mondani, visszautasítja a vállalhatatlan kéréseket. 

Véleménynyilvánításában konstruktív, ő maga pedig figyel mások gondolataira. 

 

1.7.1.2 Asszertivitás, önérvényesítési készség 

 

Az asszertivitás, vagyis az önérvényesítés képessége olyan tulajdonság, amely ma már szinte minden 

jelentősebb munkakörben elvárt és „divatos” is. Az asszertivitás megmutatja, hogy ki mennyire képes 

saját szándékait, elképzeléseit, meggyőződését érvényre juttatni másokkal szemben, mennyire képes 

másokat saját véleménye irányba befolyásolni, miközben azért tiszteletben tartja a másik embert. 

Az asszertivitás (önérvényesítés képessége), a saját szükségletek, kívánságok, akarat, célok érvényre 

juttatására való törekvés pozitív és negatív formát is ölthet. Pozitív esetben a célelérésre, teljesítményre 

való törekvéssel, mások megbántás nélküli meggyőzésével, határozottsággal párosul. Főleg olyan 

esetekben, ahol kiemelkedően fontos bizonyos feladatok következetes véghezvitele, ez a sajátosság 

nélkülözhetetlen lehet. Sok vezető érvényesülése esetében meghatározó tulajdonság. 

Az asszertív egyén meggyőző, jó beszédű, céltudatos, határozott, elszánt, következetes, miközben 

tiszteletben tartja a másik egyén nézőpontjait és véleményét, annak személyiségét. Mindemellett azonban 

nagy szociális hatékonysággal rendelkezik, vagyis hatni tud más emberekre, könnyen el tudja fogadtatni 

saját álláspontját úgy, hogy a partnere közben valóban elhiszi, hogy nem neki van igaza. Az asszertív 

ember nem vonakodik kényes ügyeket intézni, magas pozícióban lévőkkel tárgyalni, eredeti célkitűzését 

nehézségek árán is véghezvinni. Akik dominanciára törekednek, néha erőszakosak, és szociális 

értelemben felfelé törekvők. Határozottan, habozás nélkül döntenek, s gyakran válnak vezetővé. Mások 

viszont inkább a háttérben szeretnek maradni, s másokra hagyják a döntést, a beszédet. 
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1.8 Konfliktuskezelés az egyén magatartása alapján 

 

6. ábra: Konfliktusra 

reagáló magatartások 

(forrás: Tosi & Rizzo & 

Carroll, 1986) 

 

1.8.1 Az egyén lehetséges konfliktuskezelési stílusainak jellemzése 

⧠ ELHÁRÍTÁS: azaz a konfliktus elkerülése 

 

⧠ ALKALMAZKODÁS: azaz a saját vélemény hozzáigazítása a partner kívánságaihoz, az 

ellenségeskedés elkerülése céljából. 

 

⧠ VERSENGÉS: azaz a saját vélemény érvényesítése akár a másik fél rovására is. 

 

⧠ KOMPROMISSZUM: senki nem érheti el azt, hogy az ő szempontjai érvényesüljenek, olyan 

közbülső helyzet, ahol mindannyian többé – kevésbé kielégíthetik céljaikat, szükségleteiket. 

 

⧠ EGYÜTTMŰKÖDÉS: az a hajlandóság, amelynél a résztvevő felek elfogadják, a másik fél 

érdekeit miközben igyekeznek érvényt szerezni a saját érdekeiknek. 
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2 KONFLIKTUSKEZELÉS 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ konfliktuskezelési készség 

⧠ önismeret 

⧠ kommunikációs és együttműködési képesség 

⧠ problémamegoldó készség 

⧠ döntéshozatali képesség 

 

2.1 A konfliktus szó jelentése 

A konfliktus szó a latin confligere igéből származik, ami összecsapást, vitát, harcot jelent. Röviden azt 

mondhatnánk róla, hogy egymással szemben álló ellentétes jelenségek. 

A konfliktus lényegében egyet nem értés, feszültséghelyzet, illetve olyan nehézség, amelyben két vagy 

több fél, akik kapcsolatban állnak egymással, minden eszközzel megkísérlik a látszólag vagy tényleges 

összeegyeztethetetlen elgondolásaikat, terveiket megvalósítani. 

A konfliktusra számos definíció él a köztudatban, a teljeség igénye nélkül az alábbi táblázat bemutatja a 

leggyakrabban használtakat. 

1. táblázat: Konfliktusdefiníciók (forrás: Mastenbroek 1989, Bakacsi 2004, Jávor&Rozgonyi 2005, 

Szintay 2001) 

Szerző Definíció 

William F. G. 

Mastenbroek 

(1989) 

„ A konfliktus lényegében feszültséghelyzet, amelyben két vagy több fél – akik 

kapcsolatban vannak egymással – minden eszközzel megkísérlik a látszólag vagy 

ténylegesen összeegyeztethetetlen elgondolásaikat, terveiket megvalósítani. Ez 

többek között azt eredményezi, hogy a vitatkozókban a másik féllel szemben 

negatív érzések s előítéletekkel terhelt gondolatok jelentkeznek”.   

Bakacsi Gyula 

(2004) 

„Konfliktusról akkor beszélünk, ha két vagy több érintett fél közül valamelyik azt 

érzékeli, hogy mások negatívan viszonyulnak valamihez, ami számára fontos, ami 

az ő érdeke.” 
8
 

Jávor István és 

Rozgonyi Tamás 

(2005) 

„A konfliktus tehát, ezen területeken lévő ellentmondások, zavarok, ellentétek 

vagy egymásnak feszülő törekvések megjelenési formája.” 
9
 

Dr. Szintay 

István (2001) 

„ A konfliktus harci helyzetet jelent, amelyet valamelyik (az egyik) szereplő vált 

ki, általános megfogalmazás szerint ingerli a másik felet, s így konfliktus helyzetet 

teremt.”  
10

 

                                                      
8
 Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés 2004. 

 
9 
Jávor István és Rozgonyi Tamás: Hatalom, konfliktus, kultúra 2005. 
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2.2 A konfliktusból származó pozitív és negatív hatások 

Annak ellenére, hogy a konfliktus szó hallatán leginkább negatív érzések támadnak az emberek 

többségében, a konfliktusnak is vannak előnyei, hátrányai mellett.  

Milyen előnyök is származhatnak egy-egy konfliktushelyzetből? 

⧠ kényszerítés új, vagy eddig elhanyagolt gondaltok megvitatására, 

⧠ megmerevedett status quo fellazítása és a fejlődés elősegítése, 

⧠ fantáziaserkentés, 

⧠ az érintettek (egy csoportban levők) kapcsolatának erősítése. 

 

Nézzük meg a hátrányként jelentkező következményeket is: 

⧠ instabilitás és zavar, pazarlás a rendelkezésre álló erőforrásokkal 

⧠ stressz, feszültség, 

⧠ észlelés – torzulás, magatartási zavarok 

⧠ racionalitás leépülés, érzelmesség feléledése. 

 

2.3 A konfliktus kialakulásának lehetséges forrásai 

A konfliktus számtalan forrásból származhat, a teljesség igénye nélkül néhány tipikus kiindulópont: 

⧠ alapvető szükségletek, 

⧠ értékrendbeli különbségek (hiedelmek) 

⧠ észlelésbeli különbségek (az emberek valamiről másként vélekednek) 

⧠ érdekkülönbségek (az emberek másként érintettek a dolgokban) 

⧠ korlátozott erőforrások igénybevételének különbségei 

⧠ pszichológiai szükségletek (azok dolgok, amelyekre annak érdekében van szükségünk, hogy 

képesnek, felelősnek, elfogadottnak, fontosnak és normálisnak érezzük magunkat) 

  

                                                                                                                                                                           
10

 Dr. Szintay István: Stratégiai menedzsment 2001. 

 



Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés 

14 

2.4 A konfliktusok csoportosítása 

2. táblázat: A konfliktus fajtái (forrás: Gellert & Nowak, 2010)  

Lehetséges konfliktusfajta Meghatározása 

Személyes  Belső konfliktus, mely adódhat belső ambivalenciából, ami a lojalitást 

vagy érdeklődést illeti, vagy egy mélyebben gyökerező, személyes 

problémából. Ebben az esetben az egyéni coaching a legcélravezetőbb. 

Személyek közötti  Két, de legfeljebb három személy az érintett. El kell dönteni, hogy a 

csoportban kell-e helyt adni a konfliktus meghallgatásának és 

megoldásának, különösen akkor, ha az egyik konfliktus-résztvevő nem 

a csoporthoz tartozik. Amennyiben két csoporttag között zajló 

konfliktusról van szó, tisztázni kell, hogy a konfliktus 

témája/jelentősége a csoporton belül vagy inkább négyszemközti 

beszélgetésben oldható fel. 

