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MiMiéért jrt jöönnek lnnek léétre a tre a 
vváállalatok?llalatok?

�� TTáársadalmi munkamegosztrsadalmi munkamegosztááss
�� SpecializSpecializáácicióó �� nagyobb teljesnagyobb teljesíítmtméény ny 
�� Csere, tranzakciCsere, tranzakcióók szk szüükskséégessgesséégege
�� GazdasGazdasáág szereplg szereplőői rendszeresen kapcsolatba i rendszeresen kapcsolatba 

kerkerüülnek egymlnek egymáással ssal �� koordinkoordináácicióó
�� KKéét alapvett alapvetőő koordinkoordináácicióós eszks eszkööz:z:

�� Piac, a koordinPiac, a koordináácicióó mmóódja az dja az áárr
�� Szervezetek, koordinSzervezetek, koordináácicióó mmóódja a hatalomdja a hatalom

�� A valA valóós s ééletben e kettletben e kettőő egyegyüüttesen mttesen műűkköödik, a dik, a 
koordinkoordináácicióó mmóódjdjáát az informt az informáácicióó hihiáány ny 
befolybefolyáásolja solja 
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KoordinKoordináácicióós mechanizmusoks mechanizmusok

A tA táársadalmi tevrsadalmi tevéékenyskenyséégcsere vgcsere véégrehajtgrehajtáássáát irt iráánynyííttóó
alapelvek alapelvek éés szabs szabáályok lyok öösszesssszesséége.ge.

�� 1.1. A piaciA piaci: a szerepl: a szereplőők egyenrangk egyenrangúúak, kak, köölcslcsöönnöös s 
elelőőnyszerznyszerzéés cs cééljljáábbóól l öönknkéént lnt léépnek egympnek egymáással ssal 
kapcsolatba.kapcsolatba.

�� 2. a b2. a büürokratikus:rokratikus: alaláá éés fs föölléé rendeltsrendeltséég. A cselekvg. A cselekvéésre sre 
utasutasííttáások ksok kéésztetik a hierarchia alacsonyabb szintjsztetik a hierarchia alacsonyabb szintjéén n 
lléévvőőket.ket.

�� 3. Az etikai:3. Az etikai: A szereplA szereplőők egyenrangk egyenrangúúak, sajak, sajáát jt jóó
szszáándndéékukbkukbóól vesznek rl vesznek réészt a folyamatokban.szt a folyamatokban.

�� 4. Agressz4. Agresszíívv: Szerepl: Szereplőői nem egyenrangi nem egyenrangúúak. A koordinak. A koordináátor tor 
ererőőfföölléénynyéére re ééppüül a szabl a szabáályozlyozáás.s.
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VVáállalkozllalkozáás s -- vváállalatllalat

�� VVáállalkozllalkozááss
�� Emberek a tevEmberek a tevéékenyskenyséégeik sorgeik soráán kapcsolatba n kapcsolatba 

kerkerüülnek egymlnek egymáással,ssal,
�� HosszabbHosszabb––rröövidebb idvidebb időőtartamratartamra

ccéélszerlszerűű egyegyüüttmttműűkkööddéés alakul ki.s alakul ki.
�� Az emberek szAz emberek szöövetsvetséége valamilyen cge valamilyen céél l 

eleléérréésséére, valamilyen feladat re, valamilyen feladat 
vvéégrehajtgrehajtáássáára;ra;

�� A kialakult struktA kialakult struktúúrráák: a SZERVEZETEK.k: a SZERVEZETEK.
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ÜÜZLETI VZLETI VÁÁLLALKOZLLALKOZÁÁS S --
VVÁÁLLALATLLALAT

ÜÜZLETI VZLETI VÁÁLLALKOZLLALKOZÁÁS:S:
�� OLYAN EMBERI OLYAN EMBERI 

TEVTEVÉÉKENYSKENYSÉÉG, G, 
AMELYNEK ALAPVETAMELYNEK ALAPVETŐŐ
CCÉÉLJA A FOGYASZTLJA A FOGYASZTÓÓI I 
IGIGÉÉNYEK KIELNYEK KIELÉÉGGÍÍTTÉÉSE SE 
NYERESNYERESÉÉGG ELELÉÉRRÉÉSSÉÉVELVEL

VVÁÁLLALAT:LLALAT:
�� A vA váállalat az llalat az üüzleti vzleti váállalkozllalkozáás s 

szervezeti kerete: a modern szervezeti kerete: a modern 
ttáársadalmakban olyan rsadalmakban olyan jogilag jogilag 
kköörrüülhatlhatáárolt struktrolt struktúúra,ra,
amelyben az alapvetamelyben az alapvetőő ccéél l 
eleléérrééssééhez szhez szüüksksééges ges 
tevtevéékenyskenyséégek vgek véégbemennek. gbemennek. 

�� A vA váállalat jogi egysllalat jogi egyséég g 
oo A rendelkezA rendelkezéésre sre áállllóó termeltermeléési si 

lehetlehetőősséégekkel jellemezhetgekkel jellemezhetőő
oo RacionRacionáálisan vlisan váálaszt laszt 
oo A profitmaximalizA profitmaximalizáállóó elvre elvre ééppíít t 
oo EgysEgysééges egges egéész, fekete doboz sz, fekete doboz 
oo Egyszerre azonosul a Egyszerre azonosul a 

tulajdonossal tulajdonossal éés a menedzserrel s a menedzserrel 

FOGYASZTFOGYASZTÓÓII
IGIGÉÉNYEKNYEK

Közkereseti társaság, kkt
Betéti társaság, bt

Korlátolt felelősségű társaság, kft
Részvénytársaság, rt

(2006. évi IV. tv a gazdasági társaságokról)
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�� ÖÖNNÁÁLLLLÓÓ AZ ALAPVETAZ ALAPVETŐŐ CCÉÉLJLJÁÁNAK A MEGVALNAK A MEGVALÓÓSSÍÍTTÁÁSSÁÁBANBAN
�� MMÓÓDJDJÁÁBAN BAN ÁÁLL A KLL A KÖÖRRÜÜLMLMÉÉNYEKET SAJNYEKET SAJÁÁT SZEMPONTJAI T SZEMPONTJAI 

SZERINT MSZERINT MÉÉRLEGELNI RLEGELNI ÉÉS DS DÖÖNTENI,NTENI,
�� AZ AZ ÖÖNNÁÁLLLLÓÓSSÁÁG MINDIG VISZONYLAGOS;G MINDIG VISZONYLAGOS;

�� PROFITORIENTPROFITORIENTÁÁLT, AZAZ HOSSZLT, AZAZ HOSSZÚÚ TTÁÁVON NYERESVON NYERESÉÉGES;GES;
�� KOCKKOCKÁÁZATOT VZATOT VÁÁLLAL LLAL 

�� BEFEKTETBEFEKTETÉÉS UTS UTÁÁN A MEGTN A MEGTÉÉRRÜÜLLÉÉS,S,
�� A BEFEKTETA BEFEKTETŐŐ SAJSAJÁÁT TT TŐŐKKÉÉJJÉÉT KOCKT KOCKÁÁZTATJA;ZTATJA;

�� VALVALÓÓSSÁÁGOS PIACON MGOS PIACON MŰŰKKÖÖDIKDIK
�� A FOGYASZTA FOGYASZTÓÓI IGI IGÉÉNYKIELNYKIELÉÉGGÍÍTTÉÉS S ÉÉS S 
�� A NYERESA NYERESÉÉG DEFINICIG DEFINICIÓÓSZERSZERŰŰEN PEN PÁÁROSULROSUL

ÜÜZLETI VZLETI VÁÁLLALKOZLLALKOZÁÁSS
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ALAPVETALAPVETŐŐ CCÉÉLL

�� A SZERVEZET TEVA SZERVEZET TEVÉÉKENYSKENYSÉÉGGÉÉNEK NEK 
IRIRÁÁNYULTSNYULTSÁÁGGÁÁT, LT, LÉÉTTÉÉNEK NEK 
ÉÉRTELMRTELMÉÉT KIFEJEZT KIFEJEZŐŐ CCÉÉL;L;

�� A FOGYASZTA FOGYASZTÓÓI IGI IGÉÉNYEK NYEK 
KIELKIELÉÉGGÍÍTTÉÉSE NYERESSE NYERESÉÉG ELG ELÉÉRRÉÉSE SE 
MELLETT.MELLETT.

emlékeztetőül
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A kA küüldetldetéésben fogalmazsben fogalmazóódik meg a vdik meg a váállalat llalat üüzletzletéének nek 
lléényege.nyege.

�� Milyen mMilyen móódon kdon kíívváánja a vnja a váállalat az alapvetllalat az alapvetőő ccéélt ellt eléérni:rni:
�� Mi a vMi a váállalat mllalat műűkkööddéési ksi kööre, azazre, azaz

�� Milyen fogyasztMilyen fogyasztóók,k,
�� Milyen igMilyen igéényeit,nyeit,
�� Milyen eljMilyen eljáárráással kssal kíívváánja kielnja kielééggííteni?teni?

�� Milyen belsMilyen belsőő mműűkkööddéési elveket fogalmaz meg sajsi elveket fogalmaz meg sajáát rt réészszéére?re?
�� Milyen elvekre Milyen elvekre ééppííti kapcsolatti kapcsolatáát a mt a műűkkööddéése se ááltal ltal éérintett rintett 

szemszeméélyekkel, csoportokkal, intlyekkel, csoportokkal, intéézmzméényekkel?nyekkel?

KKÜÜLDETLDETÉÉSS
Az alapvető célkitűzésből vezethető

le.
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KKÜÜLDETLDETÉÉS (Pl.)S (Pl.)

1.1. SwatchSwatch
�� olcsolcsóó, megb, megbíízhatzhatóó

óórráákat kat áárul,rul,
�� bbáárhol rhol 

megvmegváássáárolhatrolhatóó
(szupermarketben (szupermarketben ––
bazbazáárban)rban)

2.2. RolexRolex
�� cscsúúcsmincsminőőssééggűű, , 

divatos divatos óórráákat kat 
éértrtéékeskesíít,t,

�� egyedi egyedi ááron,ron,
�� kivkiváálasztott lasztott 

éékszerkszerüüzletekben.zletekben.

SwatchSwatch éés     s     RolexRolex
alapvetalapvetőő ccéélja:lja:

óórráákra vonatkozkra vonatkozóó
fogyasztfogyasztóói igi igéényt nyt 
kielkielééggíítve nyerestve nyeresééget get 
eleléérni.rni.

Az alapvető célkitűzésből vezethető
le.
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FogyasztFogyasztóói igi igéények kielnyek kielééggííttéése, mint a se, mint a 
vváállalkozllalkozáás alapvets alapvetőő ccééljalja

�� FogyasztFogyasztóói igi igéény: ny: olyan igolyan igéény, amelyet a ny, amelyet a 
gazdasgazdasáág szereplg szereplőői nem saji nem sajáát szervezett szervezetüükköön beln belüüli li 
munkmunkáával, nem is kval, nem is köözzöösssséégi intgi intéézmzméények nyek úútjtjáán n 
kkíívváánnak kielnnak kielééggííteni. teni. 

ÖÖSSZETETT FOGALOM:SSZETETT FOGALOM:
�� EMBERI EMBERI 

�� SZSZÜÜKSKSÉÉGLETEK,GLETEK,
�� VVÁÁGYAK,GYAK,
�� KKÍÍVVÁÁNSNSÁÁGOKGOK

�� EGY ADOTT KULTEGY ADOTT KULTÚÚRA KRA KÖÖRRÉÉBEN,BEN,
�� ADOTT TADOTT TÁÁRSADALMI VISZONYOKRSADALMI VISZONYOK KKÖÖZZÖÖTTTT
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EMBERI FOGYASZTEMBERI FOGYASZTÁÁSS

SZIMBOLIKUS SZIMBOLIKUS 
FOGYASZTFOGYASZTÁÁS:S:

�� A vA váássáárlrláás s éérzelmi rzelmi 
indindííttatttatáássúú,,

�� KKéét alcsoportot t alcsoportot 
kküüllöönbnbööztetztetüünk meg:nk meg:

�� ÖÖnmegnyugtatnmegnyugtatóó
fogyasztfogyasztáás (s (öörröömszerzmszerzéés, s, 
öönmegnyugtatnmegnyugtatáás),s),

�� ÖÖnkifejeznkifejezőő fogyasztfogyasztáás s 
(preszt(presztíízs, stzs, stáátus)    tus)    

FUNKCIONFUNKCIONÁÁLISLIS
FOGYASZTFOGYASZTÁÁS:S:

�� egy konkregy konkréét igt igéény ny 
kielkielééggííttéése,se,

�� racionracionáális lis éérvek alapjrvek alapjáán n 
valvalóó vváálasztlasztááss

�� a va váássáárlrlóónak fontos:nak fontos:
�� a ka kéényelem,nyelem,
�� a biztonsa biztonsáág,g,
�� a mina minőősséég g ééss
�� az az áárr
viszonya.viszonya.

Két alapvető kategória:
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SajSajáátos marketing eszktos marketing eszköözzööket kket kíívváán:n:
�� Folyamatosan kell elemezni a fogyasztFolyamatosan kell elemezni a fogyasztóók k 

éértrtéékrendjkrendjéét, annak vt, annak vááltozltozáásait;sait;
�� Az Az éértrtéékrendhez, annak vkrendhez, annak vááltozltozáásaihoz saihoz 

igazigazíítjtjáák a termk a terméékeket;keket;
�� Megismertetik a termMegismertetik a terméékeik keik éértrtéékkéét;t;
�� AkciAkcióóprogramokkal formprogramokkal formááljljáák a piac k a piac 

sajsajáátos szegmenstos szegmenséét.t.

SZIMBOLIKUS FOGYASZTSZIMBOLIKUS FOGYASZTÁÁSS
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P. Kotler

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

Mi a termMi a terméék?k?

csomagolás

márkanév
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P. Kotler

Mi a termMi a terméék?k?

