Mié
Miért jö
jönnek lé
létre a
vállalatok?
Társadalmi munkamegosztá
munkamegosztás

MENEDZSMENT ÉS
VÁLLALKOZÁ
LLALKOZÁSGAZDASÁ
SGAZDASÁGTAN

Specializá
nagyobb teljesí
Specializáció
ció
teljesítmé
tmény
Csere, tranzakció
tranzakciók szü
szüksé
kségessé
gessége
Gazdasá
Gazdaság szereplő
szereplői rendszeresen kapcsolatba
kerü
koordiná
kerülnek egymá
egymással
koordináció
ció

MENEDZSMENT ALAPJAI BLOKK

Két alapvető
alapvető koordiná
koordináció
ciós eszkö
eszköz:

Piac, a koordiná
koordináció
ció módja az ár
Szervezetek, koordiná
koordináció
ció módja a hatalom

Bsc Képzé
pzés 2009
2009/2010
/2010 I. fé
félév

A való
valós életben e kettő
kettő együ
együttesen mű
működik, a
koordiná
koordináció
ció módjá
dját az informá
információ
ció hiá
hiány
befolyá
befolyásolja BME MVT

BME MVT

Koordiná
Koordináció
ciós mechanizmusok

Vállalkozá
llalkozás - vállalat

A tá
társadalmi tevé
tevékenysé
kenységcsere vé
végrehajtá
grehajtását irá
irányí
nyító
alapelvek és szabá
szabályok összessé
sszessége.
1. A piaci:
piaci: a szereplő
szereplők egyenrangú
egyenrangúak, kö
kölcsö
lcsönös
elő
előnyszerzé
nyszerzés cé
céljá
ljából önké
nként lé
lépnek egymá
egymással
kapcsolatba.
2. a bü
bürokratikus: alá
alá és fö
fölé rendeltsé
rendeltség. A cselekvé
cselekvésre
utasí
utasítások ké
késztetik a hierarchia alacsonyabb szintjé
szintjén
lévőket.
3. Az etikai: A szereplő
szereplők egyenrangú
egyenrangúak, sajá
saját jó
jó
szá
szándé
ndékukbó
kukból vesznek ré
részt a folyamatokban.
4. Agresszí
Agresszív: Szereplő
Szereplői nem egyenrangú
egyenrangúak. A koordiná
koordinátor
erő
erőfölényé
nyére épül a szabá
szabályozá
lyozás.
BME MVT
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ÜZLETI VÁ
VÁLLALKOZÁ
LLALKOZÁS VÁLLALAT
ÜZLETI VÁ
VÁLLALKOZÁ
LLALKOZÁS:
OLYAN EMBERI
TEVÉ
TEVÉKENYSÉ
KENYSÉG,
AMELYNEK ALAPVETŐ
ALAPVETŐ
CÉLJA A FOGYASZTÓ
FOGYASZTÓI
IGÉ
IGÉNYEK KIELÉ
KIELÉGÍTÉSE
NYERESÉ
NYERESÉG ELÉ
ELÉRÉSÉVEL

VÁLLALAT:
A vá
vállalat az üzleti vá
vállalkozá
llalkozás
szervezeti kerete: a modern
társadalmakban olyan jogilag
körülhatá
lhatárolt struktú
struktúra,
amelyben az alapvető
alapvető cél
elé
é
r
é
s
é
hez
szü
ü
el
sz ksé
kséges
tevé
tevékenysé
kenységek vé
végbemennek.

A vá
vállalat jogi egysé
egység
o A rendelkezé
rendelkezésre álló
lló termelé
termelési
lehető
ő
s
é
gekkel
jellemezhető
lehet
jellemezhető
Közkereseti társaság, kkt
o Racioná
Racionálisan vá
választ
Betéti társaság, bt
profitmaximalizáló elvre épít
Korlátolt felelősségű társaság, kfto A profitmaximalizá
o Egysé
Részvénytársaság, rt
Egységes egé
egész, fekete doboz
o Egyszerre azonosul a
(2006. évi IV. tv a gazdasági társaságokról)
tulajdonossal és a menedzserrel
BME MVT

2

5

Vállalkozá
llalkozás
Emberek a tevé
tevékenysé
kenységeik sorá
során kapcsolatba
kerü
kerülnek egymá
egymással,
Hosszabb–
Hosszabb–rövidebb idő
időtartamra
célszerű
lszerű együ
együttmű
ttműködés alakul ki.
Az emberek szö
szövetsé
vetsége valamilyen cé
cél
elé
elérésére, valamilyen feladat
végrehajtá
grehajtására;
A kialakult struktú
struktúrák: a SZERVEZETEK.
BME MVT
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ÜZLETI VÁ
VÁLLALKOZÁ
LLALKOZÁS
ÖNÁLLÓ
LLÓ AZ ALAPVETŐ
ALAPVETŐ CÉLJÁ
LJÁNAK A MEGVALÓ
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
MÓDJÁ
DJÁBAN ÁLL A KÖ
KÖRÜLMÉ
LMÉNYEKET SAJÁ
SAJÁT SZEMPONTJAI
SZERINT MÉ
MÉRLEGELNI ÉS DÖ
DÖNTENI,
AZ ÖNÁLLÓ
LLÓSÁG MINDIG VISZONYLAGOS;

PROFITORIENTÁ
PROFITORIENTÁLT, AZAZ HOSSZÚ
HOSSZÚ TÁVON NYERESÉ
NYERESÉGES;
KOCKÁ
KOCKÁZATOT VÁ
VÁLLAL
BEFEKTETÉ
BEFEKTETÉS UTÁ
UTÁN A MEGTÉ
MEGTÉRÜLÉS,
A BEFEKTETŐ
BEFEKTETŐ SAJÁ
SAJÁT TŐ
TŐKÉJÉT KOCKÁ
KOCKÁZTATJA;

VALÓ
VALÓSÁGOS PIACON MŰ
MŰKÖDIK
A FOGYASZTÓ
FOGYASZTÓI IGÉ
IGÉNYKIELÉ
NYKIELÉGÍTÉS ÉS
A NYERESÉ
NYERESÉG DEFINICIÓ
DEFINICIÓSZERŰ
SZERŰEN PÁ
PÁROSUL
BME MVT
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ALAPVETŐ
ALAPVETŐ CÉL

KÜLDETÉ
LDETÉS
emlékeztetőül

A kü
küldeté
ldetésben fogalmazó
fogalmazódik meg a vá
vállalat üzleté
zletének
lényege.
Milyen mó
módon kí
kívánja a vá
vállalat az alapvető
alapvető célt elé
elérni:

A SZERVEZET TEVÉ
TEVÉKENYSÉ
KENYSÉGÉNEK
IRÁ
Á
NYULTSÁ
Á
G
Á
T,
LÉ
IR NYULTS
LÉTÉNEK
ÉRTELMÉ
RTELMÉT KIFEJEZŐ
KIFEJEZŐ CÉL;

Mi a vá
vállalat mű
működési kö
köre, azaz
Milyen fogyasztó
fogyasztók,
Milyen igé
igényeit,
Milyen eljá
eljárással kí
kívánja kielé
kielégíteni?

A FOGYASZTÓ
FOGYASZTÓI IGÉ
IGÉNYEK
KIELÉ
KIELÉGÍTÉSE NYERESÉ
NYERESÉG ELÉ
ELÉRÉSE
MELLETT.
BME MVT

Milyen belső
belső működési elveket fogalmaz meg sajá
saját ré
részé
szére?
Milyen elvekre építi kapcsolatá
kapcsolatát a mű
működése által érintett
szemé
személyekkel, csoportokkal, inté
intézmé
zményekkel?
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KÜLDETÉ
LDETÉS (Pl.)
1.

Swatch

Az alapvető célkitűzésből vezethető
le.

Rolex

csú
csúcsminő
csminőségű,
divatos órákat
érté
rtékesí
kesít,
egyedi áron,
kivá
kiválasztott
ékszerü
kszerüzletekben.
BME MVT

olyan igé
igény, amelyet a
gazdasá
gazdaság szereplő
szereplői nem sajá
saját szervezetü
szervezetükön belü
belüli
munká
munkával, nem is kö
közössé
sségi inté
intézmé
zmények útjá
tján
kívánnak kielé
kielégíteni.

Swatch
és Rolex
alapvető
alapvető célja:
órákra vonatkozó
vonatkozó
fogyasztó
fogyasztói igé
igényt
kielé
kielégítve nyeresé
nyereséget
elé
elérni.
9
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Sajá
Sajátos marketing eszkö
eszközöket kí
kíván:

SZIMBOLIKUS
FOGYASZTÁ
FOGYASZTÁS:

a ké
kényelem,
a biztonsá
biztonság,
a minő
minőség és
az ár
viszonya.

ÖSSZETETT FOGALOM:
EMBERI
SZÜ
SZÜKSÉ
KSÉGLETEK,
VÁGYAK,
KÍVÁNSÁ
NSÁGOK
EGY ADOTT KULTÚ
KULTÚRA KÖ
KÖRÉBEN,
ADOTT TÁ
TÁRSADALMI VISZONYOK KÖZÖTT

SZIMBOLIKUS FOGYASZTÁ
FOGYASZTÁS

Két alapvető kategória:

egy konkré
konkrét igé
igény
kielé
kielégítése,
racioná
racionális érvek alapjá
alapján
való
való választá
lasztás
a vá
vásárló
rlónak fontos:

8

Fogyasztó
Fogyasztói igé
igény:

EMBERI FOGYASZTÁ
FOGYASZTÁS
FUNKCIONÁ
FUNKCIONÁLIS
FOGYASZTÁ
FOGYASZTÁS:

BME MVT

Fogyasztó
Fogyasztói igé
igények kielé
kielégítése, mint a
vállalkozá
llalkozás alapvető
alapvető célja

olcsó
olcsó, megbí
megbízható
zható
órákat árul,
bárhol
megvá
megvásárolható
rolható
(szupermarketben –
bazá
bazárban)
2.

Az alapvető célkitűzésből vezethető
le.

Folyamatosan kell elemezni a fogyasztó
fogyasztók
érté
rtékrendjé
krendjét, annak vá
változá
ltozásait;

A vá
vásárlá
rlás érzelmi
indí
indíttatá
ttatású,
Két alcsoportot
különbö
nböztetü
ztetünk meg:
Önmegnyugtató
nmegnyugtató
fogyasztá
fogyasztás (ö
(örömszerzé
mszerzés,
önmegnyugtatá
nmegnyugtatás),
Önkifejező
nkifejező fogyasztá
fogyasztás
(presztí
(presztízs, stá
státus)
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Az érté
rtékrendhez, annak vá
változá
ltozásaihoz
igazí
igazítjá
tják a termé
termékeket;
Megismertetik a termé
termékeik érté
rtékét;
Akció
Akcióprogramokkal formá
formáljá
lják a piac
sajá
sajátos szegmensé
szegmensét.
BME MVT
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Mi a termé
termék?

Mi a termé
termék?

csomagolás
márkanév

1.

BELSŐ
BELSŐ
ÉRINTETTEK:

2.

TULAJDONOSOK,
MENEDZSEREK,
ALKALMAZOTTAK

15

14

BME MVT

KÜLSŐ
LSŐ ÉRINTETTEK:
FOGYASZTÓ
FOGYASZTÓK,
SZÁ
SZÁLLÍ
LLÍTÓK,
VERSENYTÁ
VERSENYTÁRSAK,
STRATÉ
STRATÉGIAI PARTNEREK,
ÁLLAMI INTÉ
INTÉZMÉ
ZMÉNYEK,
HELYI ÉS ÖNKÉ
NKÉNTES
ÁLLAMPOLGÁ
LLAMPOLGÁRI
KÖZÖSSÉ
SSÉGEK,
TERMÉ
TERMÉSZETI
KÖRNYEZET
16

A TULAJDONOSOK

A vállalat érintettjei

Termé
Természetes szemé
személyek
A „való
valódi tulajdonos”
tulajdonos” szemé
személyes tulajdont (pé
(pénzt)
fektet be a vá
vállalkozá
llalkozásba

tulajd onosok
10
9
me nedzse re k

Egyetlen vagy né
néhány tulajdonos – meghatá
meghatározó
rozó
Tőzsdé
zsdén szereplő
szereplő vállalat sok ré
részvé
szvényessel – nincs jelentő
jelentős
befolyá
befolyásuk a vá
vállalatra

6
5
4
alkalma zotta k

3
2
1
0

Inté
Intézmé
zményi tulajdonosok (ké
(képviseleti problé
probléma)

állem i intézmén yek

Az állam, illetve inté
intézmé
zményei
Bankok és má
más pé
pénzinté
nzintézetek
Vállalatok
Egé
Egészsé
szségbiztosí
gbiztosítási illetve nyugdí
nyugdíjalapok

fogyasztók

straté gia i pa rtn erek

Lényegi
termék

küllem

Csoportosítás:

A vá
vállalat érintettjeinek
megoszlá
megoszlása

he lyi és önkén tes állam polgári közössé gek

Formális
termék

A VÁ
VÁLLALATI MŰ
MŰKÖDÉS
ÉRINTETTJEI

ÉRINTETT
minden olyan szemé
személy vagy csoport
aki/amely befolyá
befolyásolhatja a szervezet
működését és/vagy
érdekelt annak kö
következmé
vetkezményeiben.
Az érintettek kö
köre még viszonylag kis
vállalkozá
llalkozás eseté
esetén is igen szé
széles lehet.

8
7

szerviz,
karbantartó
rendszer
P. Kotler

jótállás
BME MVT

A vá
vállalati mű
működés
érintettjei

t ermészeti környeze t

ságok

minőség

13
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Lényegi előny,
sajátamit nyújt

házhozszállítás

P. Kotler

BME MVT

Kiegészült
termék

üzembehelyezés

Termék minden olyan dolog, amit felkínálhatunk
valamilyen piacon azért, hogy felfigyeljenek rá,
csomagolás vagy fogyasszák, és
megvegyék, majd használják
ami kielégíthet valamilyen igényt vagy
szükségletet.márkanév

szállítók

versenytá rsak

BME MVT
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BME MVT

Cél: max.Profit
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Érté
rtékkö
kközpontú
zpontú
vállalatvezeté
llalatvezetés

A MENEDZSEREK

Kik a tulajdonosok?
Magá
Magánszemé
nszemélyek (menedzserek, munkavá
munkavállaló
llalók),
Vállalatok, inté
intézmé
zményi befektető
befektetők, bankok(?),
állam
Érté
rtékkö
kközpontú
zpontú tulajdonosok
Csak a vá
vállalat érté
rtékének nö
növekedé
vekedése szá
számít.

Érintettrintett-központú
zpontú tulajdonosok

A menedzserek kö
kötődnek legjobban a
vállalkozá
llalkozáshoz.
Pl. a vá
vállalatvezető
llalatvezető céljai azonosak(?) a
szervezet cé
céljaival.

A vá
vállalkozá
llalkozás mindennapi eredmé
eredményessé
nyessége a
menedzserek tevé
tevékenysé
kenységén mú
múlik.

Más csoportok, érintettek érdekeit is
figyelembe veszik.
BME MVT

BME MVT
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A MUNKAVÁ
MUNKAVÁLLALÓ
LLALÓK

A megbí
megbízó-ügynö
gynök elmé
elmélet
A legtö
legtöbb vá
vállalatná
llalatnál a tulajdonosi és menedzseri
szerep ketté
kettéválik, és ebbő
ebből érdekellenté
rdekellentétek adó
adódnak.
Mikö
Miközben a vá
vállalatot érintő
rintő dönté
ntések tú
túlnyomó
lnyomó
többsé
bbségét a menedzsment hozza, a profit nagy ré
része
a tulajdonosoké
tulajdonosoké, hacsak a menedzsment ezt meg nem
akadá
akadályozza.
A tulajdonosok nem tudjá
tudják érdemben ellenő
ellenőrizni a
menedzsmentet, így annak mó
módjá
djában áll a
tulajdonosok érdekeit csorbí
csorbítani.
Az érdekrdek-összeü
sszeütkö
tközés alapja az informá
információ
ciós
aszimmetria.
A tulajdonosok a tő
tőkepiac és a menedzserpiac által
ellenő
ellenőrizhetik a menedzsereket
BME MVT

A munkavá
munkavállaló
llalók cé
céljai kö
kötődnek a
legkevé
legkevésbé
sbé szorosan a szervezeti
célokhoz, mert
azok megvaló
megvalósítására a legkisebb a kö
közvetlen
ráhatá
hatásuk és
az ő szemé
személyes cé
céljaik vannak a leglazá
leglazább
kapcsolatban az átfogó
tfogó szervezeti cé
célokkal.

BME MVT
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Munkavá
Munkavállaló
llalók cé
céljai
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EGYÉ
EGYÉNI ÉS SZERVEZETI CÉ
CÉLOK KAPCSOLATA

Érdekes munka
A vé
végzett munka megbecsü
megbecsülése
Az alkalmazottak bevoná
bevonása
Biztos munkahely
Magas bé
bér
Elő
Előlépteté
ptetési/fejlő
si/fejlődési lehető
lehetőség
Jó munkakö
munkakörülmé
lmények
Szemé
Személyes lojalitá
lojalitás a munká
munkásokhoz
Tapintatok fegyelmezé
fegyelmezési gyakorlat
Segí
Segítsé
tség a szemé
személyes problé
problémák kezelé
kezelésében
BME MVT
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szervezet
egyéni

ember
szervezeti

a) teljes ellentétben
lévő egyéni és
szervezeti célok

egyéni

egyéni
szervezeti

b) részlegesen ellentétes
egyéni és
szervezeti célok

szervezeti

c) semleges egyéni és
szervezeti célok

egyéni
szervezeti

d) összeegyeztethető egyéni
és szervezeti célok
23

BME MVT

egyéni szervezeti

e) azonos egyéni
és szervezeti célok
24

Vállalati cé
célok

Célstruktú
lstruktúra

Profit

A vá
vállalati cé
célrendszer vizsgá
vizsgálatakor első
elsődleges
A profitcé
profitcél integrá
integrálja a szereplő
szereplők cé
céljait
Profitcé
Profitcél né
nélkü
lkül nincs vá
vállalat

Társadalmi felelő
felelőssé
sség

Erkö
Erkölcsi alapokon nyugvó
nyugvó kiegé
kiegészí
szítő cél
„Felelő
Felelős vá
vállalat”
llalat” koncepció
koncepció

BME MVT

A való
valóságban megjelenő
megjelenő célok a kü
különbö
nböző
struktú
struktúrák valamilyen metszeté
metszetében
értelmezhető
rtelmezhetők, a tö
többdimenzió
bbdimenziós rendszer egy
pontjaké
pontjaként;
A konkré
konkrétan megfogalmazható
megfogalmazható céloknak a
struktú
struktúrában elfoglalt helye vá
változhat (azaz
ugyanaz a cé
cél má
más prioritá
prioritást kaphat a felté
feltételek
változá
ltozásának fü
függvé
ggvényé
nyében);
A hierarchikus rendezé
rendezésben a magasabb rendű
rendű
cél elé
elérésének felté
feltétele az alacsonyabban lé
lévő
cél elé
elérése;
A cé
célok és felté
feltételek kö
között nincs éles
hatá
határvonal, egymá
egymásba át is mehetnek, ami egy
idő
időpontban vagy összefü
sszefüggé
ggésben cé
cél, az a má
másik
idő
időpontban vagy vonatkozá
vonatkozásban felté
feltétel.
BME MVT
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KAPCSOLATRENDSZER

Példa cé
célstruktú
lstruktúrára
A célstruktúra 1.