Csoporton belüli A csoportos belül alakulnak ki nézeteltérések, melyekben gyakorlatilag 

minden csoporttag érintetté válik. Ezeket a konfliktusokat helyben kell 

megoldani, ha szükséges külső vagy belső moderátor segítségével. 

Esetenként akár a hierarchia is döntő lehet. 

Csoportok közötti Különböző teamek között áll fenn a konfliktus. Az ilyen típusú 

konfliktusok feloldhatók parlamentárisan, vagyis választott képviselő, 

közvetítő, vagy hierarchiát követő döntések segítségével. Tisztázni 

kell, hogy adott konfliktus mennyire befolyásolja a csoport munkáját, 

majd eldönteni, hogy foglalkozunk–e a konfliktussal vagy lezárjuk. 

 

2.4.1 Konfliktusok csoportosítása hatótávolságuk alapján 

A konfliktusokat csoportosíthatjuk azok hatótávolsága alapján is. Glash, (1992) alapján a hatótávolság azt 

jelenti, hogy a konfliktus a szervezet struktúráját milyen mélységben érinti. 

⧠ Érdekkonfliktus 

A szakmai vagy kapcsolati szintet érintő „normális” véleménykülönbözőségeket súrlódásnak 

nevezzük. Az érintettek ez esetben kölcsönösen elfogadják a mindenkori státusz szerepeket, mint 

specialista és csoportvezető. 

⧠ Pozícióharc 

Amennyiben ezek a státusz-szerepek kölcsönösen vitához vezetnek, vagyis a specialistát 

inkompetens, illetve a csoportvezetőt vezetésre képtelen jelzővel illetik, ez pozícióharchoz 

kialakulásához vezet. Ott is felléphet, ahol a csoporttagok feladatköre egymást keresztezi.  

⧠ A rendszer változásából adódó konfliktusok: 

Amennyiben a csoportmunkát alapjaiban kérdőjelezik meg, vagy fontos szervezeti keretfeltételek és 

szerepek maradnak tisztázatlanok, akkor rendszerváltoztatási konfliktussal állunk szemben. 
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2.4.2 Strukturális konfliktusok 

Gyakran pozíció- és rendszerváltoztatási konfliktusokat hoznak magukkal. 

⧠ Feladat-specifikus konfliktusforrások 

- a feladat komplexitása, és az átláthatóság hiánya a feladattal kapcsolatban, 

- nem kielégítő feladatleírás, és más csoporttagokkal szembeni elzárkózás, 

- egymással versengő feladatcélok a csoporton belül vagy csoportok között. 

 

⧠ Szervezeti konfliktusforrások 

- függőség más csoporttagoktól vagy más szervezeti egységek vezetőitől, 

- egy szervezeti egység dolgozóinak döntési kompetenciái és funkcionális utasítási joga 

szemben áll egy másik egység csoporttagjaiéval, annak ellenére, hogy a szervezeti egységben 

vagy a csoportban azonos szinten helyezkednek el, 

- különböző szervezeti egységek dolgozói között rosszul megválasztott kommunikációs 

csatornák, 

- az egyes csoportok vagy szervezeti egységek különböző személyi és/vagy szakmai 

eszköztára, 

- külső nyomás, melyet más csoporttagokra hárítanak, 

- szak-specifikus határok,a melyek a tisztázatlan csoportstruktúrákból és képzettségi szintek 

különbözőségéből adódnak, 

- nyelvi akadályok, különösen a nemzetközi együttműködések esetén. 

Abban az esetben, ha az érintettek megtagadják a konfliktus feloldásához való hozzájárulásukat, a 

hierarchia fog dönteni, vagy be kell avatkozni az együttműködésbe. 
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2.5 Konfliktusmenedzsment a csoportokban
11

 

A konfliktusok hozzátartoznak az emberi viselkedéshez. Egy csoportnak a minőségét leginkább a 

konfliktusok rendezésének módja határozza meg, éppen ebből kifolyólag a konfliktusok időben történő 

felismerése és megfelelő kezelése nagymértékben hozzájárul egy csapat eredményességéhez. 

2.5.1 Problémamegoldó stratégiák
12

  

Különféle stratégiák léteznek a problémamegoldására, viták rendezésére, döntések meghozatalára. 

Jelentős különbségek figyelhetők meg a vita stílusában (probléma- vagy megoldás-orientált), a döntési 

módban (hierarchikus vagy konszenzuális). 

A globalizáció következtében, és a nemzetközi szervezetek alakulásával egyre inkább nő az igény az 

interkulturális csapatok vezetésére. A kultúra egy közösség társadalmi örökségének tekinthető, amely 

tudásból, vallásból, hagyományokból és szokásokból tevődik össze. Másrészt a kultúra szabályok 

összessége, melyek íratlan törvénnyé válnak, és minden következő generáció számára ezeket, mint helyes 

gondolkodásmódot, érzéseket és cselekedeteket adják át. 

Az ember személyisége ennek a kultúrának az alapján fejlődik, mégpedig úgy, hogy a személyiségbeli 

különbségek ellenére az azonos kultúrájú tagok között hasonlóságok állnak fenn 

személyiségstruktúrájukban. (Kammerl &Teichmann, 1994 In Manfred Gellert & Claus Nowak, 2010) 

A csoporton belüli kulturális különbségek leginkább a kommunikációban, köszöntésben, 

szemkontaktusban, testi távolságtartásban, érzelemnyilvánításban és konfliktuskezelésben érzékelhetők. 

Különösen érzékeny terület az interkulturális csoportokban a konfliktusok kezelése, Haumersen és Liebe 

(1998) jó iránymutatást adott ezzel kapcsolatban. 

3. táblázat: A konfliktuskezelés indikátorai (forrás: Manfred & Claus, 2010)  

Indikátor megnevezése Indikátor meghatározása 

TÁRGYALÁSI STÍLUS Az indikátor azt a módot írja le, hogyan kell a saját érdeket 

megfogalmazni és véghezvinni.  

KONFLIKTUS HATÁSKÖR Olyan előnyben részesített kontextusról van szó, melyben a 

konfliktusokat megtárgyalják.  

KONFLIKTUSMEGÉRTÉS A bevésődött szellemi, politikai és filozófiai zavarokkal rendelkező 

kultúra a konfliktusokat fenntartással kezeli. El kell dönteni, hogyan 

tekintünk a konfliktusra, úgymint fenyegetés a fennálló rendre és 

szociális kapcsolatokra, vagy inkább, mint lehetőség a 

változásokra? 

KONFLIKTUSMEGOLDÁSI 

PREFERENCIÁK 

Inkább konszenzusra törekszünk, akár a döntés minőségének kárára 

is vagy a fennálló ellentétek ellenére a hatékonyság kedvéért 

forszírozunk bizonyos döntéseket? 

ÉRZELMI TARTÁS Az uralkodó individuális konfliktuskészségről van szó. Dönteni 

kell, hogy hagyjuk az érintetteket érzelmektől vezérelve 

konfliktusba belemenni, vagy igyekszünk az érzelmi utat kerülni és 

kivezetni a szereplőket a konfliktusból? 

 

                                                      

11 Manfred Gellert & Claus Nowak: A csapatépítés nagykönyve, Z- Press Kiadó Kft., 2010 

12 Manfred Gellert & Claus Nowak: A csapatépítés nagykönyve, Z- Press Kiadó Kft., 2010 



Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés 

17 

2.6 Konfliktuskezelés 

2.6.1 Mit értünk konfliktuskezelési képességen? 

Alapvetően három képességet foglal magába, úgymint 

⧠ az egyén képes saját pozícióját érthetően és megfelelően kifejezni és képviselni 

⧠ képes a másik oldal érdekeinek és igényeinek megfogalmazására, anélkül, hogy lekezelné azokat 

⧠ képes a saját és a mások pozíciójának felmérésére és az ellenkező érdekek egymáshoz 

közelítésére. 

A gyakorlatban gyakran alkalmazzák, a „konfliktusnégyszöget”, mely az érintettek számára egyértelművé 

teszi a perspektívaváltás szükségességét. (3. ábra) 

 

7. ábra: 

Konfliktusngyszög 

(forrás: Doppler, 

& Lauterburg, 

1995 In Gellert & 

Nowak, 2010) 

 

Amennyiben a tárgyalásos megoldást preferáljuk, akkor figyelembe vesszük a másik fél céljait, érdekeit 

is, ebben az esetben a konfliktuskezelési eljárások során cél, hogy mindkét fél győztesként kerüljön ki a 

konfliktusból. 

2.6.2 A konfliktus-kezelés háttér elemei
13

 

Az önérvényesítés és az együttműködésre való készség erőssége meghatározza a konfliktusban érdekeltek 

potenciális mozgásterét.  

