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1. Bevezetés 

1.1. Ösztönösen induló vezető tudatosan akar segíteni – a dolgozat célja 

Huszonkét éve vagyok katolikus pap, de a vezető szerepek már korábban is megtaláltak. 

Általában ösztönösen álltam bele ezekbe a feladatokba, amihez csak édesapám mintája volt 

előttem. Emlékszem ahogy gyerekkoromban a vacsoránál meséli friss osztályvezetőként 

vezetői élményeit. 2010-2012-ben tanultam először a vezetésről, és rácsodálkoztam, hogy ez 

egy létező tudomány. Ekkor kezdtem megérteni, hogy eddig miért működtek és miért nem a 

dolgaim HÖK elnökként, tanárként, képzési vezetőként, plébánosként, szövetkezeti elnökként, 

társasház számvizsgáló bizottsági elnökeként stb… Már a szervezetfejlesztési tanulmányaim 

alatt ráeszméltem, hogy sok hasznos dolgot tanulok, amit a korábbi képzéseim során nem 

kaptam meg. Indíttatást kaptam arra, hogy másoknak adjam át azt a tudást, ami engem is segített 

volna. A coaching tanulmányok újra felerősítették bennem ezt a késztetést. Egyéni 

szupervízióban, coachingban már eddig is támogattam egyháziakat és világiakat vezetővé 

válásukban, azonban szervezett keretek között, felkészítés jelleggel is szerettem volna ezt 

megtenni. Erre először 2019 őszén került sor, miközben folytak coaching tanulmányaim. A 

jelen dolgozatban azt mutatom be, hogy a szerep – azon belül a vezető szerepe –, hogyan 

támogatható megfelelő felkészítéssel, aztán pedig kíséréssel, leginkább a coaching 

módszertanával. 

1.2. Szupervízióból coaching 

„Szupervízió és coaching: ugyanaz más néven?” szólt provokatív módon az ANSE 2000-

ben, Münchenben megrendezett konferenciájának címe (Kelló 2014:308). Vajon mi változik 

bennem, módszereimben, működésemben, céljaimban akkor, ha valakinek nem az eddig 

megszokott és begyakorolt szupervíziót, hanem coachingot tartok? Másként kérdezve: annak a 

„szakmának” (szakma alatt R. és D. Susskind fogalmát értve: szaktudáshoz kötött, akkreditált 

módon betöltött, szabályozottan és egységes értékrend szerint működő, vö. R. és D. Susskind 

2018:37), amelyben az egyházban működöm, van-e jövője, érdemes-e a coachingra, vagy pedig 

maradni kell a fájdalomcsillapító szupervíziónál? 

Wiesner Erzsébet a szupervíziót és coachingot a következő szempontok szerint állítja 

egymás mellé, rámutatva a közös pontokra és különbségekre (Kelló:308): A szupervízió 

probléma és deficitorientált, míg a coaching inkább cél- és eredményorientált. A szupervízió 

eredménye az egyensúly, a jól-lét, a coachingé a siker. A szupervízió alapvetően reflexióval és 
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önreflexióval dolgozik, a coachingban előkerülhetnek e mellett tréningelemek is. A 

szupervízióban fontos a nondirektivitás, a coaching néha mer direkt lenni. A coaching 

megpróbálja egyensúlyban tartani a probléma- és az erőforrás orientáltságot (Kelló:313). A 

szupervízió az „itt és most”-ban dolgozik a megtörtént esetekkel, a coaching a jelenből a jövőbe 

mutat utat. 

Ezek az én utamat is jellemzik, ahogyan a szupervizor identitásból a coachság felé indultam 

el. Az eredmény, a sikerre törekvés, a tréning elemek, a direktivitás, az erőforrásokra figyelés 

mind olyan dolog, amelyekkel ösztönösen szívesen foglalkozom. 

 

A coaching vezetői tanácsadás, a vezető támogatása, amely segít leküzdeni a szakmai 

vakságokat, és jobb önmenedzseléshez vezet (Schreyögg 2005:237). A szakmai vakságok 

leküzdését úgy is tekinthetjük, mint a munkával kapcsolatos perspektívák, szakmai 

cselekvésformák, struktúrák, munkahelyi környezet korrektúráját. A gondok megértése után a 

„korrektúra” a változás irányának meghatározását és elindítását is jelenti (Uo. 249). A vezetői 

szerepre való felkészítésben is nagy szerepe van. A vezető nagyobb bizalommal tárulkozhat ki, 

mint egy tréningen, biztonságosabb a coach titoktartása, mint a csoporté, és nem „ciki” semmi 

sem. Ezen felül a lehető legnagyobb mértékben személyre szabott, a tényleges munkába rögtön 

beépíthető (Uo. 242).  

1.3. Segítő foglalkozásúak vezető szerepben 

Korábbi, szupervíziós munkáim során többször is találkoztam azzal, hogy egy segítő 

szakember, aki jól teljesít a szakmájában, egyszer csak vezető szerepbe kerül. Itt aztán nem érzi 

jól magát, és az új szerepében jelentkező rossz érzéseivel fordul szupervizorhoz. Felnőttképző 

szakemberként, tanárként képzés-optimista vagyok. Hiszem, hogy megfelelő felkészítéssel jól 

is érezheti magát valaki egy új szerepben. Aki tudja, hogy mit, és hogyan kell csinálnia – és 

alapvetően van hozzá képessége –, az jól, és jó kedvvel is fogja tudni tenni azt. 

Schreyögg a szociális szakmában úgy látja ezt a jelenséget, hogy a vezetésre kiemelt 

embereknek ugyan megvan a szociális kompetenciájuk, de azt nem az irányításban használták 

eddig. Általában az alapképzés is a kliensekkel való bánásmódra készíti fel őket, így a stratégiai 

tervezés, a marketing, a személyi politika mind olyan területek, amelyekkel vezetőként idejük 

nagy részében foglalkozniuk kellene, de nincs rá használható tudásuk. Ezért aztán az 

„intronizációjuk”, a helyük elfoglalása után gyakran az összeomlás határára kerülnek. Többfelé 

mozdulhatnak, pl. a vezető szerepet arra használják fel, hogy szakmai céljaikat nagyobb 
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hatáskörrel érhessék el (személyi, intézményi, pénzügyi háttérrel), vagy szakmailag jobban 

megvalósíthassák magukat. Mindennek hátterében ott van annak hiánya, hogy az adott 

intézmény vezetésében nem látnak fantáziát, mozgásteret, kiteljesedést. Ehhez jön hozzá a 

segítő szervezetek szervezeti kultúrájában gyökerező közvélekedés, hogy a vezetés az „nem 

munka,” az valami „csúnya dolog”, a karrieristáké, egyedül a hataloméheseké (Schreyögg 

2005:242-243). 

Az általam eddig jobban ismert egyházi szervezeti kultúrában is rendre a fentieket 

tapasztalom. A papokat hat évig teológiára oktatják, a latin, a görög, a héber nyelv, a bibliai 

tárgyak, a dogmatika, az egyházjog és egyéb nehéz, nagy tantárgyak mellett kevés szerep jut a 

gyakorlatra. A papok segédlelkészként először a hitoktatói és egyéb, kliens irányú gyakorlati 

készségeiket fejlesztik, általában egy idősebb pap (plébános) mentorálásával, a plébánián 

dolgozó hitoktatók, ifjúsági vezetők és más, jóindulatú szakemberek segítségével. Azonban 

amint maguk is plébánosok lesznek (és ez a paphiányos időkben már nem évtizedekben, hanem 

gyors években mérhető), egyszer csak azzal szembesülnek, hogy ingatlanokat kezelnek, 

önállóan gazdálkodnak, munkaadók, önkénteseket irányítanak, jogi képviselőként lépnek fel és 

projekteket vezetnek. Minderről pedig szinte semmit nem tanultak. Sok egyéb munkájuk 

mellett a hiátusból eredő inkompetencia érzésük erősen rongálja – nem csak szakmai – 

személyiségüket. 

Az alábbiakban egy olyan kezdeményezést mutatok be, amely során plébánosi szerepbe 

került fiatal papokat, illetve már régebb óta plébánosként működő papokat együtt hívtunk meg, 

hogy a szerepváltásban segítsük őket. A következő részben a szerep fogalmát, működését 

mutatom be szakirodalom segítségével, majd pedig a szerepre való felkészítést ismertetem egy 

saját képzésen keresztül, végül pedig a coaching hozzáadott értékét járom körül. Jóllehet a 

gyakorlati példámban képzés, tréning, csoportos és egyéni coaching mind megtalálható, de az 

egész folyamat egyfajta vezetői támogatás céljából szerveződött, coach-identitással. 
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2. Papok vezető szerepben 

A papok vezető szerepre való felkészítésénél először a szerepet mutatom be a 

szakirodalomra támaszkodva, majd sajátosan a papi vezetői szerepet vizsgálom, annak 

gyakorlati gondjaival és elméleti célkitűzéseivel. 

2.1. Szerep: szervezet és személy találkozása 

A szerep a szervezet elsődleges feladata érdekében annak problémájára adott választ, 

amely a megoldást testesíti meg. Amikor egy szervezet új szituációba kerül, a probléma is 

megváltozhat, amire akár új módon megfogalmazott szerep adhat megfelelő választ (Eck 

2005:278). A szerep találkozási pont, átfedési terület a szerepet betöltő szerephordozó vágyai, 

követelései, szolgáltatásai és a szervezet követelései, szolgáltatásai között. Ez az átfedés 

megjelenik a szerephordozó pszichodinamikája és a szervezeti dinamika között is (Hantschk 

2005:290). A szerep kötőelem a személy és a szervezet között: a szerepgazda személye és a 

szervezeti adottságok (struktúrák, normák, feladatok, kultúrák) metszéspontját alkotják. Benne 

találkozik a személy rendszere és a szervezet rendszere (Eck 2005:257). A szerepet úgy is 

tekinthetjük, mint a szervezet részfeladatainak ellátására meghatározott feladatkör, hatáskör 

(„status”) dinamikus oldalát, amikor azt egy létező személlyel tölti be a szervezet. E nélkül egy 

meghatározott státus csak olyan, mint egy „képzelt ház üres telken” (Csepeli 2015:165). 