ÜZLETI VÁLLALKOZÁS

p énzügyi célok
10 0

VÁLLALAT

hierarchikus kapcsolat
felügyeleti kapcsolat

logisztika i célok

26

ALAPVETŐ CÉL
KÜLDETÉS

marketing célok

BELSŐ ÉS KÜLSŐ
ÉRINTETTEK

CÉLRENDSZER

0

te rmelési célok

SZERVEZETI FORMÁK

innovációs célok

VÁLLALATELMÉLETEK
információs célok

BMEküldetés
MVT távlati cé lok

alapvető cél

humán célok

közvetlen célok

operatív cé lok

27

28

Kicsit bő
bővebben

Vállalati rendszer
Rendszertani megközelítés

A vállalkozás erőforrásokat vásárol, majd
azokat termékekké, szolgáltatásokká
alakítja át.

Környezet
Kimenet

Bemenet

BME MVT

Vállalati erő
erőforrá
források

Y = T(X)
BME MVT
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Emberi (humá
(humán) erő
erőforrá
forrás
Gépi erő
erőforrá
források
Anyagi erő
erőforrá
források
Pénzü
nzügyi erő
erőforrá
források
Informá
őforrá
Információ
ciós erő
erBME
forr
MVTások

30

A vá
vállalkozá
llalkozás ikonikus modellje

A vá
vállalat folyamatai

MARKETING

Használati érték

Naturális forma
(Költségek) ÉRTÉK

ÉRTÉK (Árbevétel)
CSERE

INFORMÁCIÓK
ANYAG-ENERGIA
ŐK
MUNKAERŐ

TÁRSADALMI
KÖRNYEZET
• Pénzügyi
• Önkormányzat

RENDSZERFOLYAMATOK
(FŐ
Ő -ÉS FELTÉTELI)
Költségek

PRODUKTUMOK (Á)

Árbevétel

ÉRTÉK(PÉNZ)-MOZGÁS
INFORMÁCIÓ-MOZGÁS

Vállalati infrastruktúra

Támogató

folyamatok

MIKROGAZDASÁGI
TERMELŐ
Ő /SZOLGÁLTATÓ RENDSZER
ERŐ
Ő FORRÁSOK (Kö)

Porter-féle értéklánc-modell

CSERE

INFORMÁCIÓK
ÁRUK
HULLADÉKOK
MUNKAERŐ
ŐK

Humán erőforrás menedzsment

Input
logisztika

P

Technológiai fejlesztés

R

Beszerzés / ellátás

O

Marketing, Szolgáltatás
Termelés Output
logisztika eladás

F
I
T

ANYAGI TÉNYEZŐ
Ő K MOZGÁSA
MUNKAERŐ
Ő -MOZGÁS

K Ö R N Y E Z E T
BME
MVT

elsődleges folyamatok
BME MVT

(P I A C)
31

32

Menedzsment

MENEDZSMENT
ALAPOK

„Egy vállalat menedzselésének mechanizmusa
valójában nem túl bonyolult, ha képesek vagyunk
megérteni a lényeget: termékeket, szolgáltatásokat
kell előállítani és eladni valakiknek, drágábban, mint
amibe került.”
„Ennyi az egész, kivéve még néhány millió
részletkérdést.”
McCafri

BME MVT

BME MVT

MENEDZSMENT ALAPFOGALMAK/2

MENEDZSMENT
ALAPFOGALMAK/1
1.

Menedzsment:

3.

Menedzser ké
készsé
szségek:

4.

Kapcsolatrendszer:

Menedzser (Manager
(Manager)):
„vezető
vezető” ill. önálló
lló munkatá
munkatárs, akinek
cselekedetei,
cselekedetei, dö
dönté
ntései kö
közvetlenü
zvetlenül befolyá
befolyásoljá
solják
a rendszer/szervezet tevé
tevékenysé
kenységét,
működését, fejlő
fejlődését
BME MVT

velü
velünk szü
születettek (fejleszthető
(fejleszthetők)
elsajá
elsajátítható
thatók (tanulható
(tanulhatók, taní
tanítható
thatók)
pszicholó
pszichológia, szocioló
szociológia, kö
közgazdasá
zgazdaságtan,
informatika, vezeté
vezetéselmé
selmélet, rendszerelmé
rendszerelmélet,
marketing, filozó
filozófia, matematika,
szervezé
szervezéselmé
selmélet, formá
formális logika,
dönté
ntéselmé
selmélet, …

ismeretrendszer,
szemlé
szemlélet,
művészet
2.

34
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5.

Menedzsment - "mű
"művészet":

az emberek mentalitá
mentalitását, gondolkodá
gondolkodásmó
smódjá
dját,
gondolatait érzé
rzékileg megragadható
megragadható módon
befolyá
befolyásolja, átalakí
talakítja;
fejlett emberismerettel rendelkezik,
embereket megé
megért, motivá
motivál, manipulá
manipulál, …
BME MVT
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A MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK

A MENEDZSMENT FOGALMA
Menedzsment

Erő
Erőforrá
források :

Visszacsatolás

1.

Tervezé
Tervezés
Vezetés

Tervezé
Tervezése

Emberi
Pénzü
nzügyi
Fizikai
Informá
Információ
ciós

Szervezé
Szervezése

2.

Szervezé
Szervezés
Tervezés

•a szervezet
céljainak hatékony
és eredményes
elérése érdekében.

Irá
Irányí
nyítása
3.

Irá
Irányí
nyítás

4.

Vezeté
Vezetés

Szervezés

Irányítás

Teljesítmény

Vezeté
Vezetése

BME MVT

BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
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MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK

TERVEZÉ
TERVEZÉS/1

TERVEZÉ
TERVEZÉS

Célok kitűzése, elérésük módjának eldöntése.

ERŐFORRÁSOK

FELADATOK
TEVÉKENYSÉGEK

Azok a tevé
tevékenysé
kenységek, amelynek
segí
segítsé
tségével a menedzsment a szervezet
jövőbeli mű
működésére vonatkozó
vonatkozó célokat
hatá
határozza meg, és dö
dönt a szü
szüksé
kséges
tevé
tevékenysé
kenységekrő
gekről és erő
erőforrá
forrásokró
sokról, azaz
arró
arról, hogy kinek, mit, mikorra, milyen
eszkö
eszközök felhaszná
felhasználásával és sorrendben
kell megtennie.

CÉL(OK)

PIAC
BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
TERVEZÉ
TERVEZÉS/2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BMEDr.Tóth
MVT Judit BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
SZERVEZÉ
É
SZERVEZ S/1

ELŐ
ELŐREJELZÉ
REJELZÉS
CÉLKITŰ
LKITŰZÉS
VÁLLALATI POLITIKA
PROGRAM KIDOLGOZÁ
KIDOLGOZÁSA
ÜTEMTERV KIDOLGOZÁ
KIDOLGOZÁSA
KÖLTSÉ
LTSÉGVETÉ
GVETÉS KÉ
KÉSZÍ
SZÍTÉSE
ELJÁ
ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁ
KIDOLGOZÁSA
BME MVT

2012.03.01.

FELADATOK

EMBEREK

Az a menedzsment funkció
funkció, amely az
elvé
elvégzendő
gzendő feladatok és az azokat elvé
elvégző
gző
emberek és egyé
egyéb erő
erőforrá
források
csoportosí
csoportosításával, elrendezé
elrendezésével és
összekapcsolá
sszekapcsolásával foglalkozik annak
érdeké
rdekében, hogy az érintettek a
legeredmé
legeredményesebben tudjá
tudják elvé
elvégezni a
munká
munkát.
41

2012.03.01.

BMEDr.Tóth
MVT Judit BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
IRÁ
IRÁNYÍ
NYÍTÁS/1

MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
SZERVEZÉ
SZERVEZÉS/2

A TEVÉ
TEVÉKENYSÉ
KENYSÉGEK ELLENŐ
ELLENŐRZÉ
RZÉSE

Feladatok elosztá
elosztása, munkakö
munkakörök kialakí
kialakítása

1.

Feladat - Hatá
Hatáskö
skör - Felelő
Felelőssé
sség

A CÉ
CÉLHOZ VEZETŐ
VEZETŐ ÚTONTON-TARTÁ
TARTÁS

Erő
Erőforrá
források biztosí
biztosítása
Kapcsolatok lé
létrehozá
trehozása

2.
3.

A BEAVATKOZÁ
BEAVATKOZÁS VÉ
VÉGREHAJTÁ
GREHAJTÁSA

Együ
Együttmű
ttműködési felté
feltételek biztosí
biztosítása

Szervezeti felé
felépítés

4.

Preferencia
Minimá
Minimális konfliktus
BME MVT

BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
IRÁ
IRÁNYÍ
NYÍTÁS/2

MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
IRÁ
IRÁNYÍ
NYÍTÁS

RÉSZTEVÉ
SZTEVÉKENYSÉ
KENYSÉGEK:

A szervezeti cé
célok megvaló
megvalósulá
sulásának
figyelemmel kí
kísérését, az eredmé
eredmények
érté
rtékelé
kelését, és az esetleg szü
szüksé
kséges
korrekció
ó
k
vé
é
grehajtá
á
s
á
t
jelenti.
korrekci v grehajt

2012.03.01.

BMEDr.Tóth
MVT Judit BME MVT

3.
4.
5.
6.

7.

Mérés

3.

Érté
rtékelé
kelés

4.

Beavatkozá
Beavatkozás

Tervezett teljesí
teljesítmé
tménytő
nytől való
való elté
eltérések,
okok, korrekció
korrekció
Kedvező
Kedvezőtlen folyamat mó
módosí
dosítása, vá
váratlan,
kedvező
kedvező folyamatok kihaszná
kihasználása
BME MVT
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MENEDZSERI SZEREPEK/1
Mintzberg-féle menedzseri szerepek:

Szemé
Személyzeti munka: mindenki a megfelelő
megfelelő helyre
Képzé
pzés
Felü
Felügyelet: utasí
utasítás, útmutatá
tmutatás a kö
kötelezettsé
telezettségek teljesí
teljesítéséhez
Dönté
ntéshozatal: cselekvé
cselekvés megté
megtétele
Motivá
Motiváció
ció: igé
igény – ösztö
sztönzé
nzés
Taná
Tanácsadá
csadás. Munkavé
Munkavégzé
gzéshez sajá
saját motivá
motiváció
ciók megismeré
megismerése,
elé
elérése
Kommuniká
Kommunikáció
ció: informá
információ
ciócsere a beosztottakkal, munkatá
munkatársakkal
BME MVT

2.

Formá
Formális
Informá
Informális

A szervezet tagjai viselkedé
viselkedésének tudatos befolyá
befolyásolá
solása a
kitű
kitűzött cé
cél érdeké
rdekében, az emberek motivá
motiváció
cióján keresztü
keresztül.
RÉSZTEVÉ
SZTEVÉKENYSÉ
KENYSÉGEK:
2.

Követelmé
vetelményá
nyállí
llítás

Teljesí
Teljesítmé
tményszint meghatá
meghatározá
rozása

MENEDZSMENT FUNKCIÓ
FUNKCIÓK
VEZETÉ
VEZETÉS

1.

1.

1.Interperszoná
1.Interperszonális

2. Információs

1.1. Ké
Képviselő
pviselő

2.1. Info gyűjtő

1.2.Kapcsolattartó
1.2.Kapcsolattartó

2.2. Információelosztó

1.3. Vezető
Vezető

2.3. Szóvivő

3. Dö
Dönté
ntési
3.1. Vállalkozó
llalkozó
3.2. Zavarelhá
avarelhárító, problé
problémakezelő
makezelő
3.3. Erő
Erőforrá
forráselosztó
selosztó
3.4. Tárgyaló
rgyaló

47

BME MVT
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MENEDZSERI SZEREPEK/2

2. I n f o r m á c i ó s

1. I n t e r p e r s z o n á l i s
1.2. Kapcsolattartó
Kapcsolattartó

1.1.Ké
1.1.Képviselő
pviselő

2.1. Informá
Információ
ció gyű
gyűjtő
jtő

•kapcsolaté
kapcsolatépítés,

formá
formális hatalom,

•kapcsolatfenntartá
kapcsolatfenntartás,

menedzsment

•informá
információ
ciócseré
cserét koordiná
koordinál

beosztá
beosztás,
szimbó
szimbólum,
elnö
r,
elnököl, aláí
aláír,

MENEDZSERI SZEREPEK/3

-megfigyelő
megfigyelő,

2.2. Informá
Információ
cióelosztó
elosztó

-az inf.inf.-áramlá
ramlás
központja

-informá
információ
ciótová
továbbí
bbítás a
beosztottak felé
felé
(ezek tények és érté
rtékelé
kelések)
sek)

1.3. Vezető
Vezető

2.3. Szó
Szóvivő
vivő

legszé
legszélesebb menedzseri
szerep,
szerep,
emberek motivá
motiválása,
sa,
munkakö
munkakörnyezet javí
javítása,
sa,
beosztottakkal való
való viszony.

látogató
togatókat fogad,
emberekkel
foglalkozik
BME MVT

informá
információ
ciótová
továbbí
bbítás kívülálló
llók felé
felé
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MENEDZSERI SZEREPEK/4
3. D ö n t é s i /1

BME MVT
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MENEDZSERI SZEREPEK/5
3. D ö n t é s i /2
3.3. Erő
Erőforrá
forráselosztó
selosztó

3.1. Vállalkozó
llalkozó

- az erő
erőforrá
források elhelyezé
elhelyezésével, átcsoportosí
tcsoportosításával
döntő
ntően befolyá
befolyásolja a straté
stratégiagia-készí
szítő rendszert

- változá
ltozások feltá
feltárása,
- akció
akciók kezdemé
kezdeményezé
nyezése:

- eldö
eldönti, ki mit kap, ki mit fog csiná
csinálni,

Pl.: új termé
termék fejleszté
fejlesztése, bevezeté
bevezetése a piacra
- gyengé
gyengén mű
működő részleg megerő
megerősítése,
- új berendezé
berendezések vá
vásárlá
rlása,
- átszervezé
tszervezés, ...

- az egé
egész mű
működési folyamatot irá
irányí
nyítja

3.2. Zavarelhá
Zavarelhárító, problé
problémakezelő
makezelő

- korrekció
korrekciók végrehajtá
grehajtása,
sa,

- nem rutinszerű
rutinszerű zavarok elhá
elhárítása,
sa, az okok feltá
feltárása,
sa,
megszü
megszünteté
ntetése,
se,
- megoldá
megoldáskeresé
skeresés és kidolgozá
kidolgozás, bevezeté
bevezetés
BME MVT

3.4. Tárgyaló
rgyaló

- menedzseri tárgyalá
rgyalások résztvevő
sztvevője
51

MENEDZSERI KÉ
KÉSZSÉ
SZSÉGEK
A vállalatnál alkalmazott
módszerekkel, gépekkel,
folyamatokkal, stb.
kapcsolatos szaktudás,
szakmai ismeretek.
Tanulható!

Konceptuális
készségek

Technikai
készségek

52

A MENEDZSMENT SZINTJEI/1

Emberekkel, csoportokkal
való együttműködés
képessége, csapatmunka,
kommunikációs képesség, stb.
Fejleszthető
ő!

Rendszerező, átlátó, lényeglátó
képesség, a szervezet
egészének működéséről, az
elemek közötti összefüggések
BME MVT felismerése.
Adottság!

BME MVT

Humán
készségek
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Felső
Felsőszintű
szintű menedzsment
(Straté
(Stratégiai szint)
Középszintű
pszintű menedzsment
(Taktikai szint)
Alsó
Alsószintű
szintű menedzsment
(Operatí
(Operatív szint)

BME MVT
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A MENEDZSMENT SZINTJEI/2
ALSÓ

A MENEDZSMENT SZINTJEI/3
ALSÓ

FELSŐ

KÖZÉP

KÖZÉP

FELSŐ

Konceptuális készségek

Tervezés

Szervezés
Humán készségek
Irányítás
Technikai készségek

Vezetés

BME Erdei
MVTJános BME MVT

2012.03.01.
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2012.03.01.

BME Erdei
MVTJános BME MVT
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A menedzsment alapké
alapkérdé
rdései
MENEDZSMENT
IRÁ
IRÁNYZATOK, ISKOLÁ
ISKOLÁK

Hogyan nö
növelhető
velhető a szervezeti
teljesí
teljesítmé
tmény, az eredmé
eredményessé
nyesség és a
haté
hatékonysá
konyság?
Hogyan motivá
motiválható
lhatók a szervezet tagjai
a teljesí
teljesítmé
tmény fokozá
fokozására?

MENEDZSMENT ÉS
VÁLLALATGAZDASÁ
LLALATGAZDASÁGTAN c. tá
tárgy
BSC ké
képzé
pzés
BME MVT

BME MVT

MENEDZSMENT IRÁ
IRÁNYZATOK
1.

Klasszikus irá
irányzat iskolá
iskolái

Klasszikus korszak (Tudomá
(Tudományos menedzsment)
1.
2.

2.
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Munkafolyamatok menedzsmentje (F.W. Taylor, H. Ford, F. És
L. Gilbrecht, H. Gantt, H. Emerson)
Klasszikus szervezetelmé
szervezetelmélet (H. Fayol, M. Weber)

Emberkö
Emberközpontú
zpontú irá
irányzatok
1.
2.

Emberi kapcsolatok irá
irányzat (E.Mayo)
Szervezeti magatartá
magatartástudomá
studomány (K.Lewin, C.Barnard, H.Simon,
D. McGregor)

3.

Menedzsment tudomá
tudományi megkö
megközelí
zelítés

4.

Integrá
Integráció
ciós szemlé
szemléletű
letű irá
irányzatok
1.
2.
3.