Amikor az önérdekérvényesítési szándék erős, akkor a versengés a döntő megnyilvánulási mód, amely 

mindig hatalomorientált motívumokból építkezik. A versengés kiszorításos alapon történik. 

Az alkalmazkodás, a versengéssel ellentétes megnyilvánulás, amely lemondást vagy szélsőséges esetben 

önfeláldozást igényel.  

                                                      
13 

Szakály D.: Csoportmunka, 2002 
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Az elkerülés, a konfliktushelyzetből való eltávolodást jelenti, mely jellegét tekintve az alkalmazkodás 

indirekt elutasítását jeleníti meg. 

Az elkerülés ellenpontja, a problémamegoldás, ami az önkorlátozó önérvényesítés motívumára épül. 

A kompromisszum-keresés átmeneti forma a szélsőséges helyzetek között. 

A konfliktusok a csoportmunka különböző fázisaiban eltérő módon és eltérő súlyponttal jelennek 

meg. 

A kezdeti szakaszban ki nem élt konfliktusok a későbbiekben hatékonyságcsökkentő 

tényezőként jelentkezhetnek a feladatmegoldás szempontjából. 

Az ötletelés és alternatíva keresés munkafázisaiban a konfliktus, a versenystimuláló hatású, 

teljesítményfokozó elem. 

A munka lezárása során jelentkező konfliktusok bilaterális jellegűek, a két oldalon a 

csoportfejlődés során kialakult alcsoportok jelennek meg. Ebben a szakaszban a gyors 

konfliktus-feloldás rendkívül fontos, mégpedig azért, hogy a csoport, a szakmai döntéshozatalra 

tudjon koncentrálni. 

 

Elhúzódó konfliktus esetén a klikkek csatájának színterévé válhat a csapatmunka. 

A versenyhelyzetből vagy ismerethiányból adódó csoport konfliktusok csökkentésének 

módszerei: 

⧠ közös célok keresése, amely irányába megindulhat a kommunikáció 

⧠ közös ellenfél keresése 

⧠ tárgyalási stratégia kidolgozása 

⧠ magasabb rendű cél kitűzése 

⧠ laboratóriumi oktatás (konfliktusok generálása, átélése) 

A csoportok közötti konfliktusok megelőzésének módja, a szervezeti hatékonyság fenntartása, a 

csoport hatékonyságra való törekvése mellett. Nem az egyedi, vagy csoportos hozzájárulást kell 

mérlegelni, hanem az összegzett eredmény teljesüléséhez való hozzájárulást. 

Szintén fontos a magas fokú interakció, gyakori kommunikáció feltételeinek megteremtése. A 

csoportok kölcsönös segítségadásának értékelése. 

Fontos a tagok rotációja a csoportok között, a kölcsönös megismerés és megértés elősegítése 

érdekében. 

Amennyire van rá lehetőség, célszerű elkerülni a győztes-vesztes szituációkat. 

 

2.6.3 A konfliktusok kezelése, Glasl (1998) alapján 

⧠ Az egyén a lehető legkorábban fel kell, hogy ismerje a környezetében az olyan 

viselkedésmódokat, melyek konfliktushoz vezethetnek. 

⧠ Meg kell tudni érteni, hogy mely faktorok erősítik a konfliktusokat, és vezetnek személyes 

bevonódáshoz. 

⧠ Szükség van olyan módszerek ismeretére, melyek segítségével az egyéni érdekek kifejezésre 

jutnak, anélkül, hogy a konfliktus kiterjedne. 
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⧠ Olyan megoldásokat kell találni, ahol a szituációk és az álláspontok tisztázásra kerülhetnek. 

⧠ Fel kell tudni ismerni az egyes kompetenciák határait, és hogy ebből fakadóan hol 

szükséges a külső segítség bevonása. 

⧠ Egy perspektívaváltást más pozíciók és látásmódok bevonásával megvalósítani. 

 

Megkülönböztetünk progresszív és regresszív problémamegoldást. Mi a kettő közötti lényeges 

különbség?  

A progresszív, az adatokból indul ki, az adatok halmazát bővíti, míg a regresszív az eredményből indul ki, 

az ismeretlenek halmazát bővíti. 

A konfliktusok alapot teremtenek a progresszív, vagyis az előremutató megoldások megtalálására. 

Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az érintettek ez esetben, részben vagy akár teljes 

mértékben is a jól bevált példák és stratégiák alapján járnak el. 

A kérdésfelvetés és a válaszok kombinációja a döntő. 

 

 régi, jól bevált válasz 
új, eddig ismeretlen 

válasz 

Régi kérdés és… 
Konzervatizmus 

Rutin 

Innováció 

Kreativitás 

Új kérdés és… 
Stagnálás  

Regresszió 

Élenjárás 

Progresszió 
 

8. ábra: Progresszív és 

regresszív problémamegoldás 

(forrás: Glasl, 1998, in Gellert 

& Nowak,2010) 

 

Mindig szem előtt kell tartani, hogy adott csoportban mely megoldási stratégia vethető be, és milyen 

megoldási lehetőségek adódnak ez alatt. 

2.6.4 A konfliktuskezelés folyamata 

Az emberek többségére jellemző, hogy a konfliktust akkor és ott kell megoldani, ahol az fellépett. 

 

9. ábra: A 

konfliktuskezelés 

folyamata (forrás: 

Saját szerkesztés, 

Somosi, alapján) 
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Az a kontextus, melyben a konfliktust felismertük, mégsem mindig azonos azzal a környezettel, 

amelyben a konfliktust célszerű tisztázni. 

2.6.5 A konstruktív konfliktuskezelés lehetőségei 

Amennyiben a célunk, hogy a konfliktust oly módon zárjuk le, mely minden szereplő számára kielégítő, 

akkor a felek között fellépő ellentétek konstruktív megvitatása szükséges. 

A gyakorlatban az alábbi konfliktuskezelési módszerek terjedtek el: 

⧠ konfliktus feloldása 

Az eltérő álláspontokat közös nevezőre lehet hozni. Inkább módszertani konfliktusok esetében 

fordul elő, ahol különböző eljárások képezik a konfliktus alapját, és kevésbé olyan 

célkonfliktusok esetén, ahol a különböző irányok okoznak problémát. Ahol a konfliktusok 

feloldása célt ér, ott általában a jövőbeni konfliktusok feloldása is jobb alapokon nyugszik. 

 

⧠ konfliktus szabályozása 

Egy kompromisszumos megoldás értendő alatta, vagyis a konfliktus szereplői kiegyeznek egy 

minden oldal számára elfogadható módszerben és célban. Az álláspontok közelednek egymáshoz, 

mindkét félnek engednie kell az érdekeiből. 

 

⧠ „várbéke” 

Alapja a konfliktus alanyainak egyezsége, miszerint a konfliktust megoldják, rendezik. 

Szükséges, amikor a konfliktus a konfliktus alanyai félnek, hogy negatív következményei lesznek 

a konfliktusnak, amelyek súlyosabbak, mint a konfliktusból nyertesen kijövő résztvevők egyéni 

előnyei. 

2.6.6 Konfliktusok és megoldási stratégiák 

 

10. ábra: 

Megoldási 

stratégiák 

(forrás: 

Gellert & 

Nowak, 

2010) 
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Az ábráról leolvasható, hogy a moderáció abban az esetben hatásos, ha a résztvevők számára létezik 

lehetséges megoldás. A helyzet nehézkes, ha az álláspontok ütköznek. 

Az egyéni beszélgetések során meg kell próbálni mindkét fél érdekeit és igényeit figyelembe venni; az 

érdekeltek nyitottságát a „te-pozíció” irányában megvizsgálni; a konfliktus megoldásában illetve 

szabályozásába vetett hitet erősíteni, és mindezek által jó alapot teremteni a konstruktív vitáknak. 

Ahol erre nincs lehetőség, ott a megoldási stratégiák (balra lent), vagy az egyértelmű megoldások 

érdekegyeztetés nélkül (jobbra lent) fognak megoldáshoz vezetni. 

2.6.7 Jelentkező akadályok 

Megkülönböztetjük a „Rátelepedés” és az „Önfertőzés” jelenségét, mint akadályozókat a konfliktus 

megoldási folyamat során. 

RÁTELEPEDÉS 

Az olyan jelenségeket, melyek arra utalnak, hogy a konfliktus lefolyása kedvezőtlen 

irányba halad, „rátelepedésnek” nevezzük. 

ÖNFERTŐZÉS 

„Önfertőzés” esetében, a konfliktusok maguktól újabb konfliktusokat generálnak. A 

résztvevők egyre inkább eltávolodnak a valós kiindulóponttól, hiszen régi megoldatlan 

konfliktusok törnek a felszínre. 