Szervezetszociológiai értelemben a státust lehetővé tevő viselkedésminta alapján a szerepet 

betöltő úgy terjeszti ki, éli meg a szerepet, hogy közben kapcsolatba kerül másokkal, és ezekben 

a kapcsolatokban elevenedik meg. Ezért a szerep megformálása mindig kölcsönhatás a 

szervezeten belül, és a személy társadalmi identitásának is a része lesz ez, épp a kapcsolatisága 

révén (Uo. 166). 

A szervezet részéről a szerep meghatározását nevezzük szerepkoncepciónak, amelyben 

mennyiségi és minőségi tényezők szerepelnek (Eck 265). A szerepkoncepció összetevői az 

interakciók, a szervezet és a személy külső és belső kapcsolatai. Ide tartozik a világ 

konstrukciója is, hiszen a „valóságot” a megfigyelés-cselekvés-reflexió ciklusaiban állítja elő a 

személy, de a szervezet is, így az sosem önmagában álló, objektív. A szerepkoncepció része a 

szervezeti dinamika, azon erők meghatározása, amelyek létrehozzák a szervezeten belüli 

mozgásokat (Hantschk 290-292). 

A szerepmegformálásban a cselekvés egyéni játéktere mutatkozik meg, mennyire bőven 

vagy szűken tudja megvalósítani egyéni szereprepertoárját. A szerep megformálásának része 

az identifikáció, mennyire tud azonosulni a személy a szereppel (Uo. 293). A szerephordozó 
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személy annyiban válik be, amennyire működik a szerepidentifikáció, a személy deficitjei és 

erőforrásai (pl. jó mintái, megbirkózása a stresszel) ráillenek a szerepére (Eck 265). 

A szerep betöltésénél számot kell vetni a személy képességeivel, ezeket érdemes előre 

mérni, a személyiségtípusait a különféle – a szerephez releváns – tipológiák mentén 

feltérképezni, hogy látható legyen, illeszkedik-e a szervezetnek a szerepben megfogalmazott 

igényeihez (Bakacsi 2015:24-31). 

A szervezet kultúrájában, vagy más szereplőinél megjelenhetnek „hidden agenda”-k, olyan 

titkos forgatókönyvek, amelyek alakítják a szerepmegformáló kapcsolatait, interakcióit, és 

amelyek a hivatalos ügyek mögött láthatatlanul mozgatnak szálakat, miközben mindenki 

hangoztatja: „számomra az ügyről van szó”. Ettől úgy is tűnhet, mintha a szervezet „érzelmileg 

reagálna” helyzetekre, jóllehet csak a benne lévő személyek átláthatatlan működéséről van szó. 

 

A szerepmegformálás nehézségei közé tartozik az a jelenség is, amikor egy dinamikusan, 

jól megformált szerep még akkor is zavart kelt a szervezetben, ha odavárták annak betöltőjét. 

A „messiás” óhatatlanul változást hoz, ami ambivalens érzéseket kelthet környezetében: az 

idealizálás és csalódás szólamai egyaránt felhangzanak (Eck 279).  

Eck megállapítása már első olvasásra mellbe vágott. Felismertem egy saját problémámat. 

A szerepeket általában dinamikusan, tágan formálom meg. Először mindazt elolvasom, amit a 

szervezet leírt a szerepről (törvényekben, szabályzatokban, stb.), aztán olyan részeit is 

szeretném megvalósítani a küldetésnek, amelyeket a korábbi szerepmegformálók nem vettek 

figyelembe, vagy nem mozgatta őket. A „messiás” képe Ecknél túlzásnak tűnhet, de volt olyan 

élményem, hogy úgy hívtak meg egy szervezet élére, hogy azt egy válságtól mentsem meg, 

azonban konfliktusokat gerjesztett, hogy ennek leküzdése érdekében változni nem akartak. 

Bennem ez feszültséget és értetlenséget okozott: nem tudtam hová tenni a viselkedésüket, 

szabotázst és rosszindulatot feltételeztem. Épp ezért érzem fontos coaching feladatnak az új 

vezető támogatását a szerepmegformálását egyaránt kísérő „értékelések” meghallásában és 

elengedésében. 

2.2. Egyházi vezetői szerep és nehézségei 

Melyek az egyházi, papi, lelkészi szerepmegformálás konkrét nehézségei? 

A szupervíziós szakirodalom egyikében Hubainé Muzsnai Márta lelkészeknek tartott 

csoport tanulságait ismerteti. Ebben leírja a nehézségeket ebben a körben: az egyházakban 

benne van a félelem az újtól, a változástól. Mindez mellett pedig nehezen jut el a hír például 
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egy-egy szupervíziós csoport szervezéséről, így végül pont azok nem jelentkeznek, akiknek 

éppen a legnagyobb szükségük lenne rá (Hubainé 2003:12). Hubainé csoportjában fontos 

kérdés lett a szerep, a különféle lelkészváltások kapcsán. Az új lelkész, érkezésekor ugyanis az 

előző eltávoztával keletkezett űrt kell először betöltenie, ennek személyes része pótolhatatlan, 

csak a szakmai részben helyettesíthető , de a kettő nehezen választható el egymástól (Uo. 16). 

A lelkészek tanulása így foglalható össze Muzsnainé tanulmánya alapján: gyakran 

egybemosódnak Isten elvárásai és a lelkész saját elvárásai, a másik ember velem szembeni 

elvárásait néha közelebb engedi, mint a saját elvárásait. A főnök nem-jogos elvárásainak 

visszautasítása nem szentségtörés, lehet neki alternatívákat javasolni; a hívek felé nem lehetünk 

hitelesek a vasárnapi munkavégzés tiltásával, ha mi kizsigereljük magunkat (6+1 heti ritmus 

hiánya); az elvárások között egészséges dolog differenciálni, súlyozni; a lelkész 

„eredményesség-érzése” az elvárásoktól függ; egy eredménytelen területbe fektetett energiái 

máshová fektetve gyümölcsözőek lehetnek (Uo. 21-23). 

A szakmai szerep az intézmény és az egyén találkozása, összekötő kapcsa. Benne a 

szervezet elvárásai és a személyes elemek keverednek. A szerep a szervezetek legkisebb eleme, 

meghatározott munkához tartozik (Pühl 2005:66). Hubainé dolgozatában a lelkész-csoportban 

az egyik gondot a lelkész-váltáskor a szerep átadása jelentette: a szerep intézményileg 

meghatározott része betölthető más emberrel is, de a személyes része nem, hiába várjuk el a 

következő lelkésztől elődje tulajdonságait (Hubainé 2003:16). 

Tomka Miklós és Révay Edit tanulmányában a papi szerephez úgy közelítenek, hogy 

leszögezik: elsősorban hivatal (Tomka és Révay 1998:217). Nem teológus, nem próféta, nem 

guru, nem misztikus. Vallási cselekmények végzésére, vallási tudás megőrzésére és átadására, 

áldásosztásra intézményesített személy, akinek a hívő közösség (és ennek képviseletében az 

egyház) ad megbízást és legitimációt, bizonyos feltételekhez kötötten. Ehhez kapcsolódhatnak 

még másodlagos feladatok (gyógyítás, tanítás, világi hatalom képviselete, stb.). A magyar 

társadalomban a pap nagy társadalmi befolyással rendelkező ember, aki többnyire intézménye 

képviseletében jelenik meg. A területi elven az országot lefedő hivatalrendszer áll mögötte, 

aminek a pap egyrészt tisztségviselője, másrészt a liturgiailag definiált és formalizált szakrális 

szerep betöltője is. Végül pedig a pap az egyházban a rá bízott közösség összetartója, gondozója 

(„pásztora”). Ez a harmadik szerep másfelé mozdítja a papot, mint az első kettő. Ehhez jön még 

a társadalom részéről a szociális gondok enyhítésének elvárása, a hívektől pedig a lelki 

tanácsadás, kísérés, segítség szerepe is (Uo. 218). A szerepek attól függően is változnak, hogy 

gyakorló hívekről vagy kívülállók elvárásairól van-e szó. A hitoktatást, fiatalokkal való 

foglalkozást, szakrális szerepet inkább a hívők, míg a társadalmi igazságosság, karitatív 
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jelenlét, közösségépítés, lelki támogatás inkább a kívül lévők számára fontos igény (Uo. 219) 

egy paptól.  

A fenti tanulmány keletkezése óta eltelt huszonkét év, de a vázolt gondok azóta csak még 

inkább elmélyültek, és úgy látszik, hogy az egyházi dolgozók között a papon van a legnagyobb 

szerep-nyomás, ami miatt különösen „karbantartásra” szorul a szakmai személyisége is. Erre 

vannak külföldi példák, például a német diakónusképzésben nemcsak a szociális munka 

gyakorlatát kíséri szupervízió, hanem a felszentelés után másfél év szupervíziós kísérést kapnak 

a diakónusok, hogy új szerepükbe megfelelő módon érkezhessenek meg. 