Lényegi előny,
amit nyújt

minőség
küllem

saját-
ságok

csomagolás

márkanév

üzembehelyezés

házhoz-
szállítás

jótállás

szerviz,
karban-
tartó

rendszer 

Lényegi 
termék

Formális 
termék

Kiegészült 
termék
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A vA váállalati mllalati műűkkööddéés s 
éérintettjeirintettjei

ÉÉRINTETT RINTETT 
minden olyan szemminden olyan szeméély vagy csoportly vagy csoport
�� aki/amely befolyaki/amely befolyáásolhatja a szervezet solhatja a szervezet 

mműűkkööddéésséét t éés/vagy s/vagy 
�� éérdekelt annak krdekelt annak köövetkezmvetkezméényeiben.nyeiben.
Az Az éérintettek krintettek köörere mméég viszonylag kis g viszonylag kis 

vváállalkozllalkozáás esets esetéén is n is igen szigen széélesles lehet.lehet.
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A VA VÁÁLLALATI MLLALATI MŰŰKKÖÖDDÉÉS S 
ÉÉRINTETTJEIRINTETTJEI

1.1. BELSBELSŐŐ
ÉÉRINTETTEK:RINTETTEK:
�� TULAJDONOSOK,TULAJDONOSOK,
�� MENEDZSEREK,MENEDZSEREK,
�� ALKALMAZOTTAKALKALMAZOTTAK

2.2. KKÜÜLSLSŐŐ ÉÉRINTETTEK:RINTETTEK:
�� FOGYASZTFOGYASZTÓÓK,K,
�� SZSZÁÁLLLLÍÍTTÓÓK,K,
�� VERSENYTVERSENYTÁÁRSAK,RSAK,
�� STRATSTRATÉÉGIAI PARTNEREK,GIAI PARTNEREK,
�� ÁÁLLAMI INTLLAMI INTÉÉZMZMÉÉNYEK,NYEK,
�� HELYI HELYI ÉÉS S ÖÖNKNKÉÉNTES NTES 

ÁÁLLAMPOLGLLAMPOLGÁÁRI RI 
KKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGEK,GEK,

�� TERMTERMÉÉSZETI SZETI 
KKÖÖRNYEZETRNYEZET

Csoportosítás:
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A vA váállalat llalat éérintettjeinek rintettjeinek 
megoszlmegoszláásasa

A vállalat érintettjei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
tulajdonosok

menedzserek

alkalmazottak

fogyasztók

szállítók

versenytársak

stratégia i partnerek

állem i intézmények

helyi és önkéntes állam polgári közössé gek

természeti környezet
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A TULAJDONOSOK A TULAJDONOSOK 

�� TermTerméészetes szemszetes szeméélyeklyek
�� A A „„valvalóódi tulajdonosdi tulajdonos”” szemszeméélyes tulajdont (plyes tulajdont (péénzt) nzt) 

fektet be a vfektet be a váállalkozllalkozáásbasba
�� Egyetlen vagy nEgyetlen vagy nééhháány tulajdonos ny tulajdonos –– meghatmeghatáározrozóó
�� TTőőzsdzsdéén szerepln szereplőő vváállalat sok rllalat sok réészvszvéényessel nyessel –– nincs jelentnincs jelentőős s 

befolybefolyáásuk a vsuk a váállalatrallalatra

�� IntIntéézmzméényi tulajdonosoknyi tulajdonosok (k(kéépviseleti problpviseleti problééma)ma)
�� Az Az áállam, illetve intllam, illetve intéézmzméényeinyei
�� Bankok Bankok éés ms máás ps péénzintnzintéézetekzetek
�� VVáállalatokllalatok
�� EgEgéészsszséégbiztosgbiztosííttáási illetve nyugdsi illetve nyugdííjalapokjalapok

Cél: max.Profit
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ÉÉrtrtéékkkköözpontzpontúú
vváállalatvezetllalatvezetééss

�� Kik a tulajdonosok?Kik a tulajdonosok?
�� MagMagáánszemnszeméélyek (menedzserek, munkavlyek (menedzserek, munkaváállalllalóók), k), 
�� VVáállalatok, intllalatok, intéézmzméényi befektetnyi befektetőők, bankok(?), k, bankok(?), 

áállamllam
ÉÉrtrtéékkkköözpontzpontúú tulajdonosoktulajdonosok
�� Csak a vCsak a váállalat llalat éértrtéékkéének nnek nöövekedvekedéése szse száámmíít.t.

�� ÉÉrintettrintett--kköözpontzpontúú tulajdonosoktulajdonosok
�� MMáás csoportok, s csoportok, éérintettek rintettek éérdekeit is rdekeit is 

figyelembe veszik.figyelembe veszik.
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A MENEDZSEREKA MENEDZSEREK

A menedzserek kA menedzserek kööttőődnek legjobban a dnek legjobban a 
vváállalkozllalkozááshoz. shoz. 

Pl. a vPl. a váállalatvezetllalatvezetőő ccééljai azonosak(?) a ljai azonosak(?) a 
szervezet cszervezet cééljaival.ljaival.

A vA váállalkozllalkozáás mindennapi eredms mindennapi eredméényessnyesséége a ge a 
menedzserek tevmenedzserek tevéékenyskenysééggéén mn múúlik.lik.
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A megbA megbíízzóó--üügyngynöök elmk elmééletlet
�� A legtA legtööbb vbb váállalatnllalatnáál a tulajdonosi l a tulajdonosi éés menedzseri s menedzseri 

szerep kettszerep kettéévváálik, lik, éés ebbs ebbőől l éérdekellentrdekellentéétek adtek adóódnak.dnak.
�� MikMiköözben a vzben a váállalatot llalatot éérintrintőő ddööntntéések tsek túúlnyomlnyomóó

ttööbbsbbsééggéét a menedzsment hozza, a profit nagy rt a menedzsment hozza, a profit nagy réésze sze 
a tulajdonosoka tulajdonosokéé, hacsak a menedzsment ezt meg nem , hacsak a menedzsment ezt meg nem 
akadakadáályozza.lyozza.

�� A tulajdonosok nem tudjA tulajdonosok nem tudjáák k éérdemben ellenrdemben ellenőőrizni a rizni a 
menedzsmentet, menedzsmentet, íígy annak mgy annak móódjdjáában ban ááll a ll a 
tulajdonosok tulajdonosok éérdekeit csorbrdekeit csorbíítani.tani.

�� Az Az éérdekrdek--öösszesszeüütktköözzéés alapja az informs alapja az informáácicióós s 
aszimmetria.  aszimmetria.  

�� A tulajdonosok a tA tulajdonosok a tőőkepiac kepiac éés a menedzserpiac s a menedzserpiac ááltal ltal 
ellenellenőőrizhetik a menedzsereketrizhetik a menedzsereket
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A MUNKAVA MUNKAVÁÁLLALLLALÓÓK K 

A munkavA munkaváállalllalóók ck cééljai kljai kööttőődnek a dnek a 
legkevlegkevéésbsbéé szorosan a szervezeti szorosan a szervezeti 
ccéélokhoz, mertlokhoz, mert
�� azok megvalazok megvalóóssííttáássáára a legkisebb a kra a legkisebb a köözvetlen zvetlen 

rrááhathatáásuk suk ééss
�� az az őő szemszeméélyes clyes cééljaik vannak a leglazljaik vannak a leglazáább bb 

kapcsolatban az kapcsolatban az áátfogtfogóó szervezeti cszervezeti céélokkal.lokkal.
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MunkavMunkaváállalllalóók ck cééljailjai

�� ÉÉrdekes munkardekes munka
�� A vA véégzett munka megbecsgzett munka megbecsüülléésese
�� Az alkalmazottak bevonAz alkalmazottak bevonáásasa
�� Biztos munkahelyBiztos munkahely
�� Magas bMagas béérr
�� ElElőőllééptetptetéési/fejlsi/fejlőőddéési lehetsi lehetőősséégg
�� JJóó munkakmunkaköörrüülmlméényeknyek
�� SzemSzeméélyes lojalitlyes lojalitáás a munks a munkáásokhozsokhoz
�� Tapintatok fegyelmezTapintatok fegyelmezéési gyakorlatsi gyakorlat
�� SegSegíítstséég a szemg a szeméélyes probllyes probléémmáák kezelk kezeléésséébenben
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EGYEGYÉÉNI NI ÉÉS SZERVEZETI CS SZERVEZETI CÉÉLOK KAPCSOLATALOK KAPCSOLATA

a) teljes ellentétben
lévő egyéni és 
szervezeti célok

ember
szervezet

egyéni szervezeti

b) részlegesen ellentétes
egyéni és 
szervezeti célok

szervezeti

egyéni

c) semleges egyéni és 
szervezeti célok

szervezeti
egyéni

d) összeegyeztethető egyéni
és szervezeti célok

szervezeti
egyéni

e) azonos egyéni
és szervezeti célok

szervezetiegyéni



BME MVT
25

VVáállalati cllalati cééloklok
�� ProfitProfit

�� A vA váállalati cllalati céélrendszer vizsglrendszer vizsgáálatakor elslatakor elsőődlegesdleges
�� A profitcA profitcéél integrl integráálja a szerepllja a szereplőők ck cééljaitljait
�� ProfitcProfitcéél nl néélklküül nincs vl nincs váállalatllalat

�� TTáársadalmi felelrsadalmi felelőősssséégg
�� ErkErköölcsi alapokon nyugvlcsi alapokon nyugvóó kiegkiegéészszííttőő ccééll
�� „„FelelFelelőős vs váállalatllalat”” koncepcikoncepcióó

BME MVT
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CCéélstruktlstruktúúrara
�� A valA valóóssáágban megjelengban megjelenőő ccéélok a klok a küüllöönbnböözzőő

struktstruktúúrráák valamilyen metszetk valamilyen metszetéében ben 
éértelmezhetrtelmezhetőők, a tk, a tööbbdimenzibbdimenzióós rendszer egy s rendszer egy 
pontjakpontjakéént;nt;

�� A konkrA konkréétan megfogalmazhattan megfogalmazhatóó ccééloknak a loknak a 
struktstruktúúrráában elfoglalt helye vban elfoglalt helye vááltozhat (azaz ltozhat (azaz 
ugyanaz a cugyanaz a céél ml máás priorits prioritáást kaphat a feltst kaphat a feltéételek telek 
vvááltozltozáássáának fnak füüggvggvéénynyéében);ben);

�� A hierarchikus rendezA hierarchikus rendezéésben a magasabb rendsben a magasabb rendűű
ccéél ell eléérréésséének feltnek feltéétele az alacsonyabban ltele az alacsonyabban léévvőő
ccéél ell eléérréése;se;

�� A cA céélok lok éés felts feltéételek ktelek köözzöött nincs tt nincs ééles les 
hathatáárvonal, egymrvonal, egymáásba sba áát is mehetnek, ami egy t is mehetnek, ami egy 
ididőőpontban vagy pontban vagy öösszefsszefüüggggéésben csben céél, az a ml, az a máásik sik 
ididőőpontban vagy vonatkozpontban vagy vonatkozáásban feltsban feltéétel.tel.
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PPéélda clda céélstruktlstruktúúrráárara

A célstruktúra 1.

0

100
pénzügyi célok

marketing célok

innovációs célok

humán célokinformációs célok

termelési célok

logisztika i célok

alapvető cél küldetés távlati cé lok közvetlen célok operatív cé lok
BME MVT
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KAPCSOLATRENDSZERKAPCSOLATRENDSZER

ÜZLETI VÁLLALKOZÁS

VÁLLALAT

BELSŐ ÉS KÜLSŐ
ÉRINTETTEK

ALAPVETŐ CÉL
KÜLDETÉS

CÉLRENDSZER

SZERVEZETI FORMÁK

VÁLLALATELMÉLETEK

hierarchikus kapcsolat

felügyeleti kapcsolat
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VVáállalati rendszerllalati rendszer
Rendszertani megközelítés

Környezet

Bemenet Kimenet

Y = T(X)Y = T(X)
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Kicsit bKicsit bőővebbenvebben

�� VVáállalati erllalati erőőforrforráásoksok
�� Emberi (humEmberi (humáán) ern) erőőforrforrááss
�� GGéépi erpi erőőforrforráásoksok
�� Anyagi erAnyagi erőőforrforráásoksok
�� PPéénznzüügyi ergyi erőőforrforráásoksok
�� InformInformáácicióós ers erőőforrforráásoksok

A vállalkozás erőforrásokat vásárol, majd 
azokat termékekké, szolgáltatásokká
alakítja át.
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A vA váállalkozllalkozáás ikonikus modelljes ikonikus modellje

Naturális forma
(Költségek) ÉRTÉK

Használati érték
ÉRTÉK (Árbevétel)

MIKROGAZDASÁGI
TERMELŐŐŐŐ/SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

ÉRTÉK(PÉNZ)-MOZGÁS

INFORMÁCIÓ-MOZGÁS

ANYAGI TÉNYEZŐŐŐŐK MOZGÁSA

MUNKAERŐŐŐŐ-MOZGÁS

Árbevétel Költségek
INFORMÁCIÓK

ANYAG-ENERGIA

MUNKAERŐŐŐŐK

ERŐŐŐŐFORRÁSOK (Kö) PRODUKTUMOK (Á) 

INFORMÁCIÓK
ÁRUK
HULLADÉKOK 
MUNKAERŐŐŐŐK

K Ö R N Y E Z E T   (P I A C)

RENDSZER-
FOLYAMATOK

(FŐŐŐŐ-ÉS FELTÉTELI)

TÁRSADALMI 
KÖRNYEZET
• Pénzügyi
• Önkormányzat 

CSERE CSERE

MARKETING
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A vA váállalat folyamataillalat folyamatai

Porter-féle értéklánc-modell

Input 
logisztika

Termelés Output 
logisztika

Marketing, 
eladás

Szolgáltatás

elsődleges folyamatok

Tám
ogató

folyam
atok

Beszerzés / ellátás

Technológiai fejlesztés

Humán erőforrás menedzsment

Vállalati infrastruktúra

P

R

O

F

I

T
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MENEDZSMENT MENEDZSMENT 
ALAPOKALAPOK
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MenedzsmentMenedzsment

„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
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MENEDZSMENT MENEDZSMENT 
ALAPFOGALMAK/1ALAPFOGALMAK/1

1.1. Menedzsment:Menedzsment:
�� ismeretrendszer,ismeretrendszer,
�� szemlszemléélet,let,
�� mműűvvéészetszet

2.2. MenedzserMenedzser (M(Manageranager))::
�� „„vezetvezetőő”” ill.ill. öönnáállllóó munkatmunkatáárs, akinek rs, akinek 

cselekedeteicselekedetei, d, dööntntéései ksei köözvetlenzvetlenüül l befolybefolyáásoljsoljáák k 
a rendszer/szervezet teva rendszer/szervezet tevéékenyskenysééggéét, t, 
mműűkkööddéésséét, fejlt, fejlőőddéésséétt

BME MVT
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MENEDZSMENT ALAPFOGALMAK/2MENEDZSMENT ALAPFOGALMAK/2
3.3. MMenedzser kenedzser kéészsszséégek:gek:

�� velvelüünk sznk szüületettek (fejleszthetletettek (fejleszthetőők)k)
�� elsajelsajááttííthatthatóók (tanulhatk (tanulhatóók, tank, tanííthatthatóók)k)

4.4. Kapcsolatrendszer:Kapcsolatrendszer:
�� pszicholpszicholóógia, szociolgia, szociolóógia, kgia, köözgazdaszgazdasáágtan, gtan, 

informatika, vezetinformatika, vezetééselmselméélet, rendszerelmlet, rendszerelméélet,let,
�� marketing, filozmarketing, filozóófia, matematika, fia, matematika, 

szervezszervezééselmselméélet, formlet, formáális logika, lis logika, 
ddööntntééselmselméélet, let, ……

5.5. Menedzsment  Menedzsment  -- "m"műűvvéészet":  szet":  
�� az emberek mentalitaz emberek mentalitáássáát, gondolkodt, gondolkodáásmsmóódjdjáát, t, 

gondolatait gondolatait éérzrzéékileg megragadhatkileg megragadhatóó mmóódon don 
befolybefolyáásolja, solja, áátalaktalakíítja;tja;

�� fejlett emberismerettel rendelkezik, fejlett emberismerettel rendelkezik, 
embereket megembereket megéért, motivrt, motiváál, manipull, manipuláál, l, ……
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A MENEDZSMENT FOGALMAA MENEDZSMENT FOGALMA
�� ErErőőforrforráások :sok :

�� Emberi Emberi 
�� PPéénznzüügyigyi
�� FizikaiFizikai
�� InformInformáácicióóss

�� TervezTervezéésese

�� SzervezSzervezéésese

�� IrIráánynyííttáásasa

�� VezetVezetéésese
•a szervezet 
céljainak hatékony
és eredményes
elérése érdekében.