 

A taktikázás, saját érdekek, és nem őszinte hozzáállás határozzák meg az egyén viselkedését. Az 

érintettek nem fogadják el egymás álláspontját. Gyakran a vita morális szintet is érint. Heves érzelmi 

megnyilvánulások jellemzik. 

2.6.8 A passzivitás jelensége konfliktuskezelés során 

Gyakran előfordul a probléma letagadása. A tranzakcióanalízis passzivitáskoncepciójával élve, aki 

letagadja a problémát, vagyis nem rendelkezik problématudatossággal, nem kell, hogy a megoldáson 

dolgozzon és passzív maradhat.  

Négyféle lehetőség kínálkozik a probléma letagadására, amit a problématudatosság szintjének is 

neveznek: 

⧠ A probléma nem létezik: a probléma letagadása 

⧠ A probléma nem fontos: a probléma elbagatellizálása 

⧠ A problémán nem lehet változtatni: az egyén megkérdőjelezi, hogy létezik-e egyáltalán 

megoldás a problémára 

⧠ A problémát az egyén nem akarja megoldani: az egyén leértékeli saját képességét arra 

vonatkozóan, hogy ki tud dolgozni egy megoldást. 

A gyakorlatban nehézséget okoz, hogy a résztvevők különböző szinten állnak és elbeszélnek egymás 

mellett. Nagyon fontos felmérni tehát, hogy az érintettek a problématudatosság mely szintjén vannak és 

ezt tudatosítani is bennük. 

A passzivitás nem csak abban mutatkozhat meg, hogy az egyén nem tesz semmit, léteznek olyan aktívnak 

tűnő viselkedésmódok is, melyben az egyén aktívnak tűnik, pedig passzív. 
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A tranzakció-analízis a passzív viselkedés négy formáját különbözteti meg: 

⧠ Semmittevés 

A háttérben a remény áll, hogy a probléma majd megoldódik magától. 

⧠ Túlságos alkalmazkodás 

Az egyén úgy viselkedik, ahogy azt mások elvárják. Nem képes saját igényeit, céljait 

meghatározni, képtelen aktívan, önállóan és felelősségtudóan egy probléma megoldására 

koncentrálni.  

 

⧠ Akcionizmus 

A hektikus túlzott viselkedés is lehet a passzivitás egyik formája. Ezen akciók céltalanok, nem 

vezetnek a probléma megoldásához.  

 

⧠ Erőszak 

Az egyén megpróbálja elkerülni a problémát úgy, hogy közben magát vagy másokat veszélybe 

sodor. 

 

Amennyiben felismerjük a fenti passzivitás formáit, konfrontálódni kell az érintettekkel és tudatosítani 

bennük viselkedésük súlyát. 

 

2.6.9 Konfliktuskezelés a csoportfejlődés érdekében 

Ahogy azt Szakály (2002) is leírta, a vezetői munka kellemetlen, de elkerülhetetlen része - a 

csoportfejlődés érdekében – a csoporton belüli konfliktusok kezelése. 

Mindig abból kell kiindulni, hogy nem konfliktusmentes, steril klíma elérése a cél, hanem az optimális 

feszültség szint teljesítményfokozatú és a kommunikáció hatékonyságát javító hatását kell kiaknázni. 

A konfliktuskezelés stratégiájának meghatározásánál két tényező fontosságát és a mögöttük lévő 

személyek/szervezetek érzékenységét vesszük alapul: 

⧠ a személy és annak helyzetére fordított figyelem 

 

⧠ a munka eredményességének biztosítása, fenntartása és a mögötte megjelenő szervezeti elvárások 

erőssége. 
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11. ábra: Konfliktus rács 

(forrás: Szakály, 2002) 

2.7 Az eredményes konfliktuskezelés néhány alapszabálya
14

 

⧠ a konfliktusban érintettek és/vagy érdekeltek hálózatának rekonstruálása 

⧠ a szereplők pozitív motiválása a saját szerep újraértékelésében 

⧠ a változtatási szándék felkeltése 

⧠ a kölcsönös elfogadás határainak feltárása 

⧠ kommunikáció javítása, nyitottság fokozása 

⧠ optimális feszültségszint fenntartása 

⧠ kedvező légkör biztosítása 

⧠ tükörkép felmutatása 

 

2.8 Mediáció
15

  

A mediáció egy olyan speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában, 

mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor a 

problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást 

találni, amely mind a két fél számára kielégítő.  

A mediáció konszenzuson alapul, magánjellegű és köcsönös bizalom jellemzi, valamint az érdekek és az 

igények dominanciája.  

A mediáció során a konfliktusban lévő felek saját kezükben tarthatják a megoldást, és fölösleges viták, 

költségek, peres eljárások nélkül tehetik megfelelővé a kapcsolatukat.  

                                                      

 
14

 Szakály Dezső: Csoportmunka, 2002, Miskolci Egyetemi Kiadó 
15

 http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/3_1283_tartalomelem_013_munkaanyag_100731.pdf, letöltés 

dátuma:2017.11.06. 

 

http://www.kepzesevolucioja.hu/dmdocuments/4ap/3_1283_tartalomelem_013_munkaanyag_100731.pdf
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A mediáció, illetve a mediátor megakadályozza, hogy a konfliktus elhúzódjék, súlyossá váljék, 

segítségével az indulatok kordában tarthatóak, kulturált keretek között kerülhet sor megegyezésre akár 

szervezetek, munkatársak, családtagok között.  

A mediáció főbb elemei: 

⧠ az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,  

⧠ a probléma megfogalmazása,  

⧠ az álláspontok közelítése,  

⧠ az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,  

⧠ az empatikus kommunikáció fejlesztése,  

⧠ alternatív megoldások keresése,  

⧠ közös cél kialakítása,  

⧠ a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása. 
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3 PÉLDATÁR A TRÉNINGFELADATOK MEGTARTÁSÁHOZ 

3.1 Drámaháromszög 

Elméleti háttér: Eric Berne, Stephen Karpman tranzakcióanalízis játszmákkal foglalkozó munkái.  

A feladat célja: Ismeretek átadása, önismeret mélyítése. Jobban megértetni a csoportdinamika 

önbizalomra gyakorolt hatását a munkahelyen.  

A feladat leírása: A tranzakció analízis elméletében megfogalmazott három szerepet (üldöző, áldozat, 

megmentő; lásd feladatlap) a tréner ismerteti a csoporttagokkal.  

Majd kiscsoportokra osztja a csoportot és kiosztja számukra a feladatlapok egyikét.  

A kiscsoportok egyéni munkával feldolgozzák a kapott szerephez kapcsolódó jellemvonásokat.  

A résztvevők megválaszolják a lapjukon feltett kérdéseket is. Ezt követően a tréner irányításával a 

kiscsoportok beszámolnak egymásnak munkájukról. A feladat másik felében a tréner megkéri a 

résztvevőket, hogy próbáljanak meg felidézni korábbi munkahelyi (fiatalok esetében iskolai) élményeik 

alapján olyan eseményeket, élményeket, melyekben ráismernek a „dráma háromszög” jelenségére. 

(Ezeket esetleg meg is jeleníthetik dramatikusan). Ezek kapcsán az önbizalomra ható tényezőket 

végiggondolják és megbeszélik. A feladat során a résztvevők felidézik, mikor töltötték be az „áldozat”, az 

„üldöző”, vagy a „megmentő” szerepét, ezáltal felismerhetik, milyen változékony ez a háromszög, 

valamint milyen hatással van az egyén önbizalmára.  

Időtartam: 90-120 perc  

Eszközigény: feladatlapok 

 

3.1.1 Feladatlapok 

⧠ Az áldozat jellemzői és gyakori szófordulatai 

- Jellemzők: védekező, túlságosan érzékeny, manipulatív, alázatos  

 

- Az áldozatok úgy érzik:  

keményen elbántak velük. 

nem hagyták, hogy elérjék álmaikat.  

mások hibásak az ő szerencsétlenségükért. 

 

- Tipikus mondatok… 

Megcsináltam volna, csak …  

Senki sem szeret. 

Semmi sem úgy alakul, ahogy szeretném  

Miért vagyok ilyen haszontalan?  

Nem tehetek róla. 

Szegény én …  
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- Kérdések a megbeszéléshez:  

Kit hibáztatsz? Sosem kapom meg az állást 

Miért őt/őket?  

Mi más választásod volt még? 

 

⧠ A megmentő jellemzői és gyakori szófordulatai  

 

- Jellemzők: az emberekben bűntudatot kelt és függőséget alakít ki, megpróbál az emberek 

kedvében járni, kerüli a mások számára riasztóviselkedést (negatívan figyelemfelkeltőt).  