 

A szerep okozta nehézségek közé tartozik, amikor váltani kell tudni közöttük. Ez a papokat 

talán kevésbé érinti (általában munkájuk nagy részében ebben a szerepükben tevékenykednek), 

azonban a világi munkatársak – és köztük pl. a családdal és világi hivatással is rendelkező - 

állandó diakónusok gyakran kénytelenek szembesülni vele. Egri László orvos, lelkigondozó és 

állandó diakónus írt erről (Egri 2004). Ő előbb orvosként működött, majd mentálhigiénés 

tanulmányai után lelkigondozóként is megjelent kórházában, végül diakónussá szentelték. 

Leírja, hogy egy szerepből kiindulva, egy beteget segítve gyakran egy másik szerepébe is 

átmegy. Fontosnak tartja, hogy ez a váltás a szerepek között tudatos legyen, ne pedig menekülés 

abból, ahol csődöt mondott a segítő. A szerepváltás a papoknál inkább a hivatás gyakorlásán 

belüli szerep–típusok között gyors: a miséről kijövő, szakrális szerepben lévő papnak a 

sekrestyés felé már munkáltatóként kell utasításokat adnia. Még át sem öltözött „szerepéből”, 

máris kérésekkel állnak eléje a hívek, amelyek különféle mérlegeléseket, döntéseket kívánnak, 

de már rég nem a szakrális, hanem hivatalnoki vagy ingatlanüzemeltetői szerepéből adódóan. 

 

 

A katolikus egyház a szervezeten belüli szerepre a „hivatal” kifejezést használja, és így 

definiálja: „Egyházi hivatal bármely akár isteni, akár egyházi rendeléssel tartós jelleggel 

alapított feladatkör, melyet lelki cél érdekében kell gyakorolni.” (Codex Iuris Canonici 

145.kán. 1.§.). Tehát a feladatkör (ld. Csepelinél „státus”) értelmében érti. Az alapvető, helyi 

közösséget irányító, vezetői feladatkör megnevezése a „plébános”, akit az egyház hierarchikus 

felépítésén belül határoz meg a törvénykönyv: „A plébános a rábízott plébánia saját 

lelkipásztora. A rábízott közösség lelkipásztori gondozását látja el annak a megyéspüspöknek 

felügyelete alatt, akinek a krisztusi szolgálatban való részvételre meghívást kapott, hogy a 

rábízott közösség javára teljesítse a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot, más papok 

vagy diakónusok együttműködésével és a világi krisztushívők segítségével, a jognak 
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megfelelően” (CIC 519. kán.). A szerepelvárásban az egyház felsorolja a tanbeli 

kifogástalanságot, a jóerkölcsöt, a lelkipásztori buzgalmat, de rendelkezzék „a többi erényekkel 

is”, és minden tulajdonsággal, amelyet a plébánia ellátása vagy a jog megkíván (CIC 521.kán. 

2.§.). A törvénykönyv aztán részletesen ismerteti a plébános munkaköreit, jóllehet az 519-es 

kánonban más papokkal és világiakkal való együttműködését és a kormányzói feladatot is 

említi. Ez a része ennek a szerepnek gyengén kidolgozott, nem annyira törvényileg, mint inkább 

a felkészítésben és a szerepmintáiban. Saját, többek által megerősített tapasztalatom, hogy jó 

hitoktatót, táborvezetőt láthat maga előtt egy fiatal pap, de példaszerű vezetőt nem mindig, 

illetve a vezető ritkán enged bepillantást a vezetői szerepébe. 
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3. Papok felkészítése vezető szerepre 

Miközben az elhivatott teológusok és szolgálni vágyó segítők „Isten emberei”, a vezetői 

szerepükben erősen támogatásra szorulnak. Ezért is tartom fontosnak a felkészítést, mint 

szereptámogatásukat. Ebben a részben először a szakirodalom nyomán foglalom ezt össze, 

majd ez alapján egy konkrét felkészítést kívánok bemutatni. 

3.1. Szereptámogatás mint felkészítés 

A szakirodalom olvasása nemcsak a szerepet segített megérteni, hanem sok elméleti 

megvilágítást kaptam belőle annak támogatására vonatkozóan is. 

A szervezet és személy egymásra találása sokféle kihívást rejt magában. A 

szereptámogatás a szervezet és személy asszimilációját és akkomodációját szolgálja, segíti a 

kölcsönös integrációs folyamatban, aminek a célja egy dinamikus egyensúlyi állapot 

megteremtése a szervezet és a szerepet megformáló személy között (Eck 257). A 

szereptámogatás erősíti hordozóját, hogy megtalálja és megformálja a szerepét az aktuális 

szervezeti kontextusban (Hantschk 293). A szereptámogatás segíti a megformáló személynek 

elmélyíteni és kibővíteni cselekvési kompetenciáit. Ez elsősorban nem tanulást, hanem 

látásmód-változást jelent. A tanácsadás hozzásegítheti a személyt, hogy jobb, sikeresebb 

munkát tudjon végezni, és ehhez új cselekvési formákat lásson meg, gyakoroljon és vigyen be 

a mindennapokba (Schreyögg 251). 

A szereptámogatáshoz a szakembernek szüksége van a szerepanalízisre. Ebben tisztázhatja 

a szervezeten belül a követelményeket, a várható nehézségeket, a forrásokat (feladatokat és 

kapcsolatokat), az elvárt eredményeket és hatásokat (Eck 264). A szerepanalízisben a 

szakember kutatja, hogy mi a helye a szervezetben, a társadalomban az adott szerepnek, mert 

ezen hely megértésével nyílhatnak meg új, és hiteles cselekvési terek a szerepbirtokos személy 

számára. A kutatás tárgya még a személy interakcióinak sora szereppartnereivel. Amennyiben 

itt az egymással kommunikáló szereptulajdonítások nem egyeznek, akkor új interakciós 

formákat kell keresniük és kialakítaniuk. A szerepanalízist végző szakember feladata még, hogy 

a szerepet megformáló személy képességeivel, karizmáival, erőforrásaival fedésbe hozza a 

fentieket, vagyis segítsen kialakítani egy kongruens szerepbirtokos személyt (Schreyögg 252). 

Az utóbbi kongruenciájához szükség van arra, hogy a megfelelő személyt találjuk meg a 

szerephez. Ezt nevezhetjük karrier tanácsadásnak, ami az egyéni önmenedzselés része. 

Feltérképezi, hogy milyen potenciálok, tapasztalatok, kapcsolatok állnak a személy 



 12 

rendelkezésére, amelyek aztán milyen típusú álláshelyek eléréséhez adhatnak reális alapot, és 

a személy előadott jövőképe illeszkedik-e az eddigi foglalkozás-panorámájába (Uo. 251). 

 

A szerep megformálása nem is esik olyan egyértelmű megítélés alá, mint a fentebb említett 

messiásként várt vezető fogadtatása kapcsán. A szerep interpretálásában nagy része van a 

szerephordozó egyéni dinamikájának. Van, aki egy szerepet nagyon szűken tölt be. Akár azért, 

mert nem is vágyott rá, hogy elnyerje, vagy csak kis átfedés van várakozásai, illetve a 

szerepkoncepció között. Néha kompromisszum a szervezet részéről egy szerep betöltése az 

adott személlyel (politikai érdek, munkaerőhiány, stb. okán). Ez a szűk szerepmegformálás 

sokak elvárását nem teljesíti, azonban több teret hagy másoknak a szervezetben, és néha 

kevesebb ellenállásba is ütközik. A dinamikusabb, életerősebb, tágabb szerepmegformálás 

esetén belső motivációval és hozott minták alapján dolgozik annak hordozója. Ez a szervezetet 

jobban segítheti célja elérésében, mégis, a közvetlen környezet rosszallásával is találkozhat, 

mert újat, változást hoz az életükbe, érdekütközésekkel számolhatnak. Ez pedig máris magával 

hozza a szerepreprezentáció kérdését: mások hogyan értékelik, hogyan élik meg a szerep 

betöltését, érvényesülését (Eck 278)? 

Az egyházi szervezetben gyakran találkozom azzal, hogy mivel merev a szervezeti keret, 

a „státusok” stabilak, így azokat be kell valakivel tölteni. Mivel munkaerőhiánnyal küzdünk 

évtizedek óta, így egy-egy szerep megfelelő betöltéséről csak az öregek elbeszéléséből 

értesülhetünk. Jelenleg jobb híján töltődnek be szerepek, illetve gyakori, hogy egy személy több 

szerepet is visel. Egy plébános két-három-négy plébánián is működik egyszerre, emellett 

esperes is, főiskolai tanár, vagy más, központi szerepeket is betölthet. 

 

A szereptámogatás fontos része, hogy annak betöltője tisztában legyen azzal, hogy mit kell 

majd tennie, mi az a szerepelvárás, ami vár rá, mik azok a normák, eszközök, források, amelyek 

közé érkezik, mi az a szervezeti közeg és kultúra, amelyben működni fog. A szerep  

megformálásnak ezt a részét jól tudja szolgálni a megfelelő felkészítés, ami nemcsak az 

általános szakmai, iskolarendszerben szerezhető meg, hanem speciálisan arra a szerepre, az 

adott szervezetben indított kurzus által is. Egy ilyen képzést ismertetek az alábbiakban. 
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3.2.  Egy képzési feladatom bemutatása: papok plébánosi szerepre való 

felkészítése 

Amikor ezt a képzést a papok számára elterveztem, akkor a fenti tanulmányokat részben 

már olvastam, ezért indíttatást adtak arra, hogy segítsek a szerepbe való megérkezésben, annak 

jó megformálásában. 

