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FEKETS ZOLTÁN 

Melyik a jó vezetési stílus a Honvédségben? 
Avagy az előítéletek fogságában 

Which one is the best Leadership method in the Hungarian  
Army? 

Absztrakt 

Tanulmányomban a Magyar Honvédségben előforduló vezetési stílusokat tanul-

mányoztam. Tapasztalataim alapján feltételeztem, hogy katonai környezetben az 

autokratikus vezetési stílust preferálják. Feltételezéseim megerősítése, illetve 

megcáfolása érdekében kérdőívet szerkesztettem. A felmérés eredményeként 

elmondható, hogy katonai környezetben „hivatalosan” az autokratikus vezetési 

stílust preferálják. A felmérés azonban feltárta azt is, hogy a követendő vezetési 

stílust képviselő vezető személyiségjegyei a demokratikus vezetőre illenek.  

Kulcsszavak: katonai vezetéselmélet, autokratikus-demokratikus vezető, kérdőív. 

Abstract 

In my essay I inquired into the different leadership methods in the Hungarian 

defense forces. According to my experiences I hypothesized that in Hungary the 

so called autocratic style is the preferred. I constructed a questionnaire to verify or 

disprove my hypothesis. According to the measuring the Hungarian officers 

officially prefer autocratic style, but the preferred personality characteristics 

described a democratic leader. The summary of questionnaire was that Hungarian 

officers prefer the democratic style, but they think the officially preferred model is 

the autocratic leader. 

Keywords: Military leadership, autocratic-democratic leader, questionnaire 

BEVEZETŐ 

A mai Magyar Honvédségben szolgálók számára nem kétséges, hogy a beosztottak veze-

tése megfelelő elméleti, gyakorlati ismeretek nélkül az elvárt teljesítményt nem képes biz-

tosítani. Saját tapasztalataim szerint viszont a vezetéselmélet, mint ismeretanyag sokak 

számára egyfajta felesleges, valóságtól elrugaszkodott ismerethalmaz. Ennek a felfogás-
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nak lehet az eredménye, hogy a vezetési stílusokat sem kezeljük megfelelően. A nem 

megfelelően értelmezett „jó” vezetési stílus eredményeként vezetőink (parancsnokaink) 

nem tudják alárendeltjeik képességeit maximálisan kiaknázni. 

Feltételezésem szerint a legismertebb, legszéleskörűbben alkalmazott Lewin-Lipitt-

White tipológia szerinti
1
 autokratikus, demokratikus, illetve laissaz-faire vezetési stílusok 

közül a katonai körökben az autokratikus vezetési stílust tartják az egyedüli célravezető 

vezetési stílusnak. Ez a feltételezés, és e vezetési stílusnak való megfelelni akarás véle-

ményem szerint a vezetéselméleti ismeretek nem megfelelő, nem gyakorlatias megközelí-

tésére vezethető vissza.  

Feltételeztem továbbá, hogy a hivatkozott vezetési stílusok „vegytisztán” nem fordulnak 

elő, hanem a vezető személyiségjegyeinek megfelelően az alapvető vezetési stílusok ke-

veréke jellemzi a vezetőt, parancsnokot.  Vizsgálódásom kezdetén feltételeztem továbbá 

azt is, hogy különösen a beosztottak körében az autokratikus vezető nem örvend nagy 

népszerűségnek.  

Vizsgálatom során tehát az alábbi kérdések igazolására illetve megcáfolására töreked-

tem: 

1. Van-e a Honvédségben egyfajta látens megfelelési szándék az autokratikus veze-

tési stílus alkalmazása érdekében? 

2. Tisztán megjelennek-e az élesen elhatárolható vezetési stílusok? 

A VEZETÉSI STÍLUSOK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

A kutatás céljainak megértése szempontjából elengedhetetlen a legismertebb vezetési 

tipológia szerinti vezetési stílusok rövid áttekintése. 