 

- Tipikus mondatok 

Megteszek bármit, hogy béke legyen.  

Szeretem, ha szükség van rám.  

Ha én nem teszem meg, más sem fogja.  

Akarsz róla beszélni?  

Csak segíteni akartam.  

Megtegyem ezt? 

- Kérdések a megbeszéléshez: 

Ha a fentiek közül előfordult, hogy bármelyiket mondtad egy adott helyzetben, mit értél 

el vele? 

Mit tehettél volna, hogy másnak add át a felelősséget? 

 

⧠  Az üldöző jellemzői és gyakori szófordulatai  

- Jellemzők: mérges, agresszív, fél, hogy elveszti az irányítást, nyaggat, elnyom 

- másokat 

- Tipikus mondatok 

Már mondtam neked…  

A te hibád! 

Ezt rendbe kell tenned 

Ezt jobb, ha rendbe teszed! 

 

- Kérdések a megbeszéléshez 

Emlékszel, mikor voltál utoljára "áldozat", mielőtt "üldöző" lettél; és mi történt az adott 

helyzetben? 

Hogyan kezelhetted volna a helyzetet másképpen? 
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3.2 Visszajelzés a közös munkára vonatkozóan
16

 

A feladat az együttműködésre vonatkozó visszajelzések segítségével támogatja a csoportfejlesztést. 

Ezáltal elősegíti a konfliktusok tisztázását, esetlegesen a konfliktus megelőzését. 

 

⧠ Időigény: 1 óra, 12 fő esetén. 

 

⧠ Eszköz: személyenként 7 db 

 

⧠ Levezetés: Minden csoporttag kitölti a visszajelző cédulát a 12 főből 6 részére. Amint ezzel 

elkészültek, kicserélik egymás között a visszajelző cédulákat, és elolvassák őket. 

 

⧠ Kiértékelés: 

Minden csoporttag válaszol a következő kérdésekre a többiek előtt: 

- Milyen ismétlődő visszajelzéseket kaptam a többi csoporttagtól? 

- Magamra ismerek ezekből? 

- Milyen következtetéseket vonok le ezáltal? 

- Milyen kérdéseket szeretnék még feltenni az egyes tagoknak, illetve a csoportnak? 

- Mit szeretnék még négyszemközt tisztázni velük? 

 

⧠ Amennyiben igény mutatkozik a tisztázatlan kérdések megválaszolására, lehetőséget kell 

biztosítani a négyszemközti megbeszélésekre. 

 

⧠ A feladat rendszerint a csoportlégkör javulásához vezet. 

  

                                                      

16 Manfred Gellert & Claus Nowak, 2010 alapján 
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Visszajelzés a csoportban való együttműködéshez: 

Kitől  

 

 

Kinek  

 

 

A(z) Önnel/Veled való együttműködésben 

hasznosnak tartom 

 

 

 

 

 

A(z) Önnel/Veled való együttműködésben 

nehezemre esik 

 

 

 

 

 

A(z) Önnel/Veled való együttműködésben 

segítségemre/segítségünkre lenne 

 

 

 

 

 

További megbeszélés  

(A megfelelő aláhúzandó!) 

szükséges 

 

nem szükséges 
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3.3 Egy kép többet mond 1000 szónál
17

 

A csoporton belüli viselkedésmódok, kapcsolati szerkezetek és hatékonyság kreatív módon történő 

kommunikációja. 

⧠ Időigény: 120 perc, 12 fő esetén 

 

⧠ Eszközök: flipchart - papír, írószer 

 

⧠ Levezetés: 

Alakítani kell 3-6 fős csoportokat. A vezető rajzoljon egy saját képet. A témaválasztás kritériuma, 

hogy a csoportnak a szituációról feltételezhetően azonos legyen a nézőpontja. Az alcsoportok 

különválnak és készítenek egy metaphert vagy egy tetszőleges képet az egész csoportról. 

Amennyiben a metaphert választják, a következő témák közül kell választaniuk: hajó, táj, cirkusz, 

település, akvárium. A képen nem szerepelhet semmi féle szöveg. Két aspektusnak kell a képen 

kifejeződnie: 

Minden egyes csoporttag a saját jellemzőivel és szerepével 

A kapcsolati háló a saját alcsoportjában, az együttműködés területei, konfliktusok. 

 

⧠ Milyen előnye van a rajzolásnak? A tudat alatti aspektusok is előtérbe kerülnek ebben az esetben, 

melyeket a kiértékelés fázisában tudatossá tehetünk az egyénszámára.  

 

⧠ A rendelkezési idő erre a részfeladatra: 45 perc. 

 

⧠ Kiértékelés: 

Az alcsoportok egymás után prezentálják a saját képüket. A feldolgozás során ügyelni kell arra, 

hogy azok a személyek, akik nem szerepelnek a képen, kifejthessék észrevételeiket és 

benyomásaikat. 

A következő szinteket különböztetjük meg: 

- észrevételek: azt ettem észre…; azt látom, hogy… 

- asszociációk: ez úgy néz ki, mint…; ez arra emlékeztet engem… 

- személyes reakciók: ez úgy hat rám…; ez azt váltja ki belőlem… 

- találgatások: azt feltételezem…; ennek azt kell jelentenie… 

Fontos, hogy lehetőleg ebben a sorrendben rögzítsük! 

A feltételezések pontban azoknak kell megnyilvánulnia, akiket a képen az adott szimbólummal 

ábrázolnak. 

A következő aspektusok fejeződnek ki a képen általában: 

- hatalom és befolyás a csoporton belül 

- kommunikációs kultúra 

- egyértelmű szerepek 

- konfliktuskezelés 

- koalíciók 

- kohézió és centrifugális csoporterő 

- a csoport hatékonysága befelé és kifelé 

                                                      

17 Manfred Gellert & Claus Nowak, 2010 alapján 
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3.3.1 Példa: Hajó metaper 

Segítő kérdések, melyeket a csoport megválaszolhat a kép megrajzolása előtt: 

⧠ A csoport egy hajót alkot vagy kettőt? 
⧠ Milyen típusú a hajó? 

⧠ Milyen a hajó kinézete, műszaki állapota? 

⧠ Honnan érkezik a hajó? Milyen története van, ami visszatartja a haladásban? 

⧠ Milyenek a hajózási körülmények? Milyen az idő, szél, hullámok? 

⧠ Ki kormányozza a hajót? 

⧠ Honnan kapja a hajó az energiát az előrehaladáshoz? 

⧠ Milyen erőforrásokat bocsátanak rendelkezésre a csoporttagok? 

⧠ Mit látunk a távcsövön keresztül? 

⧠ Tisztázottak - e a célok? 

⧠ Milyen irányt szeretnénk közösen meghatározni? 

⧠ A fedélzeten mely szabályok érvényesek, és melyeket kell újra megbeszélnie és egyeztetnie a 

legénységnek? 

3.4 ASSZERTIVITÁS – ÖNÉRDEKÉRÉNYESÍTÉS GYAKORLATOK 

3.4.1 Az asszertivitás játéka 

⧠ A játék célja, hogy a konfliktushelyzetben lehetséges három viselkedésmódot: 

- agresszív 

- asszertív 

- szubmisszív tisztázza; a tagoknak lehetősége legyen szerepjátékokon keresztül a különböző 

megoldási módokat kipróbálni. 

 

⧠ Idői keretek: 30-60 perc. 

 

⧠ Eszközigény: nincs. 

 

⧠ A játék leírása:  

A tagok körben ülnek. A csoportvezető röviden ismerteti az agresszivitás, az asszertivitás 

(határozottság, erőteljesség, rámenősség, saját magáért nem agresszíven kiállni) és a 

szubmisszivitás (alárendelődés „nyusziság”) közötti különbséget. Ezt szerepjátékok követik. 

Önként jelentkezőkből lesznek a szereplők, a többiek a nézőteret adják, mintha egy színházi 

előadásról lenne szó. A szereplőknek különböző konfliktushelyzeteket kell eljátszaniuk, 

agresszív, asszertív vagy szubmisszív módon. A játékot megbeszélés követi a csoporttal, ki mit 

látott, hogyan sikerült a konfliktust megoldani, mennyire voltak tényleg agresszívek, asszertívek 

vagy szubmisszívek a szereplők (Rudas, 2001 nyomán). 