3.2.1. Képzések intézetünkben 

Amint erről már fentebb írtam, a megfelelő szerepfelkészítés és aztán a betöltésének belső 

és külső elégedettséghez vezető módja szerintem összefüggenek egymással. Az ebbe vetett 

hitem vezetett ahhoz, hogy 2007-től különféle területeken képzéseket állítottam össze. Tettem 

ezt plébánosként, még „mellékesen”. 2014-ben kért fel vezetőnk, hogy a korábban is tartott, 

valamint az azóta szükségesség vált képzéseket önálló intézetté szervezve folytassam tovább. 

Ez lett a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet, amelynek fenntartója az Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye, és célja, hogy nem-iskolarendszerű képzéseket nyújtson egyházi 

munkatársaknak. 

A következő képzéseket tartottuk az elmúlt években: 

• képzések liturgikus segítőknek (összesen hatszáz fő, rövid, két félnapos alapképzés, 

öt évente fél napos továbbképzés);  

• állandó diakónusok képzése (általában családban élő és világi hivatásban dolgozó, 

de a papság első fokozatára felszentelt férfiak, főiskolai teológiai végzettség utáni 

két éves formáció, havi egy hétvégés képzéssel); 

• plébániai adminisztrátorok (évi tizenegy félnap); 

• sekrestyések (évi tizenegy félnap); 

• tájékoztató nap espereseknek a gazdasági ellenőrzésről, az egyházmegye gazdasági 

adminisztrációjával együttműködve; 

• kétnapos fórum a temetőfenntartóknak az új temetési szabályozás kapcsán.  

 

A sokféle képzésen legnagyobb esetszámban világi – sokszor önkéntes vagy félönkéntes – 

munkatársakat képzek, hallgatom a gondjaikat, látom az ő oldalukról, hogy egy hierarchikus 

szervezetben milyen nehéz alulról visszatérni a több tudással, szélesebb, mélyebb látással, és 

beleütközni a plébános – esetenként nehézkes, igencsak merev – látásmódjába. 

Szervezetfejlesztőként régóta vágyam, hogy a rendszer felsőbb szintjein lévőknek is tarthassak 

képzést (papok, püspökök), vagy valahogyan megvilágíthassam azt a látást, amelyet a 
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munkatársaik felé közvetítek. Erre azonban eddig nem volt alkalmam, ami különös súlyt ad a 

következőkben leírt kezdeményezésemnek. 

3.2.2. Képzés meghirdetése papoknak 

2019 elején jelent meg a hivatalos körlevélben, hogy vezetőnk, aki jogász is, fel kívánja 

eleveníteni a plébánosi vizsga intézményét. Ez pontosan arra szolgált valaha, hogy a plébánossá 

váló pap újra tanuljon bizonyos anyagokat, és ezekből vizsgát téve foglalhassa el új szerepét. 

Ez egy jogi jellegű lépés volt, arra jellemző gondolkodással. Azonban lehetőséget láttam benne 

számomra a szereptámogatásra. Mivel a szervezeti kultúránk inkább vizsgák vagy fokozatok 

jellemzőek, így az arra felkészítő képzések rendszere otthonos. A coaching kevéssé elfogadott, 

ezért egy vizsgára felkészítő képzés keretébe gondoltam mindazt beletenni, amit szakmailag 

jónak tartottam. A lélektani munkaformákkal és egyéb modern utakkal szembeni idegenkedés 

miatt nagyon megörültem, amikor vezetőm elfogadta és támogatta szervezett képzésünket. Az 

intézetben eddig jórészt egyedül tartottam képzéseket, ez az új projekt közreműködőket 

igényelt. Felkértem őket, és velük konzultálva kialakult ki az a végleges képzési terv, amelyet 

a papok számára hirdettünk meg: 

 

A cél a plébánosi szerepre való felkészítés és támogatás. A vezetővé válás új kihívásokat 

hoz: a káplán szolgál, lelkipásztorkodik, de nem vezető (nem kezel pénzt, nem vezeti teljes 

felelősséggel a közösségeket, nem munkáltató, stb.). Plébánosként az egyik nagy változást 

az önálló vezetői lét hozza: fizetést adni embereknek, ingatlanokat fenntartani, iskolákkal, 

óvodákkal, önkormányzattal kapcsolatban lenni. Néhány esetleges alkalmazott mellett sok 

önkéntes segítő (ministránsok, templomtakarítók, áldoztatók, irodások) vezetése is a 

feladata lesz. Ezekhez a kihívásokhoz is szeretnénk megfelelő képzéssel segítséget adni. 

A képzés témái: anyakönyvezés, egyházjogi keretek (amit a plébánosnak kell tudnia), 

pénzügyi adminisztráció, tervezés, gazdálkodás (amit jó, ha tud a plébános), irodavezetés 

(iktatás, nyilvántartások, ügymenet), spiritualitás (vezetői magány, vezetés lelkisége, lelki 

töltődés), szakmai személyiség fejlesztése, karbantartása (szupervízió, coaching), vezetői 

tréning (klasszikus vezetői szerepre való felkészítés), önkéntesség (önkéntesek szervezése, 

vezetése, motiválása), közösségfejlesztés (Újraépítve, NCD). A képzést tapasztalt egyházi 

és világi szakemberek tartják. 

 

A fenti hirdetmény alapján tizenöt fős csapat gyűlt össze, akik vállalták, hogy a kéthetente 

tervezett, mindhárom csütörtökön 9-15.30 óra között velünk tudnak lenni. Ez azért volt fontos 

számomra, mert a szokásos képzési „átjáróházat”, hanem egy valódi team-folyamatot szerettem 

volna. Ennek működése érdekében már az előzetes „szerződésben” rögzítettük, hogy nem 

fogadunk olyanokat, akik nem tudták ezt vállalni.  
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A képzés során az volt a szándékom, hogy a plébánosi szerepbe való megérkezést, vagy az 

abban való működést segítsük. A résztvevők közül volt egy, aki még nem plébános, de 

várhatóan egy-két év után az lesz, volt olyan, aki két hónapja lett először plébános, volt, aki 

már évtizedek óta plébános volt, csak most új helyre került, és szeretett volna kompetensebben 

kezdeni. Végül a legtöbben néhány éve olyan plébánosok voltak, akik kihallották a 

meghirdetésből, hogy hasznos lesz számukra ez a képzés. 

3.2.3. A képzés munkatársai és tárgyai 

A képzési munkatársaknak olyanokat hívtam, akik a „tantárgyakban” kompetens, jó 

szakemberek. A papok továbbképzésénél mindig speciális kihívás, hogy olyat tanítsunk és úgy, 

ami érintkezik az eddigi ismereteikkel és szokásaikkal, azonban ami ebből jelentősen tovább is 

vezeti őket. A kapcsolódást a spiritualitás kínálta. Versegi Beáta-Mária szupervizor-coach és 

lelkiségi szakember tartott két blokkot. Ezek szerepe a vezetés keresztény lelkiséggel való 

kapcsolatának megmutatása volt, a vezetői lelkiség és szolgáló vezetés megalapozása. Beáta 

nővér „katolikus” nyelven tud beszélni, amitől értették őt, ugyanakkor segítette a csoportot 

rálátni és fejlődni a vezetői szerepük akarásában. Második előadása a szakmai személyiségről 

szólt, és abban segített, hogy annak karbantarthatóságára a szupervízióval, a coachinggal, vagy 

a segítő beszélgetéssel láthassanak rá a résztvevők. 

A vezetés tudományos láttatására egy nagy tapasztalattal rendelkező trénert, coachot, 

Buzás Andreát hívtuk, aki sok éve nagy cégek vezetését és képzési rendszereit támogatja, illetve 

dolgozik velük. A business világból érkező előadó új szemléletet hozott, ugyanakkor hamar 

látszott a résztvevőknek is, hogy, bár más céllal, távolról szemlélve egészen más szervezeti 

struktúrákban működnek, valójában ugyanolyan „rugókra” jár a vezetői munkájuk. Főbb 

témák: vezető dupla szerepben (képviselet lefelé és felfelé), komfortzóna, visszajelzés, 

csoportdinamika, vezetői stílusok. 

A harmadik fő pillért az eredetileg tervezett, jogi gondolkodás kiszolgálása jelentette. 

Ezeket a témákat magam adtam elő, itt a vezetői kompetenciához szükséges technikai tudás 

nyújtása volt a célom. Irodavezetési ismeretek (iratkezelés, anyakönyvi hivatal vezetése, 

adminisztratív folyamatok átlátása, vezetése), gazdasági ismeretek (pénzügy, amit a vezetőnek 

kell értenie, átlátnia, amiért felelős), valamint gazdálkodási szemlélet. 

Egy-egy előadásra két gyakorlati kérdés jutott: a közösségfejlesztést Guba Imre 

(mentálhigiénés-szervezetfejlesztő, családterapeuta, közösségfejlesztő szakember), az 

önkéntessekkel való munka tudnivalóit pedig Vitéz András (egy nonprofit, sok önkéntessel 
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dolgozó alapítvány alapító-vezetője) tartotta. Utóbbi témát azért éreztem fontosnak, mert a 

plébános egyik vezetői sajátossága, hogy célkitűzéseinek elérésében kevesebb fizetett 

alkalmazott, annál több önkéntes segíti, akiknek szervezése, vezetése, motiválása sajátos 

feladat. 

3.2.4. Így mértük fel a szükségleteket 

A képzés előtt feltérképeztük, hogy miket csinálnak, és miben szorulnak támogatásra a 

papok. A kérdőívet Buzás Andreával állítottuk össze. Összegyűjtöttük, hogy mennyi féle 

tevékenységet végez egy plébános. E tevékenységeket hármas tagozódásban csoportosítottuk: 

megszentelő, tanító és kormányzó feladatok. Kértük, hogy internetes felületen, anonim módon, 

mindegyiknél jelezzék: 1. örömmel csinálom, 2. csinálom, de nehezemre esik, 3. nem csinálom, 

pedig szükség lenne rá, 4. nem csinálom, mert nem az én feladatom. 