Az autokratikus vezetési stílus 

„A vezető egy személyben határozza meg az irányelveket, a csoport tagjai nem szólhatnak 

bele a vezetői döntésbe. Az információáramlás egyirányú, a vezető utasít, parancsol, álta-

lában nem veszi figyelembe beosztottai véleményét. A döntés végrehajtását szigorúan 

számon kéri. Ellenőrző értékelő tevékenységében egyéni szempontokat érvényesít.”
2
 

A demokratikus vezetési stílus 

„A vezető minden közérdekű kérdésben kikéri a csoport véleményét. A csoport tagjai tevé-

kenyen részt vesznek a döntés előkészítésében. A döntés a vita folyamán alakul ki. A 

vezetői döntés tehát alternatívákból történő választás eredménye. Az információáramlás 

                                                 
1
  Czuprák Ottó - Kovács Gábor Vezetés és szervezéselmélet 40. oldal, Budapest Nemzeti Közszolgá-

lati és Tankönyvkiadó Zrt. 2013  
2
  Czuprák Ottó - Kovács Gábor Vezetés és szervezéselmélet 40. oldal, Budapest Nemzeti Közszolgá-

lati és Tankönyvkiadó Zrt. 2013  
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kétirányú folyamat. A vezetői döntés után a vezető következetesen megköveteli a feladatok 

végrehajtását mindenkitől, függetlenül attól, hogy ki milyen véleményt képviselt a vita fo-

lyamán. Az ellenőrző, értékelő tevékenységben az objektivitásra törekszik, figyelembe 

veszi a csoport véleményét is.”
3
 

A laissaz-faire vezetési stílus 

„A csoportban a beosztottak egyedül vagy csoportosan döntenek, a vezető csak minimális 

mértékben vesz részt a döntésben. A vitát ráhagyja a csoportra, gyakorlatilag nincs jelen, 

mint vezető. A vezető nem végez szervezést, koordinálást, nem avatkozik bele a feladatok 

végrehajtásába. Elmarad az ellenőrző, értékelő tevékenysége is.”
4
 Összességében, ahogy 

Szelei Ildikó írja, „…. hogy az önmagát elfogadó, motivált parancsnok jobban odafigyel 

beosztottjaira, pozitívabb, empatikusabb kapcsolatot alakít ki velük, könnyebben azonosul 

azok problémáival, kevesebbet kritizál, hatékonyabban látja el vezetői feladatait. Ebből 

következőleg a beosztottak jó érzelmi környezetben, szívesebben végzik feladatukat, köny-

nyebben elfogadnak értelmetlennek tűnő parancsokat is.”
7 

A VIZSGÁLATI MÓDSZER 

A bevezetőben ismertetett hipotéziseim igazolása, illetve megcáfolása céljából kérdőívet 

szerkesztettem. A kérdőív elkészítéséhez a Google Űrlap alkalmazását használtam fel, 

melynek elérhetőségét (linkjét) elektronikus formában osztottam meg a felmérésbe bevonni 

szándékozott célcsoporttal.  

A vizsgálatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mesterképzésen résztvevő 

KVNE5911 tanulócsoportot, valamint eredeti alegységem a Magyar Honvédség 25. Klapka 

György Lövészdandár 1. Lövészzászlóaljának állományát vontam be. Mivel a felmérés 

teljes mértékben anonim és önkéntes volt, nincsenek információim az űrlapot kitöltők sze-

mélyéről, beosztásukról. 

A kérdőív 30 kérdést tartalmazott. A feltett kérdések az alábbi csoportokba bonthatóak: 

1. 1-3. kérdés: a válaszadó életkorát, előképzettségét, munkakörét vizsgálta; 

2. 4-13. kérdés: E. Boremann szociálpszichológiai elemzése alapján vizsgálta a 

vezetővel szembeni elvárásokat.
5
 

3. 14-23. kérdés: a sikeres vezető legfontosabb tulajdonságaival
6
 kapcsolatban tett 

fel kérdéseket. Ezen kérdések feltevése egyfajta „csapda” volt részemről, mivel a 

                                                 
3
 Czuprák Ottó - Kovács Gábor Vezetés és szervezéselmélet 40. oldal, Budapest Nemzeti Közszolgá-

lati és Tankönyvkiadó Zrt. 2013  
4
 Czuprák Ottó - Kovács Gábor Vezetés és szervezéselmélet  40. oldal, Budapest Nemzeti Közszolgá-

lati és Tankönyvkiadó Zrt. 2013  
5
 Czuprák Ottó - Kovács Gábor Vezetés és szervezéselmélet 41. oldal, Budapest Nemzeti Közszolgá-

lati és Tankönyvkiadó Zrt. 2013  
6
  Czuprák Ottó - Kovács Gábor Vezetés és szervezéselmélet 38. oldal, Budapest Nemzeti Közszolgá-

lati és Tankönyvkiadó Zrt. 2013  
 7
Szelei Ildikó- A beosztottak motiválásának pedagógiai kérdései, Bp. ZMNE 2004. 80. 
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feltett kérdések a sikeres vezető személyiségjegyeiről szóltak, nem pedig a 

vezetői stílusokról. A kérdések alkalmazásával az volt a célom, hogy igazoljam, il-

letve megcáfoljam azon feltételezésemet, miszerint a nem eléggé autokratikusnak 

tartott, de a sikeres vezető jellegzetességeit a válaszadók el fogják utasítani. 

