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Gm-Vezetői döntés 

 

1 eszköz 
DÖNTÉS AZ ÉRINTETTEK 

BEVONÁSÁVAL 

45 perc múlva lendület a vezetői munkámban 



Kedves Partnerünk, 

 

 

Örülünk, hogy kifejezte érdeklődését programunk iránt. 

GM-Vezetői döntés az érintettek 

bevonásával 45 perc / Zoom konzultáció 

 

A témában több nézetrendszer és módszertan van. Az itt vázolt 

gondolkodásmód elsősorban kis feltörekvő-, vagy nagyobb, de jelentős 

növekedést tervező cégek döntéshozói számára a legmegfelelőbb. 

 

A Gm-Mestertervezés mentorprogramok eszközrendszerét több mint 

5 éve fejlesztjük és extrém gyorsam változó környezetre szabottak. 

 

Több, mint 300 Canvas/egyoldalas munkalap került megalkotásra, amik 

innovatív emberi-, vezetői-, szervezeti működés kialakítását 

támogatják és önállóan is használhatók. 

 

Ezek közül megosztjuk az egyik kedvencünket. A meglevő ügyfeleink is 

nagyon szeretik. Miért? …. hát erről fogunk beszélni 45 percben. 

 

Kíváncsi a részletekre? 

 

 

https://www.gmvip77.hu/gm-vezetoidontes-45/
https://www.gmvip77.hu/gm-vezetoidontes-45/
https://www.gmvip77.hu/gm-vezetoidontes-45/


Eszközöket és módszereket adunk, hogy közelítsük azt, ami most 

van… ahhoz, ami lehetséges! 

 

 

 

A működésünk mindig elmarad attól, ami lehetséges… de gyakran 

egy külső szem jobban látja azt, amiről nem tudjuk, hogy nem 

tudjuk… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez lehetséges...

Ezt próbáltam...

Ez működik... ez van 

most...

Jelenlegi működési teljesítményem 

= 

Teremtett EREDET szerinti maximális 

potenciálom célirányos cselekedetei 

– (Önszabotázs + Kívülről jövő hatások szabotáló ereje) 



Mit akarok? 

 

 

Mi az 

IGAZSÁG? 
 

 

Mit tehetek az 

IGAZSÁG alapján, hogy 

elérjem, amit AKAROK? 
 



Az eszköz: Gm-Meritokrácia canvas 

 

A canvas/1 oldalas munkalap fantasztikus keretrendszer arra, hogy 

bevonjuk egy fontos döntésünkbe az érintetteket. DE… adott témában 

nem azonos mindenkinek a szerepe, joga, döntési súlya. A szerepek, 

súlyok és jogok témánként változnak. 

 

A Gm-Meritokrácia canvas mögött további eszközrendszer van. 

Mindegyik területen külön tudunk dolgozni és mindegyik terület fontos 

egy vállalkozás, vállalat életében. Ez az egyoldalas munkalap egy gyors 

áttekintésre szolgál akkor is, ha „összezavarodnak” a dolgok és akkor 

is, ha egyszerűen csak javítani akarunk a működésünkön és egy 

következő szintre fejlődni. 

 

Használata 

 

• Önállóan, vezetői döntéshez is használható 

• Legjobb A3 vagy A1 méretben kinyomtatni 

• Kézzel írva, filccel töltjük 

• Excelben is használható 

• Csapatban dolgozva, megosztott dokumentumban vagy belső 

workshopok, megbeszélések eszköze is lehet 

• Csak szavakat, ábrákat, rövid „kódokat” használunk… semmi bla... 

bla… bla… 

 

Érdemes most egyedül döntenem?  

Bevonjam az érintetteket? 



Mik lehetnek azok a helyzetek, témák, amikor 

nagy segítséget nyújtanak a döntést segítő Gm-

canvasok/munkalapok? 

 

Az egészséges, de fájdalmas igazságot vagy az egészségtelen, de 

kényelmes illúziót választom? 

 

• Cégen belül több területet érintő témákban 

• Stratégiai döntéseknél 

• ERP rendszer bevezetésében résztvevőknél 

• Cég vagy részleg egészét érintő, digitális átalakulás témaköréhez 

tartozó változásoknál 

• Új eljárások-, folyamatok bevezetésénél 

• Termékfejlesztési folyamatban 

 

…és amilyen témában úgy döntünk, hogy 

alkalmazzuk 

 

 

Mikor nem szabad saját 

döntést hoznom? 
 