Azt szerettük volna látni, hogy mennyire érzik otthon magukat ezekben a szerepkörökben, 

mi komfortos, mi az, ami teher, és mi az, ahol még nagyobb megjelenésre lenne igényük. Az 

ábrán látható hármas tagozódás szerint foglaltuk össze a válaszaikat. 

 

 

www.kkfi.hu

Feladatok és komfort zónák
Megszentelő Tanító

Plébános képzés 2019

Kormányzó

57% 51% 35%
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A diagramból látszik, hogy a megszentelő feladat az, amit a legtöbben végeznek, bár egy 

részüknél nehézséget okoz. Fiatal papoknál a tanítás (hittan) sok örömet hozhat, de már 

nagyobb mértékben megjelennek mások, akik ebben dolgoznak (hitoktatók). A kormányzó 

feladatkör hozza a legkevesebb örömet, a legtöbb nehézséget és elkerülést vagy delegálást a 

résztvevőknek. A képzés elején kivetítettük azt is, hogy az egyes ágazatokon belül mi az, ami 

sokaknak okoz gondot, és ezekre is igyekeztünk támogatással reflektálni a képzésen. 
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www.kkfi.hu

Csinálom, de 
gyakran 

nehezemre esik

Nem csinálom, 
pedig szükség 

lenne rá

Nem csinálom, 
mert nem az én 

feladatom

Örömmel 
csinálom

beteglátogatások háznál, idősotthonban, 
kórházban

7 0 0 6

sürgősségi betegellátás 6 2 1 4

elsőáldozás szervezése és felkészítés 5 1 0 7

felnőtt katekumenátus tanfolyam 4 2 3 4

keresztségi felkészítés szülőknek 4 2 0 7

házascsoportok   szervezése, tartása 4 1 2 6

lelkigondozói beszélgetés 4 1 2 6

gyóntatás megbeszélt időpontban 4 1 1 7

jegyesoktatás 4 1 0 8

lelkivezetői találkozások 3 4 2 4

betegek szentségének templomi közös 
szervezése

3 1 0 9

gyóntatás a templomban 3 1 0 9

misék vasárnap 3 0 0 10

szentségimádás tartása 2 2 0 9

misék hétköznap 2 1 0 10

esküvői szertartások 2 1 0 10

gyermekkeresztelők tartása 2 0 0 11

Megszentelő

www.kkfi.hu

Nem csinálom, 
mert nem az én 

feladatom

Nem csinálom, 
pedig szükség 

lenne rá

Csinálom, de 
gyakran 

nehezemre esik

Örömmel 
csinálom

katekumen csoport szervezése és tartása 9 0 4 0

munkatársak képzése 6 1 2 4

ifi hittan tartása 5 1 0 7

kapcsolattartás a szülőkkel 4 1 2 6

templomi előadások a hitről 4 2 0 7

hittan hirdetése, népszerűsítése 4 3 1 5

felnőtt hittancsoport szervezése és tartása 3 1 1 8

Alpha kurzus szervezése 3 2 2 6

lelkigyakorlatos beszédek 3 1 0 9
szentségi beszédek (temetés, keresztelő, 
esküvő) 2 4 2 5

ifi hittan támogatása 2 1 1 9

vasárnapi prédikációk 2 5 2 4

hétköznapi prédikációk 1 3 3 6

kapcsolattartás az iskolákkal 1 3 0 9

alkalmi beszédek (egyházi vagy polgári 
rendezvényeken) 0 1 1 11
egyéb nyitott, kezdő csoport szervezése és 
tartása 0 3 0 10

Tanító
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3.2.5. Túl a képzésen: egyéni ülések lehetősége 

A képzés szakembereivel előzetesen megállapodtunk, hogy a jelentkezőknek nemcsak 

nagycsoportban szeretnénk tudást átadni. Amennyire a szűk időkeret és a tizenöt fős csoport 

engedte, minden előadó interaktív volt, és tréning elemekkel is dolgozott. Azonban Versegi 

Beáta-Máriának a szakmai szerepről és annak karbantartásáról szóló előadása után – amikor az 

egyes tanácsadási, segítő folyamatokkal tisztába kerültek –, úgynevezett jegyeket adtunk a 

résztvevőknek. Mindenki az intézet költségére három egyéni, 1,5 órás ülésen vehetett részt. 

Leírtuk, hogy ötünk közül ki milyen kompetenciájából vállal ülést (volt lelkivezetés, 

mentálhigiénés segítő beszélgetés, szupervízió, coaching, szakmai tanácsadás). A jegyeket fél 

évig lehetett felhasználni. 

Ezeknek a jegyeknek az volt a célja, hogy a háromnapos képzés a kezdetévé váljon 

valaminek, megtapasztalhassák, hogyan építhető be ez az általános tudás a saját szerepükbe. A 

résztvevők mintegy fele, hat fő élt a lehetőséggel, egy része jelezte, hogy később élne vele. 

Legtöbben coachingra vették igénybe (17 jegyből 15), ketten pedig szervezetfejlesztésre 

használták fel bónuszukat. 

www.kkfi.hu

Csinálom, de 
gyakran 

nehezemre esik

Nem csinálom, 
mert nem az én 

feladatom

Nem csinálom, 
pedig szükség 

lenne ré

Örömmel 
csinálom

kapcsolattartás hatóságokkal 7 3 1 2

ingatlanok üzemeltetése, fenntartása 6 2 1 4

munkatársak motiválása 6 0 2 5

pénztáros munkájának felügyelete 5 4 2 2

kapcsolattartás egyházmegyével 5 0 4 4

közösségi felelősök megtalálása 5 0 3 5

munkatársak megtalálása 5 0 2 6

közösség irányítása 5 0 1 7

nyugták, bizonylatok kiállítása 4 7 1 1

pénztár vezetése 4 6 2 1

anyakönyvek vezetése 4 6 1 2

költségvetés készítése és pénzügyi tervezés 4 3 2 4

ingatlanok gazdasági felügyelete 4 2 2 5

ingatlanok felújítások, beruházások 4 1 2 6

munkatársak ellenőrzése 4 0 6 3

kapcsolattartás önkormányzattal 4 0 3 6

képviselő testületi ülések előkészítése 4 0 2 7

Kormányzó
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3.2.6. A képzés eredményei 

A képzés végén a résztvevők értékelő kérdőívet töltöttek ki, amelynek egyik pontjában 

kértük, hogy írjanak ajánlást, más papoknak mit mondanának a képzésről. Megjegyzéseikből 

az alábbiakban mutatok be néhányat: 

• Hm. Jó a csapat, aki csinálja, jó volt a csapat, aki részt vett. TÉNYLEG!!! 

• Tanulni mindig jó. Az képzés segíti az atyákat, hogy a rájuk bízott feladatoknak, 

kihívásoknak jobban megfeleljenek, jobb lelkipásztorok, plébánosok legyenek. 

• Kötelezővé tenném.  

• Halihó, Testvérek az Úrban! Gyertek mind, kik terheket hordoztok, itt megkönnyítenek 

Benneteket! 

• A képzés során a már meglévő ismereteimet frissítettem és új ismeretekhez is jutottam, 

ami – úgy érzem – nagyban segíti a plébániám további vezetését. Sok erőt adott az is, 

hogy a paptársaimmal ilyen módon is találkozhattam.  

• Sokat segít. Itt olyanokat tanulhatsz, amiket a szemináriumban nem mondtak el! 

• Kedves Hezitáló Testvér, szeretettel ajánlom neked a KKFI plébánosi képzését, ahol 

hasonszőrű kollégák társaságában szerezhetsz hasznos ismereteket. Bár az imádságot 

semmi nem pótolja, és a növekedést Isten adja, ajánlom a részvételt.  

• Nagyon jó volt, mindenből tanulni lehetett. Ha valaki gyakorlott plébános, azért, ha 

nem, akkor meg azért kell ilyen alkalom. 

 

Az előbbi színes ajánlón túl a részletes értékelésben a képzést mind nagyon használhatónak 

tartották, az egyes témákból jó tanulságokat emeltek ki. Az egyéni konzultáció lehetőségét 

100%-uk jónak, hasznosnak tartotta (azok is, akik még nem vették akkor igénybe). A 

résztvevők helyben is jelezték, hogy örömmel jönnek minden alkalomra, tanúja voltam papi 

közösségben, hogy a hét legjobb történéseként számolt be kollégám a csütörtöki képzésről, és 

lelkesen magyarázta a többieknek, hogy miért jó ez. Zárásként többen személyesen is 

megköszönték. Most tavasszal egy-egy alkalmas folytatást terveztünk, és egy team-coaching 

ülést tartottunk. 
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4. Coachinggal kísérve... 

Ahogy már említettem, a fenti képzésen a résztvevők kaptak „jegyeket”, olyan 

utalványokat, amelyeket coaching ülésekre használhattak fel. A szerepbe való megérkezésben 

ugyanis az egyik legjobb segítségnek látom a szerepcoachingot, ezért szívesen ajánlottam ezt 

támogatásul. A szakirodalom segítségével mutatom be az alábbiakban a szerepkísérést 

támogató coachingot, majd esetleírásokat ismertetek.  

