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MUNKAHELYI KONFLIKTUSOK 

SOLTÉSZ ESZTER 
 

 

„Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal 
a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket.” 

Albert Einstein 

 

1.Bevezető gondolatok 

 

Mivel az éber életünk több mint a felét a munkahelyünkön töltjük, mindannyiunk 
számára különösen fontos, hogy ezen idő alatt nyugalom vegyen körül minket - azonban 
itt is időről-időre konfliktusok alakulnak ki, melyek létrejötte, lefolyása, megoldási módja 
bizonyos azonosságokat, törvényszerűségeket mutat. Humánpolitikai menedzserként 
magam is sok konfliktussal, stresszes helyzettel találkoztam, melyeknek mindkét fél 
számára megnyugtató módon kellene rendeződnie. Ez sajnos a gyakorlatban még mindig 
ritkán fordul elő.  

 Pedig a kérdéskör nem újkeletű. Már az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-
OSHA) 2014. évi felmérése is megállapította, hogy az EU aktív korú népességének közel 
30 %-át érinti a munkahelyi stressz, mely jelentősen befolyásolhatja akár munkahelyi 
teljesítményét is. Magyarország hasonló mutatókkal bír; minden negyedik munkavállaló 
küzd a problémával – noha már a munkavédelemről szóló törvény 2008-as módosítása is 
kiemelten foglalkozott a munkahelyi stressz-szel8. Fontos elem az is, hogy a stressz 
munkáltatók részéről történő kezelése a 89/391/EGK irányelve értelmében már jogi 
kötelezettség9. A lelki egészség és jóllét európai paktuma elismeri továbbá, hogy a 
munkahelyi követelmények állandóan változnak, a nyomás pedig egyre növekszik, ezért 
arra ösztönzi a munkáltatókat, hogy a mentális jóllét fejlesztése érdekében hajtsanak 
végre intézkedéseket.  

Jóllehet a munkáltatók felelőssége a munkahelyi kockázatok értékelése és 
leküzdése, elengedhetetlen, hogy ebben a munkavállalók is részt vegyenek. A 
munkavállalók és képviselőik ismerik legjobban azokat a problémákat, amelyek a 

                                                      
 Humánpolitikai szakember, mediátor 
8 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről hatályos szabályozása szerint (87.§ 1/H.) „Pszichoszociális kockázat: 

a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási 

jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel 

összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.” 
9 A Tanács 89/391/EGK irányelve – intézkedések a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 

javítására 
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munkahelyükön előfordulhatnak. Az ő bevonásukkal biztosítható, hogy a bevezetett 
intézkedések megfelelőek és hatékonyak legyenek.10  

 

2. A munkahelyi konfliktusokról általában  

 

A munkahelyi konfliktusokat a közvetlen társas környezetben végbemenő 
konfliktusoknak nevezzük. Közvetlen társas környezetként életünknek azon színtereit 
értjük, ahol a velünk konfliktusban álló másik féllel rendszeres kapcsolatban állunk, és 
ebből a kapcsolatból csak nagy veszteségek árán tudnánk kilépni. Ilyen a munkatársak 
közötti konfliktus is.  

Ezen konfliktusok jellemzője, hogy a felek között erős negatív érzelmek vannak. A 
felek a konfliktus megoldásában egymásra vannak utalva. Anyagi vagy 
presztízsveszteség nélkül nem tudnak kiszállni a konfliktusból11. 

A munkahelyünk társas közegünk egyik, hanem a legfontosabb színtere, ezért 
kivételesen húsbavágó, ha ott alakul ki viszály, elégedetlenség. Még ha közvetlenül nem 
is vagyunk ennek részesei, kívülállóként, esetleg a következményeinek elszenvedőjeként 
is megterhelő minden ember számára a helyzet. A munkahelyi konfliktus pedig kihathat 
a munkán kívüli életünkre is, befolyásolja közérzetünket, családi életünket, társas 
kapcsolatainkat.  

