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Összefoglalás 

 

Bevezetés: Jelen kutatás témája a vezetéselmélet területének egy olyan szegmense, amely a 

vezető képességeit, kompetenciáit, stílusát és attitűdjeit tárja fel.  

Célkitűzés: Kutatásom olyan vezetői tevékenységeket vizsgál, amelyből választ kaphatunk 

arra, hogy két különböző szervezet vezetése során ugyanazon vezető hogyan tudja alkalmazni 

és adaptálni vezetői képességeit, kompetenciáit és stílusát.  

Módszer: A teljes mintám két független mintából állt, akik a Testőr Kft. (59 fő) munkavállalói 

és a Magyar Ju Jitsu Szövetség (57 fő) tagjai voltak, összesen 116 fő. A vizsgálat helyszíne 

Budapest volt. A minta jellemzéséhez leíró statisztikai módszereket (átlag, módusz, medián, 

szórás), következtetéses statisztikai módszereket, és nem paraméteres (Kolmogorov-Smirnov, 

Wilcoxon, Mann-Whitney, khi-négyzet) statisztikai próbákat alkalmaztam. Az eredményeket 

akkor tekintettem szignifikánsnak, ha p≤0,05 volt. Az alkalmazott vizsgálati módszerek 

lényege az volt, hogy a szervezeten belül a szervezeti kultúrára vonatkozó kérdések észlelt és 

elvárt állapotot tükröző válaszai szignifikánsan különböznek-e, továbbá, hogy a két szervezet 

között van-e különbség ugyanazon változók tekintetében? A kérdőívek összeállításához és 

összesítéséhez Office, a statisztikai próbák elvégzéséhez SPSS programcsomagot használtam. 

Eredmények: A szervezeten belüli, a szervezeti kultúrát érintő értékdimenziók 

vonatkozásában két esetben volt tapasztalható szignifikáns különbség, a többi 

értékdimenzióban nem volt kimutatható szignifikáns különbség az észlelt és elvárt értékek 

között, tehát elégedettség állapítható meg a szervezeteknél. A két szervezet ugyanazon 

értékdimenzióinak összehasonlítása során megállapítottam, hogy két értékdimenzió kivételével 

szignifikáns különbség van közöttük. 

Következtetések: A kutatás során azt állapítottam meg, hogy a vizsgált vezető mindkét 

szervezet vezetése során jól és hatékonyan alkalmazza a karizmatikus vezetőre jellemző 

személyiségvonásokat, viselkedési jegyeket, melyek alkalmassá és képessé teszik a két 

szervezet sikeres vezetésére és irányítására. 

Kulcsszavak: szervezeti kultúra, vezetési stílus, sportszervezet. 
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Analysis of the adaption of leadership styles from the word business to 

word of sports 

 

Summary 

 

Introduction: The topic of this research is a segment of leadership theories that reveals 

abilities, competencies, style and attitudes of a leader.  

Objective: My research studies leadership activities of which we can learn how a leader can 

apply and adapt his leadership abilities, competencies and style leading two different 

organisations at the same time.   

Method: The total sample consisted of two independent groups who were the employees of 

Testőr Kft (59 people) and the members of Hungarian Jiu-Jitsu Federation (57 people), total of 

116 people, the place of the research was Budapest. To analyse the data collected descriptive 

statistics (mean, mode, median, range), deductive statistics and nonparametric tests 

(Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, Mann-Whitney, chi-square) were conducted. Results were 

considered as significant in case P≤0,05. The main principle of the testing methods applied was 

to find out whether the perceived and desired values of organisational culture were significantly 

different in the two organizations and whether there was a difference between the two 

organisations in respect of the same variables. I used Office to prepare and summarise 

questionnaires and SPSS to conduct statistical analysis.    

Results: In respect of the dimensions of value related to organisational culture across the two 

organisation significant difference was found in two cases. Concerning all other dimensions  

there was no significant difference between perceived and desired values which leads to a 

satisfoied organisations. During the comparison of the same value dimensions across of the 

two organisations I found that there was significant difference between these dimensions 

except of two dimensions of value.  

Conclusion: The study concluded that the leader examined in the research applied the 

personaility traits of a charismatic leader in leading both organisations effectively that made 

him capable to lead and manage both organisations.  
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