Munkavé
unkavégzé
gzés haté
hatékonysá
konyságának nö
növelé
velése
Munkafolyamatok megfigyelé
megfigyelése, mé
mérési
eljá
eljárások alkalmazá
alkalmazása, adatok elemzé
elemzése
Taylor, Ford, Gilbrecht, Gantt, Emerson

Klasszikus szervezetelmé
szervezetelmélet
Termelé
ermelékenysé
kenység és haté
hatékonysá
konyság a fó
fókuszban
Fayol, Weber

Rendszerelmé
Rendszerelmélet
Tranzakció
Tranzakciós kö
költsé
ltségelmé
gelmélet
Kontingencia vagy szituá
szituáció
cióelmé
elmélet
BME MVT

Munkafolyamatok menedzsmentje
(Scientific Management Movement)
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BME MVT
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KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/2

KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/1

Frederick Winslow Taylor (1856(1856-1915)

Frederick Winslow Taylor (1856(1856-1915)
Midvale Steel Company,
Company, Philadelphia - esztergá
esztergályosok
munká
munkájának megfigyelé
megfigyelése, elemzé
elemzése,
idő
időszü
szüksé
kségleté
gletének mé
mérése a napi teljesí
teljesítmé
tmény elő
előírása
érdeké
rdekében – termelő
termelőüzemben folytatott fizikai munka
megszervezé
megszervezése és irá
irányí
nyítása
Termelé
Termelési haté
hatékonysá
konyság nö
növelé
velése nem csak a kö
költsé
ltségek
csö
csökkenté
kkentésével

Simonds Rolling Mashine Company és Bethlehem Steel
CompanyCompany-nál dolgozott:
munkamegosztá
munkamegosztás, munkakö
munkakörök kialakí
kialakítása,
pihenő
pihenőidő
idők - kifá
kifáradá
radásmentes munkavé
munkavégzé
gzés
egyé
egyéni ambí
ambíció
ciók tá
táplá
plálása
darabbé
darabbéres fizeté
fizetési rendszer
a norma feletti teljesí
teljesítés ösztö
sztönzé
nzése bé
bértö
rtöbblettel
Korá
Korábbi kereskedelmi iroda, mű
műszaki iroda és mű
műhely helyett
munkairodá
munkairodák (munkaelosztó
(munkaelosztó, munkanormá
munkanormás, technoló
technológus), üzemi
vezeté
vezetés átalakí
talakítása (né
(négy szakmai funkció
funkció, pl. minő
inőségellenő
gellenőr),
valamint általá
ltalános munkafelü
munkafelügyelő
gyelő – funkcioná
funkcionális szervezet alapja

menedzsment princí
princípiumok:
a munka minden elemé
elemét pontosan meg kell tervezni
tudomá
tudományosan kell a dolgozó
dolgozót kivá
kiválasztani, betaní
betanítani,
fejleszteni
a menedzserek felü
ü
gyeljé
é
k
a
tervezett
munkafolyamatok
fel gyelj
megvaló
megvalósítását
munka és felelő
felelőssé
sség megosztá
megosztás a menedzserek és a munká
munkások
között
BME MVT

Eredmé
Eredmény: magasabb mennyisé
mennyiségi teljesí
teljesítmé
tmény,
magasabb szintű
szintű munkamorá
munkamorál
BME MVT
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KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/3

62

Taylor alapelvei

Frederick Winslow Taylor (1856(1856-1915)
A szellemi és a fizikai munká
munkát szé
szét kell vá
választani, a fizikai munká
munkás csak
az elő
előírt feladatok vé
végrehajtó
grehajtója legyen. A munká
munkás nem tö
több, mint a gé
gép
tartozé
tartozéka, eszkö
eszköz a vé
végrehajtá
grehajtásban.
A feladatra a megfelelő
ő
munká
á
sokat
pá
á
lyaalkalmassá
á
gi
vizsgá
á
lattal
kell
megfelel munk
p lyaalkalmass
vizsg
kivá
kiválasztani, és a legracioná
legracionálisabb munkavé
munkavégzé
gzésre kell őket betaní
betanítani.
Ezen racioná
racionális munkavé
munkavégzé
gzést fizioló
fiziológiai kí
kísérletek, elemzé
elemzések alapjá
alapján
kell elő
előírni.
A teljesí
teljesítmé
tményt egyé
egyénileg kell elő
előírni, ezek teljesí
teljesítésétől fü
függ a
munká
munkások differenciá
differenciált bé
bére. Mindenfé
Mindenféle csoportmunka eltö
eltörlendő
rlendő.
Fontos az egysé
é
gesí
í
t
é
s,
a
szabvá
á
nyosí
í
t
á
s.
Egysé
é
gesí
í
tik
a
szerszá
egys ges
szabv nyos
Egys ges
szerszámokat,
a ké
készü
szülékeket, a munka elő
előírásokat. A gyá
gyártá
rtást mű
műszakilag tervezni
kell, ezt írásba szü
szüksé
kséges foglalni.
Sem a munká
munkások, sem a mű
művezető
vezetők felké
felkészü
szültsé
ltsége és tapasztalata nem
elegendő
elegendő, hogy a termelé
termelés elő
előkészí
szítésével, koordiná
koordináció
ciójával és
ellenő
ellenőrzé
rzésével kapcsolatos feladatokat az elvá
elvárt tudomá
tudományos szintű
szintű
megalapozottsá
megalapozottsággal ellá
ellássá
ssák. Munkairodá
Munkairodákat szü
szüksé
kséges lé
létrehozni
BME MVT
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Alapvető
Alapvető munká
munkái:

1903. Üzemvezeté
zemvezetés
1911. A tudomá
tudományos vezeté
vezetés

1.

Ember = gazdasá
gazdasági ember

2.

Motivá
Motiváció
ció – egyé
egyéni teljesí
teljesítmé
tmény szerint
differenciá
differenciált, anyagi ösztö
sztönzé
nzés, de NINCS a
teljesí
teljesítmé
tménybé
nybérnek felső
felső hatá
határa
Vállalat – zárt rendszer,
rendszer, a kö
környezetet figyelmen
kívül hagyja
Módszerek:

3.
4.

Érzelmektő
rzelmektől mentes, gé
gép tartozé
tartozéka
pénzé
nzért dolgozik (PÉ
(PÉNZ! - munkateljesí
munkateljesítmé
tmény)

1.
2.
3.
4.
5.

Munkamegosztá
Munkamegosztás, egysé
egységesí
gesítés, szabvá
szabványosí
nyosítás
A termelé
termelés szervezé
szervezése, irá
irányí
nyítása
Racionalizá
Racionalizálás
Feladat szerinti vezeté
vezetés, funkcioná
funkcionális irá
irányí
nyítás
Bérezé
rezési és ösztö
sztönzé
nzési rendszer kialakí
kialakítása
BME MVT
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KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/4

KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/5
Henry Ford (1863(1863-1947)
Taylor munkaszervezé
munkaszervezési elveit a legteljesebb
mérté
rtékben alkalmazta a gyakorlatban.
„FORDIZMUS”
FORDIZMUS” jellemző
jellemzői:

TAYLORIZMUS
Interdiszcipliná
Interdiszciplináris irá
irányzat:
1.
2.
3.

4.

Műszaki tudomá
tudományok
Matematikai mó
módszerek
Szá
Számvitel (gazdasá
(gazdasági
szá
számítások)
Munkafizioló
Munkafiziológia

1.

Taylor
tevékenységének
segítő
ői:

2.

Frank és Lillien Gilbrecht: mozdulatelemzés továbbfejlesztése
Henry Gantt: ábrázolási és tervezési technika
Harrington Emerson: az erőforrások hatékony felhasználára
vonatkozó elvek
BME MVT

3.

4.
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Üzemszervezé
zemszervezés
(„mozgó
mozgó szalag”
szalag” = futó
futószalag)
Teljesí
Teljesítmé
tménybé
nybér helyett idő
időbér
Nagyü
Nagyüzemi termelé
termelés, tö
tömegtermelé
megtermelés
Anyagá
Anyagáramlá
ramlás: gé
gép a munkadarabhoz,
munkadarab a munká
munkáshoz („
(„odavitel”
odavitel”)
Idő
Időtervezé
tervezés, idő
időrendi irá
irányí
nyítás (napi 8
óra munka, átfutá
tfutási idő
idő csö
csökkené
kkenése,
BME
MVT Judit BME MVT
készletcsö
s) Dr.Tóth
szletcsökkené
kkené

66

KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/6

KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/7
Henri Fayol (1841(1841-1925)

Henri Fayol (1841(1841-1925)

Vállalatok tevé
tevékenysé
kenységi kö
körei:

A klasszikus szervezet elmé
elmélet megalapozó
megalapozója,
gyakorló
gyakorló francia menedzser.
Menedzsment elveket fogalmazott meg, a
menedzsment elvi alapjait rakta le (menedzsment
adminisztratí
adminisztratív megkö
megközelí
zelítésének atyja)
Első
Elsőként fogalmazta meg a menedzseri funkció
funkciókat máig ezt haszná
használjuk, ill. Az iparvá
iparvállalatok
működésének terü
területeit.
Nem a termelé
termelés megszervezé
megszervezésével, hanem a vá
vállalatok
vezeté
vezetésének ké
kérdé
rdéseivel foglalkozott.
Egyszemé
Egyszemélyi vezeté
vezetés elve: egy meghatá
meghatározott

cselekvé
cselekvésre a beosztott csak egyetlen vezető
vezetőtől
BME MVT
kaphat utasí
utasításokat.

Műszaki, Kereskedelmi, Pé
Pénzü
nzügyi,
Biztonsá
Biztonsági, Szá
Számviteli
Igazgatá
vállalat átfogó
tfogó cselekvé
cselekvési tervé
tervét,
Igazgatási (a vá
kialakí
kialakítsa a szervezeté
szervezetét, koordiná
koordinálja és
összehangolja az erő
erőfeszí
feszítéseit)

Igazgatá
Igazgatási tevé
tevékenysé
kenység
Tervezé
Tervezés, szervezé
szervezés, kö
közvetlen irá
irányí
nyítás
Koordiná
á
l
á
s
é
s
ellenő
ő
rzé
é
s
Koordin
ellen rz
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KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/8

Fayol vezetési elvei:

Munkamegosztá
Munkamegosztás: miné
minél mé
mélyebb a specializá
specializáció
ció, anná
annál
haté
hatékonyabb a munka
Tekinté
Tekintély: a menedzseri feladatok ellá
ellátásához
tekinté
tekintélyre van szü
szüksé
kség, ennek formá
formális és szemé
személyes
forrá
forrása van
Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a
működési szabá
szabályokat
Egyszemé
Egyszemélyi vezeté
vezetés: egy beosztottat egy menedzser
irá
irányí
nyítson
Érdekek prioritá
prioritása: az egyé
egyén érdeke nem kerü
kerülhet
szervezet érdeke elé
elé
Ellenszolgá
Ellenszolgáltatá
ltatások: a szervezet és az egyé
egyén
szempontjá
szempontjából egyará
egyaránt igazsá
igazságos legyen
69

Az irá
irányí
nyítás egysé
egysége: a hasonló
hasonló feladatokat ugyanaz a
menedzser irá
irányí
nyítsa
Centralizá
Centralizáció
ció: a hatalmat és a hatá
hatáskö
sköröket a menedzseri
hierarchia csú
csúcsá
csán kell koncentrá
koncentrálni
Ská
Skálás irá
irányí
nyítási lá
lánc: az irá
irányí
nyítási lá
lánc minden fokozatá
fokozatán
megfelelő
megfelelő hatá
hatáskö
skörök szü
szüksé
kséges, amelyet mindig be kell
tartani
Rend: a megfelelő
megfelelő erő
erőforrá
források a megfelelő
megfelelő helyen és idő
időben
álljanak rendelkezé
rendelkezésre, munkakö
munkaköri leí
leírások szerepe
Méltá
ltányossá
nyosság: a menedzser legyen udvarias és mé
méltá
ltányos
beosztottaival, korrekt kapcsolatok
Stabilitá
Stabilitás: a beosztottak nagymé
nagymérté
rtékű elvá
elvándorlá
ndorlása nem
kívánatos, stabilitá
stabilitás a munkaerő
munkaerő-állomá
llományban
Kezdemé
Kezdeményezé
nyezés: a dolgozó
dolgozók kezdemé
kezdeményezé
nyezéseit tá
támogatni kell
Közössé
sségi szellem: a team munka, a kö
közössé
sségi szellem érté
rték,
ezé
ezért ösztö
sztönözni kell.
BME MVT
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KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/11

KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/10

Max Weber (1864(1864-1920)

Henri Fayol (1841(1841-1925)
Hierarchiá
Hierarchiáról vallott né
nézetek
A hierarchia a vezető
vezetők
láncolata
A hierarchikus út betartá
betartását az
egyszemé
egyszemélyi vezeté
vezetés elve
indokolja, ugyanakkor ez nem
mindig cé
célravezető
lravezető
Feladat: össze kell hangolni a
hierarchikus út elvé
elvét a gyors
cselekvé
cselekvés kö
követelmé
vetelményé
nyével.

Bürokrá
rokráciaelmé
ciaelmélet
A bü
bürokrá
rokrácia a lehető
lehető legjobb szervezeti
forma
A bü
bürokrá
rokrácia alkalmas arra, hogy
Stabilitá
Stabilitásban,
Fegyelemben,
Megbí
Megbízható
zhatóságban felü
felülmú
lmúljon minden má
más
szervezeti formá
formáció
ciót.
A bü
bürokrá
rokrácia biztosí
biztosítja a legjobb lehető
lehetőséget a
racioná
racionális, ésszerű
sszerű alkotó
alkotó tevé
tevékenysé
kenységhez
Nélkü
lkülük megoldhatatlan a tö
tömegmé
megméretű
retű
igazgatá
igazgatás, segí
segítsé
tségével pontos és gyors
ügyinté
gyintézés való
valósítható
tható meg.

Az azonos szintű
szintű vezető
vezetők
felhatalmazzá
felhatalmazzák a nekik alá
alárendelt
vezető
vezetőket és beosztottakat a
közvetlen kapcsolatteremté
kapcsolatteremtésre.

BME MVT
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KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/9

Fayol 14 vezetési alapelvei

BME MVT

BME MVT

71

BME MVT

72

Klasszikus irá
irányzat
eredmé
eredményeinek felhaszná
felhasználása

KLASSZIKUS IRÁ
IRÁNYZAT/12
„WEBERIZMUS”
WEBERIZMUS”
A racioná
racionálisnak tekintett „ideá
ideális”
lis” szervezet
jellemző
jellemzői:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Stabil piacok
Lassú
assú tudomá
tudományosnyos-technoló
technológiai fejlő
fejlődés
mellett lehetne racioná
racionális

Munkamegosztá
Munkamegosztás: specializá
specializáció
ció
Szabá
Szabályozottsá
lyozottság: szabá
szabályok a feladatokra
Hierarchia: szigorú
szigorú alá
alá-és fö
fölérendeltsé
rendeltség
Aktaszerű
Aktaszerűség (í
(írásbelisé
sbeliség): aktá
akták útjá
tján komm.
Szakmai hozzáé
rté
és (hivatá
hozzáért
(hivatástudat): szakké
szakképzett
hivatalnokok, kompetenciá
kompetencián alapuló
alapuló kinevezé
kinevezés
Szemé
Személytelensé
lytelenség, tá
tárgyilagossá
rgyilagosság: szemé
személyes
érzelmek és ré
részrehajlá
szrehajlások kizá
kizárása.

Haté
Hatékony felhaszná
felhasználás:
A fogyasztó
fogyasztói igé
igények ismertek és nem vá
változnak
Nagy tö
tömegű
megű informá
információ
ciót kell feldolgozni
A technoló
technológia rutin jellegű
jellegű és állandó
llandó
Sok az alkalmazott, standard termé
termék vagy
szolgá
szolgáltatá
ltatás

Weber a sajá
saját bü
bürokrá
rokrácia elmé
elméleté
letének ipari illusztrá
illusztrálását lá
látta
Taylorná
Taylornál, munká
munkássá
ssága a modern szocioló
szociológia kezdete.
BME MVT

Emberkö
Emberközpontú
zpontú irá
irányzatok
A termelé
termelékenysé
kenységre az emberek kö
közötti
kapcsolatok, valamint pszichikus té
tényező
nyezők hatnak
George Elton Mayo

Magatartá
Magatartástudomá
studományi irá
irányzat

Egyé
gyénini-, csoportcsoport- és szervezeti szintű
szintű magatartá
magatartás
Szocioló
zociológia, pszicholó
pszichológia és menedzsment
ismeretek
Kurt Lewin, Chester Barnard, Herbert Simon,
Douglas McGregor

„MAYOIZMUS”
MAYOIZMUS” eredmé
eredményei:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formá
Formális – informá
informális normá
normák kü
különbö
nbözősége
A motivá
motiváció
ció nem csak anyagi, hanem emberi is
lehet
Az informá
informális munkacsoport fontos szervezeti
tényező
nyező
Inká
Inkább a „demokratikus”
demokratikus” vezeté
vezetés, mint az
autokratikus
Munkateljesí
Munkateljesítmé
tmény fü
függ a munkahelyi
elé
elégedettsé
gedettségtő
gtől
Kommuniká
Kommunikáció
ciós csatorná
csatornák, participá
participáció
ció –segí
segítenek
a vezeté
vezetésben
A vezeté
vezetés technikai és szociá
szociális együ
együtt
Szociá
Szociálpszicholó
lpszichológiai szü
szüksé
kségletek kielé
kielégítése
javí
javítja a teljesí
teljesítmé
tményt
BME MVT

Elton Mayo (a Harvard Business School kutató
kutatója)
Az informá
informális csoport és a szocioló
szociológiai té
tényező
nyezők
munkateljesí
munkateljesítmé
tményre gyakorolt hatá
hatásának vizsgá
vizsgálata
Chicago –ATT Western Electric Company
HawthorneHawthorne-i üzemé
zemében kí
kísérletek:
Üzemi munkateljesí
munkateljesítmé
tmény vizsgá
vizsgálatok, tesztek,
Mélyinterjú
lyinterjúk,
Csoportbefolyá
Csoportbefolyások elemzé
elemzése.

Kutatá
Kutatási eredmé
eredmények:

A nö
növekvő
vekvő teljesí
teljesítmé
tmény alapja a jó
jó csoportmunka, a
motivá
motiváció
ció, a felü
felügyelet mó
módja
A munkateljesí
munkateljesítmé
tmény fü
függ a dolgozó
dolgozók érzelmi
beá
beállí
llítottsá
tottságától
A munkacsoportok belső
belső informá
informális struktú
struktúrája és normá
normája
BME MVT
meghatá
ű.
meghatározó
rozó szerepű
szerep
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EMBERKÖ
EMBERKÖZPONTÚ
ZPONTÚ IRÁ
IRÁNYZAT/2
1.
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EMBERKÖ
EMBERKÖZPONTÚ
ZPONTÚ IRÁ
IRÁNYZAT/1

Az emberi kapcsolatok irá
irányzata (Human
Relations Approach)

BME MVT

BME MVT

73

77

EMBERKÖ
EMBERKÖZPONTÚ
ZPONTÚ IRÁ
IRÁNYZAT/3
Douglas Mc Gregor X és Y elmé
elmélete
(összehasonlí
í
t
á
s)
sszehasonl
1.