4.1. A szerepcoachingról  

Szerepcoachingra egyrészt akkor lehet szükség, amikor valamiféle intézményi változás 

történik, átszervezik a céget. Ennél gyakoribb – és az eseteimnél is ez a jellemző –, amikor 

valaki új feladatokat vesz át, vagy új helyen a régihez hasonló szerepkört tölt be. A nem definiált 

szerepkörök, az új helyzet és feladatok közepette az újfajta szerepmegformálásban tanácsadás 

segítheti a vezetőt. Azonban a szerep „karbantartása” változatlan körülmények között is fontos 

lehet, hiszen maga a régen ott lévő szerephordozó fáradhat el, megkeményedhet a 

kapcsolatrendszere, belső és külső kapcsolati feszültségek léphetnek fel, és a kiégés veszélye is 

fenyeget (Hantschk 2005:299-300). 

A szerepcoaching támogathat a szerep megtalálásában (ez az egyházi környezetben 

kevésbé alkalmazott, mert a karrier utak nem átláthatóak) és megformálásában. Egyszerre tudja 

segíteni feldolgozni a deficiteket (amivel nem rendelkezik, pedig jó lenne a szerephez), az 

akadályokat, amelyek kívülről nehezítik a cél elérését. Ugyanakkor a belül jelentkező 

gátlásokat is oldani tudja. A szerepcoaching segíti a probléma megoldásának megtalálását, a 

megoldás kidolgozását és annak realizációs munkáját, begyakorlással, reflektív után követéssel 

(Eck 2005:280). 

A szerepcoaching síkjai között ott vannak a feladatok, amelyek kapcsolatban állnak a 

szervezet „fő feladatával”. Fókuszában a személy áll, lehetőségeivel (források, belső képek, 

vágyak, mintázatok) és korlátaival (gátak, deficitek). A coaching figyel arra a környezetre is, 

amellyel a szerephordozó releváns kapcsolatban van: felismeri, segít azonosítani, és javítani a 

kapcsolódásokat. Akár konkrét kérdésfeltevések, problémák megbeszélése is belefér a 

folyamatba (Hantschk 293-296). 

A szerepcoaching segít felfedezni azt a területet, amely a szerepben a kényszer, korlátok 

és a szabadság, spontaneitás között van. Ezt sok ügyfél úgy éli meg, hogy nincs is, 

kényszerpályán mozog, azonban, a határok megismerésével jól ki lehet használni ezt a területet 

(Hantschk 292). 
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Az egyházi szerepekkel való munkában nagy nyomást okoznak az elvárások. Ezekre 

fentebb már kitértem a lelkészek szupervízója kapcsán. A szerepelvárás a „megfelelő 

helyzetben a bekövetkezhető szerepviselkedés előre tudása” – definiálja Csepeli György. Ez a 

partnerek fejében kész forgatókönyv segíti őket abban, hogy a szerep aktuális megformálójától 

mit várhatnak el, és mit nem, mire számíthatnak. Ezek lehetnek jogi elvárások, amelyeket 

leírnak (pl. munkaköri leírásban, munkaszerződésben), etikai elvárások, amelyeket 

megtapasztalva nő a bizalom a szerepmegformáló felé (pl. bajtársiasság, őszinteség, 

megbízhatóság, stb.), és az illem elvárásai, amitől elegáns lesz egy szerep betöltése, egyszóval 

hibátlan (Csepeli 2015:167-168). 

4.2. Coaching esetek 

4.2.1. A coaching tapasztalatainak visszajelzései a plébános képzés után 

A képzés résztvevői közül személyes munkám ugyan csak egyikükkel volt, azonban 

mindenkitől visszajelzést kérő levelem alapján így foglalhatom össze a résztvevők 

tapasztalatait: 

A képzés elvontabb témáit a helyi, konkrét gyakorlatukkal kötötte össze a coaching. 

Segítette a plébánost a kétségeit eloszlatni, illetve adott olyan új szempontokat, amelyeken 

elgondolkodott, és kezdte másként látni a helyzeteket. Hasznosnak ítélték meg a vezető szerep 

támogatásában, a kommunikációban és a csoportvezetésben egyaránt. Rálátást adott, miben kell 

növekednie az ügyfélnek. Volt, aki a kezdődő kiégése miatt választott segítőt (aki a kiégésről 

beszélt a tréningen), mást a vezetés témája (munkaszervezés, vezetővé válás, hatékonyság) 

foglalkoztatott, vagy egy-egy személy szólította meg és őt választotta. Szemfelnyitó volt a 

coaching, és többen megjegyezték, hogy ha gondjuk adódik, akkor tudják, hogy hová, illetve 

milyen segítő-tanácsadó módokhoz fordulhatnak a jövőben. 

 

A képzéshez kapcsolódó ülések egy-egy jól sikerült kóstolónak foghatók fel, amelyekben 

valódi tapasztalatuk lett a résztvevőknek arra, hogy egy ilyen folyamat miben is segíthet nekik. 

4.2.2. Erős és megosztott közösség új pásztora 

 A továbbképzés után fordult hozzám egy kolléga, P.. Néhány évvel idősebb, tagbaszakadt 

férfi, több mint húsz éve pap. Először próbáltuk tisztázni, hogy milyen formában működjünk 

együtt. Kollégák vagyunk, nem is olyan egyszerű, de egész hamar fogást találtunk a helyzeten. 
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Ebben segített, hogy régebben a SOTE-n mentálhigiénés szakképzést végzett, ezért 

könnyebben megértettük egymást. A coaching formánál maradtunk, tisztáztuk ennek jelentését, 

mélységét, szerződtünk. Előzőleg e-mailen említett témákat, amelyek foglalkoztatják: külső és 

belső bizalom, konfliktusok, előítéletek. 

A polgári, kertvárosi plébániára került plébános, korábban hosszabb ideig egy 

hagyományosan munkások lakta részben szolgált. Az új helyéről távozó elődje megosztó 

személyiség volt: rajongás és feljelentésig menő ellentétek övezték. Végül a püspök 

elmozdította helyéről a megosztó elődöt. P. fél év után sem érezte jól magát ezen az új helyén, 

ezért a tanév végén el akart jönni innen – és ezt már elöljárójának is jelezte. Először P. érzéseit 

próbáltuk tisztázni, mibe került, hogy van most? Majd a célt határoztuk meg: „nyomot hagyni 

ebben az évben a közösségben, és az ellenségeskedést megszűntetni”. Ez a cél aztán még sokat 

változott az első megfogalmazásától. P-nek már huszonhárom évnyi papi munkája, tizenkilenc 

éves plébánosi tapasztalata volt. Hozott magával egy szereprepertoárt, mintákat, ahogy 

korábban szerepét megformázta. Kértem, hogy mesélje el, milyen pap ő. Megfogalmazta az 

erősségeit, az utolsó helyén (tizenkét év) elért sikereit. Láthatóan jól esett neki összefoglalni 

ezt, békés ünneplés volt számára a visszatekintés. 

Mivel kész tényként közölte, hogy a tanév végén el fog menni a plébániáról, kerestem, 

hogy mi lehet akkor most a mi közös munkánk. A „megcélzott jövő” kérdését kezdtem 

kibontani, egy képpel (Szabó, Meier, Hankovszky 2018:46). A kérdésem: hogyha ez a 

beszélgetésünk most jól sikerül, és júliusban a búcsú miséjét tartva körülnéz, akkor mit fog 

látni? Miből látja, hogy eredményes volt a munkája? Elkezdte mesélni: mindenki beszélget 

mindenkivel, felszabadultak, együtt segítenek neki csomagolni, ott örülnek egymásnak. 

Kérdezem tőle, hogyan készül ő a misére? Elgondolkozott: felemásan, izgul azért, hogy mi lesz, 

de büszke lesz magára, ha sikerült békét teremtenie, és tanulni tud belőle a jövőre nézve. 

A végcél, a vágyott jövő után a jelenről kérdeztem: megosztottságok, haragok, békítési 

kísérleteinek kudarca – így élte meg az első félévet. Közelebb léptünk az ő és a közössége 

helyzetéhez. Gyász, váltás, bizonytalanság. Nem csak neki nehéz... Végül megkértem, hogy 

rajzolja le egy görbére a maga és a közössége állapotát. Vízszintesen az időtengely, felfelé a jó, 

lefelé a nehéz helyzet. A rajzolt képet látván rácsodálkozott, hogy a tavalyi váltás neki és a 

közösségnek egyaránt nagy zuhanás volt, és tulajdonképpen ő most tolja felfelé a közösséget, 

miközben közérzetben lejjebb érzi magát, mint ők. Mit változtatnál? – kérdeztem. Inkább 

szeretnék jobban lenni, és húzni felfelé a közösséget – mondta, és berajzolta. A korábbi 

plébánosi tapasztalatai alapján (pozitív múltbéli tapasztalatok) összeszedtük, milyen lépéseket 

javasol magának a váltáshoz. Nagyon örült a grafikonnak és az újfajta rátekintésnek. 
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Vele eddig két ülésem volt. A másodikon aktuális kérdést, gondot hozott: konfliktusok a 

közösség és közte. Rátekintettünk a korábbi konfrontációs szokásaira, gyerekkorától. Mentálos 

végzettsége miatt nem kellett neki magyarázni, hogy amikor elmesélte apjával való 

megoldásait, azok hogyan jelennek meg jelen kapcsolataiban is. A konfliktuskezelés öt módját 

rajzoltam le és magyaráztam el neki, aminek nagyon megörült, e-mailen küldtem neki ezzel 

kapcsolatban egy tesztet. A folyamatunk még tart. 

 

P. coachingjának alapszituációja a plébános csere volt, és ebben kért, 

szerepmegformálóként támogatást. A közösség általában is normatív krízisbe került a plébános 

váltással. A korábbi plébános megosztó személyisége miatt egymással harcoló, vagy egymással 

szóba nem álló csoportok jöttek létre. Az új plébánosnak nehéz korábban használt modelljeit 

működtetni, és nem könnyű váltania sem: most az erői és energiái az egység létrehozására 

mennek el. Más szóval, a plébánia, mint szervezet nem tudja addig a fő feladatát (pl. emberek 

megszólítása, kifelé való szolgálat) jól végezni, amíg tagjai között nem jön létre belső egység. 