4. 24-30. kérdésekben a válaszadó személyes viszonyát vizsgáltam a vezetési 

stílusokhoz. Ezekben a kérdésekben nyíltan kérdeztem rá a különböző vezetési 

stílusokra. Ezzel a kérdéscsoporttal az volt a célom, hogy a 2. kérdéscsoportban 

rejtetten megjelenő vezetői stílusokat összevethessem a válaszadó által „hivata-

losan” megnevezett vezetői stílusokkal. 

A kérdések feltevése során tudatosan sarkosan fogalmaztam. Úgy gondoltam a köztudat-

ban élő vezetői stílusokat élesen meg kell különböztetnem, hogy a felmérés objektív képet 

adjon. Az esetlegesen nem kellő alapossággal feltett kérdések nem utalhattak arra, hogy 

feltételezésem szerint ezek a jellegzetességek nem tisztán, hanem különböző mértékben 

keveredve jelennek meg az egyes személyeknél. 

A vizsgálatot alapvetően az autokratikus és demokratikus vezető stílusokra éleztem ki. 

A megengedő vezetési stílusról olyan fokú elutasítást feltételeztem, mely véleményem 

szerint feleslegessé tette a felmérésben történő részletesebb vizsgálatot. 

A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI 

1. kérdés: Eddigi tanulmányai folyamán foglalkozott-e vezetéselméleti, vezető személyisé-

gét elemző kérdésekkel? 

Első kérdésben azt vizsgáltam, hogy a válaszadók rendelkeznek-e vezetéselméleti ismere-

tekkel, folytattak-e tanulmányokat a vezetéselmélet témakörében. Saját tapasztalatom 

szerint a vezetéselmélet, mint ismeretanyag ellenérzést vált ki az emberekből, sokan feles-

leges, nem eléggé gyakorlatias ismerethalmazként tekintenek rá. A válaszadók döntő há-

nyada (83%) úgy nyilatkozott, hogy folytatott ilyen jellegű tanulmányokat. Ez vizsgálódása-

im szempontjából azt jelentette, hogy a válaszadók vezetéselméleti ismeretek birtokában 

pontosabb képet képesek adni a feltett kérdések alapján. 
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2.kérdés: Jelenlegi munkakörében Ön vezető vagy beosztott? 

A következő kérdésben azt vizsgáltam, hogy a válaszadó vezető-e, vagy beosztott. A vá-

laszadók 79%-a nyilatkozott úgy, hogy vezető. Ez az arány a vizsgálat szempontjából igen 

kedvező, mivel a magukat vezetőnek megnevező személyek, egyúttal beosztottak is, tehát 

mind vezető mind beosztott szempontjából tudják értékelni a kérdéseket.  

 
 

Igen 
83% 

Nem 
17% 

Eddigi tanulmányai folyamán foglalkozott-e vezetéselméleti, 

vezető személyiségét elemző kérdésekkel? 

Vezető 
79% 

Beosztott 
21% 

Jelenlegi munkakörében Ön vezető vagy beosztott? 
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3.kérdés: Kérem, adja meg életkorát! 

A válaszadók életkora alapján elmondható, hogy a felmérésben résztvevők döntő többsége 

31-45 év közötti korosztályba tartozott, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

válaszadók döntő többsége megfelelő tapasztalattal rendelkezik, de egyúttal fiatal, aktív 

korosztálynak tekinthető. 

 

 
 

A további kérdésekben a már említett Boremann szociálpszichológiai elemzése alapján 

vizsgáltam a vezetővel szembeni elvárásokat. A vizsgálat során az alábbi módszert követ-

tem. Boremann az autokratikus és a demokratikus vezető ismérveit foglalta össze. A kér-

dőívben feltett kérdésekben a válaszadóknak gyakorlatilag az autokratikus és demokrati-

kus vezető ismérvei közül kellett választani.  