A munkahelyi konfliktus kialakulásának számos oka lehet, melyekkel több kutatás 
is foglalkozik. Számos olyan munkahelyi tényező van, amelyek a legtöbb ember számára 
stresszt okoznak, ezért konfliktusok vagy konfrontációk kialakulásához vezethetnek12. 
Így például:  

 a feladattal kapcsolatos stresszorok, mint a 
o mennyiségi vagy minőségi túl vagy alul terhelés  
o munkafeltételek 
o változások a munkában 
o lépést tartani a gyors technológiai változásokkal  

 munkahelyi környezettel kapcsolatos stresszorok, mint   
o a fizikai környezet olyan jellemzői, mint a zaj, a hő, a szennyezett levegő, a 

nem elégséges megvilágítás stb. (jelentős egyéni különbségek vannak 

                                                      
10 EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) fully supports the European Pillar of Social Rights , 

working for safe, healthy and well-adapted workplaces in Europe. EU-OSHA is the European Union information 

agency for occupational safety and health. Our work contributes to the European Commission’s Strategic Framework 

for Safety and Health at work 2014-2020 and other relevant EU strategies and programs, such as Europe 2020 . Lásd 

erről bővebben: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha 
11 Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 234-235.o. 
12 Berényi András - Juhász Béla Szilárd: Stressz, konfliktus, munkahely, megküzdés. Debreceni Egyetem, Debrecen, 

2012. 7-14.o. 
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azonban abban, hogy ki mennyire tolerálja ezeket a zavaró környezeti 
ingereket)  

 a szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok  

o egyéni szinten:  

 szerep kétértelműség: nem világos számára, hogy melyek a 
szerepével kapcsolatos munkacélok, melyk a munkatársai elvárásai 
felé, mire terjed ki a felelőssége  

 szerepkonfliktus: a munkavállalóval szemben támasztott különböző 
követelmények egymásnak ellentmondóak, olykor egymást 
kizáróak. A személynek olyasmit kell végeznie, amit nem akar.  

 túl sok vagy túl kevés felelősség más dolgozókért.  

 karrierfejlődés: túlzott ütemű vagy nem elégséges előléptetés  

o csoportszinten:  

 összetartás hiánya  

 jó munkatársi kapcsolatok hiánya  

 csoporton belüli konfliktusok  

 felettessel vagy beosztottal való kapcsolat  

o szervezeti szinten:  

 szervezeti légkör  

 vezetési stílusok  

 ellenőrzési rendszerek  

 technológia és annak változása  

 túlságosan alacsony fizetés, az állás bizonytalansága  

 szervezeten kívüli stresszorok, mint a 
o családi kapcsolatok, anyagi problémák, társadalmi problémák 
o családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetésének nehézségei 
o személyes hitek, meggyőződések és a vállalati politika közti konfliktusok 
o közlekedés a munkahelyre, vezetés 
o vidéki vagy városi életkörülmények.  

A feljebb bemutatott stresszorok mindegyike előfordulhat egy konfliktus során, de 
akár egyszerre több, az egyik félben kialakuló belső feszültség is vezethet a konfliktus 
létrejöttéhez.  

Ezen stresszorok feloldása, csökkentése elsősorban a munkahelyi vezetők 
felelőssége, azonban fel kell hívni a figyelmet a munkavállalók felelősségére is. Ha a 
vezető nem tud a dolgozóban dúló belső konfliktusokról, traumákról, akkor nem is tud 
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ellene tenni semmit. A vezető sem gondolatolvasó, tehát a problémákkal is csak akkor tud 
érdemben foglalkozni és megoldást találni rájuk, ha tudomására jutnak. Tapasztalataim 
alapján a munkahelyi vezető is küzdhet ugyanezekkel a problémákkal, ezért jobban tudja 
őket tolerálni és hatékonyabban tud segíteni megoldásukban.  

A konfliktusok értékelésekor nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a 
konfliktusoknak, vélemény-különbségeknek nem csak negatív hatásai vannak. Csepeli13 
is beszél a konfliktus hasznáról, mely során a vállalatnak előremutató változásokat kell 
mutatnia.  