Az új plébánosnak a kettős gyász interferenciáival is számolnia kell. 

A coachingban háttérben ott volt az a feltevésem, hogy nem biztos, hogy P-nek el kellene 

mennie egy év után a plébániáról. Ezt nem mondtam neki és nem sugalltam, de mindenképp 

hasznosnak tartottam, ha rálát arra, ami történik köztük, ahogyan hatnak egymásra, és ahogyan 

szükségük is van egymásra. Bízom benne, hogy talán változtatni fog ez a hozzáállásán. Fontos 

számomra az a „megrendelése”, hogy úgy akar kikerülni ebből a félévből, hogy tanul belőle. 

Ebben próbálom leginkább támogatni, hogy lássa, értse azt, ami körülötte és benne történik, 

majd vonja le belőle a maga tanulását. 

 

4.2.3. Szerpap egyházi intézmény élén 

Az alábbi eset tanulmányi szupervízióm volt, ezért részletesen dokumentáltam. Szereplője 

nem áldozópap (mint a fenti képzés résztvevői), hanem szerpap, más néven diakónus. Családos 

ember, civil foglalkozással, de a papság első fokozatára felszentelt egyházi szolgálattevő. 

Mérnök, aki félig önkéntes munkaként kapott megbízást egy egyházi karitatív szervezet 

vezetésére. Korábban is kapcsolatban voltam vele, és amikor kinevezték erre a feladatra, óvtam 

attól, hogy az új munka ne menjen az egészsége és családi élete rovására. Megnyugtatott, hogy 

minden rendben lesz.  
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Fél év után felkeresett fel, akkora értette meg, mitől féltettem. Beszélgettünk a gondjairól, 

a szervezetben való eligazodásáról. Visszajelezte, hogy milyen sokat adott neki ez a 

beszélgetés, én pedig felajánlottam, hogy havonta találkozzunk. Tulajdonképpen már elindult 

egy informális coaching folyamat, két találkozás telt el, amikor írásban javasoltam neki, hogy 

kezdjünk bele egy szerződéses coaching folyamatba. Érdekes volt a reakciója: megköszönte, 

de azt mondta, hogy ő nem szeretné, ha coacholnák. Elfogadtam, és annyiban hagytam. Néhány 

hét múlva volt ülésünk, mint rendesen. Mondta, hogy átgondolta a dolgot. Volt már élménye 

arról, hogy „át akarják őt alakítani”, amilyen „nem szeretne lenni”, és azt nem akarja. De 

tulajdonképpen azt sem tudja, mi az a coaching. Akkor bemutattam neki a segítő, tanácsadó 

műfajokat a terápiától a segítő beszélgetésen át, szupervíziótól a coaching folyamatáig. „Nekem 

pont coachingra van szükségem!” – összegezte megértését. 

Még ez alkalommal kitűzésre kerültek az időpontok három hónapon át, kéthetenti 

gyakorisággal. Szerződtünk a titoktartásra, mert több síkon is találkozunk, és fontosnak 

tartottam elválasztani ezt az egyéb kapcsolatainktól – ez nekem magától értetődő volt, de 

akartam, hogy neki is legyen átlátható és jól keretezett a coaching kapcsolat. 

A coaching célját, témáját kerestük, első körben az időbeosztást, nemet mondást hozta, 

valamint a tervezést, a vágyak-realitások kérdését, a feladatok strukturálását. 

 

A következő alkalommal készültem rövid teszttel (Komócsin 2011:118-121), ami kihozta 

azt, amire számítottam. Ügyfelemnek nem az időbeosztásával volt baja. Egyszerűen az eddigi 

munkája és családja (öt gyerek) mellé bevállalt még egy olyan szívügyét félállásban, ami egész 

idejét is kitöltené. Kördiagramot is csináltunk, amiből kiderült, hogy jól osztja el az idejét, csak 

„90%-ban az új ügy jár a fejemben” – mondta. 

A Wiesner Edittől tanult öt kérdést alkalmaztam a második ülésen: 1) Min szeretnél 

változatni? 2) Mi a terv, ahogy a változást el lehet érni? 3) Mit adna ez neked most és hosszabb 

távon? 4) Mitől félsz, mi akadályoz? 5) Mit vársz tőlem, miben tudlak segíteni?  

Az ülésen végigbeszéltük min változtatna. Elmondta: határozottabban szeretné képviselni 

azt, amit jónak tart, és meg tudja mondani a rá váróknak, hogy mit kell tenni, mert ezt már 

jelezték neki, hogy várják tőle az eligazítást. Kérdeztem, hogy mit tehet ezért, mire azt 

válaszolta, hogy meg van az alapos szakmai tudása arra, hogy iránymutatást adjon, és ezt 

kellene tudatosítania. Nagyon érdekes volt, hogy magától hozta a választ a 4. kérdésre: mitől 

fél. Már korábban megfogalmazta magának, hogy nem szeretne nagyon határozott vezető lenni, 

mert fél, hogy akkor otthon is túl erős lesz, másként kezd viselkedni, túl domináns és 

parancsolgató lesz, pedig most egyensúly és béke van a családjában. Ezzel kapcsolatban 
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megnyugtattam, hogyha tudatosan, a szakmai szerepének megfelelő változásokat hoz be 

vezetői működésébe, akkor ezek a szakmai szerepében maradnak. A kérdésre, hogy mit adna 

neki ez a változás, azt válaszolta, hogy azt várja, hogy ne csak szeressék a munkatársai, hanem 

mozduljanak is előre a dolgok, hatékonyabban működjön a szervezete. 

 

 Megállapodtunk, hogy a vezetővé válását tegyük a fókuszba, dolgozunk cocahing 

módszerekkel és egyéni tréning elemeket is alkalmazok a folyamatban. 

 Első elem a Belbin teszt volt (a teszteket otthon csinálta meg, és az ülésen csak 

ismertettem a módszert, beszélgettünk róla, és adott pontban vettük elő az ő eredményeit). 

Reveláció erejével hatott a rálátás saját és munkatársai működésére. Megerősítette, hogy 

kiemelkedő koordinátor, harmóniateremtő és irányadó pontjai voltak: mindez olyan vezetéshez 

kötötte, amilyen lenni szeretne. 

Legközelebb végigbeszéltük: min változtatna (határozottabban szeretné képviselni azt, 

amit jónak tart, és meg tudja mondani a rá váróknak, hogy mit kell tenni), mit tehet ezért (meg 

van az alapos szakmai tudása), mitől fél (hogy otthon is másként, parancsolgatóan kezd 

viselkedni, ha határozottabb vezető lesz), mit adna (nem csak szeretnék a munkatársai, hanem 

mozdulnának is előre a dolgok). Otthon ez alkalommal a konfliktuskezelési tesztet csinálta 

meg, és pontosan rímelt az ülésen megbeszéltekre az eredménye: az altruista háromszöge. Plüss 

nyusziból bölcs bagollyá lenni – tűzte ki magának a coaching célt boldogan. Végigvettük még 

az erősségeit, értékeit, amelyekre támaszkodhat a maga képviselete érdekében. Fókusza a 

továbbiakban is alkalomról-alkalomra tisztázódott, pontosodott.  

Taschl vezetői stílus tesztjét is elkészítette, 3 pontot kapott a karitatív vezetőre, 4-t a 

kooperatívra (súlyozottan szétosztott pontrendszerben). Ez alátámasztotta a Belbin teszt erős 

koordinátor pontjait. A típusok leírását is átbeszéltük és átadtam a leírásokat, aminek nagyon 

örült, tanult belőlük. 

Utolsó teszt Hunt motivációról szólója volt, amivel egyet értett, de itt már nem is annyira 

a saját motivációja, mint a munkatársainak motiválása volt az, amire rányílt a szeme. 

Végigvettük a Maslow piramist motivációs szempontból. A motiváció témája megmozgatta 

ügyfelemet. A probléma-megoldásból a cselekvőképesség irányába mozdult. Ráébredt arra, 

hogy nem csak konfliktusokat kezelhet a munkatársak között (eddig sok ilyenben volt része), 

hanem a jobb, a lelkesebb munkavégzés felé is mozdíthatja őket a megfelelő motivációval. 

Visszajelezte, hogy látja azt is, ki hol tart a munkatársak között, kit kell másként motiválnia. 
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A tesztek azért voltak jók, mert ügyfelem nagyon okos, erős személyiség, aki sokszor túl 

alázatos, túlságosan alárendelődő, aki eddig szaktekintélyként dolgozott, ahol a halkabb, 

diplomatikusan megfogalmazott kijelentéseinek is nagy hatása volt, míg vezetőként nem 

hívják, kérdezik, hanem neki kell irányt adnia. Ehhez pedig el kellett hinnie, hogy ő nagyon is 

alkalmas, rátermett a vezetésre, amit – úgy láttam – jobban elhitt a teszteknek, mint nekem, 

mert többször azt mondta, hogy én „túl jónak” látom őt. 

A végén idővonallal foglaltuk össze a tanulságokat. Föltettem post-iteken az alkalmainkat 

dátummal és témával, ő pedig köré tette cédulákon, hogy milyen érzésre emlékezik az 

alkalomról, és mit tanult, hozott el belőle. Kérdeztem, hogy milyen érzés rátekinteni a 

folyamatra. Mondta, hogy látva magát, a szervezetét, úgy érzi tudna jobban működni. 