Klasszikus iskola
(X elmé
elmélet)
Az emberben
idegenkedé
idegenkedés van a
munká
munkával szemben.
A vezeté
vezetés ezt
ellensú
ellensúlyozza
A vezető
vezetői ké
kényszer és
ellenő
ellenőrzé
rzés fontos
Az átlagembert
irá
irányí
nyítani kell

BME MVT

2.

Human Relation
(Y elmé
elmélet)
Az ember nem idegenkedik a
munká
munkától
Elkö
Elkötelezettsé
telezettség, sajá
saját
irá
irányí
nyítás
Jutalom remé
reménye
Felelő
Felelőssé
sségérzet
Alkotó
Alkotóképessé
pesség, lelemé
lelemény
képzelő
pzelőerő
erő alaptulajdonsá
alaptulajdonsága
az embernek
A vá
vállalatok az ember
szellemi potenciá
potenciáljá
lját csak
részben haszná
használjá
lják ki.
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EMBERKÖ
EMBERKÖZPONTÚ
ZPONTÚ IRÁ
IRÁNYZAT/4
Magatartá
Magatartástudomá
studományi irá
irányzat
Pszicholó
Pszichológia
Szocioló
Szociológia
Antropoló
Antropológia

Kurt Lewin
Vezető
Vezetői stí
stílus hatá
hatásai
Az egyé
egyének magatartá
magatartásvá
sváltozá
ltozásainak fá
fázisai
Csoportnormá
Csoportnormák,kulturá
k,kulturális normá
normák
felolvasztá
felolvasztása,
Változá
ltozás megvaló
megvalósítása
Megvá
Megváltozott magatartá
magatartás befagyasztá
befagyasztása

Herbert Simon
Emberi dö
dönté
ntéshozatal –
Korlá
Korlátozottan racioná
racionális dö
dönté
ntések
A dö
dönté
ntés nem állapot, hanem folyamat
79

3.
4.
5.

Cselekvé
Cselekvéseink alapvető
alapvető indí
indítékai azok a
készteté
sztetések,
sek, amelyeket valamely
szü
szüksé
kséglet hoz lé
létre.
A ké
készteté
sztetéseket, amelyek a
szü
szüksé
kségletet csillapí
csillapító viselkedé
viselkedésre
irá
á
nyulnak
nevezzü
ü
k
motivá
ir
nevezz motiváció
ciónak.
Erő
Erősebb ké
készteté
sztetés - nagyobb
cselekvé
cselekvési ké
készsé
szséggel pá
párosul.

Fizioló
Fiziológiai
Biztonsá
Biztonsági
Társadalmi hovatartozá
hovatartozás (szociá
(szociális szü
szüksé
kséglet)
Társadalmi elfogadottsá
elfogadottság (elismeré
(elismerés irá
iránti szü
szüksé
kséglet)
Önmegvaló
nmegvalósítá s

Herzberg ké
kétfaktoros elmé
elmélete
1.

Higié
Higiéniai faktorok: a munkaszituá
munkaszituáció
ciót jelzik, elé
elégedetlensé
gedetlenséget
mutatnak
Munkafelté
Munkafeltételek
Kompetens felettes
Bér

2.

Motivá
Motivátorok:
torok: beá
beállí
llítottsá
tottságot befolyá
befolyásolnak, elé
elégedettsé
gedettséget
teremtenek
Teljesí
Teljesítmé
tmény
Elismeré
Elismerés
Felelő
Felelőssé
sség
Elő
Előrejutá
rejutás

BME MVT
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(motus-mozgatni)

SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY
A. Maslow szü
szüksé
kségletglet-elmé
elmélete
2.

BME MVT

A motivá
motiváció
ció alapjai

EMBERKÖ
EMBERKÖZPONTÚ
ZPONTÚ IRÁ
IRÁNYZAT/6
NYZAT/6
1.

2. SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/1
Chester Barnard
Az emberi kooperá
kooperáció
ció, a kommuniká
kommunikáció
ció a
szervezet sikeré
sikerének alapja – közös cé
cél
érdeké
rdekében
Célelé
lelérés kö
közössé
sségben
Egyensú
Egyensúly (ö
(ösztö
sztönzé
nzésre, teljesí
teljesítmé
tményre)

kiemelt szerepe

BME MVT

EMBERKÖ
EMBERKÖZPONTÚ
ZPONTÚ IRÁ
IRÁNYZAT/5
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Abraham Maslow szü
szüksé
kséglet
hierarchia modellje

Motivá
Motiváció
ció és teljesí
teljesítmé
tmény
Teljesítmény =
f(Képesség x Motiváció)

önmegvalósítás

Sokféle motivációs elmélet létezik. Ezek közül kettő:
1. Abraham Maslow elmélete: 30-as években
publikálta, Elton Mayo tevékenyége hatott rá.
(Mayo: „A
A nö
növekvő
vekvő teljesí
teljesítmé
tmény alapja a jó
jó
csoportmunka, a motivá
motiváció
ció, a felü
felügyelet mó
módja”
dja”)
2. Frederick Herzberg elmé
elmélete: 19671967-68 USA
vállalatokná
llalatoknál vé
végzett vizsgá
vizsgálatok alapjá
alapján állí
llította
fel.
BME MVT
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magasabb rendű
szükségletek

megbecsülés
társas igény (szociális)

alapszükségletek

biztonsági szükségletek
fiziológiai szükségletek
BME MVT
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Herzberg ké
kétté
ttényező
nyezős
elmé
elmélete
Higié
Higiénés té
tényező
nyezők

Menedzsment tudomá
tudományi
megkö
megközelí
zelítés
Kvantitatí
vantitatív mó
módszerek a dö
dönté
ntések
megalapozá
megalapozására és a termelé
termelési folyamatok
irá
irányí
nyítására
EmberEmber-Gép rendszerek mű
működése
termé
természetes kö
körülmé
lmények kö
között

Motivá
Motiváció
ciós té
tényező
nyezők
felelő
felelőssé
sség vá
vállalá
llalás
a nagyobb
teljesí
teljesítmé
tmény
a fejlő
fejlődés
a karrieré
karrierépítés
lehető
lehetősége

szemé
személyes
kapcsolatok
munkakö
munkakörülmé
lmények
munkahely biztonsá
biztonsága
fizeté
fizetés

Ű elé
elégedetlensé
gedetlenség

Ű elé
elégedettsé
gedettség

MUNKA FELTÉ
FELTÉTELEK

MUNKA TARTALMA

BME MVT

a dö
dönté
ntésre koncentrá
koncentrál;
gazdasá
gazdasági haté
hatékonysá
konysági krité
kritériumok alapjá
alapján javasol dö
dönteni
(jellemző
(jellemző célfü
lfüggvé
ggvények: minimá
minimális kö
költsé
ltségek, megté
megtérülési
ráták);
formá
formális matematikai modelleket alkalmaz;
erő
erősen tá
támaszkodik a szá
számítástechniká
stechnikára;
techniká
technikái: lineá
lineáris programozá
programozás, PERT/CPM, szimulá
szimuláció
ciók, sorá
sorállá
llási
modellek, korrelá
korreláció
ció- és regresszió
regresszió elemzé
elemzés
BME MVT
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INTEGRÁ
INTEGRÁCIÓ
CIÓS SZEMLÉ
SZEMLÉLETŰ
LETŰ
IRÁ
IRÁNYZAT/1

Klasszikus és HR felfogá
felfogás
összehasonlí
sszehasonlítása
Minden feladatra van
legjobb mó
módszer
Részletesebb
munkamegosztá
munkamegosztás,
nagyobb teljesí
teljesítmé
tmény
Legjobb mó
módszert a
vezető
vezető ismeri
A termelé
termelékenysé
kenységet
csak a mű
műszaki té
tényező
nyezők
befolyá
befolyásoljá
solják
Motivá
Motiváció
ció csak pé
pénzzel
Amit nem ellenő
ellenőriznek
azt nem hajtjá
hajtják vé
végre

A vá
vállalkozá
llalkozás

Szociotechnikai rendszer,
Nyí
Nyílt rendszer, ami a kö
környezeté
rnyezetével szoros kapcsolatban
van

Legjobb mó
módszer a
dolgozó
dolgozótól is fü
függ
Munkamegosztá
Munkamegosztás
egyhangú
egyhangúsága ⇒
kisebb termelé
termelés
A dolgozó
dolgozó tudja a
legjobb mó
módszert
Lélektani té
tényező
nyezők is
döntő
ntőek
Felelő
Felelőssé
sségérzet és
önálló
llóság nö
növeli a
teljesí
teljesítőképessé
pességet

1.

Rendszerelmé
Rendszerelmélet
1.
2.

2.

Tranzakció
Tranzakciós kö
költsé
ltségelmé
gelmélet
1.
2.

3.

Rendszeranalí
Rendszeranalízis
Rendszerszinté
Rendszerszintézis
Piaci tranzakció
tranzakciók, szerző
szerződések
Vállalkozó
llalkozói (menedzseri) tranzakció
tranzakciók, szerző
szerződések

Kontingencia vagy szituá
szituáció
cióelmé
elmélet
(nincs legjobb út, nem minden út egyformá
egyformán haté
hatékony)
1.
2.
3.
4.

BME MVT
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INTEGRÁ
INTEGRÁCIÓ
CIÓS SZEMLÉ
SZEMLÉLETŰ
LETŰ
IRÁ
Á
NYZAT/2
IR

INTEGRÁ
INTEGRÁCIÓ
CIÓS SZEMLÉ
SZEMLÉLETŰ
LETŰ
IRÁ
Á
NYZAT/3
IR
3.

Rendszerelmé
Rendszerelmélet

1.
1.

Rendszeranalí
Rendszeranalízis

2.

Rendszerszinté
Rendszerszintézis

Kontingencia vagy szituá
szituáció
cióelmé
elmélet
(nincs legjobb út, nem minden út egyformá
egyformán haté
hatékony)
1.
Technoló
Technológiai iskola

A vá
vállalat szervezeti felé
felépítésének fő
főbb jegyeit
(horizontá
(horizontális és vertiká
vertikális) az alkalmazott technoló
technológia
befolyá
befolyásolja.

részekre bontá
bontás, specializá
specializáció
ciók elemzé
elemzése
„tudomá
tudományok kö
közötti mozgalom”
mozgalom”, az interdiszciplinaritá
interdiszciplinaritásra törekvé
rekvés
2.

Tranzakció
Tranzakciós kö
költsé
ltségelmé
gelmélet
1.
2.

2.

Nagysá
Nagyság iskolá
iskolája

3.

Külső
lső környezet iskola

4.

Erő
Erőforrá
forrás-függé
ggés elmé
elmélet

5.

Inté
Intézmé
zményi elmé
elmélet

A szervezeti mé
méret befolyá
befolyásolja a szervezet struktú
struktúráját.

Piaci tranzakció
tranzakciók, szerző
szerződések
Vállalkozó
llalkozói (menedzseri) tranzakció
tranzakciók, szerző
szerződések

A piaci vagy menedzseri ügyletek kö
között alternatí
alternatív viszony van:
vagy a piacon kezdemé
kezdeményeznek, vagy a szervezeten belü
belül.
Ennek a dö
ö
nté
é
snek
egyenes
kö
ö
vetkezmé
é
nye
a piac és a
d nt
k vetkezm
hierarchia kö
közötti vá
választá
lasztás.
A megoldá
megoldás az informá
információ
ciós korlá
korlátoktó
toktól fü
függ.
BME MVT

Technoló
Technológiai iskola
Nagysá
Nagyság iskolá
iskolája
Külső
lső környezet iskola (organikus és mechanikus szervezet)
Erő
Erőforrá
forrás-függé
ggés elmé
elmélet
Inté
elmé
élet
Intézmé
zményi
elm
BME
MVT
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Organikus - mechanikus szervezet jellemzé
jellemzés alakul ki, és a
szervezet igazodik a kü
külső
lső környezethez.
A tulajdonosok, a szá
szállí
llítók, a vevő
vevők vagy má
más piaci
szereplő
szereplők befolyá
befolyása meghatá
meghatározó
rozó.
Az erő
erős állam – mint meghatá
meghatározó
rozó környezeti szereplő
szereplő –
hatá
hatása dö
döntő
ntő lehet a szervezet mű
működésére.
BME MVT
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Szervezé
Szervezés

feladatok és erő
erőforrá
források egymá
egymáshoz rendelé
rendelése,
a mű
működés strukturá
strukturálása

Munkakö
Munkakörök kialakí
kialakítása
Erő
Erőforrá
források biztosí
biztosítása
Kapcsolatok lé
létrehozá
trehozása
Szervezeti forma
kialakí
kialakítása

SZERVEZETI FORMÁ
FORMÁK

BME MVT
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A szervezeti formá
formák első
elsődleges
jellemző
jellemzői

A szervezeti forma kialakí
kialakítása
Milyen paramé
paraméterek hatá
határozzá
rozzák meg a
szervezeti formá
formát?

a munkamegosztá
munkamegosztásra (ki, mit csiná
csinál)
a hatá
hatáskö
skör megoszlá
megoszlásra (ki, kit utasí
utasít)
a koordiná
koordináció
cióra (ki, kivel mű
működik együ
együtt)

is, mint olyan jellemző
jellemzőkre, amelyek
meghatá
meghatározó
rozók a csoportba sorolá
sorolásná
snál.
93
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A szervezet dimenzió
dimenziói

1. A munkamegosztá
munkamegosztás

Attó
Attól fü
függő
ggően, hogy a munkamegosztá
munkamegosztás
kialakí
kialakítása egy vagy tö
több szempont
figyelembevé
figyelembevételé
telével tö
törté
rténtnt-e
megkü
megkülönbö
nböztetü
ztetünk

egy nagyobb feladat ré
részekre bontá
bontását és
a ré
részfeladatoknak a szervezeti
egysé
egységekhez rendelé
rendelését jelenti, egyben
a szervezet tagolá
tagolásának az alapja.
A munkamegosztá
munkamegosztás kialakí
kialakítható
tható:
- a funkció
funkciók (feladatok),
- a termé
termékek,
- a fö
földrajzi ré
régió
giók
alapjá
alapján.
BME MVT

1.

3.

Milyen hatá
hatásai vannak az Iskolá
Iskoláknak?

BME MVT

A szervezeti formá
formák jellemzé
jellemzésekor
figyelemmel kell lenni:
2.

Milyen szervezeti formá
formákbó
kból lehet
választani?
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egydimenzió
gydimenziós
többdimenzió
bbdimenziós

szervezeteket.

95
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2. A hatá
hatáskö
skörmegosztá
rmegosztás

Szervezeti felé
felépítés

A dö
dönté
ntési és
az utasí
utasítási jogkö
jogkörök kialakí
kialakítását,
a megfelelő
megfelelő felelő
felelőssé
sségek
meghatá
meghatározá
rozását
jelenti.

Egyvonalas szervezetek:
az alá
alárendelt szervezeti egysé
egységek csak
egy felső
felsőbb egysé
egységtő
gtől kaphatnak
utasí
utasítást

Megkü
Megkülönbö
nböztethető
ztethetőek
egyvonalas és
többvonalas
szervezetek.
BME MVT

Többvonalas szervezetek:
az alá
alárendelt egysé
egységeket tö
több felső
felsőbb
szervezeti egysé
egység is utasí
utasíthatja
BME MVT
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3. Koordiná
Koordináció
ció

Koordiná
Koordináció
ció

Fogalma:
egymá
mellé
rendelé
egymás
mellé
rendelés,
összehangolá
sszehangolás, „megfelelő
megfelelő viszonyba
hozá
A
szervezeti
egysé
hozás”.
egységek
differenciá
differenciálódása a munkamegosztá
munkamegosztásbó
sból
és a hatá
hatáskö
skörök megosztá
megosztásából adó
adódó
termé
természetes kö
következmé
vetkezmény, ezé
ezért nem
ezen kü
különbsé
nbségek megszü
megszünteté
ntetésére,
hanem a ré
részeknek a szervezeti cé
célok
érdeké
rdekében tö
törté
rténő összefogá
sszefogására kell
törekedni.
BME MVT
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A koordiná
koordináció
ciós eszkö
eszközök tí
típusai
Koordiná
Koordináció
ciós eszkö
eszköz
típusa

Hierarchia (vertiká
(vertikális koordiná
koordináció
ció)
Ad hoc és állandó
llandó bizottsá
bizottság, team,
projekt
Termé
Termékmenedzserek
Mátrix tí
típusú
pusú megoldá
megoldások

Technokratikus

Szabá
Szabályok, szabá
szabályzatok, eljá
eljárások
Tervek, programok, menetrendek
Költsé
ltségkeretek, pé
pénzü
nzügyi tervek,
elszá
rak
elszámolóá
molóárak

TVSZ, SZMSZ

Szemé
Személyorientá
lyorientált
BME MVT

Jelenté
Jelentése:
a kü
különfé
nféle feladatokat vé
végző
gző,
elté
eltérő hatá
hatáskö
skörű szervezeti egysé
egységek mű
működését
a szervezet cé
céljainak elé
elérése érdeké
rdekében
össze kell hangolni,
biztosí
biztosítani kell a megfelelő
megfelelő együ
együttmű
ttműködésüket.

Típusai:
Strukturá
Strukturális
Technokratikus
Szemé
Személyorientá
lyorientált
BME MVT
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Szervezeti dimenzió
dimenzió összetevő
sszetevői,
másodlagos jellemző
jellemzők

Koordiná
Koordináció
ciós eszkö
eszköz

Strukturá
Strukturális

Pl:
Pl:
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Konfliktusfeloldá
Konfliktusfeloldás, motivá
motiválás,
befolyá
befolyásolá
solás
Vezető
Vezetőkivá
kiválasztá
lasztás
Szervezeti kultú
kultúra, belső
belső érté
rtékrend
101

Centralizáció és
decentralizáció
Hierarchia nagysága
Utasítások egységessége
BME MVT

102

Centralizá
Centralizáció
ció - decentralizá
decentralizáció
ció

A hierarchia nagysá
nagysága

A centralizá
centralizáció
ció és decentralizá
decentralizáció
ció azt mutatja
meg, hogy a dö
dönté
ntéseket a szervezet melyik
szintjé
szintjén hozzá
hozzák meg.
A CENTRALIZÁCIÓ
(a hatáskörök koncentrálása)
Előnyei:
a „helikopter szemlélet”,
az egyszerű együttműködés,
hatalmi harcok nincsenek,
kevés a belső konfliktus
Hátrányai:
– mindenki beosztott, hiányzik az
egészséges versenyszellem,
– az elkötelezettség növelése csekély

A hierarchia nagysá
nagysága
változtatható
ltoztatható.
Lapos szervezetek

A DECENTRALIZÁCIÓ
(a hatáskörök leadása)

könnyebben
decentralizá
decentralizálható
lhatók

Előnyei:
• a munkával való elégedettség,
• a teljesítmény,
• a kreativitás és
• az elkötelezettség növelése
Hátrányai:
– a “rövidlátás” veszélye,
– együttműködési
nehézségek,
– belső konfliktusok.