Menedzsment
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A MENEDZSMENT FUNKCIA MENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK

1.1. TervezTervezéés s 

2.2. SzervezSzervezééss

3.3. IrIráánynyííttááss

4.4. VezetVezetééss

Vezetés

SzervezésTervezés Irányítás Teljesítmény

Visszacsatolás

BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
TERVEZTERVEZÉÉS/1S/1

ERŐ-
FORRÁSOK 

FELADATOK
TEVÉKENYSÉGEK

CÉL(OK)

PIAC

Célok kitűzése, elérésük módjának eldöntése.

BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
TERVEZTERVEZÉÉSS

Azok a tevAzok a tevéékenyskenyséégek, amelynek gek, amelynek 
segsegíítstsééggéével a menedzsment a szervezet vel a menedzsment a szervezet 
jjöövvőőbeli mbeli műűkkööddéésséére vonatkozre vonatkozóó ccéélokat lokat 
hathatáározza meg, rozza meg, éés ds döönt a sznt a szüüksksééges ges 
tevtevéékenyskenyséégekrgekrőől l éés ers erőőforrforráásokrsokróól, azaz l, azaz 
arrarróól, hogy kinek, mit, mikorra, milyen l, hogy kinek, mit, mikorra, milyen 
eszkeszköözzöök felhasznk felhasznáálláássáával val éés sorrendben s sorrendben 
kell megtennie.kell megtennie.
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓK K 
TERVEZTERVEZÉÉS/2 S/2 

1.1. ELELŐŐREJELZREJELZÉÉSS
2.2. CCÉÉLKITLKITŰŰZZÉÉSS
3.3. VVÁÁLLALATI POLITIKALLALATI POLITIKA
4.4. PROGRAM KIDOLGOZPROGRAM KIDOLGOZÁÁSASA
5.5. ÜÜTEMTERV KIDOLGOZTEMTERV KIDOLGOZÁÁSASA
6.6. KKÖÖLTSLTSÉÉGVETGVETÉÉS KS KÉÉSZSZÍÍTTÉÉSESE
7.7. ELJELJÁÁRRÁÁSOK KIDOLGOZSOK KIDOLGOZÁÁSASA
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
SZERVEZSZERVEZÉÉS/1S/1

FELADATOKFELADATOK EMBEREKEMBEREK

Az a menedzsment funkciAz a menedzsment funkcióó, amely az , amely az 
elvelvéégzendgzendőő feladatok feladatok éés az azokat elvs az azokat elvéégzgzőő
emberek emberek éés egys egyééb erb erőőforrforráások sok 
csoportoscsoportosííttáássáával, elrendezval, elrendezéésséével vel éés s 
öösszekapcsolsszekapcsoláássáával foglalkozik annak val foglalkozik annak 
éérdekrdekéében, hogy az ben, hogy az éérintettek a rintettek a 
legeredmlegeredméényesebben tudjnyesebben tudjáák elvk elvéégezni a gezni a 
munkmunkáát.t.
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1.1. Feladatok elosztFeladatok elosztáása, munkaksa, munkaköörröök kialakk kialakííttáásasa
�� Feladat  Feladat  -- HatHatáásksköör  r  -- FelelFelelőősssséégg

2.2. ErErőőforrforráások biztossok biztosííttáásasa
3.3. Kapcsolatok lKapcsolatok léétrehoztrehozáásasa

�� EgyEgyüüttmttműűkkööddéési feltsi feltéételek biztostelek biztosííttáása sa 
4.4. Szervezeti felSzervezeti felééppííttééss

�� PreferenciaPreferencia
�� MinimMinimáális konfliktuslis konfliktus

MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
SZERVEZSZERVEZÉÉS/2S/2

BME MVT
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
IRIRÁÁNYNYÍÍTTÁÁS/1S/1

�� A TEVA TEVÉÉKENYSKENYSÉÉGEK ELLENGEK ELLENŐŐRZRZÉÉSESE

�� A CA CÉÉLHOZ VEZETLHOZ VEZETŐŐ ÚÚTONTON--TARTTARTÁÁSS

�� A BEAVATKOZA BEAVATKOZÁÁS VS VÉÉGREHAJTGREHAJTÁÁSASA
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
IRIRÁÁNYNYÍÍTTÁÁSS

A szervezeti cA szervezeti céélok megvallok megvalóósulsuláássáának nak 
figyelemmel kfigyelemmel kíísséérréésséét, az eredmt, az eredméények nyek 
éértrtéékelkeléésséét, t, éés az esetleg szs az esetleg szüüksksééges ges 
korrekcikorrekcióók vk véégrehajtgrehajtáássáát jelenti.t jelenti.
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
IRIRÁÁNYNYÍÍTTÁÁS/2S/2

RRÉÉSZTEVSZTEVÉÉKENYSKENYSÉÉGEK:GEK:
1.1. KKöövetelmvetelméénynyáállllííttááss

�� TeljesTeljesíítmtméényszint meghatnyszint meghatáározrozáásasa
2.2. MMéérrééss

�� FormFormáálislis
�� InformInformáálislis

3.3. ÉÉrtrtéékelkeléés s 
�� Tervezett teljesTervezett teljesíítmtméénytnytőől vall valóó elteltéérréések, sek, 

okok, korrekciokok, korrekcióó
4.4. BeavatkozBeavatkozááss

�� KedvezKedvezőőtlen folyamat mtlen folyamat móódosdosííttáása, vsa, vááratlan, ratlan, 
kedvezkedvezőő folyamatok kihasznfolyamatok kihasznáálláásasa
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MENEDZSMENT FUNKCIMENEDZSMENT FUNKCIÓÓKK
VEZETVEZETÉÉSS

A szervezet tagjai A szervezet tagjai viselkedviselkedéésséének tudatos befolynek tudatos befolyáásolsoláásasa a a 
kitkitűűzzöött ctt céél l éérdekrdekéében, az emberek motivben, az emberek motiváácicióójjáán keresztn keresztüül.l.
RRÉÉSZTEVSZTEVÉÉKENYSKENYSÉÉGEK:GEK:

1.1. SzemSzeméélyzeti munka: mindenki a megfelellyzeti munka: mindenki a megfelelőő helyrehelyre
2.2. KKéépzpzééss
3.3. FelFelüügyelet: utasgyelet: utasííttáás, s, úútmutattmutatáás a ks a köötelezettstelezettséégek teljesgek teljesííttééssééhezhez
4.4. DDööntntééshozatal: cselekvshozatal: cselekvéés megts megtéételetele
5.5. MotivMotiváácicióó: ig: igéény ny –– öösztsztöönznzééss
6.6. TanTanáácsadcsadáás. Munkavs. Munkavéégzgzééshez sajshez sajáát motivt motiváácicióók megismerk megismeréése, se, 

eleléérréésese
7.7. KommunikKommunikáácicióó: inform: informáácicióócsere a beosztottakkal, munkatcsere a beosztottakkal, munkatáársakkalrsakkal
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MENEDZSERI SZEREPEK/1 MENEDZSERI SZEREPEK/1 

1.Interperszon1.Interperszonáális lis 
1.1. K1.1. Kéépviselpviselőő
1.2.Kapcsolattart1.2.Kapcsolattartóó
1.3. Vezet1.3. Vezetőő

3. D3. Dööntntéésisi
3.1. 3.1. VVáállalkozllalkozóó
3.2.3.2. ZZavarelhavarelháárrííttóó,, problprobléémakezelmakezelőő
3.3. 3.3. ErErőőforrforrááselosztselosztóó
3.4. 3.4. TTáárgyalrgyalóó

2. Információs
2.1. Info gyűjtő
2.2. Információelosztó

2.3. Szóvivő

Mintzberg-féle menedzseri szerepek:
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MENEDZSERI SZEREPEK/2MENEDZSERI SZEREPEK/2

1.1.K1.1.Kéépviselpviselőő
�� formformáális hatalom, lis hatalom, 
�� menedzsment menedzsment 

beosztbeosztáás,s,
�� szimbszimbóólum, lum, 
�� elnelnöökkööl, all, aláíáír,r,
�� lláátogattogatóókat fogad, kat fogad, 
�� emberekkel emberekkel 

foglalkozikfoglalkozik

1.3. Vezet1.3. Vezetőő
�� legszlegszéélesebblesebb menedzserimenedzseri

szerepszerep,,
�� emberekemberek motivmotiváálláásasa,,
�� munkakmunkaköörnyezetrnyezet javjavííttáásasa,,
�� beosztottakkal valbeosztottakkal valóó viszony.viszony.

1.2. Kapcsolattart1.2. Kapcsolattartóó
••kapcsolatkapcsolatééppííttééss, , 
••kapcsolatfenntartkapcsolatfenntartááss, , 
••informinformáácicióócsercseréétt koordinkoordinááll

1. I n t e r p e r s z o n 1. I n t e r p e r s z o n áá l i s l i s 
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MENEDZSERI SZEREPEK/3 MENEDZSERI SZEREPEK/3 

2.1. 2.1. InformInformáácicióó gygyűűjtjtőő
--megfigyelmegfigyelőő, , 
--az az inf.inf.--ááramlramlááss
kköözpontjazpontja

2.3. 2.3. SzSzóóvivvivőő
informinformáácicióótovtováábbbbííttááss kkíívvüülláállllóókk felfeléé

2.2. 2.2. InformInformáácicióóelosztelosztóó
--informinformáácicióótovtováábbbbííttááss aa
beosztottakbeosztottak felfeléé

((ezekezek ttéényeknyek ééss éértrtéékelkelééseksek))

2. I n f o r m 2. I n f o r m áá c i c i óó s  s  
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MENEDZSERI SZEREPEK/4 MENEDZSERI SZEREPEK/4 

3.1. 3.1. VVáállalkozllalkozóó
-- vvááltozltozáások feltsok feltáárráása, sa, 
-- akciakcióók kezdemk kezdeméényeznyezéése:se:

Pl.: Pl.: úúj termj terméék fejlesztk fejlesztéése, bevezetse, bevezetéése a piacrase a piacra
-- gyenggyengéén mn műűkkööddőő rréészleg megerszleg megerőőssííttéése, se, 
-- úúj berendezj berendezéések vsek váássáárlrláása, sa, 
-- áátszerveztszervezéés, ...s, ...

3.2. 3.2. ZavarelhZavarelháárrííttóó, , problprobléémakezelmakezelőő
-- korrekcikorrekcióókk vvéégrehajtgrehajtáásasa,,
-- nemnem rutinszerrutinszerűű zavarokzavarok elhelháárrííttáásasa, , azaz okokokok feltfeltáárráásasa, , 

megszmegszüüntetntetéésese,,
-- megoldmegoldááskeresskeresééss ééss kidolgozkidolgozááss, , bevezetbevezetééss

3. D ö n t é s i /1
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MENEDZSERI SZEREPEK/5 MENEDZSERI SZEREPEK/5 

3.3. 3.3. ErErőőforrforrááselosztselosztóó
-- az eraz erőőforrforráások elhelyezsok elhelyezéésséével, vel, áátcsoportostcsoportosííttáássáával val 

ddööntntőően befolyen befolyáásolja a stratsolja a stratéégiagia--kkéészszííttőő rendszertrendszert
-- eldeldöönti, ki mit kap, ki mit fog csinnti, ki mit kap, ki mit fog csináálni,lni,
-- az egaz egéész msz műűkkööddéési folyamatot irsi folyamatot iráánynyíítjatja

3.4. 3.4. TTáárgyalrgyalóó
-- menedzserimenedzseri ttáárgyalrgyaláásoksok rréésztvevsztvevőőjeje

3. D ö n t é s i /2
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MENEDZSERI KMENEDZSERI KÉÉSZSSZSÉÉGEKGEK

Technikai 
készségek

Konceptuális 
készségek

Humán 
készségek

A vállalatnál alkalmazott 
módszerekkel, gépekkel, 

folyamatokkal, stb. 
kapcsolatos szaktudás, 

szakmai ismeretek.
Tanulható!

Emberekkel, csoportokkal 
való együttműködés 

képessége, csapatmunka, 
kommunikációs képesség, stb.

Fejleszthetőőőő!

Rendszerező, átlátó, lényeglátó
képesség, a szervezet 

egészének működéséről, az 
elemek közötti összefüggések 

felismerése.
Adottság!
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A MENEDZSMENT SZINTJEI/1A MENEDZSMENT SZINTJEI/1

�� FelsFelsőőszintszintűű menedzsment menedzsment 
(Strat(Stratéégiai szint)giai szint)

�� KKöözzéépszintpszintűű menedzsment menedzsment 
(Taktikai szint)(Taktikai szint)

�� AlsAlsóószintszintűű menedzsmentmenedzsment
(Operat(Operatíív szint)v szint)
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A MENEDZSMENT SZINTJEI/2A MENEDZSMENT SZINTJEI/2
ALSÓ KÖZÉP FELSŐ

Tervezés

Szervezés

Irányítás

Vezetés
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A MENEDZSMENT SZINTJEI/3A MENEDZSMENT SZINTJEI/3
ALSÓ KÖZÉP FELSŐ

Technikai készségek

Humán készségek

Konceptuális készségek
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MENEDZSMENT MENEDZSMENT 
IRIRÁÁNYZATOK, ISKOLNYZATOK, ISKOLÁÁKK

MENEDZSMENT MENEDZSMENT ÉÉS S 
VVÁÁLLALATGAZDASLLALATGAZDASÁÁGTAN c. tGTAN c. táárgyrgy

BSC kBSC kéépzpzééss
BME MVT
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A menedzsment alapkA menedzsment alapkéérdrdééseisei

�� Hogyan nHogyan nöövelhetvelhetőő a szervezeti a szervezeti 
teljesteljesíítmtméény, az eredmny, az eredméényessnyesséég g éés a s a 
hathatéékonyskonysáág?g?