4.kérdés: Ön szerint melyik tulajdonságok jellemzik a jó vezetőt? 

Ebben a blokkban az első kérdésben a klasszikusnak tekinthető három vezetési stílus 

közül kellett választani. Feltételeztem, hogy „általában” a válaszadók a demokratikus veze-

tői stílust tartják követendőnek, az autokratikus vezetői stílust egyfajta speciális katonai 

vezetői stílusnak tekintik. A megengedő vezetési stílussal kapcsolatban feltételeztem, hogy 

ezt a vezetői stílust a többség el fogja utasítani.  A válaszok a feltételezéseimet igazolták. 

A nagy többség (97% fölött) a demokratikus vezetési stílust találták követendőnek. Feltéte-

lezésemnek megfelelően a megengedő vezetési stílust senki sem találta követendőnek. 
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5.kérdés: A vezető és vezetett kapcsolata akkor megfelelő, ha azt… 

Ebben a kérdésben a vezető és vezetett kapcsolatára kérdeztem rá. A kérdés megfogal-

mazásakor az autokratikus, illetve demokratikus vezetőre jellemző személyiségjegyeket 

szerepeltettem. Elviekben a válaszadók nem direkt választottak a vezetési stílusok között, 

de mivel a válaszadók rendelkeznek vezetéselméleti ismeretekkel, nem zárható ki, hogy 

direkt választottak a vezetési stílusok között. Ettől a kérdéstől már csak a demokratikus és 

autokratikus vezető ismérveit szerepeltettem. A válaszadók 66%-a az autokratikus, 33%-a 

a demokratikus vezetőt találta követendőnek. Tehát a válaszadók szerint a vezető és veze-

tett kapcsolatában az autokratikus vezetői személyiségjegyek a követendőek. 

 

 
 

 

97% 

3% 

távolságtartás
, fölérendelés 

jellemzi 
66% 

közelség, 
mellérendelőd

és jellemzi 
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A vezető és vezetett kapcsolata akkor megfelelő, ha 
azt 
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6.kérdés: A vezető személyes fellépése akkor megfelelő ha… 

A vezető és a külvilág kapcsolatát felmérő kérdésre adott válaszok a demokratikus vezető 

győzelmét hozták. A válaszadók 76%-24% arányban a demokratikus vezetői személyiség-

jegyekkel rendelkező vezetőt találták követendőnek ebben a kérdésben. 

 
 

7.kérdés:A jó vezető értékeli… 

A vezető beosztottról alkotott képét vizsgáló kérdésben ismételten a demokratikus vezető 

került ki győztesen. Az önálló gondolkodású embereket preferáló – demokratikus – vezető 

a válaszok 72%-t szerezte meg.  
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8.kérdés: A beosztottak feladat végrehajtásának fő mozgatórugója… 

A beosztottak feladat végrehajtásának motivációját vizsgáló kérdésben ismételten a de-

mokratikus vezetői stílus által megvalósított vezetési stílus került ki győztesen.  

   

 
 

9.kérdés: Ön szerint fontos-e hogy a beosztott rokonszenvet, bizalmat érezzen a vezető 

irányába? 

A válaszadók 100%-a válaszolt úgy, hogy fontos a beosztott bizalma az elöljáró irányába. 

Egy olyan közösségben, mint a Magyar Honvédség úgy gondolom ez kiemelkedően jó 

eredmény. Ez olvasatomban azt jelenti, hogy a beosztott igényli, és elvárja, hogy elöljáró-

jában megbízhasson.  

10.kérdés: Ön, mint beosztott fontosnak tartja-e, hogy részt vehessen a vezetésben? 

A beosztott döntésben való részvételét vizsgáló kérdésre 97%-3%-ban adott válaszok 

alapján kijelenthető, hogy itt is a demokratikus vezetői stílust képviselő vezető került ki 

győztesen. 

a kötelesség 
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felelősség-
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11.kérdés: Az Ön számára fontos-e, hogy tevékenységét elismerjék? 

A beosztott teljesítményének vezető általi elismerését vizsgáló kérdésre a válaszadók 

100%-a úgy nyilatkozott, hogy igénylik a beosztottak tevékenységük elismerését, a telje-

sítmény elismerése, értékelése pedig a demokratikus beállítottságú vezető sajátossága. 
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Nem 
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Fontos-e a beosztottak részvétele a vezetésben? 

