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EL#SZÓ 
A MAGYAR KIADÁSHOZ

Amikor egyik kedves kliensem – aki frissiben vette át 
egy több ezer f"s cég elnök-vezérigazgatói pozícióját 
azzal a megbízatással, hogy alapvet" változásokat hoz-
zon létre a nehézkessé vált vállalatban – visszahozta 
nekem Lencioni könyvét, a következ"ket mondta: 
„Pontosan ezt szeretném én is elérni, fels" vezet"im 
tekintsenek magukra úgy, mint a cég irányításáért fele-
l"s csapatra. Ne az legyen számukra a fontos,  hogy ki 
melyik pozíciót tölti be, hanem hogy ki mit tehet a vál-
lalkozás sikeréért. Szeretném, hogy a fels" vezet"i csa-
pat váljon az els"dleges csoportjukká a vállalaton belül. 
Bízzanak egymásban, merjenek "szinték lenni kényes 
kérdésekben is, felvállalva az esetleges ütközéseket, és 
egyt"l egyig legyenek elkötelezettek a közös eredmé-
nyekért.” Ügyfelem lépésr"l lépésre halad újjászerve-
zett fels" vezet"i csapatával az „els"dleges csoporttá” 
válás rögös útján, de neki is szembe kell néznie mind-
azon nehézséggel, amellyel a legtöbb vezet"i csoport 
nap mint nap találkozik. Tapasztalataink szerint a leg-
nehezebb, hogy egy sor objektív és szubjektív tényez" 
hatására a vezet"k inkább saját funkcionális csoportjuk 
felé húznak (például pénzügy, értékesítés, marketing, 
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termelés, HR stb.), azt tekintik els"dleges csoportjuk-
nak, nem pedig a fels" vezet"i csapatot. Szerepeljen itt 
néhány e tényez"k közül:
• Saját funkcionális területükön "k az els" számú ve-

zet"k, az " szavuk a meghatározó, az " kegyeiket ke-
resik a munkatársak, sokkal nagyobb a befolyásuk, 
elismertségük, mint a fels" vezet"i csoportban.

• Azt a szakmát ismerik jól, az ott dolgozókkal beszél-
nek egy nyelvet, fél szavakból is megértik egymást.

• Idejük nagy részét saját funkcionális csoportjukkal 
töltik, ott tesznek mindennap er"feszítéseket, eseten-
ként folytatnak heroikus küzdelmeket, oldanak meg 
nehéz problémákat, ami összekovácsolja a funkcioná-
lis csapatot.

• Teljesítményüket is els"sorban saját részlegük ered-
ményességén mérik le, ezért itt akarnak f"leg produ-
kálni.

• A fentiek alapján úgy érzik, els"sorban saját funkcio-
nális kollégáikkal alakítanak egy érdekközösséget, 
közösen harcolnak er"forrásokért, sokszor a többi 
részleg ellenében stb.

Mindezen motívumok könnyen oda vezethetnek –
ahogy egyik ügyfelünk megfogalmazta –, hogy „elkü-
lönült kiskirályságok” alakulnak ki a szervezetben, 
amelyek energiájuk jó részét az egymás elleni harcra, 
konfliktusok kezelésére, védekezés-támadásra, öniga-
zolásra fordítják. Ez komoly veszteség, mert többnyire 
nincs hozzáadott értéke a termékhez/szolgáltatáshoz, 
de id"t, energiát (lelkit is) emészt fel.
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Lencioni könyve els" részében élvezetesen és életsze-
r!en, egy vállalati regényen keresztül mutatja be ezeket 
a folyamatokat, jól érzékeltetve a tipikus buktatókat és 
lehetséges megoldásokat. Könyve végén nagyon világos 
és praktikus modellben foglalja össze azokat a ténye-
z"ket, illetve ezek egymásra épülését, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy egy csapat tartósan, hatékonyan, 
konstruktívan és jó hangulatban tudjon együttm!ködni, 
sikereket elérni, akár nehéz körülmények között is.

A modellt mi is sikerrel használjuk különböz" szint! 
vezet"i csoportokkal együtt dolgozva, csapatépítés, csa-
patfejlesztés, team-coaching során. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy egyaránt jól m!ködik magyar, illetve 
nemzetközi összetétel! csoportokkal, ezért jó szívvel 
ajánljuk mindenkinek, legyen a hierarchia bármely szint-
jén dolgozó vezet", vezetési tanácsadó, coach vagy tréner.

Dr. Lövey Imre
ügyvezet" igazgató
Concordia Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft.
www.concordia-od.hu
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Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok 
nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek 
legmeghatározóbb tényez"je, egyrészt ereje miatt, más-
részt pedig azért, mert ritkaságszámba megy.