Ha a munkavállaló látja, hogy problémájának elmondása nem csak pusztába 
kiáltott szó, hanem értő fülekre talál és megoldást keresnek rá, ez a megtapasztalás erősíti 
a vállalattal szembeni lojalitását. A vállalat pedig feltár egy addig észre sem vett 
problémát. Tehát a konfliktus pozitívuma, hogy érzékennyé teszi a szervezetet a 
változásra, olyan alternatívákat hoz felszínre, melyek e nélkül észrevétlenek lettek volna. 
A konstruktív konfliktusok során pedig a felek végig tudatában vannak annak, hogy 
vannak közösen elfogadott céljaik, értékeik.  

A munkahelyi konfliktusok közös jellemzőik mellett is bírnak bizonyos 
sajátosságokkal, attól függően, hogy kik a benne részt vevő felek. Ezek alapján 
megkülönböztethetünk:  

 munkatársak közötti konfliktusokat,  

 munkavállalók és feletteseik közötti konfliktusokat, valamint  

 a munkavállaló és a vállalat célja között kialakult ellentmondást.  

 

3. Munkatársak közötti konfliktusok  

 

A munkatársak között óhatatlanul kialakulnak konfliktusok, hiszen teljesen különböző 
habitusú, neveltetésű, vérmérsékletű embereket zárunk össze szinte egész napra.  

Mivel alapvetően minden ember a saját érdekeit nézi elsősorban, időnként 
összetűzésbe kerülnek emiatt. Az eltérő viselkedési formák is jelentősen befolyásolják a 
konfrontáció kialakulását.  

Nem nehéz belátni, hogy egy agresszív viselkedésű személy hamarabb kerül 
konfliktusba, mint egy passzívan mindent eltűrő egyén. Ugyanakkor az asszertív 
viselkedés is válthat ki másokból ellenérzést.  

 

3.1. Konfliktusok a gyakorlatban  

                                                      
13 Csepeli György: A szervezkedő ember – A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth Kiadó, Budapest 2015. 113, 

118-121, 285. o. 
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A munkatársak közötti konfliktusok sajátosságait néhány valós életből vett példákon 
keresztül szeretném bemutatni.  

 

a) Kelet-Magyarország egyik megyeszékhelyén található üzletünk egyikében az 
üzletvezetőt leváltották alkalmatlanság miatt, helyére új vezetőt neveztek ki. A korábbi 
üzletvezető az üzletben maradt.  

Pár hónap elteltével panasz érkezett tőle, hogy az új üzletvezető úgy készíti el a 
munkaidő-beosztásukat, hogy őt a legkevésbé forgalmas időben foglalkoztatja és nincs 
arra tekintettel többszöri kérés után sem, hogy a korábbi üzletvezető - nevezzük Editnek 
- másik településen lakik. Mivel a bérezés függ a forgalmuktól, ezért ezen jelzését nagyon 
komolyan véve kivizsgáltuk megállapításait. Sajnos állításai beigazolódtak.  

A régióvezető és a dolgozók közvetlen vezetője személyesen beszélgetett el a 
munkatársakkal, tisztázandó a problémát. Ekkor az új üzletvezető hangot adott abbéli 
véleményének, hogy Edit –a korábbi üzletvezető – nem megfelelően dolgozik, nem 
motiválható, nehézségeit vele kapcsolatban hosszasan sorolta.  

Mivel a vezetők úgy látták, hogy a két munkavállaló között annyira elmérgesedett 
a viszony, hogy nem tudnak együtt működni, ezért Editet áthelyezték egy másik üzletbe.  

A kedélyek látszólag megnyugodtak, bár azóta tudomásunkra jutottak olyan 
pletykák, hogy az új üzletvezető pont ezt akarta elérni, mert úgy gondolta, így barátnőjét 
áthelyezteti Edit helyére.  

Véleményem szerint a munkahelyi vezetők jól látták a komplikáció mibenlétét, 
ezért arra megfelelően is reagáltak. A probléma megoldásának hosszú távú hatásai 
egyelőre nem ismertek, rövidtávon pozitív tapasztalataink vannak, a helyzet 
nyugvópontra került.  

Amennyiben lehetőség van erre és a helyzetet a vezetés szerint más módon nem 
megoldható, megoldás lehet az áthelyezés a konfliktus fizikai megszüntetése, azonban 
ahol ez nem megoldható, ott további bonyodalmakkal lehet számolni. Ezzel a 
megoldással a probléma elkerülése lesz a kulcsa a helyzet rendezésének, bízva abban, 
hogy ez egyúttal a további nehézség megelőzésére is szolgál.  

b) Egy vidéki kisvárosban található üzletünkben az üzletvezető arrogáns módon, 
kvázi alattvalókként kezelve munkatársait viselkedett, melyre több panasz érkezett tőlük.  