  



Viselkedéskultúra, konfliktuskezelés 

31 

3.4.2 Asszertivitás teszt
18

 

⧠ Időigény: kb. 15 perc 

 

Válaszold meg a lenti kérdéseket és egy papírra írd fel, hány pontot adsz az egyes kérdésekre az 

alábbi skála szerint: 

 

Mindig 5 4 3 2 1 Soha 

 

_____ Úgy kérek meg embereket arra, hogy tegyenek meg valamit, hogy közben nem szorongok. 

_____ Amikor valaki olyasmire kér, amit nem szeretnék megtenni, gond nélkül mondok nemet. 

_____ Nyugodt vagyok, amikor egy csoport előtt kell beszélnem. 

_____ Nyugodtan kifejtem őszinte véleményem autoritások (pl. főnökeim) előtt. 

_____ Erőteljes érzelmeimet (düh, frusztráció, csalódottság) könnyen szavakba öntöm. 

_____ Amikor kifejezem a dühömet, anélkül teszem meg, hogy másokat okolnék lelkiállapotomért. 

_____ Gond nélkül fel tudok szólalni egy kisebb csoportban. 

_____ Ha nem értek egyet, tudok érvelni véleményem mellett anélkül, hogy ideges lennék. 

_____ Amikor hibát követek el, beismerem azt. 

_____ Meg tudom mondani másoknak, ha viselkedésük problémát okoz számomra. 

_____ Könnyen ismerkedem szociális sziutációkban. 

_____ Miközben véleményemről beszélek, másokét nem hívom nevetségesnek vagy hülyeségnek. 

_____ Feltételezem, hogy a legtöbb ember kompetens, megbízható, és képes vagyok delegálni. 

_____ Amikor teljesen új dolgot próbálok ki, biztos vagyok benne, hogy meg tudom tanulni. 

_____ Tudom, hogy igényeim ugyanolyan fontosak, mint másoké és jogom van őket kielégíteni. 

 

_____ Összes pont 

 

Asszertivitás teszt – Értékelése 

⧠ 60-75 pont 

Ha 60, vagy annál több pontot értél el, akkor a kommunikációs stílusod, mögöttes világlátásod 

asszertív, és ezt a legtöbb szituációban meg is tudod valósítani. 

⧠ 45-60 pont 

Ha 45 és 60 közötti pontot értél el a fenti asszertivitás teszten, akkor kommunikációd 

meglehetősen asszertív. Vannak olyan helyzetek, amelyekben természetes módon asszertívan 

viselkedsz, és vannak olyanok, ahol tudsz fejlődni. 

⧠ 30-45 pont 

Amennyiben pontjaid száma 30 és 45 közé esik, vannak helyezetek, ahol tudsz asszertív lenni. 

Viszonylag sok helyzetben előfordul azonban, hogy természetes válaszod passzív vagy agresszív. 

⧠ 15-30 pont 

                                                      

18
https://tiszta-kommunikacio.hu/asszertivitas-teszt/, letöltés dátuma:2017.11. 06. 

Ez a gyakorlat Sam R. Lloyd “Developing Positive Assertiveness – Practical Techniques for Personal Success” című 

könyvéből származik. 

 

https://tiszta-kommunikacio.hu/asszertivitas-teszt/
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Amennyiben 15 és 30 pont között adtál magadnak a fenti asszertivitás teszten, komoly 

nehézségeid vannak az asszertivitással. Adj magadnak időt és lehetőséget a személyes 

növekedésre, tanulásra. 

 

3.4.3 Mennyire vagy asszertív?
19

 

⧠ Időigény: kb. 30 perc 

⧠ Kérlek, töltsd ki a következő kérdőívet: Tegyél jelet a megfelelő oszlopba! 

- S = Soha 

- N = Néha 

- GY = Gyakran 

  
S N GY 

1. 
Amikor egy munkatársa ésszerűtlen kívánsággal áll elő, vissza 

tudja utasítani?    

2. 
Képes arra, hogy szemtől-szembe mondja el véleményét munka- 

társainak, ha az kedvezőtlen rájuk nézve?    

3. Szemtől-szembe meg tudja dicsérni munkatársai ötleteit és sikereit? 
   

4. Amikor valaki megdicséri Önt, tudja, hogy mit mondjon? 
   

5. 
Meg tudja-e mondani a munkával kapcsolatos elégedetlenségét a 

főnökének?    

6. Képes arra, hogy elkerülje, hogy mások kihasználják, vagy erőszakoskodjanak Önnel? 
   

7. 
Képes figyelmeztetni (a kívánatos viselkedésre) egy Önnél fiatalabb vagy idősebb 

férfit?    

8. 
Képes figyelmeztetni (a kívánatos viselkedésre) egy Önnél fiatalabb vagy idősebb 

nőt?    

9. Fel tud szólalni, és tud kérdéseket feltenni egy gyűlésen? 
   

10. Amikor valaki félbeszakítja, közvetlenül és azonnal tud reagálni a megjegyzésre? 
   

11. Amikor valakit kirívóan igazságtalannak tart, általában megmondja neki? 
   

12. Tud humorral reagálni, amikor valaki legyőzi Önt? 
   

13. 
Tud beszélni a versengéssel kapcsolatos érzéseiről egy olyan munkatársával, akit 

versenytársának érez?    

14. Igazán képes beismerni a hibáit? 
   

15. Beszélgetéseken magabiztosan viselkedik? 
   

16. 
Amikor valaki igazságosan bírálja, meg tudja hallgatni a kritikát anélkül, hogy 

védekező magatartást venne fel?    

17. 
Amikor valaki elvégez egy munkát Ön számára, és ezzel a munkával nincs 

megelégedve, meg tudja kérni, hogy végezze el rendesen?    

18. Amikor nem ért valamit, képes arra, hogy kérje, hogy tisztázzák? 
   

19. Ha egy munkatársa visszaél a bizalmával, képes arra, hogy megmondja neki, hogyan 
   

                                                      
19

 http://www.horvathmarta.hu/onervenyesites-mennyire-vagy-asszertiv/ Letöltés dátuma:2017.11.06. 

http://www.horvathmarta.hu/onervenyesites-mennyire-vagy-asszertiv/
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érez? 

20. 
Ha valaki, akit tisztel, olyan véleményt nyilvánít, amellyel egyáltalán nem ért egyet, 

elmondja a véleményét?    

21. Képes arra, hogy ellentmondjon egy domináns személynek? 
   

22. 
A fülébe jut, hogy valaki pletykákat terjeszt Önről. Közvetlenül odamegy hozzá, hogy 

tisztázza a helyzetet?    

23. El tudja kerülni, hogy hosszasan bocsánatot kérjen? 
   

24. Meg tud kérni valakit egy szívességre? 
   

 

⧠ Érdemes összeszámolni, hogy hányszor került a jelünk a GY, az N és az S oszlopba. 

 

⧠ Mit mutat az eredmény? 

Azokban a helyzetekben, ahol a GY-t jelöltük meg, ott kellően önérvényesítők vagyunk. 

Egyenrangú partnerként fejezzük ki a saját szándékainkat és érzéseinket is úgy, hogy tiszteletben 

tartjuk a másik jogait és érzéseit is. 

Az N és S oszlopokba helyezett jelünk arról tanúskodik, hogy ezekben a szituációkban ritkán, 

vagy nem is tudjuk kifejezni az érzéseinket és az akaratunkat.  

 

Bár felvetődik bennünk a „Hogyan mondjam meg?”,20 de többnyire sehogyan sem merjük szóvá 

tenni. Belső feszültségként éljük meg a helyzeteket, akár tudatosodik bennünk, akár nem. 

Ha többször éljük így meg, akkor hosszabb távon a stressz okaként is megjelenik, sőt előbb-utóbb 

az önbizalom is csorbul. Pedig sok esetben, csupán az asszertív kommunikációval is sokat 

tehetünk a stressz ellen. 

Az asszertíven viselkedésünk nem csak szóban, hanem a metakommunikáció szintjén is 

megnyilvánul. 

 

⧠ Az asszertív viselkedés eszköztára 

- Én-típusú közlések, amikor egyes szám első személyben tudom megfogalmazni a 

mondandómat. 

- Értő figyelem, amikor a partneremre figyelve nemcsak hallom, hanem értem is, amit közölni 

akar. Ezt vissza is csatolom. 

- Direkt közlések, amikor tényekről beszélek, egyértelmű kifejezéseket használok, amikor 

pontosítok, akár kérdezéssel is. 

- Empátia, amikor képes vagyok a másik „bőrébe bújva” megérteni az érzéseit és a véleményét. 

- Asszertív üzenet 

 

                                                      
20

 Hogyan mondjam meg, hogy el is érjem, amit szeretnék? 

(asszertíven) 

Az asszertív üzenet 4 lépése 

1. Leíró jelleggel (tényszerűen) elmondom, hogy mi az, ami nekem nem tetszik a másik viselkedésében, 

hátráltat abban, hogy nekem jó legyen. 