Igen 
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Nem 
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Fontos-e hogy tevékenységét elismerjék? 
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12.kérdés: Az Ön által követendőnek tartott vezetőre mely tulajdonságok jellemzőek legin-

kább? 

A 12. kérdésre adott válaszok alapján a válaszadók 86%-a szerint a vezetői döntés alterna-

tívákból történő választás eredménye, a kommunikáció pedig kétirányú, ez pedig ismétel-

ten a demokratikus vezetői stílus győzelmét hozta. 

 

 

13.kérdés: Ön szerint melyik vezetési stílus biztosítja a sikert? 

A három klasszikus vezetési stílus közül a válaszadók 93%-a demokratikus vezetési stílust 

találták követendőnek. 
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A 14-től 23-ig kérdések a korábban már említett „csapdakérdések” voltak. A kérdések a 

jó vezető ismérveit tartalmazták. A lényeg a kérdésekben az volt, hogy valamennyi feltett 

kérdés a jó vezető ismérveit tartalmazta. A célom e kérdések feltevésével egyrészt a fel-

mérést kitöltők „elaltatása” volt, másrészt azt szerettem volna mérni, vannak-e jó vezetői 

ismérvek, mely a válaszadók szerint nem követendőek. 

A „csapdakérdések” gyakorlatilag hozták azokat a válaszokat, amiket elvártam, néhány 

esetben kaptam az általam prognosztizálttól eltérő válaszokat. 

A várttól eltérő válaszok az alábbiak voltak: 

Arra a kérdésre mely azt vizsgálta, hogy a jó vezetőnek mindig határozott tervei van-

nak, 1 fő (3,4%) válaszolt nemmel. Ez gyakorlatilag elhanyagolható, illetve előfordulhatott 

egyszerű kitöltési hiba is, és a válaszadó tévedésből nem azt a választ jelölte meg, amit 

szeretett volna. 

A következő olyan „csapdakérdés”, amely nem 100%-ban az elvárt választ hozta az 

volt, hogy a válaszadó által követendőnek tartott vezetési stílus képviselői ápolt megjelené-

sűek-e? Erre a kérdésre is 1 fő (3,4%) válaszolt nemmel. A választ azért tartom fontosnak 

megvizsgálni, mert ha nem az előző bekezdésben bemutatott kitöltéskori hibáról van szó, 

akkor bizony elgondolkodtató, hogy van olyan válaszadó, akinek elöljárója nem ápolt meg-

jelenésű, és ez valamilyen formában már a válaszadó személyiségébe is beivódott, hogy a 

vezető nem feltétlenül kell, hogy ápolt megjelenésű legyen. Az ápolt megjelenés valamilyen 

szinten szubjektív fogalom, de úgy gondolom egy a honvédség tagjait érintő kutatásban a 

nem ápolt megjelenésű parancsnok képe elgondolkodtató. 

Mivel a következő kettő „csapdakérdésre” egyaránt kettő nem válasz (6,9%) érkezett 

ezért a kérdésekre adott nem válaszokat együtt elemzem. A hivatkozott kettő kérdés azt 

vizsgálta, hogy a jó vezető együttérző-e, illetve szükség esetén képes-e aprólékosan ke-

zelni a problémát. A kérdésekre adott nem válaszok – amennyiben kizárjuk azt a lehetősé-

get, hogy hibás adatbevitelből erednek – ismét gondolkodásra sarkalnak. Az első kérdésre 

adott nem válaszokban véleményem szerint látens módon az autokratikus vezető jelenik 

meg, aki nem foglalkozik a nem elég „férfias” dolgokkal. A második kérdésre adott nem 

válaszok mögött is egyfajta félreértést látok. A kérdés nem azt vizsgálta, hogy a jó vezető 

minden esetben aprólékosan, mintegy „megfojtva” alárendeltjeit kezeli aprólékosan a prob-

lémát, hanem szükség esetén. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy amennyiben a 

beosztottak elakadnak a feladattal, vezetői segítségre van szükségük, a vezető akkor ké-

pes aprólékosan részt venni a feladat/probléma megoldásában. Erre a kérdésekre adott 

nem válaszokban is egyfajta látens autokratikus vezetési módnak való megfelelést véltem 

felfedezni. 