 

Ez az első, tanulmányokhoz kötődő coaching folyamatom volt. Tanultan-gyakorlott coach 

nem voltam még, de felismertem, hogy tanárként, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő 

szakemberként, szupervizorként sokszor vagyok olyan szituációban, amit tanulmányaim 

alapján coaching jellegű folyamatnak nevezhetek. Mivel azonban ügyfelemmel a kölcsönös 

bizalom már adott volt, a terepkompetenciám alapos, ezért nem féltem belevágni. Sőt, közben 

– tanulmányi coachom, Wiesner Erzsébet segítségével – megerősödtem abban, hogy jó az, amit 

csinálok. Sajátossága volt a folyamatnak, hogy egy mélyen hívő ember alázatát „kerülgettük” 

az öntudatos vezetővé válásban. Eredményként értékelem, hogy ügyfelemnél a szolgálat szó 

jelentésbokrába bekerült maga a vezetés tevékenysége is. 

 

4.2.4. Barátból főpap 

[...] 
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5. Összefoglalás 

A dolgozatom során abból az előfeltevésből indultam ki, hogy a szereptámogatás része a 

megfelelő felkészítés és a kísérés. Amint írtam, magam is régóta eme feltevés alapján 

működöm. Az elmúlt évek támogató szerepeiben tanárként, felnőttképzőként igyekeztem 

mindig a „státus”-nak megfelelő módon képezni az embereket, sokszor nagy csoportokban is. 

A tudásátadásban a használható ismeretek jó összeállítása és fogyasztható formában történő 

elmondása, ellenőrző számonkérése volt a fókuszomban. A szupervizor-coach tanulmányaim 

nyitották rá jobban a szememet arra, hogy a felsőoktatási rendszerben alkalmazott vizsga olyan 

visszajelzés, ami megmutatja, hogy az illető jól értette-e meg, és jól fogja-e azt, amit egy 

szerepre készülve tudnia kell. A coaching ezen túlmenően, kísérő módon ad visszajelzést arra, 

hogy a megszerzett tudás alapján hogyan formálja meg egy ügyfél az új szerepét, illetve 

mennyire sikerül elmélyülnie a meglévőben. 

 

A dolgozatom középpontjában álló plébánosi képzésben a szerepre való felkészítés jól 

sikerült, és azoknál, akik igénybe vették a személyes coaching üléseket, a kísérés is megindult. 

A képzésen a tudásátadás, a jelenlévők csoportdinamikája, folyamatai jól sikerültek, amint ezt 

a visszajelzésekből is kiderült számomra. A résztvevők és a képzők felismerése is az volt, hogy 

„pont ez hiányzott” a rendszerből. Az egyéni alkalmak jól támogatták mindazokat, akik igénybe 

vették a felkínált lehetőségeket. A szervezeti kultúránkban ez még nem magától értetődő, de 

úgy látom, hogy valami elindult ezzel, ami folytatásra érdemes. 

 

A fent bemutatott három saját coaching folyamatban a papság széles spektrumával volt 

szerencsém dolgozni. Pap, szerpap, főpap. A sorrendet a tipikustól a különlegesig állítottam fel. 

Az első a tipikus plébános visszatérő problémája, akinek a már begyakorolt szerepét egy új 

közösségben kell újra megformálnia. Ennek minden belső és külső nehézségével. Ebben 

támogatta őt a coaching, és indirekten támogatta a közösségét is. Következő lépésként team 

coachinggal tervezem támogatni egy közösség vezetését, ahol egy plébániánai vezetőváltás 

komplex nehézséget okoz magának a helyi közösségnek is. A vezetőváltás itt jó alkalom lehetne 

a szervezet felmérésére és fejlesztésének megkezdésére is. 

Egy szerpap egyházi intézmény élére kerülése másik tipikus jelenségként jellemezhető. 

Valaki, aki a világi életben már szakmai, emberi tapasztalatokkal rendelkezően egy egyházi 

intézmény élére kerülve megilletődik. A rácsodálkozás egyrészt az egyházi szervezetben 

dolgozó emberek viselkedésének szól (a „gyarlóságoknak”), másrészt annak, hogy a szervezet 
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céljainak szolgálatát legjobban azzal végzi, ha szimplán beleül a vezető székébe, és nem a 

legjobb, legtöbbet dolgozó segítő akar ebben a szerepben is maradni. A coaching mindezek 

helyrekerülését segítette. 

A főpappá válás talán a személyiséget leginkább megterhelő folyamat. Nagy nehézsége, 

hogy egyirányú, nem lehet belőle visszalépni, nem lehet elcserélni valami más feladattal (mint 

azt pl. a plébános teszi esetünkben), hanem életfogytiglani felsővezetői szolgálatot jelent. Az 

eddigi viszonylagos hatalom és felelősség rendszeréhez képest nagy és abszolút felelősség hárul 

rá, melynél a támogató, tanácsadó és a segítő rendszert is magának kell kiépítenie. A püspök 

esetében létfontosságú az, hogy legyen coacha, szupervizora. 

 

Hogyan képzelem el a jövőben a megfelelő szereptámogatást például egy egyházban? Itt a 

„státus”-ok nagyjából jól meghatározottak, azonban szükség van arra, hogy egy-egy változás 

esetén – márpedig a világ körülöttünk sokat változik– a szerepköröket időről időre újra gondolni 

és definiálni kell. Ez a felsővezetés és az általuk felkért szakértők feladatának kell lennie. A 

következő lépés, hogy minden egyes státushoz nyújtson a rendszer megfelelő képzést. Az 

általam vezetett intézetben én ezt már megtettem a liturgikus munkatársak, a plébániai 

adminisztrátorok és sekrestyések esetében, de szükség lenne a plébánosi, esperesi, püspöki 

szerepekben is előre kész képzési formákra. Azonban látszik, hogy egy státust nem elég 

meghatározni, arra felkészítést szervezni, hanem a szerepmegformáló személyt is kell 

támogatni annak betöltése során. Ez nem csak a szerep elfoglalását, vagy az előtte való 

időszakot jelenti, hanem kísérését az abba való megérkezés időszakában (hónapokban, vagy 

akár egy évben). Ez a látásmód még csak nyomokban jelenik meg szervezeti kultúránkban, 

azonban a kiégések, motiválatlanságok, nem hatékony működések és pályaelhagyások újra és 

újra jelzést küldenek a felsővezetés felé, hogy a szervezetnek többet kell támogatnia dolgozó 

vezetőiket. 

 

Az egyházi terepen túl is alakul coach identitásom. A korábbi folyamatokhoz képest 

felszabadító, hogy itt „szabad” néhány olyan dolgot is tennem, amit a mentálos vagy 

szupervíziós munka „nondirektív kényszere” miatt nem illett. Számomra „testhez álló” volt a 

coaching, és örültem annak, hogy előbb megtanultam a nondirektivitást, magamat háttérbe 

helyezni és a kliensre figyelni, őrá hangolódni, mert ennek segítségével tudtam a háttérben 

maradva, mégis a tudásommal is szolgálni ügyfelem érdekeit. 

A coachingban fontosnak tartom a „nemtudást”, azt, hogy ne legyenek saját koncepcióim 

az ügyfélről, és ha vannak, akkor ezeket félre tudjam tenni, illetve lehalkítsam magamban. Az 
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első beszélgetésekben kirajzolódó kérdések tisztázása, fókuszálása után általában hamar sikerül 

meghatározni a folyamat célját, amelyet minden alkalommal újra tisztázunk, előveszünk, 

módosítunk. Örülök, hogy a kérdőívek, modellek, rajzos, megjelenítő eszközök, tréning elemek 

módszertani tára áll rendelkezésemre, sok közülük többszörösen begyakorolva. Az ülések 

folyamán szeretem ezeket az eszközöket intuitív módon alkalmazni: amikor azt érzem egy 

helyzetben, hogy pont ez segíthet, akkor veszem elő őket. „Üres asztallal” fogadom az ügyfelet, 

ő tesz oda kérdéseket, gondokat, azokkal dolgozunk, és aztán az engedélyével hozok arra 

eszközöket, ha szükség van rájuk a tisztánlátásban, a változáshoz. 

A szupervízióban cél az elmozdulás megindítása, hogy másként láthassa azt, ami eddig 

személyiségét elkoptató, arra elviselhetetlennek tűnő terhet rakó gond volt. A szupervízió 

eredményei mellett a coachinggal a jövő és célorientáltság érkezett meg a számomra, ahol 

bátran el merem hagyni a problémát annak megoldása érdekében. 

 

Mit tudok nyújtani coahként? 

1. mentálhigiénés és szupervizor szakemberként empatikus, értő figyelmet, 

nondirektív kommunikációt, pszichológiai háttértudást és nagy gyakorlatot; 

2. szervezetfejlesztő szakemberként elméleti tudást a szervezetek és a vezetés 

működéséről; 

3. vezetőként gyakorlati tapasztalatot vezetésről, változás-managementről; 

4. tanárként és trénerként a tudásátadás nagy gyakorlatát és változatos palettáját; 

5. szupervizorként a reflektivitást és elmozdulást elindító személyes és 

csoportfolyamatok gyakorlatát; 

6. coachként mindeme készségek, tanulmányok és tapasztalatok aktiválását azért, 

hogy a coaching-partner életszerepeinek optimalizálását segítsem, a jövőre 

irányuló, egyenrangú folyamatban, ahol a partner hozza a témát és határozza meg 

az elérendő célt. 

 

Ezek az elemek alkotnak bennem szerves egységet, ennek a tudásnak, tapasztatnak 

valamint eszköztárnak a birtokában szeretnék coachként kiteljesedni és az ügyfeleimet 

támogatni. 
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