�� Hogyan motivHogyan motiváálhatlhatóók a szervezet tagjai k a szervezet tagjai 
a teljesa teljesíítmtméény fokozny fokozáássáára?ra?
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MENEDZSMENT  IRMENEDZSMENT  IRÁÁNYZATOKNYZATOK
1.1. Klasszikus korszak (TudomKlasszikus korszak (Tudomáányos menedzsment)nyos menedzsment)

1.1. Munkafolyamatok menedzsmentje (F.W. Taylor, H. Ford, F. Munkafolyamatok menedzsmentje (F.W. Taylor, H. Ford, F. ÉÉs s 
L. Gilbrecht, H. Gantt, H. Emerson)L. Gilbrecht, H. Gantt, H. Emerson)

2.2. Klasszikus szervezetelmKlasszikus szervezetelméélet (H. Fayol, M. Weber)let (H. Fayol, M. Weber)

2.2. EmberkEmberköözpontzpontúú iriráányzatoknyzatok
1.1. Emberi kapcsolatok irEmberi kapcsolatok iráányzat (E.Mayo)nyzat (E.Mayo)
2.2. Szervezeti magatartSzervezeti magatartáástudomstudomáány (K.Lewin, C.Barnard, H.Simon, ny (K.Lewin, C.Barnard, H.Simon, 

D. McGregor)D. McGregor)

3.3. Menedzsment tudomMenedzsment tudomáányi megknyi megköözelzelííttééss

4.4. IntegrIntegráácicióós szemls szemlééletletűű iriráányzatoknyzatok
1.1. RendszerelmRendszerelmééletlet
2.2. TranzakciTranzakcióós ks kööltsltséégelmgelmééletlet
3.3. Kontingencia vagy szituKontingencia vagy szituáácicióóelmelmééletlet
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Klasszikus irKlasszikus iráányzat iskolnyzat iskolááii

�� Munkafolyamatok menedzsmentje Munkafolyamatok menedzsmentje 
(Scientific Management Movement)(Scientific Management Movement)

�� MMunkavunkavéégzgzéés hats hatéékonyskonysáággáának nnak nöövelveléésese
�� MMunkafolyamatok megfigyelunkafolyamatok megfigyeléése, mse, méérréési si 

eljeljáárráások alkalmazsok alkalmazáása, adatok elemzsa, adatok elemzéésese
�� Taylor, Ford, Gilbrecht, Gantt, EmersonTaylor, Ford, Gilbrecht, Gantt, Emerson

�� Klasszikus szervezetelmKlasszikus szervezetelmééletlet
�� TTermelermeléékenyskenyséég g éés hats hatéékonyskonysáág a fg a fóókuszbankuszban
�� Fayol, WeberFayol, Weber

60
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/1NYZAT/1

�� MidvaleMidvale Steel Steel CompanyCompany, Philadelphia , Philadelphia -- esztergesztergáályosok lyosok 
munkmunkáájjáának megfigyelnak megfigyeléése, elemzse, elemzéése, se, 
ididőőszszüükskséégletgletéének mnek méérréése a napi teljesse a napi teljesíítmtméény elny előőíírráása sa 
éérdekrdekéében ben –– termeltermelőőüüzemben folytatott fizikai munka zemben folytatott fizikai munka 
megszervezmegszervezéése se éés irs iráánynyííttáásasa

�� TermelTermeléési hatsi hatéékonyskonysáág ng nöövelveléése nem csak a kse nem csak a kööltsltséégek gek 
cscsöökkentkkentéésséévelvel

�� menedzsment princmenedzsment princíípiumok:piumok:
�� a munka minden elema munka minden eleméét pontosan meg kell terveznit pontosan meg kell tervezni
�� tudomtudomáányosan kell a dolgoznyosan kell a dolgozóót kivt kiváálasztani, betanlasztani, betaníítani, tani, 

fejlesztenifejleszteni
�� a menedzserek fela menedzserek felüügyeljgyeljéék a tervezett munkafolyamatok k a tervezett munkafolyamatok 

megvalmegvalóóssííttáássáátt
�� munka munka éés felels felelőősssséég megosztg megosztáás a menedzserek s a menedzserek éés a munks a munkáások sok 

kköözzöötttt

Frederick Frederick WinslowWinslow Taylor (1856Taylor (1856--1915)1915)
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/2NYZAT/2

�� SimondsSimonds Rolling Rolling MashineMashine CompanyCompany éés s BethlehemBethlehem Steel Steel 
CompanyCompany--nnááll dolgozott:dolgozott:
�� munkamegosztmunkamegosztáás, munkaks, munkaköörröök kialakk kialakííttáása,sa,
�� pihenpihenőőididőők k -- kifkifááradradáásmentessmentes munkavmunkavéégzgzééss
�� egyegyééni ambni ambíícicióók tk tááplpláálláásasa
�� darabbdarabbééres fizetres fizetéési rendszersi rendszer
�� a norma feletti teljesa norma feletti teljesííttéés s öösztsztöönznzéése bse béértrtööbblettelbblettel
�� KorKoráábbi kereskedelmi iroda, mbbi kereskedelmi iroda, műűszaki iroda szaki iroda éés ms műűhely helyett hely helyett 

munkairodmunkairodáák (munkaelosztk (munkaelosztóó, munkanorm, munkanormáás, technols, technolóógus), gus), üüzemi zemi 
vezetvezetéés s áátalaktalakííttáása (nsa (néégy szakmai funkcigy szakmai funkcióó, pl. , pl. mmininőősséégellengellenőőrr), ), 
valamint valamint ááltalltaláános munkafelnos munkafelüügyelgyelőő –– funkcionfunkcionáális szervezet alapjalis szervezet alapja

�� EredmEredméény: magasabb mennyisny: magasabb mennyiséégi teljesgi teljesíítmtméény, ny, 
magasabb szintmagasabb szintűű munkamormunkamorááll

Frederick Frederick WinslowWinslow Taylor (1856Taylor (1856--1915)1915)
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/3NYZAT/3
Frederick Winslow Taylor (1856Frederick Winslow Taylor (1856--1915)1915)

AlapvetAlapvetőő munkmunkáái:i:
�� 1903. 1903. ÜÜzemvezetzemvezetééss
�� 1911. A tudom1911. A tudomáányos vezetnyos vezetééss

1.1. Ember = gazdasEmber = gazdasáági ember gi ember 
ÉÉrzelmektrzelmektőől mentes, gl mentes, géép tartozp tartozééka                          ka                          

ppéénznzéért dolgozik (Prt dolgozik (PÉÉNZ!  NZ!  -- munkateljesmunkateljesíítmtméény)ny)
2.2. MotivMotiváácicióó –– egyegyééni teljesni teljesíítmtméény szerint ny szerint 

differencidifferenciáált, anyagi lt, anyagi öösztsztöönznzéés, de NINCS a s, de NINCS a 
teljesteljesíítmtméénybnybéérnek felsrnek felsőő hathatáárara

3.3. VVáállalat llalat –– zzáárt rendszerrt rendszer, a k, a köörnyezetet figyelmen rnyezetet figyelmen 
kkíívvüül hagyjal hagyja

4.4. MMóódszerek: dszerek: 
1.1. MunkamegosztMunkamegosztáás, egyss, egyséégesgesííttéés, szabvs, szabváányosnyosííttááss
2.2. A termelA termeléés szervezs szervezéése, irse, iráánynyííttáásasa
3.3. RacionalizRacionalizáállááss
4.4. Feladat szerinti vezetFeladat szerinti vezetéés, funkcions, funkcionáális irlis iráánynyííttááss
5.5. BBéérezrezéési si éés s öösztsztöönznzéési rendszer kialaksi rendszer kialakííttáása sa 
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Taylor alapelveiTaylor alapelvei
�� A szellemi A szellemi éés a fizikai munks a fizikai munkáát szt széét kell vt kell váálasztani, a fizikai munklasztani, a fizikai munkáás csak s csak 

az elaz előőíírt feladatok vrt feladatok véégrehajtgrehajtóója legyen. A munkja legyen. A munkáás nem ts nem tööbb, mint a gbb, mint a géép p 
tartoztartozééka, eszkka, eszkööz a vz a véégrehajtgrehajtáásban.sban.

�� A feladatra a megfelelA feladatra a megfelelőő munkmunkáásokat psokat páályaalkalmasslyaalkalmassáági vizsggi vizsgáálattal kell lattal kell 
kivkiváálasztani, lasztani, éés a legracions a legracionáálisabb munkavlisabb munkavéégzgzéésre kell sre kell őőket betanket betaníítani. tani. 
Ezen racionEzen racionáális munkavlis munkavéégzgzéést fiziolst fiziolóógiai kgiai kíísséérletek, elemzrletek, elemzéések alapjsek alapjáán n 
kell elkell előőíírni.rni.

�� A teljesA teljesíítmtméényt egynyt egyéénileg kell elnileg kell előőíírni, ezek teljesrni, ezek teljesííttééssééttőől fl füügg a gg a 
munkmunkáások differencisok differenciáált blt béére. Mindenfre. Mindenfééle csoportmunka eltle csoportmunka eltöörlendrlendőő..

�� Fontos az egysFontos az egyséégesgesííttéés, a szabvs, a szabváányosnyosííttáás. Egyss. Egyséégesgesíítik a szersztik a szerszáámokat, mokat, 
a ka kéészszüülléékeket, a munka elkeket, a munka előőíírráásokat. A gysokat. A gyáártrtáást mst műűszakilag tervezni szakilag tervezni 
kell, ezt kell, ezt íírráásba szsba szüüksksééges foglalni.ges foglalni.

�� Sem a munkSem a munkáások, sem a msok, sem a műűvezetvezetőők felkk felkéészszüültsltséége ge éés tapasztalata nem s tapasztalata nem 
elegendelegendőő, hogy a termel, hogy a termeléés els előőkkéészszííttéésséével, koordinvel, koordináácicióójjáával val éés s 
ellenellenőőrzrzéésséével kapcsolatos feladatokat az elvvel kapcsolatos feladatokat az elváárt tudomrt tudomáányos szintnyos szintűű
megalapozottsmegalapozottsáággal ellggal elláássssáák. Munkairodk. Munkairodáákat szkat szüüksksééges lges léétrehoznitrehozni
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/4NYZAT/4

TAYLORIZMUS TAYLORIZMUS 
InterdiszciplinInterdiszciplinááris irris iráányzat:nyzat:

1.1. MMűűszaki tudomszaki tudomáányoknyok
2.2. Matematikai mMatematikai móódszerek dszerek 
3.3. SzSzáámvitel (gazdasmvitel (gazdasáági gi 

szszáámmííttáások)sok)
4.4. MunkafiziolMunkafiziolóógia gia 

Taylor 
tevékenységének

segítőőőői:

Frank és Lillien Gilbrecht: mozdulatelemzés továbbfejlesztése
Henry Gantt: ábrázolási és tervezési technika

Harrington Emerson: az erőforrások hatékony felhasználára
vonatkozó elvek
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/5NYZAT/5
Henry Ford (1863Henry Ford (1863--1947)1947)
Taylor munkaszervezTaylor munkaszervezéési elveit a legteljesebbsi elveit a legteljesebb
mméértrtéékben alkalmazta a gyakorlatban.kben alkalmazta a gyakorlatban.
„„FORDIZMUSFORDIZMUS”” jellemzjellemzőői:i:

1.1. ÜÜzemszervezzemszervezéés s 
((„„mozgmozgóó szalagszalag”” = fut= futóószalag)szalag)
TeljesTeljesíítmtméénybnybéér helyett idr helyett időőbbéérr

2.2. NagyNagyüüzemi termelzemi termeléés, ts, töömegtermelmegtermeléés s 
3.3. AnyagAnyagááramlramláás: gs: géép a munkadarabhoz, p a munkadarabhoz, 

munkadarab a munkmunkadarab a munkááshoz (shoz („„odavitelodavitel””))
4.4. IdIdőőterveztervezéés, ids, időőrendi irrendi iráánynyííttáás (napi 8 s (napi 8 

óóra munka, ra munka, áátfuttfutáási idsi időő cscsöökkenkkenéése, se, 
kkéészletcsszletcsöökkenkkenéés)s)
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/6NYZAT/6

�� A klasszikus szervezet elmA klasszikus szervezet elméélet megalapozlet megalapozóója, ja, 
gyakorlgyakorlóó francia menedzser.francia menedzser.

�� Menedzsment elveket fogalmazott meg, a Menedzsment elveket fogalmazott meg, a 
menedzsment elvi alapjait rakta le (menedzsment menedzsment elvi alapjait rakta le (menedzsment 
adminisztratadminisztratíív megkv megköözelzelííttéésséének atyja)nek atyja)

�� ElsElsőőkkéént fogalmazta meg a menedzseri funkcint fogalmazta meg a menedzseri funkcióókat kat --
mmááig ezt hasznig ezt hasznááljuk, ill. ljuk, ill. AAz iparvz iparváállalatok llalatok 
mműűkkööddéésséének ternek terüületeit.leteit.

�� Nem a termelNem a termeléés megszervezs megszervezéésséével, hanem a vvel, hanem a váállalatok llalatok 
vezetvezetéésséének knek kéérdrdééseivel foglalkozott.seivel foglalkozott.

�� EgyszemEgyszeméélyi vezetlyi vezetéés elve: s elve: egy meghategy meghatáározott rozott 
cselekvcselekvéésre a beosztott csak egyetlen vezetsre a beosztott csak egyetlen vezetőőttőől l 
kaphat utaskaphat utasííttáásokat.sokat.

Henri Henri FayolFayol (1841(1841--1925)1925)
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/7NYZAT/7

�� VVáállalatok tevllalatok tevéékenyskenyséégi kgi köörei:rei:
�� MMűűszaki, Kereskedelmi, Pszaki, Kereskedelmi, Péénznzüügyi,gyi,
�� BiztonsBiztonsáági, Szgi, Száámvitelimviteli
�� IgazgatIgazgatáási si (a v(a váállalat llalat áátfogtfogóó cselekvcselekvéési tervsi tervéét, t, 

kialakkialakíítsa a szervezettsa a szervezetéét, koordint, koordináálja lja éés s 
öösszehangolja az ersszehangolja az erőőfeszfeszííttééseit)seit)

�� IgazgatIgazgatáási tevsi tevéékenyskenyséégg
�� TervezTervezéés, szervezs, szervezéés, ks, köözvetlen irzvetlen iráánynyííttááss
�� KoordinKoordináálláás s éés ellens ellenőőrzrzééss

Henri Henri FayolFayol (1841(1841--1925)1925)
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/8NYZAT/8

�� MunkamegosztMunkamegosztáás: mins: minéél ml méélyebb a specializlyebb a specializáácicióó, ann, annáál l 
hathatéékonyabb a munkakonyabb a munka

�� TekintTekintéély: a menedzseri feladatok ellly: a menedzseri feladatok ellááttáássáához hoz 
tekinttekintéélyre van szlyre van szüükskséég, ennek formg, ennek formáális lis éés szems szeméélyes lyes 
forrforráása vansa van

�� Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a 
mműűkkööddéési szabsi szabáályokatlyokat

�� EgyszemEgyszeméélyi vezetlyi vezetéés: egy beosztottat egy menedzser s: egy beosztottat egy menedzser 
iriráánynyíítsontson

�� ÉÉrdekek prioritrdekek prioritáása: az egysa: az egyéén n éérdeke nem kerrdeke nem kerüülhet lhet 
szervezet szervezet éérdeke elrdeke eléé

�� EllenszolgEllenszolgááltatltatáások:  a szervezet sok:  a szervezet éés az egys az egyéén n 
szempontjszempontjáábbóól egyarl egyaráánt igazsnt igazsáágos legyengos legyen

Fayol 14 vezetési alapelvei
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/9NYZAT/9

�� Az irAz iráánynyííttáás egyss egyséége: a hasonlge: a hasonlóó feladatokat ugyanaz a feladatokat ugyanaz a 
menedzser irmenedzser iráánynyíítsatsa

�� CentralizCentralizáácicióó: a hatalmat : a hatalmat éés a hats a hatáásksköörrööket a menedzseri ket a menedzseri 
hierarchia cshierarchia csúúcscsáán kell koncentrn kell koncentráálnilni

�� SkSkáálláás irs iráánynyííttáási lsi láánc: az irnc: az iráánynyííttáási lsi láánc minden fokozatnc minden fokozatáán n 
megfelelmegfelelőő hathatáásksköörröök szk szüüksksééges, amelyet mindig be kell ges, amelyet mindig be kell 
tartanitartani

�� Rend: a megfelelRend: a megfelelőő ererőőforrforráások a megfelelsok a megfelelőő helyen helyen éés ids időőben ben 
áálljanak rendelkezlljanak rendelkezéésre, munkaksre, munkakööri leri leíírráások szerepesok szerepe

�� MMééltltáányossnyossáág: a menedzser legyen udvarias g: a menedzser legyen udvarias éés ms mééltltáányos nyos 
beosztottaival, korrekt kapcsolatok beosztottaival, korrekt kapcsolatok 

�� StabilitStabilitáás: a beosztottak nagyms: a beosztottak nagyméértrtéékkűű elvelváándorlndorláása nem sa nem 
kkíívváánatos, stabilitnatos, stabilitáás a munkaers a munkaerőő--áállomllomáánybannyban

�� KezdemKezdeméényeznyezéés: a dolgozs: a dolgozóók kezdemk kezdeméényeznyezééseit tseit táámogatni kellmogatni kell
�� KKöözzöösssséégi szellem: a team munka, a kgi szellem: a team munka, a köözzöösssséégi szellem gi szellem éértrtéék, k, 

ezezéért rt öösztsztöönnöözni kell.zni kell.