A közvetlen vezető elbeszélgetett az összes érintettel. Az üzletvezetővel 
megegyeztek abban, hogy odafigyel kommunikációjára, a többi munkavállaló pedig 
tudomásul vette, hogy pár év múlva az üzletvezető nyugdíjba megy, és addig tűrnek. 
Illetve amennyiben nem változik a helyzet, minden esetben tájékoztatják közvetlen 
vezetőjüket és az üzletvezetőt is minden alkalommal figyelmeztetik, ha számukra nem 
elfogadható módon kommunikál.  

Azóta ilyen jelzés nem érkezett. Az üzletvezető idén nyugdíjba vonul.  
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Látszólag a helyzet megoldódott, azonban a tényleges megoldásról nincs 
információ. A munkavállalók elégedettségéről a helyzetet illetően további kutatásra lenne 
szükség. Aggályosnak tartom viszont, hogy az összes érintett jelenlétében történt az 
elbeszélgetés, és nem valószínű, hogy minden érintett fél számára biztosítva volt a 
lehetőség a problémái elmondására. Az érintett beosztottak véleményem szerint kissé 
kisebbítve tálalták problémáikat, hiszen ott ült mellettük a probléma fő forrása is, és 
jogosan tarthattak attól, hogy később ezt is felhasználja ellenük.  

Szerintem célravezetőbb lett volna, ha a felekkel külön-külön beszélgetnek el és 
később ültetik őket össze egy tisztázó diszkusszióra. Ebben az esetben akár váltó 
módszerrel dolgozó mediátor is bevonható lett volna a beszélgetések levezetésében.  

Egyebekben lehetséges megoldásnak tartanám a felvételi eljárás során illetve régi 
dolgozók esetén akár coaching keretében ú.n. „Super-teszt” kitöltését, mely alapján 
lehetőség lenne az üzletekben dolgozó munkavállalók között olyan kollektíva 
kialakítására, akik könnyebben tudnak együtt dolgozni.  

c) A munkavállalók oktatása során olyan jelzés érkezett egy új munkavállalótól, hogy 
az egyik mentor üzletvezető etnikai hovatartozását minősítette, valamint az oktatás során 
bezavarta őt a konyhába, hogy ott tanuljon.  

Az üzletvezető természetesen tagadta ezt.  

A konfliktus elkerülése érdekében az új munkavállaló oktatását a továbbiakban 
nem bíztuk erre az üzletvezetőre. Azonban munkájuk során több alkalommal kellett 
érintkezniük.  

A közöttük lévő konfliktus olyan szinten mérgesedett el, hogy a munkavállaló nem 
volt hajlandó akkor bemenni az üzletbe a papírjaiért, ha az üzletvezető bent volt  

Az új munkavállalót másik üzletbe helyeztük el.  

Fél év után munkaviszonya megszűntetését kérte. A régióigazgatóval történő 
beszélgetése során jelezte, hogy az üzletvezető továbbra is pocskondiázta, etnikai 
hovatartozását felemlegetve pletykált róla a többi üzletben dolgozó munkatársaknak. A 
felmondásának oka elsősorban ez volt.  

A konfliktus és a helyzet értékelése után úgy gondolom, hogy a vezetők szerint a 
konfliktust megoldottuk az áthelyezéssel, azonban a konfliktus utóéletéről nem 
tájékozódtunk, a munkavállaló sérelmét nem oldottuk fel. Ez a jövőre nézve keserű 
tapasztalatként felhasználandó és fejlesztendő terület vállalatunk életében.  

Ebben az esetben mindenképpen szükség lett volna a konfliktus 
„utógondozására”, akár további tisztázó beszélgetések formájában.  