Végezetül az utolsó „csapdakérdés” ahol a várt 100%-os igen válaszoktól való eltérés 

volt mérhető, a vezető felelősségvállalási hajlandóságát mérte. 1 válaszadó (3,4%) azt 

nem tartotta elvárásnak a felelősségvállalást a saját és szervezetük tevékenységéért. 

Amennyiben feltételezzük, hogy ez a válasz sem hibás kitöltés eredménye, akkor azt a 

következtetést kell levonni, hogy legalább egy kérdőívet kitöltő személy találkozott már 

olyan elöljáróval, aki nem viselt felelősséget döntéseiért. Amennyiben ilyen vezetők szo l-
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gálnak a Magyar Honvédségben, nagyon elgondolkoztató, hogyan választják ki vezetőin-

ket. 

A csapdakérdésekre adott válaszokat az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

Kérdés Igen válasz Nem válasz 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselőinek 

magabiztos személyisége van. 
29 0 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselőinek 

magas szintű az önfegyelme. 
29 0 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselőinek jó 

az együttműködési képessége. 
28 0 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselőinek 

magas az igazságérzetük és becsületesek. 
28 0 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselőinek 

mindig határozott terveik vannak. 
28 1 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselői min-

denkor példamutatóan viselkednek. 
29 0 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselői ápolt 

megjelenésűek. 
28 1 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselői együtt 

érzőek és megértőek. 
27 2 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselői szük-

ség esetén aprólékosan képesek kezelni a problémát. 
26 2 

Az Ön által követendőnek tartott vezetési stílus képviselői minden 

esetben teljes felelősséget vállalnak a saját és szervezetük tevé-

kenységéért. 

28 1 

 

A „csapdakérdéseket” követően direkt kérdésfeltevésekkel vizsgáltam a vezetési stílusokat. 
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24.kérdés: Az Ön közvetlen elöljárója jó vezető? 

Az Ön közvetlen elöljárója jó vezető-e? kérdésre a válaszadók 89,7%-a azt válaszolta, 

hogy igen. Ez úgy gondolom nagyon jó arány. Egy anonim felmérésen a válaszadók döntő 

többsége úgy gondolja jó parancsnoka, vezetője van. 

 

25. kérdés: Az Ön közvetlen elöljárója mely vezetési stílust követi? 

A következő kérdés azt vizsgálta, hogy a válaszadó meglátása szerint közvetlen elöljárója, 

milyen vezetési stílust követ. Számomra meglepő módon a válaszadók 90%-a gondolja 

úgy, hogy közvetlen elöljárója a demokratikus vezetési stílust követi. Mindössze kettő vá-

laszadó (7%) nyilatkozott úgy, hogy közvetlen elöljárója az autokratikus vezetési stílust 

követi. Három válaszadó (3%) nyilatkozott úgy, hogy közvetlen elöljárója egyik felsorolt 

vezetési stílust sem követi. 
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26. kérdés: Ön szerint élesen megkülönböztethetőek a vezetési stílusok? 

A korábbi kérdéseket követően meglepő volt a 26. kérdésre adott válaszok eredménye. 

Amíg a megelőző kérdésben a válaszadók egyértelműen a demokratikus vezetési stílust 

jelölték uralkodó vezetési stílusnak, ebben a kérdésben a válaszadók 86%-a nyilatkozott 

úgy, hogy nem különböztethetőek meg élesen a vezetési stílusok. 

 

27. kérdés: Ön szerint a katonai (honvédségi) környezetben mely vezetési stílus a legmeg-

felelőbb? 

A 27. kérdés talán a felmérés egyik legfontosabb kérdése. A kérdésben arra kellett vála-

szolni, hogy a válaszadó szerint a Magyar Honvédségben melyik vezetési stílus a megfele-

lő, a válaszadók 66%-a nyilatkozott úgy, hogy az autokratikus vezetési stílus a követendő. 

Ez úgy gondolom nagyon furcsa „pálfordulás” azt követően, hogy szervezetet nem említve 

gyakorlatilag a demokratikus vezetési stílus szinte minden kérdésben fölényes győzelmet 

aratott. 

Igen  
14% 

Nem 
86% 

Ön szerint élesen megkülönböztethetőek a 
vezetési stílusok? 