Fayol vezetési elvei:

BME MVT
71

KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/10NYZAT/10
Henri Henri FayolFayol (1841(1841--1925)1925)

HierarchiHierarchiáárróól vallott nl vallott néézetekzetek
�� AA hierarchia a vezethierarchia a vezetőők k 

llááncolatancolata
�� AA hierarchikus hierarchikus úút betartt betartáássáát az t az 

egyszemegyszeméélyi vezetlyi vezetéés elve s elve 
indokolja, ugyanakkor ez nem indokolja, ugyanakkor ez nem 
mindig cmindig céélravezetlravezetőő

�� FFeladat: eladat: öössze kell hangolni a ssze kell hangolni a 
hierarchikus hierarchikus úút elvt elvéét a gyors t a gyors 
cselekvcselekvéés ks köövetelmvetelméénynyéével.vel.

�� AAz azonos szintz azonos szintűű vezetvezetőők k 
felhatalmazzfelhatalmazzáák a nekik alk a nekik aláárendelt rendelt 
vezetvezetőőket ket éés beosztottakat a s beosztottakat a 
kköözvetlen kapcsolatteremtzvetlen kapcsolatteremtéésre. sre. 

BME MVT
72

KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/11NYZAT/11
Max Max WeberWeber (1864(1864--1920)1920)
BBüürokrrokrááciaelmciaelméélet let 
�� A bA büürokrrokráácia a lehetcia a lehetőő legjobb szervezeti legjobb szervezeti 

formaforma
�� A bA büürokrrokráácia alkalmas arra, hogy cia alkalmas arra, hogy 

�� StabilitStabilitáásban, sban, 
�� Fegyelemben,Fegyelemben,
�� MegbMegbíízhatzhatóóssáágban felgban felüülmlmúúljon minden mljon minden máás s 

szervezeti formszervezeti formáácicióót.t.
�� A bA büürokrrokráácia biztoscia biztosíítja a legjobb lehettja a legjobb lehetőőssééget a get a 

racionracionáális, lis, éésszersszerűű alkotalkotóó tevtevéékenyskenysééghezghez
�� NNéélklküüllüük megoldhatatlan a tk megoldhatatlan a töömegmmegmééretretűű

igazgatigazgatáás, segs, segíítstsééggéével pontos vel pontos éés gyors s gyors 
üügyintgyintéézzéés vals valóóssííthatthatóó meg.meg.
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KLASSZIKUS IRKLASSZIKUS IRÁÁNYZAT/12NYZAT/12
„„WEBERIZMUSWEBERIZMUS””
A racionA racionáálisnak tekintett lisnak tekintett „„ideideáálislis”” szervezet szervezet 

jellemzjellemzőői:i:
1.1. MunkamegosztMunkamegosztáás: specializs: specializáácicióó
2.2. SzabSzabáályozottslyozottsáág: szabg: szabáályok a feladatokralyok a feladatokra
3.3. Hierarchia: szigorHierarchia: szigorúú alaláá--éés fs föölléérendeltsrendeltséégg
4.4. AktaszerAktaszerűűsséég (g (íírráásbelissbeliséég): aktg): aktáák k úútjtjáán komm.n komm.
5.5. Szakmai hozzSzakmai hozzáéáértrtéés (hivats (hivatáástudat): szakkstudat): szakkéépzett pzett 

hivatalnokok, kompetencihivatalnokok, kompetenciáán alapuln alapulóó kinevezkinevezééss
6.6. SzemSzeméélytelenslytelenséég, tg, táárgyilagossrgyilagossáág: szemg: szeméélyes lyes 

éérzelmek rzelmek éés rs réészrehajlszrehajláások kizsok kizáárráása.sa.
Weber a sajWeber a sajáát bt büürokrrokráácia elmcia elmééletletéének ipari illusztrnek ipari illusztráálláássáát lt láátta tta 

TaylornTaylornáál, munkl, munkáássssáága a modern szociolga a modern szociolóógia kezdete.gia kezdete.
BME MVT

Klasszikus irKlasszikus iráányzat nyzat 
eredmeredméényeinek felhasznnyeinek felhasznáálláásasa

�� SStabil piacoktabil piacok
�� LLassassúú tudomtudomáányosnyos--technoltechnolóógiai fejlgiai fejlőőddéés s 

mellett lehetne racionmellett lehetne racionáálislis
�� HatHatéékony felhasznkony felhasznáálláás:s:

�� AA fogyasztfogyasztóói igi igéények ismertek nyek ismertek éés nem vs nem vááltoznakltoznak
�� NNagy tagy töömegmegűű informinformáácicióót kell feldolgoznit kell feldolgozni
�� AA technoltechnolóógia rutin jelleggia rutin jellegűű éés s áállandllandóó
�� SSok az alkalmazott, standard termok az alkalmazott, standard terméék vagy k vagy 

szolgszolgááltatltatááss
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EmberkEmberköözpontzpontúú iriráányzatoknyzatok
�� Az emberi kapcsolatok irAz emberi kapcsolatok iráányzata (Human nyzata (Human 

Relations Approach)Relations Approach)
�� AA termeltermeléékenyskenyséégre az emberek kgre az emberek köözzöötti tti 

kapcsolatok, valamint pszichikus tkapcsolatok, valamint pszichikus téényeznyezőők hatnakk hatnak
�� George Elton MayoGeorge Elton Mayo

�� MagatartMagatartáástudomstudomáányi irnyi iráányzatnyzat
�� EEgygyéénini--, csoport, csoport-- éés szervezeti szints szervezeti szintűű magatartmagatartááss
�� SSzociolzociolóógia, pszicholgia, pszicholóógia gia éés menedzsment s menedzsment 

ismeretekismeretek
�� Kurt Lewin, Chester Barnard, Herbert Simon, Kurt Lewin, Chester Barnard, Herbert Simon, 

Douglas McGregorDouglas McGregor
75
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EMBERKEMBERKÖÖZPONTZPONTÚÚ IRIRÁÁNYZAT/1NYZAT/1

EltonElton MayoMayo (a Harvard Business (a Harvard Business SchoolSchool kutatkutatóója)ja)
Az informAz informáális csoport lis csoport éés a szociols a szociolóógiai tgiai téényeznyezőők k 

munkateljesmunkateljesíítmtméényre gyakorolt hatnyre gyakorolt hatáássáának vizsgnak vizsgáálatalata
Chicago Chicago ––ATT Western ATT Western ElectricElectric CompanyCompany
HawthorneHawthorne--ii üüzemzeméében kben kíísséérletek:rletek:

�� ÜÜzemi munkateljeszemi munkateljesíítmtméény vizsgny vizsgáálatok, tesztek,latok, tesztek,
�� MMéélyinterjlyinterjúúk,k,
�� CsoportbefolyCsoportbefolyáások elemzsok elemzéése.se.

KutatKutatáási eredmsi eredméények:nyek:
�� A nA nöövekvvekvőő teljesteljesíítmtméény alapja a jny alapja a jóó csoportmunka, a csoportmunka, a 

motivmotiváácicióó, a fel, a felüügyelet mgyelet móódjadja
�� A munkateljesA munkateljesíítmtméény fny füügg a dolgozgg a dolgozóók k éérzelmi rzelmi 

bebeáállllíítottstottsáággááttóóll
�� A munkacsoportok belsA munkacsoportok belsőő informinformáális struktlis struktúúrráája ja éés norms normáája ja 

meghatmeghatáározrozóó szerepszerepűű..
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EMBERKEMBERKÖÖZPONTZPONTÚÚ IRIRÁÁNYZAT/2NYZAT/2
„„MAYOIZMUSMAYOIZMUS”” eredmeredméényei:nyei:

1.1. FormFormáális lis –– informinformáális normlis normáák kk küüllöönbnböözzőősséégege
2.2. A motivA motiváácicióó nem csak anyagi, hanem emberi is nem csak anyagi, hanem emberi is 

lehetlehet
3.3. Az informAz informáális munkacsoport fontos szervezeti lis munkacsoport fontos szervezeti 

ttéényeznyezőő
4.4. InkInkáább a bb a „„demokratikusdemokratikus”” vezetvezetéés, mint az s, mint az 

autokratikusautokratikus
5.5. MunkateljesMunkateljesíítmtméény fny füügg a munkahelyi gg a munkahelyi 

eleléégedettsgedettséégtgtőőll
6.6. KommunikKommunikáácicióós csatorns csatornáák, k, participparticipáácicióó ––segsegíítenek tenek 

a vezeta vezetéésbensben
7.7. A vezetA vezetéés technikai s technikai éés szocis szociáális egylis együütttt
8.8. SzociSzociáálpszichollpszicholóógiai szgiai szüükskséégletek kielgletek kielééggííttéése se 

javjavíítja a teljestja a teljesíítmtméénytnyt
BME MVT
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EMBERKEMBERKÖÖZPONTZPONTÚÚ IRIRÁÁNYZAT/3 NYZAT/3 
Douglas Mc Gregor X Douglas Mc Gregor X éés Y elms Y elmééletelete

((öösszehasonlsszehasonlííttáás)s)
1.1. Klasszikus iskola Klasszikus iskola 

(X elm(X elméélet)let)
�� Az emberben Az emberben 

idegenkedidegenkedéés van a s van a 
munkmunkáával szemben. val szemben. 
A vezetA vezetéés ezt s ezt 
ellensellensúúlyozzalyozza

�� A vezetA vezetőői ki kéényszer nyszer éés s 
ellenellenőőrzrzéés fontoss fontos

�� Az Az áátlagembert tlagembert 
iriráánynyíítani kelltani kell

2.2. Human Human RelationRelation
(Y elm(Y elméélet)let)

�� Az ember nem idegenkedik a Az ember nem idegenkedik a 
munkmunkááttóóll

�� ElkElköötelezettstelezettséég, sajg, sajáát t 
iriráánynyííttááss

�� Jutalom remJutalom reméényenye
�� FelelFelelőőssssééggéérzetrzet
�� AlkotAlkotóókkéépesspesséég, lelemg, leleméény ny 

kkéépzelpzelőőererőő alaptulajdonsalaptulajdonsáága ga 
az embernekaz embernek

�� A vA váállalatok az ember llalatok az ember 
szellemi potenciszellemi potenciááljljáát csak t csak 
rréészben hasznszben hasznááljljáák ki.k ki.
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EMBERKEMBERKÖÖZPONTZPONTÚÚ IRIRÁÁNYZAT/4NYZAT/4
MagatartMagatartáástudomstudomáányi irnyi iráányzatnyzat

PszicholPszicholóógiagia
SzociolSzociolóógiagia kiemelt szerepekiemelt szerepe
AntropolAntropolóógia gia 

Kurt LewinKurt Lewin
�� VezetVezetőői sti stíílus hatlus hatáásaisai
Az egyAz egyéének magatartnek magatartáásvsvááltozltozáásainak fsainak fáázisaizisai
�� CsoportnormCsoportnormáák,kulturk,kulturáális normlis normáák k 

felolvasztfelolvasztáása,sa,
�� VVááltozltozáás megvals megvalóóssííttáásasa
�� MegvMegvááltozott magatartltozott magatartáás befagyaszts befagyasztáásasa
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EMBERKEMBERKÖÖZPONTZPONTÚÚ IRIRÁÁNYZAT/5NYZAT/5

ChesterChester BarnardBarnard
�� Az emberi kooperAz emberi kooperáácicióó, a kommunik, a kommunikáácicióó a a 

szervezet sikerszervezet sikeréének alapja nek alapja –– kköözzöös cs céél l 
éérdekrdekéébenben

�� CCéélelleléérréés ks köözzöösssséégbengben
�� EgyensEgyensúúly (ly (öösztsztöönznzéésre, teljessre, teljesíítmtméényre)nyre)

Herbert SimonHerbert Simon
�� Emberi dEmberi dööntntééshozatal shozatal ––
�� KorlKorláátozottan raciontozottan racionáális dlis dööntntééseksek
�� A dA dööntntéés nem s nem áállapot, hanem folyamatllapot, hanem folyamat

2. SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/1
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EMBERKEMBERKÖÖZPONTZPONTÚÚ IRIRÁÁNYZATNYZAT/6/6

A. A. MaslowMaslow szszüükskséégletglet--elmelmééletelete
1.1. FiziolFiziolóógiaigiai
2.2. BiztonsBiztonsáágigi
3.3. TTáársadalmi hovatartozrsadalmi hovatartozáás (szocis (szociáális szlis szüüksksééglet)glet)
4.4. TTáársadalmi elfogadottsrsadalmi elfogadottsáág (elismerg (elismeréés irs iráánti sznti szüüksksééglet)glet)
5.5. ÖÖnmegvalnmegvalóóssííttáás s 

Herzberg kHerzberg kéétfaktoros elmtfaktoros elmééletelete
1.1. HigiHigiééniai faktorok:niai faktorok: a munkaszitua munkaszituáácicióót jelzik, elt jelzik, eléégedetlensgedetlensééget get 

mutatnakmutatnak
�� MunkafeltMunkafeltéételektelek
�� Kompetens felettesKompetens felettes
�� BBéérr

2.2. MotivMotiváátoroktorok:: bebeáállllíítottstottsáágot befolygot befolyáásolnak, elsolnak, eléégedettsgedettsééget get 
teremtenekteremtenek

�� TeljesTeljesíítmtméényny
�� ElismerElismerééss
�� FelelFelelőősssséégg
�� ElElőőrejutrejutáás s 

SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY
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A motivA motiváácicióó alapjaialapjai

�� CselekvCselekvééseink alapvetseink alapvetőő indindííttéékai azok a kai azok a 
kkéésztetsztetééseksek, amelyeket valamely , amelyeket valamely 
szszüükskséégletglet hoz lhoz léétre. tre. 