A konfliktusok megoldásához véleményem szerint gyakran az is elég, ha a felek 
világosan elmondják, hogy az adott probléma milyen hatással van rájuk. Ha ezen 
beszélgetések során arra helyezzük a hangsúlyt, hogy bennünket bánt vagy zavar valami, 
nem pedig arra, hogy a másik fél hibázott, könnyebben megoldhatók a munkahelyi 
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konfliktusok. Sokszor tapasztalom, hogy a konfliktusok kialakulása során a felek nem 
ártó, bántó szándékkal tesznek, mondanak dolgokat, azonban nem veszik figyelembe, 
vagy akár fel sem mérik azt, hogy ez a másik félben milyen módon csapódik le.  

3.2. Munkahelyi zaklatás  

A munkatársak között kialakuló konfliktusok bemutatásakor sajnos beszélnünk kell az 
úgynevezett „mobbing” vagyis zaklatás jelenségéről is, mely lehetőség felmerülésekor a 
munkahelyi vezetők részéről azonnali lépések megtétele szükséges.  

A mobbing inzultusok jegyzéke14 

a járását, beszédét és szokásait nevetségessé 
tették 

egyáltalán nem kapott munkát, nem volt mit 
csináljon 

a közvetlen munkatársainak nem volt szabad 
Önnel beszélnie 

ellenséges arckifejezéssel néztek Önre 
(ellenségesen mutogattak Önre) 

a magánéletét kritizáló támadások érték értelmetlen munkát kapott 

a munkahelyét elszigetelték a többiekétől 
etnikai, nemzetiségi, faji hovatartozását 

támadták vagy kigúnyolták 

állandóan félbeszakították fizikai erőszakkal fenyegették 

arra bíztatták, hogy keressen fel 
pszichológust vagy elmeorvost 

fizikailag bántalmazták 

arra célozgattak, hogy nem tartják teljesen 
normálisnak 

hangosan kiabáltak Önre 

kigúnyolták valamilyen fogyatékossága írásban megfenyegették 

nem akarták, hogy ön beszéljen velük.  
ítéleteit megkérdőjelezték, véleményét 

semmibe vették 

a magánéletét kritizáló támadások érték az képességeit alig kihasználó munkát kapott 

összebeszéltek a háta mögött akadályozták abban, hogy kifejtse véleményét 

valótlanságot terjesztettek Önről; burkolt 
gyanúsítgatások, célozgatások érték 

mások előtt nevetségessé tették 

csak olyan munkát kapott, amelyben semmi 
lehetősége nem volt arra, hogy valamit 

önállóan csináljon 
mindig más munkát kapott 

családi körülményeit kritizálták vagy 
nevetségessé tették 

munkáját igazságtalanul kritizálták 

olyan munkára kényszerítették, amelyet 
méltóságon alulinak tartott 

nem beszéltek Önnel 

olyan munkára kényszerítették, amely az 
egészségét károsította 

olyan feladatot kapott, amit szinte lehetetlen 
jól megoldani, azért, hogy a hitelét rontsák, 

leégessék 

Önre nézve sértő, megalázó munkát kapott  megfenyegették szóban 

politikai, vallási vagy egyéb meggyőződését 
támadták  

molesztálták telefonon 

szabálytalan, tiltott dolgok elkövetésére 
kényszerítették 

trágár szavakkal vagy egyéb, hasonló 
megalázó kifejezésekkel kiabáltak Ön után 

                                                      
14 John C. Maxwell: Felkészítés 101 - Amit mindenkinek tudnia kell. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 2005. 5.o. 
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szándékosan olyan dolgokra beszélték rá, 
amelyből kára származott  

úgy kezelték Önt, mintha nem is létezne 

szexuális ajánlatokkal zaklatták, kikezdtek 
Önnel 

valaki feldúlta a munkahelyét, szétszórta a 
dolgait 

szexuális tettlegességnek volt kitéve 
vezetői meggátolták abban, hogy kifejtse 

véleményét 

  

A fenti listát átnézve arra a megállapításra jutottam, hogy ugyan néhány pontját 
nem tartom zaklatásnak, de bele tudom képzelni magam olyan helyzetbe, vagy lelki 
állapotba, melynek során zokon esne ez a tevékenység. Ugyanakkor figyelembe kell venni 
azt is, hogy nem vagyunk egyformák; ami az egyik fél szerint még belefér a mindennapi 
munkahelyi életbe, kommunikációba, az a másik fél számára akár már bántó lehet. Éppen 
ezért különösen fontosnak tartom, hogy ha ilyen jelzés érkezik a munkavállalótól, akkor 
azt a felettes vezető azonnal, minden oldalt körüljárva tisztázza.  