BME MVT

V

Soklé
Soklépcső
pcsős szervezetek
a hierarchikus szervezetek
centralizá
centralizáció
cióra hajlamosak
BME MVT
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Az utasí
utasítások egysé
egységessé
gessége

104

Lineá
Lineáris szervezet

Jelenti:
Mindenkinek csak egy fö
fölérendeltje lehet;
Nagyon haté
hatékony megoldá
megoldás;
A szolgá
szolgálati út biztosí
biztosítja, hogy az utasí
utasítások
lefelé
lefelé, ill. az informá
információ
ciók felfelé
felfelé (esetenké
(esetenként
lefelé
lefelé is) minden egysé
egységet elé
elérjenek;
Vannak olyan szervezetek, amelyekben tö
többfé
bbféle
munkamegosztá
munkamegosztás
egyszerre és
azonos erő
erőssé
sséggel van jelen,
ilyenkor az utasí
utasítások egysé
egységessé
gességének biztosí
biztosítása
jelentő
jelentős egyezteté
egyeztetéseket igé
igényel az egyes vezeté
vezetési
szinteken.
BME MVT

V

Vezér

1. szint

Horizontális
bővítés
2. szint

Szolgálati utak
3. szint

BME MVT
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Lineá
Lineáris vagy vonalas szervezet

A LINEÁ
LINEÁRIS SZERVEZETI
FORMA MŰ
MŰKÖDÉSE

ELŐNYÖK
Egyszerű
Egyszerű,
Jól áttekinthető
ttekinthető,
Egyé
Egyértelmű
rtelmű alá
alá- és fö
fölérendeltsé
rendeltségi viszonyok
Minden beosztottnak egy fő
főnöke van

Utasí
Utasítás,
Beszá
Beszámolá
molási kö
kötelezettsé
telezettség,
Az utasí
utasítás és a jelenté
jelentés ugyanazon a vonalon, a szolgá
szolgálati
úton tö
törté
rténik.

A szervezet
horizontá
horizontális és
vertiká
vertikális tagozó
tagozódása vá
változtatható
ltoztatható a feladatok
mennyisé
mennyiségének vá
változá
ltozása eseté
esetén

Meghatározó a szolgálati út!
BME MVT

Nagyszá
Nagyszámú ember irá
irányí
nyítható
tható
107

egyszerű
egyszerű és
homogé
n feladatok
homogéBME
esetén.
MVT eseté
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TIPIKUS SZERVEZETI FORMÁ
FORMÁK/2

Lineá
Lineáris vagy vonalas szervezet
HÁTRÁNYOK

Törzsegysé
rzsegységi

Rugalmatlan,
Új feladatok új szervezeti egysé
egységet generá
generálnak,
Nehé
Nehézkes, idő
időben elhú
elhúzódó az új feladatok megoldá
megoldása,
A kommuniká
kommunikáció
ció csak szolgá
szolgálati úton megengedett

1. szint

Törzs
V

Informá
Információ
ció-torzulá
torzulás,
Bizonytalansá
Bizonytalanság,
Lassú
ú
s
á
g
Lass

2. szint

A felső
felsővezeté
vezetés koordiná
koordináló, irá
irányí
nyító tevé
tevékenysé
kenysége, a
sokfé
sokféle problé
probléma miatt, rendkí
rendkívül összetetté
sszetetté válhat

Jól alkalmazható
alkalmazható:
•
•
•
•

kismé
kisméretű
retű szervezetek eseté
esetében, (pl. újonnan
alapí
alapított kisvá
kisvállalkozá
llalkozások)
stabil mű
működési viszonyokkal, kevé
kevés vá
változá
ltozással,
kismé
kisméretű
retű innová
innováció
ciós ké
kényszerné
nyszernél
Válsá
cső
lsághelyzetben:
csődmenedzselé
dmenedzselés „kézi”
zi” irá
irányí
nyítással
BME MVT

3. szint
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A TÖ
TÖRZSEGYSÉ
RZSEGYSÉGI SZERVEZET
MŰKÖDÉSE

BME MVT
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Törzsegysé
rzsegységi szervezet
E szervezeti forma kialakulá
kialakulásának indoka:
a vezető
vezető túlterheltsé
lterheltségének csö
csökkenté
kkentése,
a szakmai szí
színvonal nö
növelé
velése
A lineá
lineáris szervezet kiegé
kiegészü
szül egy
törzsegysé
rzsegységgel, kü
különfé
nféle szakmá
szakmák szaké
szakértő
rtőivel
utasí
utasítási joguk nincs,
feladatuk: taná
tanácsadá
csadás a vezető
vezetőnek

A tö
rté
és
törzskar fő
fő feladata: a szakmai hozzáé
hozzáért
növelé
velése
BME MVT
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TIPIKUS SZERVEZETI FORMÁ
FORMÁK/3

A szervezetben jelentkező
jelentkező sokré
sokrétű problé
problémák
jogi, adó
adózási, kereskedelmi stb.

szakmailag megalapozott kezelé
kezelése
Utasí
Utasítás csak a szolgá
szolgálati úton adható
adható ki
BME MVT
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A FUNKCIONÁ
FUNKCIONÁLIS SZERVEZET
MŰKÖDÉSE

Funkcioná
Funkcionális
1. szint
2. szint

V
Műsz.

Gazd.

IT

Mark.

Hum.

SZMSZ:
szervezeti és mű
működési szabá
szabályzat

3. szint

BME MVT
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Funkcioná
Funkcionális szervezet

Funkcioná
Funkcionális szervezet
ELŐNYÖK

Jellemző
Jellemzők:
Koordiná
Koordináció
ció, hatá
hatáskö
skörök szabá
szabályozá
lyozása,
Szabá
Szabályzatok,
Működési elő
előírások

A szakmai (funkcioná
(funkcionális) specializá
specializáció
ció,
A termelé
termelési folyamatok cé
célszerű
lszerű
kialakí
kialakítása és szabá
szabályozottsá
lyozottsága nö
növelik
a termelé
termelékenysé
kenységet,
A gazdasá
gazdaságossá
gosság javul.

Egyezteté
Egyeztetések,
Horizontá
Horizontális kapcsolattartá
kapcsolattartás, kommuniká
kommunikáció
ció

Dönté
ntési jogkö
jogkörök tö
többnyire centralizá
centralizáltak, a
jelentő
jelentős dö
dönté
ntések a felső
felső szinten szü
születnek

Alkalmazható
Alkalmazható:

Stabil piacok,
Lassan vá
változó
ltozó tudomá
tudományosnyos-technikai kö
környezet,
Szű
Szűk termé
termékská
kskála eseté
esetén.
BME MVT

BME MVT

115

Funkcioná
Funkcionális szervezet
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TIPIKUS SZERVEZETI FORMÁ
FORMÁK/4
Diví
Divízioná
zionális

HÁTRÁNYOK
Nem adaptí
adaptív szervezeti forma,
Új igé
igényre lassan reagá
reagál, nem tud a piac
kihí
kihívásainak idő
időre megfelelni (pl. Posta URH)
Szé
Széles termé
termékvá
kválaszté
lasztékot nem tud a rendszer
kezelni az áttekinthetetlen anyagi és
informá
információ
ciós folyamatok, a hiá
hiányos koordiná
koordináció
ció
miatt
Felesleges tartalé
tartalékok keletkeznek.

Termé
Termék (mosó
(mosópor, üdítő)
Vevő
Vevőcsoportok (nő
(nő, ffi pl.
divathá
divatházakná
zaknál)
Földrajzi ré
régió
gió
Váll.Pénzügy
Jellemző
Jellemzői:
Önálló
llóság,
Felelő
Felelőssé
sségvá
gvállalá
llalás a
D1
diví
divízió
ziókban
M,T,K
Straté
Stratégia és operatí
operatív
tevé
tevékenysé
kenységek szé
szétvá
tválása

V

Kut.-fejl.
Váll.Tervezés

D2

D3

M,T,K

M,T,K

Jelmagyarázat:
V=vezér, D=divízió, M=műszaki, T=termelési, K=kereskedelmi
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ELŐNYÖK

„Small is beautiful!
beautiful!”
Janus arcú
arcú szervezet
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Diví
Divízioná
zionális szervezet

A DIVIZIONÁ
DIVIZIONÁLIS SZERVEZET
MŰKÖDÉSE

Nagy szervezet
beszá
beszállí
llítók
kormá
á
korm nyzat
versenytá
versenytársak

BME MVT

Adaptivitá
Adaptivitás,
Piaci orientá
orientáció
ció,
A piaci vá
változá
ltozások az elkü
elkülönült diví
divízió
ziókra
hatnak (pl. ázsiai, mexikó
mexikói stb. pü-i válsá
lság)
A kocká
kockázat viszonylag kisebb,
Érvé
rvényesü
nyesül az önálló
llóságbó
gból,
felelő
felelőssé
sségvá
gvállalá
llalásbó
sból szá
származó
rmazó ösztö
sztönző
nző erő
erő.

Kis szervezet
irá
irányí
nyítás
motivá
motiváció
ció
versenyszellem
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Diví
Divízioná
zionális szervezet

TIPIKUS SZERVEZETI FORMÁ
FORMÁK/5
Mátrix szervezet

HÁTRÁNYOK

Az elkü
elkülönültsé
ltség tú
túlzott önálló
llósághoz
vezethet, ami a cé
cég szé
széthullá
thullását
eredmé
eredményezheti,
A hatalmi harcok a diví
divízió
ziók kö
között belső
belső
gyengí
gyengítő hatá
hatásúak.

Műszaki

Gazdasági

Vezér

Termelési

Keresk.

Humán

Termék 1.

Termék 2.

Termék 3.

BME MVT
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Mátrix szervezet

Mátrix szervezet

ELŐNYÖK

Konfliktusok magas
szintje
Egyik ré
része stabil,
másik ré
része dinamikus

TERMÉKEK – T1, T2, …

Mátrix
Termé
Termékorientá
korientált,
Projektorientá
Projektorientált
szervezet
Funkcioná
Funkcionális és
Tárgyi elvű
elvű
munkamegosztá
munkamegosztás
egyidejű
egyidejűleg

Két kü
különbö
nböző nézőpontú
pontú menedzsernek egy
adott problé
problémáról együ
együttesen kell dö
döntenie,
szé
szélesebb horizonton gondolkodnak a cé
cég
érdeké
rdekében, innovatí
innovatív szemlé
szemlélet,
A menedzserek kö
közti interakció
interakciók
javí
javíthatjá
thatják a szervezet irá
irányí
nyításának a
minő
minőségét,
A konfliktusok megoldá
megoldásának pozití
pozitív hatá
hatása
építő, elő
előremutató
remutató a cé
cég szá
számára, állandó
llandó
tanulá
tanulási folyamat.

SZERVEZETI
EGYSÉGEK SZAKEMBEREK

BME MVT
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EgyEgy- és tö
többvonalas szervezetek

Mátrix szervezet
HÁTRÁNYOK
A menedzserek kö
közti rivalizá
rivalizálás hatalmi
harcot idé
idézhet elő
elő,
A dö
dönté
ntések elhá
elhárítása, a felelő
felelőssé
sség
vállalá
llalásától való
való tartó
tartózkodá
zkodás a kö
közös dö
dönté
ntés
helyett,
Állandó
llandó konfliktushelyzet jelenlé
jelenléte,
Idő
Időben nem dö
döntenek, ami veszé
veszély,
különösen krí
krízis helyzetben
BME MVT
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Egyvonalas
szervezet
(lineá
(lineáris,
törzsegysé
rzsegységi)

Többvonalas
szervezet
(funkcioná
(funkcionális,
diví
divízioná
zionális,
lis,
mátrix)

Elő
Előnyö
nyök

Hátrá
trányok

Az alá
alá- és fö
fölérendeltsé
rendeltség, a
kompetenciá
kompetenciák és a felelő
felelőssé
sség
vilá
világos és egyé
egyértelmű
rtelmű
A kapcsolatok
áttekinthető
ttekinthetőek és egyszerű
egyszerűek
A hierarchia megvé
megvéd má
mások
visszaé
visszaéléseitő
seitől és
beavatkozá
beavatkozásaitó
saitól

A felettes egysé
egységeket
jelentő
jelentősen igé
igénybe veszi a
koordiná
koordináció
ciós feladatok ellá
ellátása
Nagy mé
mélysé
lységi tagozó
tagozódás
eseté
esetén hosszú
hosszú és kö
körülmé
lményes
utasí
utasítási és informá
információ
ciós utak
alakulnak ki
Szemé
Személyes fü
függő
ggőség jö
jön lé
létre a
felettesek és a beosztottak
között

A funkció
funkciók elosztá
elosztá sa ré
révén
nagyfokú
nagyfokú specializá
specializáltsá
ltság
jellemző
jellemző
Az utasí
utasítási és informá
információ
ciós
utak kö
közvetlenek
Újszerű
jszerű megoldá
megoldásokat
felszí
felszínre hozó
hozó, produktí
produktív
konfliktusok jö
jönnek lé
létre

Az összssz-vállalati koordiná
koordináció
ciós
tevé
tevékenysé
kenység sorá
során a kompetencia
és a felelő
felelőssé
sség elhatá
elhatá rolá
rolása
problematikus
A hibáé
rt való
hibáért
való felelő
felelőssé
sséget
nehé
nehéz megá
megállapí
llapítani
A szakmai alapon lé
létrejö
trejövő
konfliktusok szemé
személyessé
lyessé
válhatnak
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Tipikus szervezeti formá
formák
Rugalmatlan, statikus formá
formák:
Lineá
Lineáris
Törzsegysé
rzsegységi
Funkcioná
Funkcionális

Csoportmunka alapjai

Diví
Divízioná
zionális

Rugalmas dinamikus formá
formák:
Diví
Divízioná
zionális
Mátrix
BME MVT
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Fogalom
Csoport

két
vagy
tö
egymá
több
egymással
interakció
interakcióban lévő ember, akik hatá
hatással
vannak egymá
egymásra. Az interakció
interakció és az
egymá
egymásra hatá
hatás elengedhetetlen ahhoz, hogy
csoportró
csoportról beszé
beszéljü
ljünk, mert e né
nélkü
lkül csak
emberek együ
együttesé
tteséről lehet szó
szó.
A csoport fó
fókuszá
kuszálja a tá
társas élet jelensé
jelenségeit,
a tagok kö
közötti tá
társas interakció
interakció felté
feltételezi a
közöttü
zajló
kommuniká
egymá
ttük
zajló
kommunikáció
ciót,
egymás
észlelé
szlelését, szemé
személykö
lyközi kapcsolatokat, kö
közös
beá
, kialakult stá
átuszokat és
beállí
llítódottsá
dottságot,
got
st
BME MVT
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szerepeket, mű
működési szabá
szabályokat.

A csoportok lé
létrejö
trejötte

BME MVT

A csoportban való
való részvé
szvétel indokai
Szá
Számos té
tényező
nyező:
• Közös é rdek, kö
közös cé
cél
• A csoport ereje, befolyá
befolyása, presztí
presztízse
• A tagok szemé
személyisé
lyisége, vonzereje
• Az interakció
interakciók lehető
lehetősége stb.
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A csoportok típusai

Két szélső
őség:
A csoportokat többféle típusba sorolhatjuk:

Fizet, hogy tagja
legyen egy
csoportnak

menedzseri csoport / tevékenységi csoport
formális csoport / informális csoport
statikus csoport / dinamikus csoport

Hatalmi
eszkö
eszközökkel
kényszerí
nyszerítik a
tagsá
tagságra
BME MVT

131

BME MVT

132

Formá
Formális csoport

A szervezet (menedzsment) „felü
felülrő
lről” hozza
létre, a belső
belső munkamegosztá
munkamegosztásnak megfelelő
megfelelően
A tagok szá
száma korlá
korlátozott és a csoport zá
zárt
A tagok kö
közötti kommunkiká
kommunkikáció
ció, interakció
interakció
esetleges, fő
főként a munká
munkára korlá
korlátozó
tozódik
A tagsá
tagság szabá
szabályai meghatá
meghatározottak, a tagok
funkció
funkciói szinté
szintén meghatá
meghatározottak s nem önké
nként
vállaltak
Legtö
Legtöbbszö
bbször állandó
llandó csoportok, de lé
léteznek
„projektprojekt-teamek”
teamek” melyek egy meghatá
meghatározott
feladat
érdeké
meghatá
ideig
rdekében,
meghatározott
működnek

BME MVT
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Jellemzők:
fokozottabb az interakció, több az információ
és a vélemény
szinte törvényszerűen megjelennek a
konfliktusok,
a három résztvevő lehetőséget nyújt hatalmi
harcra, koalícióra, bíráskodásra: ketten
elnyomhatják a harmadikat
a csoportmunka végeztével feszültség, tartós
elégedetlenség maradhat meg
fontos a tagok konfliktustűrő képessége

Jellemzők:
alacsony szintű interakció,
sajátos egymásra hatás (pl. testbeszéd)
az egymásrautaltság jelentős
a másik fél véleménye egyszerűen megismerhető
nincs „harmadik fél” aki vitás esetekben döntene
ezért nincs lehetőség a negatív érzések
feloldására
emiatt megjelenik az óvatos véleményalkotás,
konfliktuskerülés
135
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A csoportmé
csoportméret nö
növekedé
vekedésével

A kiscsoport

egyre nehezebb szóhoz jutni, csökken az aktív
közreműködés lehetősége, többen kívül maradnak
kevesebb a lehetőség a gátlások feloldására
csökken a csoportkohézió, mert többféle érdek
jelenhet meg, nem alakul ki konszenzus
csökken a tagok elégedettsége, egyre kevésbé
érzik, hogy hozzájárulnak
az
eredményességhez
növekszik a formalizáltság, nő a
szabályzatok stb. szerepe
nőnek a koordinációs problémák
klikkek alakulhatnak ki

legalább 4 legfeljebb 12-15 fős
jól alkalmazható különféle munkavégzések esetén
e méreteknél élnek a szemtől szembe kapcsolatok,
interakciók, sok az információs és az ismeret
erőteljes az egymásra hatás, hat a csoportkohézió
7-10
fős
csoport
a
leghatékonyabb, itt még
mindenki szóhoz juthat,
elmondhatja a véleményét

BME MVT

Az egyé
egyéni érdeklő
rdeklődés, szü
szüksé
kségletek, vonzalmak
alapjá
alapján – spontá
spontán mó
módon - jön lé
létre
A tagok kö
közvetlen, szemé
személyes ismeretsé
ismeretségben állnak
A csoport tagjainak szá
száma korlá
korlátozott, de a
csoport nyitott
A tagok kö
között folyamatos a kommuniká
kommunikáció
ciós és az
interakció
interakció
A tagsá
tagság kö
közös érdekeken és érté
rtékrendszeren
alapszik
A tagoknak meghatá
meghatározott, önké
nként vá
vállalt funkció
funkciója
van a csoporton belü
belül

A há
ád)
háromtagú
romtagú csoport (tri
(triá

A ké
kéttagú
ttagú csoport (diá
(diád)

BME MVT

Informá
Informális csoport
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A csoporthoz tartozá
tartozás elő
előnyei
az egyé
egyén szá
számára

A csoportmunka eredmé
eredményei
Termelé
Termelékenysé
kenység
Megelé
Megelégedettsé
gedettség
Biztonsá
Biztonság
Vonzerő
Vonzerő, megtartó
megtartóképessé
pesség
Tanulá
Tanulás és fejlő
fejlődés

BME MVT

Biztonsá
Biztonság, vé
védelem
Támogatottsá
mogatottság
Interakció
Interakciók lehető
lehetősége
Fejlő
ő
d
é
si
lehető
Fejl
lehetőség
Pozití
Pozitív psziché
pszichés állapot – növekvő
vekvő
önbecsü
nbecsülés, pozití
pozitív önérté
rtékelé
kelés
Növekvő
vekvő egyé
egyéni haté
hatékonysá
konyság
139

A referencia csoport
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Az egyé
egyén és a csoport

Kiemelkedő fontossággal bír a referencia vagy más
szóval az első
ődleges csoport.
A referencia csoport funkciója az, hogy
összehasonlítási alapot ad az egyén számára a
saját viselkedése megítéléséhez, és támogatást,
visszacsatolást kap bizonyos elképzeléseirő
ől.