�� A kA kéésztetsztetééseket, amelyek a seket, amelyek a 
szszüükskséégletet csillapgletet csillapííttóó viselkedviselkedéésre sre 
iriráányulnak nevezznyulnak nevezzüük k motivmotiváácicióónak.nak.

�� ErErőőőőőőőősebb ksebb kéésztetsztetéés s -- nagyobb nagyobb 
cselekvcselekvéési ksi kéészsszsééggel pggel páárosul.rosul.

(motus-mozgatni)

BME MVT
83

MotivMotiváácicióó éés teljess teljesíítmtméényny
Teljesítmény = 

f(Képesség x Motiváció)

Sokféle motivációs elmélet létezik. Ezek közül kettő:

1. Abraham Maslow elmélete: 30-as években 
publikálta, Elton Mayo tevékenyége hatott rá.  
(Mayo: „A nA nöövekvvekvőő teljesteljesíítmtméény alapja a jny alapja a jóó
csoportmunka, a motivcsoportmunka, a motiváácicióó, a fel, a felüügyelet mgyelet móódjadja””))

2.2. Frederick Herzberg elmFrederick Herzberg elméélete: 1967lete: 1967--68 USA 68 USA 
vváállalatoknllalatoknáál vl véégzett vizsggzett vizsgáálatok alapjlatok alapjáán n áállllíította totta 
fel.fel. BME MVT
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Abraham Abraham MaslowMaslow szszüüksksééglet glet 
hierarchia modelljehierarchia modellje

magasabb rendű
szükségletek 

alapszük-
ségletek

ön-
megvalósítás

megbecsülés

társas igény (szociális) 

biztonsági szükségletek

fiziológiai szükségletek
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Herzberg kHerzberg kééttttéényeznyezőős s 
elmelmééletelete

HigiHigiéénnéés ts téényeznyezőőkk
�� szemszeméélyes lyes 

kapcsolatokkapcsolatok
�� munkakmunkaköörrüülmlméényeknyek
�� munkahely biztonsmunkahely biztonsáágaga
�� fizetfizetééss

ŰŰ eleléégedetlensgedetlenséégg
MUNKA FELTMUNKA FELTÉÉTELEKTELEK

MotivMotiváácicióós ts téényeznyezőőkk
�� felelfelelőősssséég vg váállalllaláás s 
�� a nagyobb a nagyobb 

teljesteljesíítmtméényny
�� a fejla fejlőőddéés s 
�� a karriera karrierééppííttéés s 

lehetlehetőősséégege
ŰŰ eleléégedettsgedettséégg
MUNKA TARTALMAMUNKA TARTALMA
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Menedzsment tudomMenedzsment tudomáányi nyi 
megkmegköözelzelííttééss

�� KKvantitatvantitatíív mv móódszerek a ddszerek a dööntntéések sek 
megalapozmegalapozáássáára ra éés a termels a termeléési folyamatok si folyamatok 
iriráánynyííttáássáárara

�� EmberEmber--GGéép rendszerek mp rendszerek műűkkööddéése se 
termterméészetes kszetes köörrüülmlméények knyek köözzöötttt

�� a da dööntntéésre koncentrsre koncentráál;l;
�� gazdasgazdasáági hatgi hatéékonyskonysáági kritgi kritéériumok alapjriumok alapjáán javasol dn javasol döönteni nteni 

(jellemz(jellemzőő ccéélflfüüggvggvéények: minimnyek: minimáális klis kööltsltséégek, megtgek, megtéérrüülléési si 
rrááttáák);k);

�� formformáális matematikai modelleket alkalmaz;lis matematikai modelleket alkalmaz;
�� ererőősen tsen táámaszkodik a szmaszkodik a száámmííttáástechnikstechnikáára;ra;
�� techniktechnikáái: linei: lineááris programozris programozáás, PERT/CPM, szimuls, PERT/CPM, szimuláácicióók, sork, soráálllláási si 

modellek, korrelmodellek, korreláácicióó-- éés regresszis regresszióó elemzelemzééss
86
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Klasszikus Klasszikus éés HR felfogs HR felfogáás s 
öösszehasonlsszehasonlííttáásasa

�� Minden feladatra van Minden feladatra van 
legjobb mlegjobb móódszerdszer

�� RRéészletesebb szletesebb 
munkamegosztmunkamegosztáás, s, 
nagyobb teljesnagyobb teljesíítmtméényny

�� Legjobb mLegjobb móódszert a dszert a 
vezetvezetőő ismeriismeri

�� A termelA termeléékenyskenysééget get 
csak a mcsak a műűszaki tszaki téényeznyezőők k 
befolybefolyáásoljsoljáákk

�� MotivMotiváácicióó csak pcsak péénzzelnzzel
�� Amit nem ellenAmit nem ellenőőriznek riznek 

azt nem hajtjazt nem hajtjáák vk véégregre

�� Legjobb mLegjobb móódszer a dszer a 
dolgozdolgozóóttóól is fl is füügggg

�� MunkamegosztMunkamegosztáás s 
egyhangegyhangúússáága ga ⇒⇒
kisebb termelkisebb termelééss

�� A dolgozA dolgozóó tudja a tudja a 
legjobb mlegjobb móódszertdszert

�� LLéélektani tlektani téényeznyezőők is k is 
ddööntntőőekek

�� FelelFelelőőssssééggéérzet rzet éés s 
öönnáállllóóssáág ng nööveli a veli a 
teljesteljesííttőőkkéépesspesséégetget
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INTEGRINTEGRÁÁCICIÓÓS SZEMLS SZEMLÉÉLETLETŰŰ
IRIRÁÁNYZAT/1NYZAT/1

A vA váállalkozllalkozááss
�� SzociotechnikaiSzociotechnikai rendszer,rendszer,
�� NyNyíílt rendszer, ami a klt rendszer, ami a köörnyezetrnyezetéével szoros kapcsolatban vel szoros kapcsolatban 

vanvan
1.1. RendszerelmRendszerelmééletlet

1.1. RendszeranalRendszeranalíízis zis 
2.2. RendszerszintRendszerszintéézis   zis   

2.2. TranzakciTranzakcióós ks kööltsltséégelmgelmééletlet
1.1. Piaci tranzakciPiaci tranzakcióók, szerzk, szerzőőddéések sek 
2.2. VVáállalkozllalkozóói (menedzseri) tranzakcii (menedzseri) tranzakcióók, szerzk, szerzőőddéések sek 

3.3. KontingenciaKontingencia vagy szituvagy szituáácicióóelmelmééletlet
(nincs legjobb (nincs legjobb úút, nem minden t, nem minden úút egyformt egyformáán hatn hatéékony)kony)

1.1. TechnolTechnolóógiai iskolagiai iskola
2.2. NagysNagysáág iskolg iskoláájaja
3.3. KKüülslsőő kköörnyezet iskola (organikus rnyezet iskola (organikus éés mechanikus szervezet)s mechanikus szervezet)
4.4. ErErőőforrforrááss--ffüüggggéés elms elmééletlet
5.5. IntIntéézmzméényi elmnyi elmééletlet
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INTEGRINTEGRÁÁCICIÓÓS SZEMLS SZEMLÉÉLETLETŰŰ
IRIRÁÁNYZAT/2NYZAT/2

1.1. RendszerelmRendszerelmééletlet
1.1. RendszeranalRendszeranalííziszis

rréészekre bontszekre bontáás, specializs, specializáácicióók elemzk elemzéésese
2.2. RendszerszintRendszerszintéézis   zis   

„„tudomtudomáányok knyok köözzöötti mozgalomtti mozgalom””, az , az interdiszciplinaritinterdiszciplinaritáásrasra ttöörekvrekvééss

2.2. TranzakciTranzakcióós ks kööltsltséégelmgelmééletlet
1.1. Piaci tranzakciPiaci tranzakcióók, szerzk, szerzőőddéések sek 
2.2. VVáállalkozllalkozóói (menedzseri) tranzakcii (menedzseri) tranzakcióók, szerzk, szerzőőddéések sek 

A piaci vagy menedzseri A piaci vagy menedzseri üügyletek kgyletek köözzöött alternattt alternatíív viszony van: v viszony van: 
vagy a piacon kezdemvagy a piacon kezdeméényeznek, vagy a szervezeten belnyeznek, vagy a szervezeten belüül. l. 

Ennek a dEnnek a dööntntéésnek egyenes ksnek egyenes köövetkezmvetkezméénye nye a piac a piac éés a s a 
hierarchia khierarchia köözzöötti vtti váálasztlasztáás.s.

A megoldA megoldáás az informs az informáácicióós korls korláátokttoktóól fl füügg.gg.
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INTEGRINTEGRÁÁCICIÓÓS SZEMLS SZEMLÉÉLETLETŰŰ
IRIRÁÁNYZAT/3NYZAT/3

3.3. KontingenciaKontingencia vagy szituvagy szituáácicióóelmelmééletlet
(nincs legjobb (nincs legjobb úút, nem minden t, nem minden úút egyformt egyformáán hatn hatéékony)kony)

1.1. TechnolTechnolóógiai iskola giai iskola 
A vA váállalat szervezeti felllalat szervezeti felééppííttéésséének fnek főőbb jegyeit bb jegyeit 

(horizont(horizontáális lis éés vertiks vertikáális) az alkalmazott technollis) az alkalmazott technolóógia gia 
befolybefolyáásolja.solja.

2.2. NagysNagysáág iskolg iskoláájaja
A szervezeti mA szervezeti mééret befolyret befolyáásolja a szervezet struktsolja a szervezet struktúúrráájjáát. t. 

3.3. KKüülslsőő kköörnyezet iskola rnyezet iskola 
Organikus Organikus -- mechanikus szervezet jellemzmechanikus szervezet jellemzéés alakul ki, s alakul ki, éés a s a 

szervezet igazodik a kszervezet igazodik a küülslsőő kköörnyezethez.rnyezethez.
4.4. ErErőőforrforrááss--ffüüggggéés elms elmééletlet

A tulajdonosok, a szA tulajdonosok, a száállllííttóók, a vevk, a vevőők vagy mk vagy máás piaci s piaci 
szereplszereplőők befolyk befolyáása meghatsa meghatáározrozóó..

5.5. IntIntéézmzméényi elmnyi elmééletlet
Az erAz erőős s áállam llam –– mint meghatmint meghatáározrozóó kköörnyezeti szereplrnyezeti szereplőő ––

hathatáása dsa dööntntőő lehet a szervezet mlehet a szervezet műűkkööddéésséére.re.
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SzervezSzervezéés s 

�� MunkakMunkaköörröök kialakk kialakííttáásasa
�� ErErőőőőőőőőforrforráások biztossok biztosííttáásasa
�� Kapcsolatok lKapcsolatok léétrehoztrehozáásasa
�� Szervezeti forma Szervezeti forma 

kialakkialakííttáásasa

feladatok feladatok éés ers erőőforrforráások egymsok egymááshoz rendelshoz rendeléése, se, 
a ma műűkkööddéés strukturs strukturáálláásasa
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A szervezeti forma kialakA szervezeti forma kialakííttáásasa

�� Milyen paramMilyen paramééterek hatterek hatáározzrozzáák meg a k meg a 
szervezeti formszervezeti formáát?t?

�� Milyen szervezeti formMilyen szervezeti formáákbkbóól lehet l lehet 
vváálasztani?lasztani?

�� Milyen hatMilyen hatáásai vannak az Iskolsai vannak az Iskolááknak?knak?
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A szervezeti formA szervezeti formáák elsk elsőődlegesdleges
jellemzjellemzőőii

A szervezeti formA szervezeti formáák jellemzk jellemzéésekor sekor 
figyelemmel kell lenni:figyelemmel kell lenni:

1.1. a munkamegoszta munkamegosztáásra (ki, mit csinsra (ki, mit csináál)l)
2.2. a hata hatáásksköör megoszlr megoszláásra (ki, kit utassra (ki, kit utasíít)t)
3.3. a koordina koordináácicióóra (ki, kivel mra (ki, kivel műűkköödik egydik együütt)tt)

is, mint olyan jellemzis, mint olyan jellemzőőkre, amelyek kre, amelyek 
meghatmeghatáározrozóók a csoportba sorolk a csoportba soroláásnsnáál. l. 
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1.1. A munkamegosztA munkamegosztááss

�� egy nagyobb feladat regy nagyobb feladat réészekre bontszekre bontáássáát t éés s 
�� a ra réészfeladatoknak a szervezeti szfeladatoknak a szervezeti 

egysegyséégekhez rendelgekhez rendeléésséét jelenti, egyben t jelenti, egyben 
�� a szervezet tagola szervezet tagoláássáának az alapja.nak az alapja.

A munkamegosztA munkamegosztáás kialaks kialakííthatthatóó::
-- a funkcia funkcióók (feladatok),k (feladatok),
-- a terma terméékek,kek,
-- a  fa  fööldrajzi rldrajzi réégigióókk
alapjalapjáán.n.
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A szervezet dimenziA szervezet dimenzióóii

�� AttAttóól fl füüggggőően, hogy a munkamegoszten, hogy a munkamegosztáás s 
kialakkialakííttáássaa egy vagy tegy vagy tööbb szempont bb szempont 
figyelembevfigyelembevéételteléével tvel töörtrtééntnt--ee
megkmegküüllöönbnbööztetztetüünknk
�� eegydimenzigydimenzióóss
�� ttööbbdimenzibbdimenzióóss

szervezeteket.szervezeteket.
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2.2. A hatA hatáásksköörmegosztrmegosztááss

�� A  dA  dööntntéési si éés s 
�� az utasaz utasííttáási jogksi jogköörröök kialakk kialakííttáássáát, t, 
�� a megfelela megfelelőő felelfelelőősssséégek gek 

meghatmeghatáározrozáássáátt
jelenti.jelenti.

MegkMegküüllöönbnbööztethetztethetőőekek
�� egyvonalas egyvonalas ééss
�� ttööbbvonalasbbvonalas

szervezetek.szervezetek.
BME MVT
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Szervezeti felSzervezeti felééppííttééss

�� Egyvonalas szervezetek: Egyvonalas szervezetek: 
�� az alaz aláárendelt szervezeti egysrendelt szervezeti egyséégek csak gek csak 

egy felsegy felsőőbb egysbb egyséégtgtőől kaphatnak l kaphatnak 
utasutasííttáást st 

�� TTööbbvonalas szervezetek: bbvonalas szervezetek: 
�� az alaz aláárendelt egysrendelt egyséégeket tgeket tööbb felsbb felsőőbb bb 

szervezeti egysszervezeti egyséég is utasg is utasííthatja thatja 
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3.3. KoordinKoordináácicióó

�� Fogalma:Fogalma: egymegymáás mells melléé rendelrendeléés, s, 
öösszehangolsszehangoláás, s, „„megfelelmegfelelőő viszonyba viszonyba 
hozhozááss””. A szervezeti egys. A szervezeti egyséégek gek 
differencidifferenciáállóóddáása a munkamegosztsa a munkamegosztáásbsbóól l 
éés a hats a hatáásksköörröök megosztk megosztáássáábbóól adl adóóddóó
termterméészetes kszetes köövetkezmvetkezméény, ezny, ezéért nem rt nem 
ezen kezen küüllöönbsnbséégek megszgek megszüüntetntetéésséére, re, 
hanem a rhanem a réészeknek a szervezeti cszeknek a szervezeti céélok lok 
éérdekrdekéében tben töörtrtéénnőő öösszefogsszefogáássáára kell ra kell 
ttöörekedni.rekedni.
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KoordinKoordináácicióó
JelentJelentéése: se: 

�� a ka küüllöönfnfééle feladatokat vle feladatokat véégzgzőő, , 
�� elteltéérrőő hathatáásksköörrűű szervezeti egysszervezeti egyséégek mgek műűkkööddéésséét t 
�� a szervezet ca szervezet cééljainak elljainak eléérréése se éérdekrdekéébenben

öössze kell hangolni, ssze kell hangolni, 
�� biztosbiztosíítani kell a megfeleltani kell a megfelelőő egyegyüüttmttműűkkööddééssüüket.ket.