2. Megfogalmazom, hogy ezzel kapcsolatban milyen érzéseim vannak. 

3. Világosan megfogalmazom, hogy a számomra el nem fogadható viselkedésnek milyen következményei 

vannak. 

4. Egyértelműen és röviden elmondom, hogy mit kérek. (Ez megcselekedhető viselkedés legyen!) 
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Stresszként megélt, konfliktusos helyzetben, nyertes-nyertes helyzet eléréséhez, önbizalmunk, 

magabiztosságunk növeléséhez az asszertív készségeink fejleszthetők! 

Jó vagy rossz? 

Ez a kérdőív csak jelzés arról, hogy mikor vagyunk önérvényesítők. De nem kell mindig annak lenni! 

De, ha fontos számunkra az elérendő cél (amit szeretnénk) vagy maga a kapcsolat, akkor érdemes 

asszertíven viselkedni. 

3.5 Szívszakadva
21

 

⧠ Cél: A csoporton belüli konfliktus, véleménykülönbség megtapasztalása. Mivel a cél egy közös 

döntés létrehozása, így a tagok saját társas hatékonyságukat is megtapasztalhatják. A felállított 

sorrend a csoport értékrendjének tisztázásában is segíthet. 

 

⧠ Idői keretek: 60-80 perc 

 

⧠ Eszközigény: papír, íróeszköz, a résztvevők számának megfelelő mennyiségű feladatlap 

 

⧠ A játék leírása:  

A csoportot felosztjuk 4-5 fős alcsoportokra. A csoportvezető elmondja, hogy minden 

kiscsoportnak nagyon nehéz döntést kell hoznia. Öt, mesterséges szívre váró beteg között kell 

rangsort felállítaniuk. Először minden csoporttagnak külön – külön, majd ezután megbeszélik 

saját sorrendjüket a többiekkel és megpróbálnak egyetértésre jutni. Az a szabály, hogy 

mindenkinek a saját véleménye kifejtése előtt értékelnie kell az előző csoporttársáét, akkor is, ha 

véleményeik különböznek. Ezután az egyes alcsoportok megkapják a feladatlapot és a betegek 

rövid bemutatását. 

 

3.5.1 Feladatlap: 

 

Egyike vagy a Városi Korház Igazságügyi Bizottsága tagjainak, és életbevágó döntést kell hoznod. 

Egyedül kell fontossági sorrendet meghatároznod az öt, mesterséges szívre váró beteg között. Az 

Igazságügyi Bizottságnak ( a csoportnak) egyetértésre kell jutnia. 

 

1. lépés: Egyéni besorolás: egyedül dolgozva kell besorolnod a mesterséges szívre váró betegeket 

(1. : első a sorban, 5.: utolsó a sorban). 

 

2. lépés: Bizottsági ülés: miután te és minden bizottsági tag (csoporttársad) felállította a saját 

rangsorát, a bizottságülést tart. Együtt kell megállapodnotok a végső sorrendben. A szabály, hogy 

mielőtt kifejtenéd véleményedet, az előtted szóló érveit vagy érzéseit értékelned kell, még akkor 

is, ha azok nem egyeznek meg a tiéddel. 

 

George Mutti 

⧠ Kora: 61 év, foglalkozása: alvilági kapcsolatokkal gyanúsítható (maffia) 

⧠ Leírása: házas, 7 gyereke van, nagyon gazdag, az operációt követően nagyobb összeget fog 

felajánlani a kórháznak. 

                                                      
21

 old.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/05_ertrendtisz.doc (Letöltés dátuma: 2018.01.11.) 
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Peter Santos 

⧠ Kora: 23 év, foglalkozása: egyetemista. 

⧠ Leírása: nőtlen, keményen tanul, segít eltartani nélkülöző családját, tanulmányai befejeztével 

rendőr szeretne lenni.  

 

Ann Doyle 

⧠ Kora: 45 év, foglalkozása: háztartásbeli 

⧠ Leírása. Özvegy, három gyermeket tart el, kisjövedelmű, nincs megtakarítása. 

Johnny Jaberg 

⧠ Kora: 35 év, foglalkozása:  ismert színész 

⧠ Leírása: elvált, mindkét gyermekét a volt felesége neveli, hajléktalanszálló létrehozására tett 

adományt. 

Howard Wilkinson 

⧠ Kora: 55 év, foglalkozása: Kalifornia állam szenátora. 

⧠ Leírása: nős, egy gyermeke van, nemrégiben választották meg, van mit a tejbe aprítania. 

 

A feladatot csoportos megbeszélés követi, melyik csoport hogyan és mért jutott az adott sorrendhez 

(Kagan, 2001). 
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3.6 Konfliktuskezelés- Kérdőív 

A következőkben néhány állítás-párt olvashatunk, amelyek lehetséges viselkedési reakciókat jeleznek. 

Minden pár esetében ki kell választani azt az álltást, amelyik jellemzőbb Önre. Előfordulhat, hogy a kettő 

állítás közül egyiket sem érzi magáénak, akkor is választania kell (melyiket csinálni nagyobb 

valószínűséggel). A kérdőív kitöltése során képet kaphat az Ön konfliktuskezelési stílusáról. A 

kiértékelésben az Értékelőlap segíti; Karikázza be a megfelelő betűt, az egyes állításokra adott válaszai 

alapján! 

 

 
A B 

1 
Előfordul, hogy a probléma megoldás 

felelősségét átengedem másoknak 

A vitás kérdések megtárgyalása helyett 

azokat a pontokat hangsúlyozom, melyekben 

egyetértek. 

2 
Megpróbálok kompromisszumos megoldást 

találni 

Megpróbálok mind az ő, mind az én 

érdekeimmel foglalkozni 

3 
Rendszerint kitartok céljaim mellett Megpróbálom a másik érzéseit csillapítani és 

megőrizni kapcsolatunkat 

4 
Kompromisszumra törekszem Néha saját vágyaimat feláldozom másokéért 

5 
Következetesen keresem a másik ember 

segítségét a megoldás kidolgozásában 

Az értelmetlen feszültségek elkerülése 

érdekében megpróbálom azt tenni, ami 

szükséges 

6 
Megpróbálom elkerülni, hogy kellemetlenséget 

okozzak magamnak 

Megpróbálom nyerésre vinni pozícióm 

7 
Megpróbálom a kérdést addig halogatni, míg 

lesz időm azt átgondolni 

Egyes pontokat feladok másokért cserébe 

8 
Rendszerint kitartok céljaim mellett Megpróbálom, hogy minden érdek és kérdés 

azonnal felszínre kerüljön 

9 
Szerintem nem érdemes mindig a különbségek 

miatt idegeskedni 

Törekszem saját elképzeléseimet 

érvényesíteni 

10 
Kitartok céljaim mellett Kompromisszumra törekszem 

11 
Megkísérlem, hogy minden érdek és kérdés 

azonnal felszínre kerüljön 

Megpróbálom a másik érzéseit csillapítani és 

megőrizni kapcsolatunkat 

12 
Néha kerülöm az olyan álláspontok 

elfogadását, melyek vitához vezethetnek 

Hagyom, hogy a másik megőrizze néhány 

pozícióját, ha én is megőrizhetek néhányat 

13 
Köztes utat javaslok Ragaszkodom saját elképzeléseimhez 

14 
Elmondom saját gondolataimat és rákérdezek 

az övéire 

Megpróbálom megmutatni neki az én 

pozícióm logikáját 

15 
Megpróbálom a másik érzéseit csillapítani és 

megőrizni kapcsolatunkat 

Az értelmetlen feszültségek elkerülése 

érdekében megpróbálom azt tenni, ami 

szükséges 

16 
Megpróbálom nem megsérteni a másik érzéseit Megpróbálom meggyőzni a másikat, a saját 

álláspontomról 

17 
Rendszerint kitartok céljaim mellett Az értelmetlen feszültségek elkerülése 

érdekében megpróbálom azt tenni, ami 

szükséges 

18 
Ha az a másikat boldoggá teszi, hagyom, 

kitartson nézetei mellett 

Hagyom, hogy a másik megőrizze néhány 

pozícióját, ha én is megőrizhetek néhányat 

19 
Megkísérlem, hogy minden pozíció és kérdés 

azonnal felszínre kerüljön 

Megpróbálom addig halogatni a kérdést, míg 

lesz időm átgondolni 
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20 
Megpróbálom, hogy azonnal végigvegyük a 