 

Bármi van, tudnunk kell, hogy mi az A-kiinduló 

állapotunk és mi a B-vágyott állapotunk 

 

 
 

Miről döntsünk? 

 

 

 

 

EGÉSZRE OPTIMALIZÁLÁS - CÉLIRÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS - EGYMÁS 

KIEGÉSZÍTÉSE - ÉPÍTŐ KAPCSOLÓDÁSOK - PRODUKTÍV PROBLÉMAFELTÁRÁS 



Ajánlott könyv 

 

 

 

Hogyan kezelem azokat a területeket és 

témákat, amikről azt sem tudom, hogy nem 

tudom? 

 

 

 

 

 

RADIKÁLIS NYITOTTSÁG - RADIKÁLIS ELFOGULATLANSÁG - RADIKÁLIS 

ŐSZINTESÉG - RADIKÁLIS IGAZSÁG - ÖNÁLLÓ GONDOLKODÁS - 

ELKÖTELEZETTSÉG - FÁJDALOMTŰRÉS - OKFEJTÉS  



„Ahhoz, hogy vezesd az embereket, sétálj a hátuk mögött” - Lao Tzu 

 

A vezető meghozhatja a végső döntést, de soha nem „tornyosulhat” a 

szervezet fölé. A szervezeti folyamatoknak, automatizmusoknak és 

döntési mintáknak erősebbnek kell lenni, mint a mindenkori vezető. 

 

 

 

 

Honnan tudom, hogy igazam 

van? 
 

 

 

Ö  E        E    K     

                

              
                

     



 

 

Mi az, ami magával ragad? Amiben teljesen el tudok merülni… 

 

 

 

 E    K       E  EK

                     
                         

                                                 
                                      
                               
              

 

 E    K       E  EK

                  

                   
                                        
                                 



 

 

A küzdelem és a növekedési fájdalom örök. Ha növekedsz… ha nem 

fejlődsz és nem növekedsz, akkor ennek hiánya okozza ugyanezt. 

Melyik fájdalmat választom? 
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 E    K       E  EK

                          
        

                         
                                         
                              
                             



 

 

Nézd meg az elméletet, hogy működik-e a gyakorlatban! Iktasd ki 

azokat a hatásokat, amik nézik a gyakorlatot, hogy az működik-e 

elméletben! 

 

 

  

 E    K       E  EK

                  
                  

                                         
                        
                                                     
                     

  

 E    K       E  EK

                   
                

                         
                                          
                                 
                 



 

 

Aki tanár az egyik pillanatban egy témában, az lehet tanítvány a 

következő pillanatban egy másik témában. Határozottan kommunikáld, 

ha ezt Ő maga nem veszi észre! 
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Mibe? Kit? Milyen döntési súllyal? 

 

 

 

 



Az emberi gondolkodás képességének 

időhorizontjai között különbségek vannak 

A stratégiai és taktikai gondolkodás, a 

megfelelő döntési készség mindkét síkon, 

ritka adomány. 

 

• 5+ év vízió és stratégiai horizont -> ritka adomány 

• 3-5 év stratégiai horizont -> csak kevesek adománya 

• 1-3 év vezetői horizont -> többeknek adatik 

• 1 év menedzseri horizont -> a végrehajtó vezetők 

• 1 hónap horizont -> szorgos kiemelkedők 

• 1 nap-1 hét horizont -> az iránymutatást végrehajtók 

sokasága 

 



 

 

Az eszköz: Gm-Meritokrácia canvas 

 

 

 

Mindenki másként látja ugyanazt az EGY-et! 

Önmagában véve minden ember 

valóságtapasztalása torz. 

 

 



+ egy gyors döntési keretrendszer céleléréshez és következő 

szinthez

 

 



Hogy tetszik? Örülök, ha várja a 45 perces konzultációt, aminek a díját 

ráadásul most átvállalom. Ha nem vesz részt, az sem gond… 

 

Folytathatjuk a munkát a Gm-Vip 77 Mestertervezés valamelyik 

mentorprogramjával, vagy egyedi ajánlatot adunk. 

 

Beszéljünk? 

 

 

 

 

Tisótzki István 

M: +36 30 737 5554 

Mail: uzletiterv@gmvip77.hu 

Web: gmvip77.hu 

mailto:uzletiterv@gmvip77.hu
https://www.gmvip77.hu/
https://www.linkedin.com/in/istvantisotzki/