�� TTíípusai:pusai:
�� StrukturStrukturáálislis
�� TechnokratikusTechnokratikus
�� SzemSzeméélyorientlyorientááltlt
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A koordinA koordináácicióós eszks eszköözzöök tk tíípusaipusai
KoordinKoordináácicióós eszks eszkööz z 

ttíípusapusa
KoordinKoordináácicióós eszks eszköözz

StrukturStrukturáálislis �� Hierarchia (vertikHierarchia (vertikáális koordinlis koordináácicióó))
�� Ad hoc Ad hoc éés s áállandllandóó bizottsbizottsáág, team, g, team, 
projektprojekt
�� TermTerméékmenedzserekkmenedzserek
�� MMáátrix ttrix tíípuspusúú megoldmegoldáásoksok

TechnokratikusTechnokratikus
PlPl:                          TVSZ, SZMSZ:                          TVSZ, SZMSZ

�� SzabSzabáályok, szablyok, szabáályzatok, eljlyzatok, eljáárráásoksok
�� Tervek, programok, menetrendekTervek, programok, menetrendek
�� KKööltsltséégkeretek, pgkeretek, péénznzüügyi tervek, gyi tervek, 
elszelszáámolmolóáóárakrak

SzemSzeméélyorientlyorientááltlt �� KonfliktusfeloldKonfliktusfeloldáás, motivs, motiváálláás,       s,       
befolybefolyáásolsolááss

�� VezetVezetőőkivkiváálasztlasztááss
�� Szervezeti kultSzervezeti kultúúra, belsra, belsőő éértrtéékrendkrend BME MVT
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Szervezeti dimenziSzervezeti dimenzióó öösszetevsszetevőői, i, 
mmáásodlagos jellemzsodlagos jellemzőők k 

Centralizáció és
decentralizáció

Hierarchia nagysága

Utasítások egységessége
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CentralizCentralizáácicióó -- decentralizdecentralizáácicióó
A centralizA centralizáácicióó éés decentralizs decentralizáácicióó azt mutatja azt mutatja 
meg, hogy a dmeg, hogy a dööntntééseket a szervezet melyik seket a szervezet melyik 
szintjszintjéén hozzn hozzáák meg. k meg. 

A DECENTRALIZÁCIÓ
(a hatáskörök leadása) 

Előnyei:
• a munkával való elégedettség, 
• a teljesítmény, 
• a kreativitás és 
• az elkötelezettség növelése 
Hátrányai:

– a “rövidlátás” veszélye, 
– együttműködési 
nehézségek,
– belső konfliktusok.

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

BME MVT
104

A hierarchia nagysA hierarchia nagysáágaga
A hierarchia nagysA hierarchia nagysáága ga 
vvááltoztathatltoztathatóó..

�� Lapos szervezetek Lapos szervezetek 
�� kköönnyebben nnyebben 

decentralizdecentralizáálhatlhatóókk
�� SoklSokléépcspcsőős szervezetek s szervezetek 

�� a hierarchikus szervezetek a hierarchikus szervezetek 
centralizcentralizáácicióóra hajlamosakra hajlamosak

V

V
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Az utasAz utasííttáások egyssok egyséégessgesséégege
Jelenti:Jelenti:
�� Mindenkinek csak egy fMindenkinek csak egy föölléérendeltje lehet;rendeltje lehet;
�� Nagyon hatNagyon hatéékony megoldkony megoldáás;s;
�� A szolgA szolgáálati lati úút biztost biztosíítja, hogy az utastja, hogy az utasííttáások sok 

lefellefeléé, ill. az inform, ill. az informáácicióók felfelk felfeléé (esetenk(esetenkéént nt 
lefellefeléé is) minden egysis) minden egysééget elget eléérjenek; rjenek; 

�� Vannak olyan szervezetek, amelyekben tVannak olyan szervezetek, amelyekben tööbbfbbfééle le 
munkamegosztmunkamegosztáás s 

�� egyszerre egyszerre éés s 
�� azonos erazonos erőőssssééggel van jelen,ggel van jelen,
�� ilyenkor az utasilyenkor az utasííttáások egyssok egyséégessgessééggéének biztosnek biztosííttáása sa 

jelentjelentőős egyeztets egyeztetééseket igseket igéényel az egyes vezetnyel az egyes vezetéési si 
szinteken. szinteken. 
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LineLineááris szervezetris szervezet
Vezér1. szint

2. szint

3. szint

Horizontális
bővítés

Szolgálati utak
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A LINEA LINEÁÁRIS SZERVEZETI RIS SZERVEZETI 
FORMA MFORMA MŰŰKKÖÖDDÉÉSESE

Meghatározó a szolgálati út!

BME MVT
108

LineLineááris vagy vonalas szervezetris vagy vonalas szervezet

�� EgyszerEgyszerűű, , 
�� JJóól l ááttekinthetttekinthetőő, , 
�� EgyEgyéértelmrtelműű alaláá-- éés fs föölléérendeltsrendeltséégi viszonyok gi viszonyok 

�� Minden beosztottnak egy fMinden beosztottnak egy főőnnööke vanke van
�� UtasUtasííttáás, s, 
�� BeszBeszáámolmoláási ksi köötelezettstelezettséég,  g,  
�� Az utasAz utasííttáás s éés a jelents a jelentéés ugyanazon a vonalon, a szolgs ugyanazon a vonalon, a szolgáálati lati 

úúton tton töörtrtéénik. nik. 
�� A szervezet A szervezet 

�� horizonthorizontáális lis éés s 
�� vertikvertikáális tagozlis tagozóóddáása vsa vááltoztathatltoztathatóó a feladatok a feladatok 

mennyismennyisééggéének vnek vááltozltozáása esetsa esetéén n 
�� NagyszNagyszáámmúú ember irember iráánynyííthatthatóó

�� egyszeregyszerűű éés s 
�� homoghomogéén feladatok esetn feladatok esetéén.n.

ELŐNYÖK
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LineLineááris vagy vonalas szervezetris vagy vonalas szervezet

�� Rugalmatlan,Rugalmatlan,
�� ÚÚj feladatok  j feladatok  úúj szervezeti egysj szervezeti egysééget generget generáálnak,lnak,
�� NehNehéézkes, idzkes, időőben elhben elhúúzzóóddóó az az úúj feladatok megoldj feladatok megoldáása, sa, 
�� A kommunikA kommunikáácicióó csak szolgcsak szolgáálati lati úúton megengedettton megengedett

�� InformInformáácicióó--torzultorzuláás,s,
�� BizonytalansBizonytalansáág,g,
�� LassLassúússáág g 

�� A A felsfelsőővezetvezetééss koordinkoordináállóó, ir, iráánynyííttóó tevtevéékenyskenyséége, a ge, a 
sokfsokfééle problle problééma miatt, rendkma miatt, rendkíívvüül l öösszetettsszetettéé vváálhatlhat

�� JJóól alkalmazhatl alkalmazhatóó::
•• kismkismééretretűű szervezetek esetszervezetek esetéében,  (pl. ben,  (pl. úújonnan jonnan 

alapalapíított kisvtott kisváállalkozllalkozáások)sok)
•• stabil mstabil műűkkööddéési viszonyokkal, kevsi viszonyokkal, kevéés vs vááltozltozáással, ssal, 
•• kismkismééretretűű innovinnováácicióós ks kéényszernnyszernééll
•• VVáálslsáághelyzetben: csghelyzetben: csőődmenedzseldmenedzseléés s „„kkéézizi”” iriráánynyííttáássalssal

HÁTRÁNYOK
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TIPIKUS TIPIKUS SZERVEZETI FORMSZERVEZETI FORMÁÁKK/2/2

TTöörzsegysrzsegyséégigi

V
Törzs 

3. szint

1. szint

2. szint
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A TA TÖÖRZSEGYSRZSEGYSÉÉGI SZERVEZET GI SZERVEZET 
MMŰŰKKÖÖDDÉÉSESE

A tA töörzskar frzskar főő feladata: a szakmai hozzfeladata: a szakmai hozzáéáértrtéés s 
nnöövelveléésese
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TTöörzsegysrzsegyséégi szervezetgi szervezet

E szervezeti forma kialakulE szervezeti forma kialakuláássáának indoka:nak indoka:
�� a vezeta vezetőő ttúúlterheltslterheltsééggéének csnek csöökkentkkentéése, se, 
�� a szakmai sza szakmai szíínvonal nnvonal nöövelveléése se 

�� A lineA lineááris szervezet kiegris szervezet kiegéészszüül egy l egy 
ttöörzsegysrzsegysééggel, kggel, küüllöönfnfééle szakmle szakmáák szakk szakéértrtőőivel ivel 

�� utasutasííttáási joguk nincs,si joguk nincs,
�� feladatuk: tanfeladatuk: tanáácsadcsadáás a vezets a vezetőőneknek

�� A szervezetben jelentkezA szervezetben jelentkezőő sokrsokrééttűű problprobléémmáákk
�� jogi, adjogi, adóózzáási, kereskedelmi stb. si, kereskedelmi stb. 

szakmailag megalapozott kezelszakmailag megalapozott kezeléésese
�� UtasUtasííttáás csak a szolgs csak a szolgáálati lati úúton adhatton adhatóó kiki
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TIPIKUS TIPIKUS SZERVEZETI FORMSZERVEZETI FORMÁÁKK/3/3

FunkcionFunkcionáálislis

V

Gazd.Műsz. IT Mark. Hum.

3. szint

1. szint

2. szint
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A FUNKCIONA FUNKCIONÁÁLIS SZERVEZET LIS SZERVEZET 
MMŰŰKKÖÖDDÉÉSESE

SZMSZ:SZMSZ:
szervezeti szervezeti éés ms műűkkööddéési szabsi szabáályzatlyzat
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FunkcionFunkcionáálislis szervezetszervezet

JellemzJellemzőők:k:
�� KoordinKoordináácicióó, hat, hatáásksköörröök szabk szabáályozlyozáása,sa,
�� SzabSzabáályzatok,lyzatok,
�� MMűűkkööddéési elsi előőíírráásoksok

�� EgyeztetEgyeztetéések, sek, 
�� HorizontHorizontáális kapcsolattartlis kapcsolattartáás,  kommuniks,  kommunikáácicióó

�� DDööntntéési jogksi jogköörröök tk tööbbnyire centralizbbnyire centralizááltak, a ltak, a 
jelentjelentőős ds dööntntéések a felssek a felsőő szinten szszinten szüületnek letnek 

�� AlkalmazhatAlkalmazhatóó: : 
�� Stabil piacok,Stabil piacok,
�� Lassan vLassan vááltozltozóó tudomtudomáányosnyos--technikai ktechnikai köörnyezet, rnyezet, 
�� SzSzűűk termk terméékskkskáála esetla esetéén.n.
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FunkcionFunkcionáálislis szervezetszervezet

�� A szakmai (funkcionA szakmai (funkcionáális) specializlis) specializáácicióó, , 
�� A termelA termeléési  folyamatok csi  folyamatok céélszerlszerűű

kialakkialakííttáása sa éés szabs szabáályozottslyozottsáága nga nöövelik velik 
a termela termeléékenyskenysééget,  get,  

�� A gazdasA gazdasáágossgossáág javul. g javul. 

ELŐNYÖK
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FunkcionFunkcionáálislis szervezetszervezet

�� Nem adaptNem adaptíív szervezeti forma,v szervezeti forma,
�� ÚÚj igj igéényre lassan reagnyre lassan reagáál, nem tud a piac l, nem tud a piac 

kihkihíívváásainak idsainak időőre megfelelni (pl. Posta URH)re megfelelni (pl. Posta URH)
�� SzSzééles termles terméékvkváálasztlasztéékot nem tud a rendszer kot nem tud a rendszer 

kezelni az kezelni az ááttekinthetetlen anyagi ttekinthetetlen anyagi éés s 
informinformáácicióós folyamatok, a his folyamatok, a hiáányos koordinnyos koordináácicióó
miattmiatt

�� Felesleges tartalFelesleges tartaléékok keletkeznek.kok keletkeznek.

HÁTRÁNYOK
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TIPIKUS TIPIKUS SZERVEZETI FORMSZERVEZETI FORMÁÁKK/4/4
DivDivíízionzionáálislis

�� TermTerméék (mosk (mosóópor, por, üüddííttőő))
�� VevVevőőcsoportok (ncsoportok (nőő, ffi pl. , ffi pl. 

divathdivatháázaknzaknáál)l)
�� FFööldrajzi rldrajzi réégigióó
JellemzJellemzőői:i:
�� ÖÖnnáállllóóssáág,g,
�� FelelFelelőősssséégvgváállalllaláás a s a 

divdivíízizióókbankban
�� StratStratéégia gia éés operats operatíív v 

tevtevéékenyskenyséégek szgek széétvtváálláásasa

V

M,T,K

D1 D2 D3

M,T,K M,T,K

Váll.TervezésVáll.Pénzügy

Kut.-fejl.

Jelmagyarázat: 
V=vezér, D=divízió, M=műszaki, T=termelési, K=kereskedelmi
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A DIVIZIONA DIVIZIONÁÁLIS SZERVEZET LIS SZERVEZET 
MMŰŰKKÖÖDDÉÉSESE

�� Nagy szervezetNagy szervezet
�� beszbeszáállllííttóókk
�� kormkormáányzatnyzat
�� versenytversenytáársakrsak

�� Kis szervezetKis szervezet
�� iriráánynyííttááss
�� motivmotiváácicióó
�� versenyszellemversenyszellem

„„SmallSmall is is beautifulbeautiful!!””
Janus arcJanus arcúú szervezetszervezet
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DivDivíízionzionáálislis szervezetszervezet

�� AdaptivitAdaptivitáás, s, 
�� Piaci orientPiaci orientáácicióó, , 
�� A piaci vA piaci vááltozltozáások az elksok az elküüllöönnüült divlt divíízizióókra kra 

hatnak (pl. hatnak (pl. áázsiai, mexikzsiai, mexikóói stb. i stb. ppüü--ii vváálslsáág)g)
�� A kockA kockáázat viszonylag kisebb,zat viszonylag kisebb,
�� ÉÉrvrvéényesnyesüül az l az öönnáállllóóssáágbgbóól, l, 

felelfelelőősssséégvgváállalllaláásbsbóól szl száármazrmazóó öösztsztöönznzőő ererőő. . 