Az egyén különböző szükségleteinek kielégítését
várja a csoporttól, ez motiválja arra, hogy tagja
legyen egy csoportnak.

A referencia csoport nagyon fontos az ember
számára, mert személyisége ezzel azonosul és az
ott meglévő értékek és normák erőteljesen
befolyásolják az egyén viselkedését.
BME MVT
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megbecsülés iránti igény: az elfogadás iránt
igény kielégíthető a megfelelő státusszal
rendelkező csoport közbeiktatásával

E szükségletek:
biztonsági igény: az egyedüllét bizonytalanságát csökkentheti, megszüntetheti a
csoport. A csoporttag magabiztosabbnak,
erősebbnek, vállalkozóbbnak érzi magát,
jobban viselheti a környezetből jelentkező
nehézségeket, fenyegetéseket.

kihívás teljesítéséhez kapcsolódó igénynek: a
célok elérésének, a munkamegosztás miatt
egyedül csak ritkán felelhetünk meg, tehát
ebben is szerepe van a csoporttagságnak

szociális igény:· a valahová tartozással
kapcsolatos szociális igények kielégíthetők,
társas kapcsolatok alakulnak ki, csökkenhet,
elkerülhető az egyedüllét,
hatalom iránti igény: egyedül nem élhető
ki, erre kínál lehetőséget a csoport
BME MVT
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Hátrá
trányok

Ki kell térnünk arra is, hogy a szervezet oldaláról
milyen
előnyök
és/vagy
milyen
hátrányok
származhatnak a csoportok működéséből.

Hátrányok, veszteségek is érhetik az egyént a
csoportba lépéssel, a csoporthoz tartozással:
feszültség, hogy meg tud-e felelni a csoport
elvárásainak,
rendelkezik-e
azokkal
a
képességekkel, készségekkel, amelyek a
csoport esetében követelményt jelentenek,
ráfordítás, amely akár időben, akár energiában
szükséges ahhoz, hogy a csoporttagjává váljon,
elutasítás, vagyis a csoport nem teljesen
fogadja el a tag viselkedését,
ellentétek jelenhetnek meg, akár nyílt, akár
lappangó formában.
BME MVT

Elő
őnyök:
több ismeret és információ áll rendelkezésre a
csoportban, mint az egyének szintjén, érvényesül a
szinergia,
többoldalú, komplex problémaközelítést tesz
lehetővé a közösség,
a részvételi elv megvalósítása, a participáció a
megvalósítás során többlet motivációt jelent.
145
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A kohé
kohézió
ziót erő
erősítő
körülmé
lmények

A csoportkohé
csoportkohézió
zió
kialakulá
kialakulása
A kohé
kohézió
zió megmutatja, hogy a tagok milyen
mérté
rtékben kö
kötődnek a csoporthoz és kí
kívánnak
tagja maradni. (Kohé
(Kohézió
zió: azon erő
erők eredő
eredője, amely
a csoporttagsá
csoporttagság fenntartá
fenntartására ösztö
sztönöz)
Térbeli, fizikai kö
közelsé
zelség
Közös felfogá
felfogások né
nézetek, érté
rtékrend
Közös érdekek, cé
célok
Közös gondolkodá
gondolkodási rendszer
Specifikus szabá
szabályzó
lyzók- csoportnormá
csoportnormák - nyú
nyújtotta
biztonsá
biztonság
BME MVT
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A szervezet és a csoport
Hátrányok:
a felelő
ősség bizonytalanná válhat, elkenődhet a
csoportban,
megjelenik
a
konformitás,
a
másokhoz
való
alkalmazkodás, az egyéni vélemény elnyomásának a
kényszere,
jelentkezhet az egyéni dominancia, vagyis egy-egy
domináns (nagyhangú) személy rányomja a bélyegét a
csoport működésére, a presztízs kérdések kerülnek
előtérbe,
megjelenhet a társas lógás, vagyis a tagok a legkisebb
teljesítményű társukhoz igazítják teljesítményüket, a csoport
együttes teljesítménye kisebb lehet, mint a tagok egyéni
teljesítményeinek BMEösszege,
ez a szinergiahatással
MVT
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ellentétes.

A beá
beállí
llítódások és cé
célok azonossá
azonossága
Külső
lső fenyegeté
fenyegetések (a kö
közös sors megvilá
megvilágítja a
kölcsö
lcsönös fü
függő
ggőséget)
Csoportmé
Csoportméret; kismé
kisméretű
retű csoportok összetartó
sszetartóbbak,
mert lehető
lehetőség van teljes kö
körű interakció
interakciókra (nagy
csoportok eseté
esetén a diverzitá
diverzitás nő
nő, a kohé
kohézió
zió csö
csökken)
Csoportö
Csoportösztö
sztönző
nzők nö
növelik, az egyé
egyéni ösztö
sztönző
nzők
csö
csökkentik a kohé
kohézió
ziót
Szemé
Személyes preferenciá
preferenciákra építő feladatkiadá
feladatkiadás
Elkü
Elkülönítés; izolá
izolált csoportok nagyobb összetartá
sszetartást
mutatnak, egyedinek és kü
különlegesnek érzik magukat
BME MVT
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A csoportban nyú
nyújtott teljesí
teljesítmé
tményt
befolyá
befolyásoló
soló tényező
nyezők
Internalizá
Internalizáció
ció - a kö
közös
gondolkodá
gondolkodási rendszer
befogadá
befogadása
A csoport befolyá
befolyás
elfogadá
elfogadására való
való nyitottsá
nyitottság
Érdekazonossá
rdekazonosság felismeré
felismerése
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A csoportnormá
csoportnormák fajtá
fajtái

Csoportnormá
Csoportnormák
Normá
Normák = a mű
működésre vonatkozó
vonatkozó
szabá
szabályok (í
(írott, íratlan)
A normá
normák cé
célja:

Teljesítménynormák: az elvárt kimeneti érték, mennyire
keményen kell dolgozni, hogyan, milyen gondossággal kell
elvégezni a munkát.
Erő
őforrás-elosztásra vonatkozó normák: a jutalmak és a
jövedelmek elosztása, a nehéz és a könnyű munkák szétosztása,
a berendezések, eszközök szétosztása.
Külső
ő
megjelenés,
viselkedés:
öltözet,
magatartás,
udvariasság, hangnem, lojalitás kimutatása az intézményhez ahol
dolgozunk.
Informális közösségi normák: A csoport társas kapcsolatait
szabályozó íratlan szabályok, köszönés, tegeződés, munkahelyi
zaklatás, italozás, ünnepségek, kirándulások.

hasznos eligazí
eligazítást jelent a tag szá
számára a
csoport megé
megérté
rtéséhez és felfogá
felfogásához
azonosí
azonosítani tudja a helyes és helytelen
magatartá
magatartási formá
formákat
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Csoportnormá
Csoportnormák 5 jellemző
jellemzője
1.
2.

3.

4.

5.

Megjelení
Megjeleníti a csoport strukturá
strukturális sajá
sajátossá
tosságait
Szigorú
Szigorúan a magatartá
magatartásra vonatkozik, nem az
emberek egyé
egyéni gondolataira vagy érzelmeire
Csak olyan magatartá
magatartási elemekkel foglalkozik,
amit a csoport tö
többsé
bbsége fontosnak tart
Általá
ltalában a normá
normák lassan vá
változnak, de kivé
kivételes
helyzetekben ké
képesek gyorsan fejlő
fejlődni
Nem minden tagra vonatkoznak (magasabb
stá
státuszú
tuszúak kivé
kivételt ké
képezhetnek, új belé
belépőkre
szigorú
szigorú alkalmazkodá
alkalmazkodási ké
kényszer nehezedik)
BME MVT
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A konformitás szintjei

152

A konformitá
konformitás
A normák elfogadását, a norma
viselkedést nevezzük konformitásnak.

szerinti

A csoport és a menedzser a konform viselkedést
megerősíti, jutalmazza. A normák áthágóit a
csoport bünteti, elutasítja, nevetségessé teszi,
megszégyeníti, ki is közösítheti.
A konformitásnak, - a társas befolyásra való
reagálásnak- különböző szintjei különíthetők el:

BME MVT
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A konformitás szintjei

1. Behódolás:
Az olyan személy viselkedését jellemzi, akit
mindig a jutalom elnyerése, vagy a büntetés
elkerülése motivál a cselekedeteiben. Az
ilyen viselkedés csak addig áll fenn, amíg a
jutalom elnyerése vagy a büntetés veszélye
fennáll. Az állapot labilis.

BME MVT

BME MVT

2. Azonosulás (identifikáció): az
egyén viselkedésében utánozni kívánja
a befolyásolót, sokszor érzelmi
tényezők befolyásolják e döntésének
meghozatalában. Ez sem belső
szükségből származó visel-kedés,
hanem abból a megfontolásból ered,
hogy az egyén szeretne pozitív
kapcsolatot
kialakítani
azokkal,
akikkel vállalja az azonosulást.
155
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A csoportnormá
csoportnormák erő
erősítése
vagy vá
változtatá
ltoztatása

A konformitás szintjei
3. Internalizáció:
Az átvett vélemény, érték beépül az
egyén értékrendszerébe és egyben
függetlenedik a forrásától. A társas
befolyásolásra
való
reagálás
legmélyebben gyökereződő módja.

BME MVT

A normá
normák erő
erősítik a cé
célok
teljesí
teljesítését:
Mutassuk meg, hogy az egyé
egyén
és a szervezet cé
céljai
alapvető
alapvetően megegyező
megegyezők
Jutalmazzuk a normanormakonform viselkedé
viselkedést
Mutassuk meg, hogyan
járulnak hozzá
hozzá a tagok a
csoport eredmé
eredményé
nyéhez
A kö
követelmé
vetelmények
megfogalmazá
megfogalmazását a tagok
végezzé
gezzék
Aki nem alkalmazkodik, azt
kizá
kizárjá
rják
BME MVT
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Magas teljesí
teljesítmé
tménynormá
nynormák
alapja

A normá
normák ellenté
ellentétben állnak a
menedzseri szá
szándé
ndékkal
Köss szö
szövetsé
vetséget a hasonló
hasonló
felfogá
felfogású tagokkal
Tárgyalj a cé
célokró
lokról és a
tervekrő
tervekről a szö
szövetsé
vetségesek
bevoná
bevonásával
Ne engedj a
követelmé
vetelményekbő
nyekből csak a
békessé
rt
kesség kedvéé
kedvéért
Tarts ki a né
nézeted mellet a
társadalmi nyomá
nyomás ellené
ellenére
Nyilvá
Nyilvánosan erő
erősítsd az
együ
együttmű
ttműködés fontossá
fontosságát
és jutalmazd
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Szerepek a csoportban
Szerep alatt a csoportok esetében azt értjük, hogy a
csoport tagjai milyen viselkedést várnak el
egymástól. A szerep abban különbözik a normától, amely ugyancsak elvárt viselkedésmintát ír elő - hogy
személyhez, egy adott pozíció betöltő
őjéhez
kapcsolódik.

Az elé
elégedettsé
gedettséget nyú
nyújtó
jtó munkafeladat
A vezető
vezetők irá
iránti bizalom, az a hit, hogy a
dolgozó
dolgozók jó
jóléte fontos szá
számukra
A hit abban, hogy a szervezet cé
céljai
érté
rtékesek
A munkahely biztonsá
biztonsága nő
nő nagyobb
teljesí
teljesítmé
tmény eseté
esetén
Összefü
sszefüggé
ggés érzé
rzékelé
kelése a
csoportteljesí
csoportteljesítmé
tmény és az elé
elégedettsé
gedettséget
nyú
kö
ött
nyújtó
jtó dolgok BME
közMVT

A csoportszerepek értelmezé
rtelmezése
Szerepészlelés

Miként fogjuk fel a tőlünk elvárt
szerepeket és aszerint viselkedünk-e?

Szerepelvárás

A csoport többi tagja által elvárt, és felénk
a tagok által közölt, a csoport által remélt
viselkedés

A szerep összhangban van értékeinkkel,
felfogásunkkal.

Szerepkonfliktus

A szerepek olyan követelményeket
támasztanak, melyeket nem fogadunk el,
BMEidőben
MVT ütköznek stb..
vagy
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A csoportszerepek
Feladat
orientált

Kapcsolat
orientált

Magunkra
irányuló

Kezdeményező

Harmonizáló

Blokkoló

Békéltető

Elismerés
hajszoló

Bátorító

Domináló

Előmozdító

Visszahúzódó

Információgyűjtő
Véleményalkotó

SzerepA szerepelvárások számunkra nem
kétértelműség egyértelműek, nem tudjuk mely
viselkedésünket fogadják,vagy utasítják el.
Szerepazonosság

BME MVT
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Értékelő
161
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Csoportfeladatok megosztá
megosztása

A csoportszerepek
A csoport teljesítménye alapvetően a feladatés a kapcsolatorientált szerepek betöltésén és
megfelelő
összehangolásán
múlik,
ehhez
gyakran semlegesíteni vagy ellensúlyozni kell az
önmagunkra irányuló szerepek betöltőit.

Képesség a feladatok ellátására

Hajlandóság

kicsi

A legtöbb csoporttag két-három szerepet is
betölthet, illetve a több szerepet eredményesen
ellátók magas státust vívhatnak ki maguknak a
csoporton belül. Azokban a csoportokban, ahol
az
önmagunkra
irányuló
szerepek
a
dominánsak, valószínűleg a teljesítmény
elmarad az elvárt és elérhető teljesítménytől.
BME MVT

nagy
Kudarc

Alacsony
teljesítmény

Kockázatos

Siker

nagy
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Csoportok fejlő
fejlődése

Stá
Státusz
= a hierarchiá
hierarchiában elfoglalt hely, (jellemző
(jellemző
a felfelé
felfelé törekvé
rekvés)

Forming
Storming

Az egyé
egyén helye a csoporton belü
belül fü
függ:
A szervezetben elfoglalt hely +
Megszerzett tekinté
tekintély, szaktudá
szaktudás,
teljesí
teljesítmé
tmény, kulturá
kulturális szí
színvonal,
szemé
személyes tulajdonsá
tulajdonságok, megjelené
megjelenés,
viselkedé
viselkedés BME MVT

Alakulás - Forming
Az alakulás időszakában az emberek…
keresik a csoport céljait, helyüket a csoporton
belül
ismerkednek a feladatokkal és egymással
próbálják kialakítani saját tevékenységüket,
prioritásaikat

BME MVT

Norming
Performing
Új
feladat
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Ütközés - Storming
Az ütközés időszakában…
egyre több konfliktus kerül a felszínre
viták alakulnak a célokkal, prioritásokkal
kapcsolatban
érdekek ütköznek egymással
megindul a versengés a státuszokért, szerepekért
megjelenik az engedelmesség (az emberek konform
módon viselkednek saját preferenciáik ellenére is)

BME MVT

Normázás - Norming

Teljesítés - Performing
A teljesítést jelentő működésmódban …

A normázás időszakában…

Már megszilárdulnak a személyes
kapcsolatok
A csoporttaggá válás megnöveli az
érintkezések gyakoriságát (kölcsönös
szívességek, barátságok)
Megvalósul az internalizáció, a csoport
értékrendjével való azonosulás

kezd megerősödni a kohézió
kialakulnak a csoportnormák
betöltődnek a csoportszerepek

BME MVT
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Új kihí
kihívások
KIHÍ
KIHÍVÁSOK

Kultúra a
szervezetekben

ÜGY FÉL

SZOLGÁLTATÁS

A VÁ
VÁLTOZÁ
LTOZÁS
KULCSA

SZÁLLÍTÓ

VERSENYKÉPESSÉG

PIAC

TECHNOLÓG IA

EMBER
Munkakö
Munkakör

KO NK URRENCIA

HA AZ EMBEREK NEM VÁLTOZNAK,
A SZERVEZET SEM VÁLTOZIK
BME MVT

BME MVT

172

Szervezeti belső
belső mozgató
mozgatók

A siker kulcsa az ember

Egyé
Egyéni
és team
kompetenciá
kompetenciák

Azt vá
várjá
rják tő
től ünk,
hogy teamteam-ben
dolgozzunk, de a
szervezet
funkcioná
funkcionális
korlá
korlátokat állí
llít.

A dolgozó
dolgozók
nem tudjá
tudják,
hogy mit
várnak el
tőlük.

Az új
szemlé
szemléletű
letű
munká
munkát
nem
honorá
honoráljá
lják.

A managemanagement nem
változott, mi
mié
miért változltozzunk meg?

A feladatok
delegá
delegálása, a
munkatá
munkatársak
felhatalmazá
felhatalmazása
nálunk nem
műk ödik…
dik…
csak a hierhierarchia szá
számit.

Érté
rtékek
és kultú
kultúra

STRATÉ
STRATÉGIA

Ahogy a szervezeti
normák támogatják
a stratégiát

MunkaMunkafolyamatok és
rendszerek

Tevékenységek
sorrendje a vevő
ői
igények kielégítése
érdekében

MIÉ
MIÉRT NEM MENNEK A DOLGOK?
BME MVT

Az emberek képességei
- mint egyén és teamtag

VEZETÉ
VEZETÉS

A szervezet
mobilizálásának
képessége a stratégia
elérése érdekében

Szervezet,
Szervezet,
teamek,
teamek, munmunkakö
kakörök
kialakí
kialakítása

Ösztö
sztö nzé
nzés ,
elismeré
elismerés

Ahogy az
erő
őfeszíté-seket,
viselkedésformákat,
eredményeket
honoráljuk

EREDMÉ
EREDMÉNY

Management
folyamatok és
rendszerek

Management
technikák az
emberek
befolyásolására

Feladatok,
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felelő
ősségek/hatáskörök
BME MVT
megosztása
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Mi a kultú
kultúra?