H A D T U D O M Á N Y  S Z E M L E   

 

 

 

 

                                                                                FÓRUM  

2015. VIII. évfolyam 4. szám 

 
 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE  

 

331 

 

28. kérdés: Ön szerint a vezetési stílusokkal kapcsolatos elméleti ismeretek szükségesek-e 

a jó vezetővé váláshoz? 

A vezetéselméleti ismereteket a válaszadók 97%-a tartotta fontos ismeretanyagnak a jó 

vezetővé válás érdekében. 
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29. kérdés: Amennyiben vezető, melyik vezetési stílust érzi Önhöz közel állónak? 

Az utolsó előtti kérdés ismét érdekes eredményt hozott a korábbi kérdések tükrében. A 

válaszadók 90%-a nyilatkozott úgy, hogy személy szerint a demokratikus vezetési stílust 

tartja követendőnek. Ez ismét egy nem várt eredmény annak fényében, hogy a válaszadók 

a korábbi kérdésben a Magyar Honvédségben követendő vezetési stílusnak az autokrati-

kus vezetési stílust tartották, mint egyének a Honvédség tagjai viszont a demokratikus 

vezetési stílust tartják követendőnek. 

 

 
 

30. kérdés: Amennyiben vezető, saját megítélése szerint Ön sikeres vezető? 

Az utolsó kérdés azt vizsgálta, hogy a válaszadók saját vezetési tevékenységüket miként 

értékelik. A válaszadók 93%-a gondolta úgy, hogy jó vezető.  
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A KUTATÁS MEGÁLLAPÍTÁSAI 

A kutatás során feltett kérdések adott válaszokat grafikonos formában összesítettem. Azon 

kérdések esetében, amikor a kérdésfeltevés burkoltan történt, egyértelműen a demokrati-

kus vezetési stílust képviselő vezető jelent meg követendő példaként. 

 

A grafikonokról jól leolvasható, hogy kilenc kérdésre a demokratikus vezetőre jellemző 

válaszok érkeztek, és csak egy kérdés esetében válaszoltak úgy a válaszadók, mely az 

autokratikus vezetőt tekintette követendő mintának. 

A kérdőívben direkt módon – tehát nem burkoltan – történt kérdésfeltevések esetén vi-

szont a feltételezésimnek megfelelő válaszok születtek. Mivel direkt módon csak kevés 

alkalommal tudtam a vezetői stílusokra rákérdezni, kevesebb kérdéssel dolgozhattam. Ettől 
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függetlenül százalékos arányban megnőtt az autokratikus vezetőre érkezett válaszok ará-

nya. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Tanulmányomban a katonai vezetők által alkalmazott vezetési stílusokat vizsgáltam. Felté-

teleztem, hogy a katonai vezetővel szemben egyfajta „elvárás”, hogy az autokratikus veze-

tési stílust képviselje. Feltételeztem továbbá, hogy a vezetési stílusok „vegytisztán” egyik 

vezetőnél sem jelennek meg, a vezető személyiségének megfelelően egyensúlyoz a de-

mokratikus és autokratikus vezető között.  

A felmérés alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a válaszadók azokban az esetek-

ben, amikor a különböző személyiségjegyek közvetett módon kerültek mérésre 90%-ban a 

demokratikus vezetőt választották követendőnek.  

Azokban az esetekben, amikor a kérdésfeltétel egyértelműen az autokratikus-

demokratikus vezetőre vonatkozott, a demokratikus vezetőt már csak 66% találta követen-

dőnek.  

A kutatás eredményei egyéb következtetések levonására is alkalmasak voltak.  A kuta-

tás alapján kijelenthető, hogy a katonai vezetőket alapvetően autokratikus vezetőknek 

gondoljuk, viszont a személyiségjegyek vizsgálata során kijelenthetjük, hogy ebben az 

autokrata vezetőben alapvetően a demokratikus vezető személyiségjegyei dominálnak, 

tehát van egyfajta megfelelési szándék az elképzelt autokratikus vezető irányába.  

Jellemző megállapítása a kutatásnak, hogy alapvetően a külső autokratikus személyi-

ségjegyeket találták követendőnek a válaszadók. 
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Végezetül megállapítást nyert, hogy az autokratikusnak gondolt, valójában demokrati-

kus személyiségjegyekkel rendelkező vezető, a válaszadók szerint sikeres és jó vezető. 
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