A csapatmunka potenciális erejét egyik barátom – 
milliárd dolláros évenkénti forgalmat bonyolító válla-
lat alapítója – öntötte szavakba a legtalálóbban: „Ha 
egy szervezetben mindenkit rá tudunk venni, hogy egy 
irányba evezzen, megszerezhetjük a vezetést bármelyik 
iparágban, bármely piacon, bármikor, bármilyen ver-
senytárssal szemben.”

Amikor ezt a bölcsességet megosztom másokkal, 
azonnal, bár kissé reményvesztetten bólogatni kezde-
nek. Elfogadják a fentiekben rejl" igazságot, ugyan-
akkor megadják magukat mindennapos élményeiknek, 
a megvalósítás nehézségeinek.

A valódi csapatmunka ritka, mint a fehér holló. 
Annak ellenére, hogy a téma az elmúlt években renge-
teg figyelmet kapott tudósok, edz"k, tanárok és a média 
részér"l, a csapatmunka változatlanul csupán  hangza-
tos kifejezés maradt a legtöbb szervezet életében. Álta-
lános érvény! a megállapítás: a csapatok, mivel közel 
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sem tökéletes emberi lényekb"l állnak, természetüknél 
fogva m!ködési zavarokkal küzdenek.

Mindez azonban még nem jelenti azt, hogy a csapat-
munka kudarcra ítéltetett. Ellenkez"leg. Igenis lehet-
séges er"s csapatot alkotni. Valójában a csapatépítés 
figyelemreméltóan egyszer!, csak éppen pokolian 
nehéz vezetni az „építkezést”.

Az élet számos területéhez hasonlóan, a csapatmunka 
kulcsa, hogy képesek vagyunk-e elsajátítani elméletileg 
egyszer!, ám a hétköznapokban nehezen kivitelezhet" 
viselkedésformákat. Sikeressé az a csapat válik, ame-
lyik legy"zi saját, közösségromboló, széthúzást szül", 
nagyon is emberi megnyilvánulásait.

Néhány évvel ezel"tt írtam els", The Five Temptations 
of a CEO (A vezérigazgató öt kísértése)* cím! könyve-
met a vezet"kre leselked" magatartásbeli csapdákról. 
Az eltelt id" alatt észrevettem, néhány ügyfelem él 
a leírt elméletekkel – rendkívül leleményesen és siker-
rel használja saját vezet"i csapata megismerésére, fej-
lesztésére.

Világossá vált, hogy az a bizonyos öt kísértés nem-
csak az egyes vezet"kre vonatkoztatható, hanem néhány 
módosítással a csapatokra is. Egyházi vezet"k, edz"k, 
tanárok és sokan mások is úgy találták, az alapelvek az 
" világukban is ugyanolyan helytállóak, mint a nemzet-
közi nagyvállalat vezet"i gárdájában. Így született meg 
ez a könyv.

* Patrick Lencioni. The Five Temptations of a CEO. Jossey–Bass, 1998.
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Korábbi könyveimhez hasonlóan a Kell egy csapat is 
olyan történettel kezd"dik, amely valóságh!, de kép-
zeletbeli szervezetben játszódik. Úgy gondolom, hogy 
ez a módszer hatékonyan szemlélteti mondanivalómat, 
bárki beleélheti magát a történetbe, és azonosulhat a 
szerepl"kkel, mindemellett jól érzékelteti, hogyan 
alkalmazhatók ezek az elvek a valóságban – amikor 
a munka tempója, a nap mint nap felmerül" zavaró 
tényez"k még a legegyszer!bb feladatokat is vesz"d-
ségessé teszik.

Annak érdekében, hogy hasznosítani lehessen az 
újonnan szerzett ismereteket, a történet utáni rövi-
debb részben elemzem az öt m!ködési rendelle-
nességet. A csapatértékel" kérd"ívvel ki-ki maga is 
feltérképezheti a csoportjában megjelen" romboló 
viselkedésformákat. A problémák leküzdésére pedig 
rendellenességenként csokorba szedtem a munkám 
során bevált gyakorlatokat, eszközöket.  

Noha a könyv vezérigazgatókkal és fels" vezet"kb"l 
álló csapatokkal végzett munkámon alapszik, a fel vázolt 
elméleteket bárki hasznosíthatja. A lényeg, érdekl"djön 
a csapatok m!ködési mechanizmusa iránt – függetle-
nül attól, hogy kisebb vállalati osztályt vezet vagy egy-
szer!en olyan csapat tagja, amelyre ráférne a fejl"dés. 
Akárhogyan is legyen, "szintén remélem, könyvem 
segítséget nyújt abban, hogy a problémás csapatok 
leküzdjék m!ködési zavaraikat, és többre vigyék, mint 
amire egyetlen ember egymagában valaha is képes 
lenne. Végtére ebben áll a csapatok valódi ereje.