Kultú
Kultúra a szervezetben
TERMÉKEK
MÁRKÁK
KULCS
KOMPETENCIÁK

SZERVEZET

KULTÚ
KULTÚRA
BME MVT
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Kultú
Kultúra definició
definiciók

Az emberek kö
közös cselekvé
cselekvései ré
révén sajá
sajátos
gondolkodá
gondolkodási és cselekvé
cselekvési mintá
minták alakulnak ki. E
mintá
minták alapjá
alapját kö
közös érté
rtékek ké
képezik, és az
emberek kö
között sokszor szimbolikus cselekedetek
közvetí
zvetítik őket.

A szervezeti kultú
kultúra egy
normarendszer, amely kö
közös
érté
rtékekre, hiedelmekre, magatartá
magatartási
szabá
á
lyokra
é
p
ü
l.
szab
BME MVT
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A kultú
kultúra szintjei

„Ahogy mi itt a dolgunkat tesszü
tesszük.”
k.”
„Ragasztó
Ragasztó, ami összetartja a vá
vállalatot.”
llalatot.”

NEMZETI KULTÚRA

B. Buchowicz szerint: „Vállalati kultú
kultúrát úgy lehet
fogalmilag meghatá
meghatározni, hogy az nem má
más, mint
alkalmazottak
–
vállalatukkal
kapcsolatos
–
vélemé
szoká
érté
leményé
nyének,
szokásainak,
rtékítéleteinek,
magatartá
magatartásának, gondolkodá
gondolkodási és cselekvé
cselekvési mó
módjainak
összessé
sszessége.

Társadalmi csoportok, pl. régiók,
szakmák, iparágak kultúrája
VÁLLALATI KULTÚRA

Schein szerint:
szerint: „Azon alapvető
alapvető feltevé
feltevések mintá
mintái,
amelyet a szervezet kü
külső
lső és belső
belső problé
problémái
megoldá
megoldása sorá
során tanult, és amelyek jó
jól bevá
beváltak ahhoz,
hogy
elfogadjá
azokat,
érvé
és
elfogadják
rvényesnek
működőképesnek tekintsé
tekintsék hasonló
hasonló problé
problémák eseté
esetén
BME MVT

177

BME MVT

178

Nemzeti kulturá
kulturális
különbsé
nbségek

Önmagunk kulturá
kulturális definí
definíció
ciója

Vajon egyformá
egyformán
gondolkoznak,
viselkednek a
különbö
nböző nemzetek
fiai?

Elkü
Elkülönülés, elhatá
elhatároló
rolódás, kivá
kiválóság
(nyugati kultú
kultúrákban)
önmegvaló
nmegvalósítás, önérvé
rvényesí
nyesítés

Integrá
Integrálódás, betagoló
betagolódás (a keleti
kultú
kultúrákban)
csoportszellem, vá
vállalathoz tartozá
tartozás
BME MVT

EGYÉNI KULTÚRA
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LehetLehet-e a tő
tőkével
együ
együtt a kultú
kultúrát is
exportá
exportálni?
Nemzetközi működés
(pl. koreai cé
cégek M.o.M.o.on)
on)
BME MVT
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A szervezeti kultú
kultúrát
meghatá
meghatározó
rozó kulcskategó
kulcskategóriá
riák
(Robbins)
Robbins)

Vállalati kultú
kultúra…
ra… Mié
Miért fontos?
A vilá
világ globalizá
globalizálódik
A mobilitá
mobilitás nö
növekszik
Növekvő
vekvő tudá
tudás igé
igény
Bizonyí
Bizonyított kapcsolat a vá
vállalati kultú
kultúra
és a vá
vállalat teljesí
teljesítmé
tménye kö
között
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A szervezeti kultú
kultúra kialakulá
kialakulásának
folyamata
Külső
lső hatá
hatások: termé
természeti kö
környezet, tö
törté
rténelmi esemé
események,
melyek a tá
társadalmat és az abban mű
működő szervezet felté
feltételeit
alakí
alakítjá
tják
Szervezetspecifikus tényező
nyezők: Az egyik ilyen té
tényező
nyező a
szervezetre jellemző
jellemző dominá
domináns technoló
technológia, mely hatá
hatással van a
kialakí
kialakítandó
tandó struktú
struktúrára, valamint a tagok kivá
kiválasztá
lasztására. A
másik fontos té
tényező
nyező a szervezetek tö
törté
rténelme, amely
alapvető
alapvetően formá
formálja a szervezetben meggyö
meggyökeresedő
keresedő
gondolkodá
gondolkodást és értelmezé
rtelmezést.
Az így kialakult érté
rtékrend, a rendszeresen eredmé
eredményesnek
bizonyuló
bizonyuló eljá
eljárások sztenderd mű
működési szabá
szabályokká
lyokká, rutinokká
rutinokká
alakulnak. Ezeket a szabá
szabályszerű
lyszerűségeket a szervezethez
később csatlakozó
csatlakozók a szervezeti szocializá
szocializáció
ciós folyamat sorá
során
sajá
sajátítjá
tják el.
BME MVT
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Szélső
őérték

Kategória

Szélső
őérték

Munkakör

Azonosulás

Szervezet

Egyén

Egyén-/ csoportközpontúság

Csoport

Feladat

Humán orientáció

Kapcsolat

Függés

Függés-függetlenség (belső)

Független

Gyenge

Kontroll

Erős

Gyenge

Kockázatvállalás

Erős

Más (pl:életkor)

Jutalmazási kritérium

Teljesítmény

Gyenge

Konfliktustűrés

Erős

Folyamat

Cél-eszköz orientáció

Végeredmény

Belső működés

Nyílt-zárt rendszer

Külső környezet

Rövid táv

Időorientáció

Hosszú táv

BME MVT
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A szervezeti kultú
kultúra jellemző
jellemzői
A vá
változá
ltozások eredmé
eredményeké
nyeképpen jö
jön lé
létre és
folyamatosan formá
formálódik
Közösen megé
megélt esemé
eseményeken alapul
Csak azoknak vannak kö
közös alapvető
alapvető
feltevé
feltevéseik, akiknek van elegendő
elegendő közös
múltjuk
A feltevé
feltevések megké
megkérdő
rdőjelezhetetlenné
jelezhetetlenné válnak,
érzelmileg azonosulunk vele, nem tudjuk
megvitatni má
másokkal, csak vé
védeni, mert a mi
hoztuk lé
létre
BME MVT
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A kultú
kultúra lá
láthatatlan és
megragadható
megragadható jellemző
jellemzői,
„jéghegy”
ghegy”

A szervezeti kultú
kultúra alakí
alakító
tényező
nyezői

Ceremó
Ceremóniá
niák, szertartá
szertartások
Törté
Legendá
rténetek, sztorik
Legendák,
mítoszok
Nyelvezet
Szakzsargon
Szimbó
Szimbólumok,
Öltö
ltözkö
zködés, kü
külső
lső megjelené
megjelenés

Alapítók

Misszió

Normák

Történetek,
szimbólumok

döntései
Társadalmi
- szervezeti
struktúra
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Értékek

érté
rtékek,
feltevé
feltevések,
hiedelmek,
érzé
rzések, attitű
attitűdök

Formális
Működési
mód

185
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Kultú
Kultúra tipoló
tipológiá
giák

Handy féle kultú
kultúra tipoló
tipológia

A
kü
tevé
vé
különbö
nböző
tevékenysé
kenységet
végző
gző
szervezetek jellegzetesen elté
eltérő érté
rtékrendet
fejlesztenek ki, s ez a kulturá
kulturális kü
különbsé
nbség a
szervezeten belü
belül megfigyelhető
megfigyelhető: má
más a
munkavé
mó
ritmusa,
má
munkavégzé
gzés
módja,
más
szemé
személyisé
lyiségűek az emberek, elté
eltér a belső
belső
atmoszfé
atmoszféra, sokszor mé
még a kü
külső
lső jegyek is
egyé
egyértelmű
rtelműen árulkodnak.
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1. Hatalomkultú
Hatalomkultúra

189

3. Feladatkultú
Feladatkultúra
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A logika és az ésszerű
sszerűség alapjá
alapján mű
működik
Tartó
Tartóoszlopai a funkcioná
funkcionális szakterü
szakterületek, a maguk
szakismereté
szakismeretével és hatá
hatáskö
skörével, a tartó
tartóoszlopokat
lezá
lezáró timpanon a a szű
szűk kö
körű felső
felsővezeté
vezetés
A szerep, a munkakö
munkaköri leí
leírás fontosabb, mint a
szemé
személy
A hatalom is a pozí
pozíció
cióhoz kapcsoló
kapcsolódik
Viszonylag jó
jól kiszá
kiszámítható
tható környezetben, nem tú
túl
gyorsan vá
változó
ltozó felté
feltételek mellett mű
működik sikeresen
Belü
Belül is a stabilitá
stabilitás jellemzi, biztonsá
biztonságot és belá
belátható
tható
jövőt kí
kínáló szervezet
BME MVT

190

4. Szemé
Személyisé
lyiségkultú
gkultúra

Munkakö
Munkakör és projektprojekt-irá
irányultsá
nyultságú kultú
kultúra (má
(mátrix
szervezet)
Első
Elsődleges érté
rték a munka elvé
elvégzé
gzés, a feladatok
megoldá
megoldása, amelyhez szaktudá
szaktudásra és vá
vállalkozá
llalkozási
készsé
szségre van szü
szüksé
kség
A hatalom forrá
forrása így a szaké
szakértelem és valamelyest
a szemé
személyisé
lyiség, a formá
formális pozí
pozíció
ciónak má
másodlagos a
jelentő
jelentősége
Gyorsan vá
változó
ltozó környezetben, erő
erős piaci verseny
eseté
esetén sikeres kultú
kultúratí
ratípus
A kultú
kultúra sebezhető
sebezhető pontja a kontrollja
BME MVT
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2. Szerepkultú
Szerepkultúra

Központi szemé
személy („
(„alapí
alapító atya”
atya”), akibő
akiből hatalom és
befolyá
befolyás sugá
sugárzik
A szervezet mú
múltbeli tapasztalatok alapjá
alapján mű
működik
Kevé
Kevés az írott, formalizá
formalizált szabá
szabály, ezeket a kö
központi
szemé
személytő
lytől eredő
eredő szoká
szokások, elvá
elvárások helyettesí
helyettesítik
A szervezet gyorsan reagá
reagál a vá
változá
ltozásokra, de ez fü
függ
a kö
központi szemé
személy felké
felkészü
szültsé
ltségétől
Főleg a kismé
kisméretű
retű szervezetekre jellemző
jellemző
Problé
Probléma a szervezet nö
növekedé
vekedésével jelenik meg,
mivel a kö
központi szemé
személy direkt hatá
hatása egy mé
mérté
rtéken
túl nem terjeszthető
terjeszthető ki
BME MVT

Hatalomkultú
Hatalomkultúra – egy kö
központi
szemé
személyre épít
Szerepkultú
Szerepkultúra – Bürokratikus
szervezetek – szabá
szabályozottsá
lyozottság
Feladatkultú
Feladatkultúra –első
elsődleges a
feladatmegoldá
feladatmegoldás a vá
változó
ltozó környezetben
Szemé
Személyi kultú
kultúra – speciá
speciális szaktudá
szaktudás –
autonó
autonóm szemé
személyisé
lyiségek
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Speciá
Speciális szervezetek eseté
esetén figyelhető
figyelhető meg (ü
(ügyvé
gyvédi
irodá
irodák, taná
tanácsadó
csadó szervezetek)
Központi alakjai a kiemelkedő
kiemelkedő szaktudá
szaktudással
rendelkező
rendelkező egyé
egyének, akik az infrastruktú
infrastruktúra
biztosí
biztosítására alakí
alakítanak sajá
sajátos szervezetet
Közös irodá
irodát, titká
titkársá
rságot mű
működtetnek, de a
szemé
személyisé
lyiségek autonó
autonóm mó
módon mű
működnek (lé
(lényegé
nyegében
a kiszolgá
kiszolgálásukra jö
jönnek lé
létre)
A szervezet nem tű
tűr semmilyen vezető
vezetői hierarchiá
hierarchiát
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A tí
típusok jellemző
jellemzői

Hay fé
féle vá
vállalati kultú
kultúra tí
típusok
Gyorsétterem láncok
FOLYAMAT

Procter & Gamble
HÁLÓZATI

FUNKCIONÁLIS

11

12

1

10

2
3

9
8

4
7

General Electric

6

5

PROJEKT

Tanácsadó cégek
Bankok

BME MVT

67-68

Célorientált

Innováció
orientált

Quinn fé
féle kultú
kultúrák

Célorientá
lorientált kultú
kultúra
Kifelé
Kifelé összpontosí
sszpontosít, és szoros ellenő
ellenőrzé
rzést gyakorol, alapvető
alapvető
érté
rtéke az egyé
egyértelmű
rtelmű, cé
célszerű
lszerű működési mó
mód fenntartá
fenntartása, a
vezeté
vezetés a cé
célok kitű
kitűzését, majd azok elé
elérését tartja a
legfontosabbnak.

rugalmasság

befelé
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Szabá
Szabályorientá
lyorientált kultú
kultúra
Befelé
Befelé összpontosí
sszpontosít, és erő
erőteljes ellenő
ellenőrzé
rzést gyakorol,
legfontosabb érté
rtéke a stabilitá
stabilitás, a szabá
szabályozottsá
lyozottság, az eddig
elé
elért eredmé
eredmények megő
megőrzé
rzése.

Mozgástér
Támogató

HÁLÓZATI KULTÚ
KULTÚRA
új termé
termékek és szolgá
szolgáltatá
ltatások
a lehető
lehetőségeket kihaszná
kihasználjuk
új vállalkozá
llalkozásokat hozunk létre
straté
stratégiai szö
szövetsé
vetségeket kötünk
külső
lső erő
erőforrá
források bevoná
bevonása

Támogató
mogató kultú
kultúra
Befelé
Befelé összpontosí
sszpontosít és rugalmas, lé
lényegé
nyegében a belső
belső humá
humán
erő
erőforrá
források fejleszté
fejlesztésére, ezek jó
jó működési felté
feltételeinek
kialakí
kialakítására, fenntartá
fenntartására helyezi a hangsú
hangsúlyt.

ellenő
őrzés

Szabály
orientált

PROJEKT KULTÚ
KULTÚRA
gyors reagá
reagálás
új termé
termékek
a lehető
lehetőségeket kihaszná
kihasználjuk
gyorsan alkalmazkodunk
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QuinnQuinn-féle versengő
versengő érté
rtékek
kultú
kultúrái

FUNKCIONÁ
FUNKCIONÁLIS KULTÚ
KULTÚRA
magas szervezettsé
szervezettség
kipró
kipróbált mó
módszerek
vilá
világos felelő
felelőssé
sségek és
hatá
hatáskö
skörök
alacsony kocká
kockázat
bizonyossá
bizonyosság
FOLYAMAT KULTÚ
KULTÚRA
maximá
maximálisan elé
elégedett vevő
vevő
mi kitalá
kitaláljuk a vevő
vevő gondolatá
gondolatát
elkö
elkötelezettsé
telezettség
mié
miénk a vevő
vevők bizalma

kifelé
Orientáció
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Nemzetkö
Nemzetköziesedé
ziesedés globalizá
globalizáció
ció

Schein féle szakmakultú
szakmakultúrák

Az UNCTAD 20032003-as jelenté
jelentése szerint 65.000
nemzetkö
nemzetközi vá
vállalat és annak 850.000 helyi egysé
egysége,
leá
leányvá
nyvállalata mű
működött a vilá
világon
Nemzeti kultú
kultúrák elté
eltérőek

Operators –a vé
végrehajtó
grehajtók, az
alaptevé
é
kenysé
é
get
vé
alaptev kenys
végző
gzők kultú
kultúrája
Engineers – a technokratá
technokraták –
rendszerek, szabá
szabályok kialakí
kialakítónak
kultú
kultúrája

Egy nemzet kultú
kultúrája
dominá
domináns –
egysé
egységesedé
gesedés

Executives –a vezé
vezérek – az érintettek
érdekeit ké
képviselő
pviselők- kultú
kultúrája
BME MVT

Innová
Innováció
ció orientá
orientált kultú
kultúra
Kifelé
Kifelé összpontosí
sszpontosít és rugalmas, alapvető
alapvető érté
rtéke a kü
külső
lső
környezet vá
való
változá
ltozásaihoz
való alkalmazkodá
alkalmazkodás megteremté
megteremtése,196a
BME MVT
kreativitá
kreativitás és a fejleszté
fejlesztés megvaló
megvalósítása és fenntartá
fenntartása

197
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Nemzeti kultú
kultúrák
összehasonlí
sszehasonlítása
Gerd Hofstede

Magyarorszá
Magyarország helye (61 orsz.
orsz.
közül)

Hatalmi tá
távolsá
volság
Bizonytalansá
Bizonytalanság kerü
kerülése
Individualitá
Individualitás – kollektivizmus
Férfias vagy nő
nőies érté
rtékek dominanciá
dominanciája
(Kiegé
(Kiegészí
szítve a hosszú
hosszú- és rö
rövid tá
távú
orientá
orientáció
cióval a kí
kínai kutatá
kutatások alapjá
alapján)
BME MVT

Bizonytalansá
Bizonytalanság kerü
kerülés: 3,11 – 60. (má
(második
legnagyobb bizonytalansá
bizonytalanságtű
gtűrés, a 60.
bizonytalansá
bizonytalanságkerü
gkerülés)
Hatalmi tá
távolsá
volság: 5,56 – 12. (a 12. legnagyobb
hatalmi tá
távolsá
volság)
Individualizmus/Kollektivizmus: 3,53 – 60. (A
2. legindividualistá
legindividualistább kultú
kultúra)
Férfias/Nő
rfias/Nőies érté
rtékek: 4,08 – 3. (A 3.
legnő
legnőiesebb kultú
kultúra)
BME MVT
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Globe kultú
kultúra kutatá
kutatás (61
orszá
ország)
A bizonytalansá
bizonytalanság kerü
kerülés,
jövő-orientá
orientáció
ció,
hatalmi tá
távolsá
volság,
inté
intézmé
zményi kollektivizmus/individualizmus,
kiskö
kisközössé
sségi kollektivizmus,
humá
humán-orientá
orientáció
ció,
teljesí
teljesítmé
tményny-orientá
orientáció
ció,
nemi szerepek kö
közötti kü
különbsé
nbségté
gtétel és
Asszertivitá
Asszertivitás (eredmé
(eredményessé
nyességre való
való törekvé
rekvés)
A ré
résztvevő
sztvevő orszá
országok 11-7 terjedő
terjedő ská
skálán érté
rtékeltek
minden esetben.
BME MVT

Pillanatfelvé
Pillanatfelvétel
Attributum

M.o.
M.o.