kettőnk közötti különbségeket 

Megpróbálom az előnyök és veszteségek 

olyan kombinációját megtalálni, ami 

mindkettőnk számára igazságos 

21 
A tárgyalásokon úgy közelítek, hogy 

megpróbáljam figyelembe venni a másik 

kívánságait 

Mindig hajlok a probléma közvetlen 

megvitatására 

22 
Olyan álláspontot keresek, ami kettőnk eredeti 

álláspontja között van 

Kinyilvánítom a kívánságaimat 

23 
Gyakran törődöm azzal, hogy minden 

kívánságunk teljesüljön 

Előfordul, hogy a problémamegoldás 

felelősségét átengedem másoknak 

24 
Ha a másik pozíciója nagyon fontosnak tűnik, 

megpróbálom kielégíteni kívánságát 

Megpróbálom a kompromisszumra rávenni 

25 
Megpróbálom megmutatni az én álláspontom 

logikáját, előnyeit 

A tárgyalásokon úgy közelítek, hogy 

megpróbáljam figyelembe venni a másik 

kívánságait 

26 
Köztes utat javaslok Majdnem mindig törődöm azzal, hogy 

minden kívánságunk teljesüljön 

27 
Néha elkerülöm az olyan álláspontokat 

elfogadni, ami vitát szülhet 

Ha a másikat az boldoggá teszi, hagyom, 

hogy kitartson nézetei mellett 

28 
Rendszerint kitartok céljaim mellett Rendszerint keresem a másik ember 

segítségét a megoldás kidolgozásában 

29 
Köztes utat javaslok Szerintem a különbségek miatt nem kell 

mindig idegeskedni 

30 
Megpróbálom kerülni, hogy megsértsem a 

másikat 

Mindig megosztom a problémát a másikkal, 

hogy megoldhassuk 
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3.6.1 Értékelőlap 

Karikázza be mindenütt azt a betűt, amit az egyes kérdéseknél választott; majd számolja össze, a 

bekarikázott betűk számát oszloponként és írja be az összegző sorba! 

 

 Versengés Problémamegoldó 

(Együttműködő) 

Kompromisszumkereső Elhárító Alkalmazkodó 

1    A B 

2  B A   

3 A    B 

4   A  B 

5  A  B  

6 B   A  

7   B A  

8 A B    

9 B   A  

10 A  B   

11  A   B 

12   B A  

13 B  A   

14 B A    

15    B A 

16 B    A 

17 A   B  

18   B  A 

19  A  B  

20  A B   

21  B   A 

22 B  A   

23  A  B  

24   B  A 

25 A    B 

26  B A   

27    A B 

28 A B    

29   A B  

30  B   A 

 

Versengés Problémamegoldó Kompromisszumkereső Elhárító Alkalmazkodó 
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3.7 A csoportok közötti konfliktusok feloldása
22

 

⧠ Időigény: kb. 180 perc 

⧠ Eszköz: flipchart - papír, filctoll; minden csoporttag részére 1-1 másolat a kérdéslistából 

⧠ Levezetés: 

I. Előkészítés 

A konfliktusban érintettek a megadott kérdéslista segítségével készítenek egy prezentációt 

arról, hogy ők hogyan látják a konfliktushelyzetet. 

Ehhez három különböző flipchart – papírra felírják a különböző aspektusokat: 

⧠ Önmagamról alkotott kép 

⧠ Másokról alkotott kép 

⧠ Mások által rólam alkotott kép feltételezésem szerint 

 

II. Prezentáció 

A csoportok bemutatják egymásnak eredményeiket. A kijelentéseiket gyakorlati példákkal 

konkretizálják (érintettek megnevezése, tipikus viselkedésformák leírása). A kijelentésekkel 

kapcsolatban nem reflektálnak a résztvevők. Csak értelmezési kérdéseket tehetnek fel 

egymásnak, de magyarázatok és ellenvélemények nem hangozhatnak el. 

A hangsúly azon van, hogy a felek kölcsönösen megértsék egymás helyzetét. 

Segítséget jelenthetnek az alábbi „szabályok”: 

- Egyenjogúság: A konfliktusban érintettek egymástól független, egyenjogú partnerek. 

- Nyíltság, őszinteség: A problémákat nyíltan és direkt módon kell megbeszélni… 

- Konkrét jellemzések, érzelmek nélkül: Az állapotok és viselkedésmódok konkrét leírása, 

tények és vélemények bemutatása, hibáztatás, szemrehányás és alábecsülés nélkül. 

- Mások meghallgatása és megértése: Senkit sem szabad félbeszakítani (szabad kérdezni, 

de nem azonnal). A jelenlévő személyekkel direktben kommunikáljunk, és a 

viselkedésmódjukat, illetve ezek hatásait elemezzük, ne érzéseket, és olyan motívumokat, 

amiket másban keltenek. 

- Gyakorlati példák alkalmazása: Példákat a munkahelyi környezetből hozzanak az 

érintettek. 

- Köztes lépés: A konfliktusban érintettek egy beszélgetés keretében válaszokat keresnek a 

következő kérdésekre: 

 Milyen fontos információt jelentettek felénk? 

 Mi volt ebben új illetve meglepő? 

 A megnevezett aspektusok közül melyek ismerősek a számunkra? 

 

III. A vitás kérdések azonosítása 

A prezentációkat jól látható módon függesszék ki a résztvevők, és vonjanak párhuzamot 

közöttük. Ezt követően a csoport közösen gyűjtse össze a legfontosabb konfliktustémákat és 

helyezzék azokat a flipchartra. 

 

IV. A megoldási javaslatok feldolgozása 

A csoporttagok vegyesen összeállított munkacsoportokban konkrét megoldási javaslatokat 

dolgoznak ki a megállapított problémákra. Az eredményeket egymás előtt prezentálják. A cél, 
hogy a megoldási javaslatok és ezzel egyidejűleg ezek gyakorlatba való átültetésének feltétele is 

rögzítésre kerüljön. 

                                                      

22 Manfred Gellert & Claus Nowak, 2010 alapján 
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Résztvevőknek segédlet: Kérdéslista a prezentáció elkészítéséhez 

⧠ Másokról alkotott kép 

- Hogyan látunk, illetve értékelünk másokat? Mennyire veszik komolyan a feladataikat? 

Hogyan viselkednek velünk szemben? 

- Mi fontos a számunkra? Mi a fő motivációjuk? Mi érdekli jobban őket és mi kevésbé? 

- Mit találunk összességében szimpatikusnak bennük, illetve a viselkedésükben? 

- Mit találunk zavarónak? Hol látunk hiányosságokat, súrlódási pontokat, 

konfliktusforrásokat – az együttműködés során ismétlődő problémákat? 

- Mely kérdések azok, amelyekre szeretnénk választ kapni, a többiekkel megbeszélni? 

 

⧠ Magunkról alkotott kép 

- Hogyan látjuk magunkat, és a saját szerepünket a konfliktusban? Hogyan ítéljük meg a 

saját viselkedésünket a másokkal való együttműködés során? 

- Mi a fő motivációnk? mi fontos számunkra a feladatunk ellátásánál? 

- Milyen a teljesítményünk? Mit adunk hozzá a jó együttműködéshez? 

- Milyen belső problémáink vannak, amelyek esetleg kihatnak a másokkal való 

együttműködésre? Hol látjuk a saját hiányosságainkat? 

 

⧠ Mások által rólam alkotott kép, feltételezésem szerint 

- Mit gondolunk arról, hogy mások milyennek látnak bennünket? Milyennek feltételezzük 

az imázsunkat? 

- Melyek a legfontosabb kritikus pontok, amelyekkel a többiek szembesíteni fognak 

bennünket? 
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3.8 Szituációs feladatok konfliktuskezeléshez 

⧠ A tréner ossza a résztvevőket kiscsoportokba, majd az alábbi témák közül válasszon minden 

csoport egyet.  

⧠ Készüljenek fel egy rövid szerepjátékra, melynek célja, hogy bemutassák, adott helyzetben a 

konfliktus szereplőinek mi lehet a célja, illetve az esetleges hatalmi pozíciókat is figyelembe véve 

mi lenne a helyes magatartás, stratégia a konfliktus feloldása érdekében. – Akár több lehetséges 

kimenetet is előadhatnak… 

⧠ Időigény: 40 perc 

⧠ Eszközigény: - 

 

⧠ A témák: 

- Beosztott karriervágya kontra főnök féltékenysége… 

- Új kolléga érkezik az osztályra, aki beilleszkedési problémákkal küzd… 

- A kávézóban már több mint fél órája megrendeltük a kávét, de még mindig nem kaptuk 

meg… 

- A társasházban az egyik lakó (személye ismeretlen) rendszeresen nyitva hagyja a pinceajtót –

amit kulcsa kellene zárni, mivel többeknek értékek vannak elhelyezve ott… 

- Az értekezleten egyik kollégánk, akivel korábban beszélgetést folytatott az egyik 

termékfejlesztési lehetőségeiről; ötleteit úgy tálalja, mintha az Ő fejéből pattant volna ki. Mit 

tesz? 
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