 

4. A munkavállaló és a munkáltató közötti konfliktus  

 

A munkavállaló és a munkáltató közötti konfliktusok értékelésekor meg kell vizsgálni 
mindkét oldal felelősségét, törvények adta feladatait és lehetőségeit is.  

A munkavállalók és a munkáltató közötti konfliktusok jellegzetességeit jól 
szimbolizálja a következő eset.  

Egy munkatárs jelezte a főnök felé, hogy hosszabb fizetés nélküli szabadságot 
szeretne kivenni. Mivel a másik kolléga úgy érezte, hogy alkalmas lenne ennek a 
munkakörnek a betöltésére, jelezte a vezetőségnek, hogy szeretne pályázni rá. Elmondta, 
hogy jelenlegi munkakörében már nincs kihívás számára, szeretné kipróbálni magát. 
Motiválta még a váltásra az is, hogy 13 éve dolgozott együtt közvetlen munkatársával és 
habitusuk nagyon különbözött, ami sok súrlódáshoz vezetett. Mivel alapvetően 
kompromisszumkereső, ez ebben az esetben azt jelentette, hogy ráhagyta a dolgokat. (Ez 
utóbbit nem hozta a vezetőség tudomására.) 

Időközben a munkatárs már távol volt, munkakörét más töltötte be, de a jelentkező 
kollégának nem mondták meg, hogy miért. Kapott fizetésemelést, amit úgy értékelt, hogy 
befogták vele a száját. Nem tudta, hogy a háttérben mi vagy ki munkálkodott, de sikerült 
egy komoly, ki nem mondott konfliktust gerjeszteniük közte és a felettesei között.  

Úgy gondolom, hogy a megnyugtató az lett volna számára, hogy - ha már nem őt 
választották, akkor legalább - megfelelően tájékoztatták volna az okokról. Sajnos az adott 
munkahelyen a teljesítményértékelés az operatív munkakörökben még gyerekcipőben 
járt, ami szintén nem kedvezett a helyzetnek. Így a pályázó kolléga azt sem tudta, hogy a 
saját munkaköre ellátásának megítélése milyen, így felmerült benne az is, hogy nem ez 
játszott-e közre a történtekben. Így ez a helyzet komoly bizonytalanságot idézett elő, 
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jelentős belső feszültség alakult ki benne, hiszen nem tudta az okokat. Ebben az időben 
igen kritikusan szemlélte a körülöttem zajló eseményeket.  

Bár kimondott konfliktus nem volt, s ezt a helyzetet a vezetőség nem is érezte 
annak, hisz a pályázó kolléga - szokás szerint - csendben tűrt és hallgatott. Lehet, hogy 
jobban ki kellett volna állnia magáért - legalább egy magyarázatot kicsikarni a 
vezetőségből. (A történet pozitív hozadéka, hogy a kolléga megtanulta: fejlesztenie kell 
önérvényesítő képességeit, asszertívvá kell válnia.)  

Úgy gondolom, hogy azok a vezetők a legeredményesebbek, akik szükség esetén 
merik vállalni a konfrontációt és tudják, miként kezeljék a konfliktusokat. Sok esetben 
azonban maguk is tartanak az összeütközésektől, ellentétektől. Azoknak csak negatív 
hatásait látják, ezért valamilyen „mumusként” tekintenek rájuk.  

A vezető egyik legnehezebb feladata, ha szembesítenie kell valamelyik beosztottját 
a teljesítményével, és az ezzel kapcsolatos esetleges problémával. A folyamatos 
visszajelzés ugyanakkor biztosítja a fejlődést, és segít a súlyosabb konfliktusok 
megelőzésében.  

„Adjunk rendszeres visszajelzést munkatársainknak. Ha szükséges, beszéljünk a 
problémákról, de ne feledkezzünk meg a pozitív visszajelzésről sem.”15 Osztom ezt a 
véleményt, hiszen minden embernek szüksége van visszajelzésre, teljesítménye 
értékelésére; úgy tudunk tanulni hibáinkból, ha tudjuk, hogy mi a hibánk, tudjuk, min 
kell változtatnunk.  