Bizonytalansá
Bizonytalanság kerü
kerülés

3.12
Jövő-orientá
orientáció
ció
3.21
Hatalmi tá
távolsá
volság
5.56
Kollektivizmus/Individuali
Kollektivizmus/Individuali 3.53
zm.
zm.
Humá
Humán-orientá
orientáció
ció

Teljesí
Teljesítmé
tményny-orientá
orientáció
ció
Csalá
Családcentrikussá
dcentrikusság
Nemi egyenlő
egyenlőség
Asszertivitá
Asszertivitás

BME MVT
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3.35
3.43
5.25
4.08
3.23

Vilá
Világ
átlag

Helyezé
Helyezés

4.2
3.9
5.2
4.2

60/61
58/61
2/61
2/61

4.15
4.1
5.1
3.4
3.9

8/61
8/61
37/61
3/64
8/61
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Amire alkalmas a kultú
kultúra tipoló
tipológia
Diagnó
Diagnózis (jelen(jelen-jövő)
szervezeti lé
légkö
gkör,
kompetenciá
kompetenciák,
folyamatok.

Terá
Terápia
különbsé
nbségek azonosí
azonosítása,
hol kell mó
módosí
dosítani,
mit kell mó
módosí
dosítani,
milyen legyen a mé
mérté
rték.
203
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A vá
vállalati kultú
kultúra
változá
ltozásának okai

Mié
Miért vá
változhat a kultú
kultúra?
Kényszerí
nyszerítő hatá
hatások:

Éles verseny
Növekvő
ő kereslet

külső
lső környezet vá
változá
ltozása
belső
belső környezet vá
változá
ltozása

Technológia
váltás

Megtervezett vá
változá
ltozások:

Ciklusidő
ő
minimalizálása

Változatos
munkaerő
ő

Változatos
életstílusok

tudatos alkalmazkodá
alkalmazkodás a kö
környezethez
elté
eltérő kultú
kultúrák együ
együtté
ttélésének
megszervezé
megszervezése

Változó
szabályozás
Eltérő
ő
stratégiák
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Mi a feladat a kultú
kultúravá
raváltá
ltásban?

Jelenlegi
szervezet

Jelenlegi
Teljesítmény

(Különbség)
Tervezett
Vállalati Kultúra
Tervezett
Vezetői Magatartás

Tervezett
Szervezet

BME MVT

Elvárt
teljesítmény

207

A „vezető
vezetők”
általá
ltalában egyeté
egyetérté
rtés van a jelen és a
jövő jellemző
jellemzőiben
A menedzserek
sajá
saját szinten konszenzus
a vezető
vezetők megí
megítélését nem mindig
fogadjá
fogadják el
Az okok
belső
belső kommuniká
kommunikáció
ció szí
színvonala
a cé
célok nem vilá
világosak
BME MVT

Következteté
vetkeztetések
KOMMUNIKÁCIÓ A
SZERVEZETBEN

Szü
Szüksé
kséges a folyamatos vá
változá
ltozás
Ne csak beszé
beszéljü
ljünk ró
róla
Ne akarjunk nagyobbat lé
lépni, mint
amekkorá
amekkorára ké
képesek vagyunk
Hatá
Határozzunk meg prioritá
prioritásokat!

BME MVT

206

A tapasztalatok

Jelenlegi Vállalati
Kultúra
Jelenlegi vezetői
Magatartás
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A menedzserek tevé
tevékenysé
kenysége

Hozzá
Hozzájárulá
rulás a menedzseri
haté
hatékonysá
konysághoz

Hálózatok

29 %

19 %

Hálózatok

EEM

11 %

19 %
Kommunikáció

32 %

20 %

Kommunikáció

26 %

Management
feladatok
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A kommuniká
kommunikáció
ció funkció
funkciói

A kommuniká
kommunikáció
ció olyan folyamat, melynek
sorá
során ké
két vagy tö
több ember szimbó
szimbólumok
segí
adatok,
esemé
vagy
segítsé
tségével
események
gondolatok kö
közös értelmezé
rtelmezésére tö
törekszik.
Több mint informá
információ
ció csere, dinamikus
interperszoná
interperszonális folyamat, amely a magatatá
magatatás
megvá
irá
(befolyá
megváltoztatá
ltoztatására
irányul
(befolyásolja
észlelé
érzelmeket,
a kohé
szlelést,
kohézió
ziót és a
motivá
motiváció
ciót is!)
BME MVT

Menedzsment
feladatok
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A kommuniká
kommunikáció
ció fogalma

EEM

44 %

Informá
Információ
ciós funkció
funkció
- dönté
ntési
bizonytalansá
bizonytalanságot
csö
csökkentő
kkentő tartalmak
Érzelmi funkció
funkció szerepek
megerő
megerősítése,
egymá
egymás elfogadá
elfogadása
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Csatorná
Csatornák egy szervezetben

Motivá
Motiváció
ciós funkció
funkció
–elvá
elvárt
teljesí
teljesítmé
tmények
közlé
zlése és
érté
rtékelé
kelése,
elismeré
elismerése
Ellenő
Ellenőrzé
rzési funkció
funkció szervezeti
utasí
utasítások
visszacsatolá
visszacsatolások
eszkö
eszköze
214

A menedzseri kommuniká
kommunikáció
ció
dimenzió
dimenziói és stí
stílusok

Formá
Formális – szabá
szabályozott
tartalmak és utak
(kö
(körlevé
rlevél, email stb)
stb)

Humánus
interakciók
érzelmi

Informá
Informális - az emberek
érdeklő
rdeklődése, kulturá
kulturális
vagy szakmai alapú
alapú
szervező
szerveződésein keresztü
keresztül
(magá
(magánbeszé
nbeszélgeté
lgetés,
magá
magán-email)
BME MVT

Informális,
fejlesztő
ő

ösztönzési

ellenőrzési

Formális
ellenő
őrző
ő

információs
Mechanisztikus, izoláló

215
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Egyé
Egyéni kommuniká
kommunikáció
ciós stí
stílusok
Magabiztos (assertive):
assertive): őszinte, kö
közvetlen,
öntudatos – a szemé
személy nyí
nyíltan és őszinté
szintén
megnyilvá
megnyilvánítja a vé
vélemé
leményé
nyét, érzé
rzéseit,
megvé
megvédi sajá
saját érdekeit ané
anélkü
lkül, hogy má
mások
jogait sé
sértené
rtené
Bizonytalan (nonassertive):
nonassertive): hatá
határozatlan,
mentegető
mentegetőző, fé
félénk, nem áll ki sajá
saját érdekei
mellett, azt jelezve, hogy azok nem fontosak.
Erő
Erőszakos (aggressive):
aggressive): szemrehá
szemrehányó
nyó, vá
vádló
dló,
másokat irá
irányí
nyító, felső
felsőbbrendű
bbrendű magatartá
magatartás,
sajá
saját érdeké
rdekét vé
védi tekintet né
nélkü
lkül má
mások
érdekeire.
BME MVT

ÖTLET

ÁTVITEL

ZAJ

CSATORNÁK

MEGÉRTÉS

DEKÓDOLÁS

VÉTEL
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Zavarok a kommuniká
kommunikáció
cióban

A kü
küldő
ldő okozta
zavarok
a kü
küldő
ldő bizonytalan
szá
szándé
ndékosan torzí
torzít
bizonytalansá
bizonytalanságban
tart: megté
megtéveszté
vesztés,
pszicholó
pszichológiai
hadviselé
hadviselés, taktikai
pozí
pozíció
ció harc
túl sok dolgot sű
sűrít
össze
elkalandozá
elkalandozás
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KÓDOLÁS

REAKCIÓ
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Zavarok a kommuniká
kommunikáció
cióban
A kommuniká
kommunikáció
ció összetett
(érzelmi, kulturá
kulturális
csoportdinamikai)
funkció
funkciója
közvetí
zvetítő nyelv
érzelmek, attitű
attitűdök
közvetí
zvetítője
csoportnyomá
csoportnyomás,
kulturá
kulturális alapok
szabá
szabályok, szű
szűrők,
elfogadott mintá
minták
nagy szervezet, hosszú
hosszú
idő
idő, leegyszerű
leegyszerűsítik

A kommuniká
kommunikáció
ció modellje
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Eszkö
Eszközök a kommuniká
kommunikáció
ciós
zajok kikü
kiküszö
szöbölésére

A fogadó
fogadó érzé
rzékelé
kelése
Érzé
rzékelé
kelési hibá
hibák
Korlá
Korlátozott figyelem,
felejté
felejtés
Szelektá
Szelektálás
Képessé
pességek hiá
hiányossá
nyossága
Pozití
Pozitív, negatí
negatív
befogadá
befogadása, önvé
nvédelem
Bizalmatlansá
Bizalmatlanság a kü
küldő
ldővel
szemben (empá
(empátia
hiá
hiánya)
Egé
lás, MVT
Egésszé
sszé formá
formáBME
kiegé
kiegészí
szítés

A visszacsatolá
visszacsatolás
folyamata
Szemé
Személyisé
lyiségünket
támadó
madó üzeneteket
visszautasí
visszautasítjuk
Kicsi ré
részlet
döntő
ntőként való
való
megjelení
megjelenítése
Elmaradó
Elmaradó
visszacsatolá
visszacsatolás
Nem engedé
engedélyezett
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visszacsatolá
visszacsatolás

A kommuniká
kommunikáció
ciós há
hálózatok
Centralizá
Centralizált há
hálózatok
keré
kerék
lánc
Y forma

A megfelelő
megfelelő nyelv és
médium megvá
megválasztá
lasztása
Visszacsatolá
Visszacsatolás
Redundancia (formá
(formák és
csatorná
csatornák tekinteté
tekintetében)

A tagok különböző mértékben képesek infót szerezni és továbbítani
Egyszerű, gyors hálozat
Rutinfeladatok esetében hatékony
Egy (néha több) központi személy van, minden rajta fut keresztül
A központi személy túlterhelődhet
A tagok elégedetlenebbek mint a decentralizált hálózat tagjai (infohiány)

Empá
Empátia – bizalmat
erő
erősítő légkö
gkör
Informá
Informális kommuniká
kommunikáció
ció
BME MVT
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A kommuniká
kommunikáció
ciós há
hálózatok
Decentralizá
Decentralizált há
hálózatok

A kommuniká
kommunikáció
ció irá
irányai

Körkö
rkörös

Lefelé
irányuló

Felfelé
irányuló

teljes kö
körűen kö
kölcsö
lcsönös

A tagoknak egyenlő esélyük van a kommunikációban
való részvételre
Működtetése időigényes, nehéz biztosítani az azonos
informáltsági szintet
Komplex feladatok esetében hatékony
A tagok elégedettebbek BME
mintMVT
a centralizált hálózat tagjai

Horizontális kapcsolatok
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Lefelé
Lefelé irá
irányuló
nyuló kommuniká
kommunikáció
ció
Lefelé
Lefelé irá
irányuló
nyuló: a hierarchia alsó
alsóbb szintjei
felé
felé
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Felfelé
Felfelé irá
irányuló
nyuló kommuniká
kommunikáció
ció
Felfelé
Felfelé irá
irányuló
nyuló: alkalmazottaktó
alkalmazottaktól a
menedzserek, vezető
vezetők szá
számára
Problé
Problémák kö
közlé
zlése
Javaslatok a fejleszté
fejlesztésre
Beszá
Beszámoló
molók ké
készí
szítése
Sérelmek és vitá
viták kö
közlé
zlése

Célok megvaló
megvalósítása
Munkavé
Munkavégzé
gzési utasí
utasítások és magyará
magyarázatok
Eljá
Eljárások, szabá
szabályok kö
közlé
zlése
Visszajelzé
Visszajelzés a teljesí
teljesítmé
tményrő
nyről
Nevelő
Nevelő szá
szándé
ndékú üzenetek

Hibaforrá
Hibaforrás: miné
minél tö
több szinten halad
keresztü
keresztül, anná
annál nagyobb a torzulá
torzulás veszé
veszélye
BME MVT

BME MVT
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Hibaforrá
Hibaforrás: a beosztottak fé
félelme,
informá
információ
ció-visszatartá
visszatartás, torzulá
torzulás a hosszú
hosszú
láncban
BME MVT
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A kommuniká
kommunikáció
ciós folyamatok
típusai

Horizontá
Horizontális kommuniká
kommunikáció
ció
Horizontá
Horizontális kapcsolatok: azonos szintek
között
Problé
Problémamegoldá
mamegoldás
Koordiná
Koordináció
ció
Taná
Tanácsadá
csadás, szakmai felü
felügyelet

Résztvevő
sztvevők szá
száma szerint
Közvetlen emberi kommuniká
kommunikáció
ció
Tömegkommuniká
megkommunikáció
ció

Az üzenet kó
kódolá
dolása szerint
Verbá
Verbális kommuniká
kommunikáció
ció
Nem verbá
verbális kommuniká
kommunikáció
ció

A kö
közvetí
zvetítő csatorna szerint

BME MVT

Primer
Szekunder
Tercier
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Résztvevő
sztvevők szá
száma szerint 1.
1.

Résztvevő
sztvevők szá
száma szerint 2.
2.

Közvetlen emberi kommuniká
kommunikáció
ció
Általá
ltalában szemé
személyes kontaktus alakul ki
Résztvevő
sztvevők pontos ké
képet alakí
alakíthatnak ki egymá
egymásró
sról
A má
másik fé
félhez való
való viszonyulá
viszonyulás alapja a sajá
saját attitű
attitűd
pontos ismerete
Összetett attitű
attitűd: érzelmi, értelmi és viselkedé
viselkedési
tényező
nyezők
Érzelmi és értelmi összetevő
sszetevők a ré
résztvevő
sztvevők
szemé
személyisé
lyiségén mú
múlnak, konstansok
A viselkedé
viselkedési összetevő
sszetevőt befolyá
befolyásolja a szocializá
szocializáció
ció,
a tudá
tudás, a kulturá
kulturális, tá
társadalmi és demográ
demográfiai
környezet
A kö
közös tudati alapot a szocializá
szocializáció
ció biztosí
biztosítja
BME MVT
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Tömegkommuniká
megkommunikáció
ció
Teljesen má
más befogadó
befogadói szituá
szituáció
ció: a befogadó
befogadók
földrajzilag szé
szétszó
tszórtak, kulturá
kulturális kü
különbsé
nbségek
lehetnek, laza kohé
kohézió
zió tartja össze a ré
résztvevő
sztvevőket
A tö
tömeg lehet vezető
vezetővel rendelkező
rendelkező ill. vezető
vezető
nélkü
lküli;
Jelenlé
Jelenlévő tömeg: kisebb lé
létszá
tszámú és homogé
homogénebb,
szemé
személyes kontaktus is kialakulhat, dö
döntő
ntő
jelentő
jelentőségű a kö
közlő
zlő meggyő
meggyőző ereje, ”nyá
nyájszellem”
jszellem”
kialakulhat
Mediá
Mediális tö
tömeg: nincs kö
közvetlen visszacsatolá
visszacsatolás, a
kommuniká
kommunikáció
ció egyirá
egyirányú
nyú, hatalmas és heterogé
heterogén
tömeg, a befogadó
befogadóknak kialakult vé
vélemé
lemény a kollektí
kollektív
tudat, melynek
befolyá
befolyásolá
solása sokkal nehezebb
BME MVT
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Az üzenet kó
kódolá
dolása szerint

Verbá
Verbális kommuniká
kommunikáció
ció jellemző
jellemzői 1.

Verbá
Verbális kommuniká
kommunikáció
ció: informá
információ
ciók
közlé
zlésére szolgá
szolgál, alapja a nyelv

A beszé
beszélt nyelv jellegzetessé
jellegzetességei

Beszé
Beszéd (pá
(párbeszé
rbeszéd, értekezlet, elő
előadá
adás)
Írás (jelenté
(jelentés, utasí
utasítás, tá
tájékoztatá
koztatás,
elektronikus kommuniká
kommunikáció
ció)

A nonverbá
nonverbális kommuniká
kommunikáció
ció: a
magatartá
llá
ást kö
magatartást, hozzáá
hozzááll
közvetí
zvetíti

Voká
Vokális – audití
auditív
Irá
Irányhoz nem kö
kötött átvitel
Idő
Idő- és té
térbeli korlá
korlátok
Azonnali visszacsatolá
visszacsatolás

Alá
Alátámasztja a tartalmat és segí
segíti a
befogadá
befogadást
BME MVT
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Nem verbá
verbális kommuniká
kommunikáció
ció
eszkö
eszközei

Verbá
Verbális kommuniká
kommunikáció
ció jellemző
jellemzői 2.

Mimika
Tekintet
Voká
Vokális kommuniká
kommunikáció
ció
Mozgá
Mozgásos kommuniká
kommunikáció
ció
Gesztusok
Testtartá
Testtartás
Térkö
rköz
Kulturá
Kulturális szigná
szignálok
Írásjelek

Az írott nyelv jellegzetessé
jellegzetességei
Vizuá
Vizuális
Strukturá
Strukturáltsá
ltság
Archivá
Archiválható
lhatóság
Térbeli kö
kötetlensé
tetlenség
Reproduká
Reprodukálható
lhatóság
Teljesebb szellemi koncentrá
koncentráció
ció
BME MVT

BME MVT
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A nonverbá
nonverbális jelek szerepe a
megismeré
megismerésben

Közvetí
zvetítő csatorna szerint 1.

Szavak
7%

Primer csatorna
Vokalitás
38%

Testbeszéd
55%

K

Szerepe: az emberek egymás iránti magatartásának
kifejezése

Csatorna:
„levegő”

kódolás

Üzenet

Zaj (1)

dekódolás

B

Zaj (2)

Velünk született, öröklött tevékenységek, mozdulatok,
gesztusok
Igazsághordozók
Nemzeti, kultúrafüggő sajátosságokkal rendelkeznek
A nők jobbak az észlelésükben, feldolgozásukban
BME MVT
Könnyen félreértelmezhetőek

BME MVT
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Közvetí
zvetítő csatorna szerint 2.
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Közvetí
zvetítő csatorna szerint 3.
Tercier csatorna

Szekunder csatorna

Csatorna:

Üzenet

Zaj (1)

Technikai
eszköz

Technikai
eszköz (1)

dekódolás
Zaj (2)

Technikai
eszköz (2)
Zaj (3)

Zaj (1)

„levegő”
Zaj (3)

Üzenet

dekódolás

B

Zaj (2)

B

Sajtó
Sajtón keresztü
keresztül
Csatorna

BME MVT
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Üzenet (1)

BME MVT

Befogadó

K

Közlő

K

kódolás

kódolás

K

Csatorna:

Üzenet (2)

B
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