 

5. A munkavállaló és a vállalat közötti konfliktusok  

 

Annak felismerése, hogy a szervezeten belül probléma alakult ki, bizonyos esetekben 
nagyon nehéz, azonban nem lehetetlen.  

A szervezeti konfliktusok főbb tünetei16 például:  

 folyamatosan romló információáramlás 

a döntéseket nem megfelelő információk alapján hozzák, mivel a szervezeti 
egységek nem adnak át egymásnak információt, nem tudják egymásról, 
hogy esetleg ugyanazon a problémán dolgoznak 

 ellenséges hangulat, egészségtelen rivalizálás vagy féltékenység  

nincs az osztályok, szervezeti egységek között együttműködés, inkább a 
széthúzás jellemzi őket  

                                                      
15 Henry Cloud – John Townsend: Játszmák nélkül. Hogyan kezdjünk hozzá a nehéz beszélgetésekhez? Harmat Kiadó, 

Budapest, 2010/2018. 
16 Jávor István – Rozgonyi Tamás: A szervezetek és a munka világa. Zsigmond Károly Főiskola, Budapest, 2007. 191-

192, 200-202. o. 
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 fokozódnak a személyek közötti súrlódások  

a munkatársak közötti viszony hűvössé, hivatalossá válik; felerősödnek a 
feszültségek  

 egyre magasabb szintre kerülnek a tagok, a csoportok és az egységek közötti 
súrlódások  

az egyének közötti konfliktusok már a szervezeti egységek szintjére 
kerülnek, vagy akár még feljebb  

- elhatalmasodik a túlszabályozottság  

az egyes csoportok saját működésükkel kapcsolatban egyre több 
szabályozást hoznak létre, kvázi védve magukat.  

- romlik a munkaerkölcs  

Ezek a nehézségek mind előjelei lehetnek egy komolyabb probléma 
felbukkanásának, mely mellett a szervezet vezetősége nem mehet el szó nélkül.  

 

6. Zárógondolatok  

 

A munkahelyi konfliktusok észlelésében – ahogy azt a fenti példák is mutatták – mindkét 
szereplőnek komoly szerepe van. Ugyanakkor a megfelelő munkahelyi környezete 
biztosítása – így különösen a pszichoszociális kockázatok esélyének csökkentése illetve 
kizárása – a munkáltató oldalán jelentkező kötelezettség. 

Ha a szervezeten belül a vezetőség tudatosan figyeli és kellő súllyal értékeli a 
korábban bemutatásra került szimptómákat, hatékony lépésekkel megállíthatóak a 
szervezeti konfliktusok, előre mutató tevékenységgel pedig akár meg is előzhetőek.  

Erre számos technika és lehetőség szolgál. Így például a  

- döntőbíráskodás  

ez azonban szerintem hosszú távon ez nem jelent megoldást, mivel a konfliktus 
igazi megoldása nem a konfliktusban álló felektől jön, azt kevéssé/nem érzik 
igazán magukénak  

- konfliktuskerülés  

szintén nem célravezető stratégia, hiszen a konfliktus fel/megoldására nem kerül 
sor, az továbbra is fennáll (maximum a konfrontációt kerülte el a vezető)  

- szétválasztás 

amennyiben ez lehetséges és a felek között feloldhatatlan ellentét van, megfelelő 
megoldás lehet  

- konfrontáció  
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elősegíti a nyílt kommunikációt, megteremti a lehetőséget arra, hogy a felek 
megbeszéljék a problémát, és közösen, mindkettejük számára megfelelő megoldást 
keressenek  

- kompromisszum, együttműködés, kooperáció 

ha mindkét fél számára megfelelő és elfogadható megoldást találnak, ezek 
bármelyike megfelelő lehet 

- erőszakos beavatkozás, egyoldalú támogatás  

soha nem célravezető, mivel a konfliktus feloldása nem a felektől jön; az egyoldalú 
támogatás pedig a vesztes félből további ellenállást válthat ki 
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