ELŐNYÖK
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DivDivíízionzionáálislis szervezetszervezet

�� Az elkAz elküüllöönnüültsltséég tg túúlzott lzott öönnáállllóóssáághoz ghoz 
vezethet, ami a cvezethet, ami a céég szg szééthullthulláássáát t 
eredmeredméényezheti,nyezheti,

�� A hatalmi harcok a divA hatalmi harcok a divíízizióók kk köözzöött belstt belsőő
gyenggyengííttőő hathatáássúúak. ak. 

HÁTRÁNYOK
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TIPIKUS TIPIKUS SZERVEZETI FORMSZERVEZETI FORMÁÁKK/5/5

Vezér

Termék 1.

Műszaki Gazdasági Termelési Keresk. Humán

Termék 2.

Termék 3.

Mátrix szervezet
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MMáátrix szervezettrix szervezet

MMáátrixtrix
�� TermTerméékorientkorientáált,lt,
�� ProjektorientProjektorientáált lt 

szervezetszervezet
�� FunkcionFunkcionáális lis ééss
�� TTáárgyi elvrgyi elvűű

munkamegosztmunkamegosztáás s 
egyidejegyidejűűlegleg

�� Konfliktusok magas Konfliktusok magas 
szintjeszintje

�� Egyik rEgyik réésze stabil, sze stabil, 
mmáásik rsik réésze dinamikussze dinamikus

SZERVEZETI
EGYSÉGEK -

SZAKEMBEREK

TE
RM

ÉK
EK

 –
T1

, T
2,

 …
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MMáátrixtrix szervezetszervezet

�� KKéét kt küüllöönbnböözzőő nnéézzőőpontpontúú menedzsernek egy menedzsernek egy 
adott probladott probléémmáárróól egyl együüttesen kell dttesen kell dööntenie, ntenie, 
szszéélesebb horizonton gondolkodnak a clesebb horizonton gondolkodnak a céég g 
éérdekrdekéében, innovatben, innovatíív szemlv szemléélet,let,

�� A menedzserek kA menedzserek köözti interakcizti interakcióók k 
javjavííthatjthatjáák a szervezet irk a szervezet iráánynyííttáássáának a nak a 
minminőőssééggéét,t,

�� A konfliktusok megoldA konfliktusok megoldáássáának pozitnak pozitíív hatv hatáása sa 
ééppííttőő, el, előőremutatremutatóó a ca céég szg száámmáára, ra, áállandllandóó
tanultanuláási folyamat.si folyamat.

ELŐNYÖK
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MMáátrixtrix szervezetszervezet

�� A menedzserek kA menedzserek köözti rivalizzti rivalizáálláás hatalmi s hatalmi 
harcot idharcot idéézhet elzhet előő,,

�� A dA dööntntéések elhsek elháárrííttáása, a felelsa, a felelőősssséég g 
vváállalllaláássááttóól vall valóó tarttartóózkodzkodáás a ks a köözzöös ds dööntntéés s 
helyett,helyett,

�� ÁÁllandllandóó konfliktushelyzet jelenlkonfliktushelyzet jelenlééte,te,
�� IdIdőőben nem dben nem dööntenek, ami veszntenek, ami veszéély, ly, 

kküüllöönnöösen krsen kríízis helyzetbenzis helyzetben

HÁTRÁNYOK
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EgyEgy-- éés ts tööbbvonalas szervezetekbbvonalas szervezetek
ElElőőnynyöökk HHáátrtráányoknyok

Egyvonalas Egyvonalas 
szervezetszervezet
(line(lineááris, ris, 
ttöörzsegysrzsegyséégi)gi)

�� Az alAz aláá-- éés fs föölléérendeltsrendeltséég, a g, a 
kompetencikompetenciáák k éés a felels a felelőősssséég g 
vilviláágos gos éés egys egyéértelmrtelműű
�� A kapcsolatok A kapcsolatok 
ááttekinthetttekinthetőőek ek éés egyszers egyszerűűekek
�� A hierarchia megvA hierarchia megvééd md máások sok 
visszavisszaééllééseitseitőől l éés s 
beavatkozbeavatkozáásaitsaitóól l 

�� A felettes egysA felettes egyséégeket geket 
jelentjelentőősen igsen igéénybe veszi a nybe veszi a 
koordinkoordináácicióós feladatok ells feladatok ellááttáásasa
�� Nagy mNagy méélyslyséégi tagozgi tagozóóddáás s 
esetesetéén hosszn hosszúú éés ks köörrüülmlméényes nyes 
utasutasííttáási si éés informs informáácicióós utak s utak 
alakulnak kialakulnak ki
�� SzemSzeméélyes flyes füüggggőősséég jg jöön ln léétre a tre a 
felettesek felettesek éés a beosztottak s a beosztottak 
kköözzöötttt

TTööbbvonalas bbvonalas 
szervezetszervezet
(funkcion(funkcionáális, lis, 
divdivíízionzionáálislis, , 
mmáátrix)trix)

�� A funkciA funkcióók elosztk elosztáása rsa réévvéén n 
nagyfoknagyfokúú specializspecializááltsltsáág g 
jellemzjellemzőő
�� Az utasAz utasííttáási si éés informs informáácicióós s 
utak kutak köözvetlenekzvetlenek
�� ÚÚjszerjszerűű megoldmegoldáásokat sokat 
felszfelszíínre hoznre hozóó, produkt, produktíív v 
konfliktusok jkonfliktusok jöönnek lnnek léétretre

�� Az Az öösszssz--vváállalatillalati koordinkoordináácicióós s 
tevtevéékenyskenyséég sorg soráán a kompetencia n a kompetencia 
éés a felels a felelőősssséég elhatg elhatáárolroláása sa 
problematikusproblematikus
�� A hibA hibáéáért valrt valóó felelfelelőőssssééget get 
nehnehééz megz megáállapllapíítanitani
�� A szakmai alapon lA szakmai alapon léétrejtrejöövvőő
konfliktusok szemkonfliktusok szeméélyesslyesséé
vváálhatnaklhatnak
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Tipikus szervezeti formTipikus szervezeti formáákk

�� Rugalmatlan, statikus formRugalmatlan, statikus formáák:k:
�� LineLineáárisris
�� TTöörzsegysrzsegyséégigi
�� FunkcionFunkcionáálislis
�� DivDivíízionzionáálislis

�� Rugalmas dinamikus formRugalmas dinamikus formáák:k:
�� DivDivíízionzionáálislis
�� MMáátrixtrix

BME MVT

Csoportmunka alapjaiCsoportmunka alapjai
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FogalomFogalom
�� CsoportCsoport kkéét vagy tt vagy tööbbbb egymegymáással ssal 

interakciinterakcióóbanban lléévvőő ember, akik ember, akik hathatáássalssal
vannakvannak egymegymáásra. Az interakcisra. Az interakcióó éés az s az 
egymegymáásra hatsra hatáás elengedhetetlen ahhoz, hogy s elengedhetetlen ahhoz, hogy 
csoportrcsoportróól beszl beszééljljüünk, mert nk, mert e ne néélklküül csak l csak 
emberek egyemberek együüttestteséérrőőőőőőőől lehet szl lehet szóó..

�� A csoport fA csoport fóókuszkuszáálja a tlja a táársas rsas éélet jelenslet jelenséégeit, geit, 
a tagok ka tagok köözzöötti ttti táársas interakcirsas interakcióó feltfeltéételezi a telezi a 
kköözzööttttüük zajlk zajlóó kommunikkommunikáácicióót, egymt, egymáás s 
éészlelszleléésséét, szemt, szeméélyklyköözi kapcsolatokat, kzi kapcsolatokat, köözzöös s 
bebeáállllííttóódottsdottsáágotgot, kialakult st, kialakult stáátuszokat tuszokat éés s 
szerepeket, mszerepeket, műűkkööddéési szabsi szabáályokat.lyokat. BME MVT
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A csoportban valA csoportban valóó rréészvszvéétel indokaitel indokai

SzSzáámos tmos téényeznyezőő::
•• KKöözzöös s éérdek, krdek, köözzöös cs cééll
•• A csoport ereje, befolyA csoport ereje, befolyáása, presztsa, presztíízsezse
•• A tagok szemA tagok szeméélyislyiséége, vonzerejege, vonzereje
•• Az interakciAz interakcióók lehetk lehetőősséége stb.ge stb.
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A csoportok lA csoportok léétrejtrejööttette

�� Fizet, hogy tagja Fizet, hogy tagja 
legyen egy legyen egy 
csoportnakcsoportnak

�� Hatalmi Hatalmi 
eszkeszköözzöökkel kkel 
kkéényszernyszeríítik a tik a 
tagstagsáágra gra 

Két széls őőőőség:
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A csoportok tA csoportok tíípusaipusai

A csoportokat többféle típusba sorolhatjuk:

� menedzseri csoport / tevékenységi csoport

� formális csoport / informális csoport

� statikus csoport / dinamikus csoport
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FormFormáális csoportlis csoport
�� A szervezet (menedzsment) A szervezet (menedzsment) „„felfelüülrlrőőll”” hozza hozza 

lléétre, a belstre, a belsőő munkamegosztmunkamegosztáásnak megfelelsnak megfelelőőenen
�� A tagok szA tagok szááma korlma korláátozott tozott éés a csoport zs a csoport záárt rt 
�� A tagok kA tagok köözzöötti tti kommunkikkommunkikáácicióó, interakci, interakcióó

esetleges, fesetleges, főőkkéént a munknt a munkáára korlra korláátoztozóódikdik
�� A tagsA tagsáág szabg szabáályai meghatlyai meghatáározottak, a tagok rozottak, a tagok 

funkcifunkcióói szinti szintéén meghatn meghatáározottak s nem rozottak s nem öönknkéént nt 
vváállaltakllaltak

�� LegtLegtööbbszbbszöör r áállandllandóó csoportok, de lcsoportok, de lééteznek teznek 
„„projektprojekt--teamekteamek”” melyek egy meghatmelyek egy meghatáározott rozott 
feladat feladat éérdekrdekéében, meghatben, meghatáározott ideig rozott ideig 
mműűkköödnekdnek
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InformInformáális csoportlis csoport
�� Az egyAz egyééni ni éérdeklrdeklőőddéés, szs, szüükskséégletek, vonzalmak gletek, vonzalmak 

alapjalapjáán n –– spontspontáán mn móódon don -- jjöön ln léétretre
�� A tagok kA tagok köözvetlen, szemzvetlen, szeméélyes ismeretslyes ismeretséégben gben áállnakllnak
�� A csoport tagjainak szA csoport tagjainak szááma korlma korláátozott, de a tozott, de a 

csoport nyitottcsoport nyitott
�� A tagok kA tagok köözzöött folyamatos a kommuniktt folyamatos a kommunikáácicióós s éés az s az 

interakciinterakcióó
�� A tagsA tagsáág kg köözzöös s éérdekeken rdekeken éés s éértrtéékrendszeren krendszeren 

alapszikalapszik
�� A tagoknak meghatA tagoknak meghatáározott, rozott, öönknkéént vnt váállalt funkcillalt funkcióója ja 

van a csoporton belvan a csoporton belüüll
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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

A kA kééttagttagúú csoport (dicsoport (diáád)d)
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A hA hááromtagromtagúú csoport (csoport (tritriáádd))
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
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A kiscsoportA kiscsoport
� 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
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A csoportmA csoportmééret nret nöövekedvekedéésséévelvel

� 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



BME MVT
139

A csoportmunka eredmA csoportmunka eredméényeinyei

�� TermelTermeléékenyskenyséégg
�� MegelMegeléégedettsgedettséégg
�� BiztonsBiztonsáágg
�� VonzerVonzerőő,  ,  megtartmegtartóókkéépesspesséégg
�� TanulTanuláás s éés fejls fejlőőddééss
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A csoporthoz tartozA csoporthoz tartozáás els előőnyei nyei 
az egyaz egyéén szn száámmáárara

�� BiztonsBiztonsáág, vg, véédelemdelem
�� TTáámogatottsmogatottsáágg
�� InterakciInterakcióók lehetk lehetőősséégege
�� FejlFejlőőddéési lehetsi lehetőősséég g 
�� PozitPozitíív pszichv pszichéés s áállapot llapot –– nnöövekvvekvőő

öönbecsnbecsüülléés, pozits, pozitíív v öönnéértrtéékelkelééss
�� NNöövekvvekvőő egyegyééni hatni hatéékonyskonysáágg
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A referencia csoportA referencia csoport

� Kiemelkedő fontossággal bír a referencia vagy más 
szóval az elsőőőődleges csoport. 

� A referencia csoport funkciója az, hogy 
összehasonlítási alapot ad az egyén számára a 
saját viselkedése megítéléséhez, és támogatást, 
visszacsatolást kap bizonyos elképzeléseir őőőől.

� A referencia csoport nagyon fontos az ember 
számára, mert személyisége ezzel azonosul és az 
ott meglévő értékek és normák erőteljesen 
befolyásolják az egyén viselkedését. 
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Az egyAz egyéén n éés a csoport s a csoport 

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

� biztonsági igény: az egyedüllét bizonyta-
lanságát csökkentheti, megszüntetheti a 
csoport. A csoporttag magabiztosabbnak, 
erősebbnek, vállalkozóbbnak érzi magát, 
jobban viselheti a környezetből jelentkező
nehézségeket, fenyegetéseket.

� 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
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� megbecsülés iránti igény: az elfogadás iránt 
igény kielégíthető a megfelelő státusszal 
rendelkező csoport közbeiktatásával

� kihívás teljesítéséhez kapcsolódó igénynek: a 
célok elérésének, a  munkamegosztás miatt 
egyedül csak ritkán felelhetünk meg, tehát 
ebben is szerepe van a csoporttagságnak
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HHáátrtráányoknyok
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.
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A szervezet A szervezet éés a csoports a csoport
Ki kell térnünk arra is, hogy a szervezet oldaláról 
milyen előnyök és/vagy milyen hátrányok 
származhatnak a csoportok működéséből. 

Előőőőnyök :
� 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.
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A csoportkohA csoportkohéézizióó
kialakulkialakuláásasa

�� A kohA kohéézizióó megmutatja, hogy a tagok milyen megmutatja, hogy a tagok milyen 
mméértrtéékben kkben kööttőődnek a csoporthoz dnek a csoporthoz éés ks kíívváánnak nnak 
tagja maradni. (Kohtagja maradni. (Kohéézizióó: azon er: azon erőők eredk eredőője, amely je, amely 
a csoporttagsa csoporttagsáág fenntartg fenntartáássáára ra öösztsztöönnööz)z)

�� TTéérbeli, fizikai krbeli, fizikai köözelszelséégg
�� KKöözzöös felfogs felfogáások nsok néézetek, zetek, éértrtéékrendkrend
�� KKöözzöös s éérdekek, crdekek, cééloklok
�� KKöözzöös gondolkods gondolkodáási rendszersi rendszer
�� Specifikus szabSpecifikus szabáályzlyzóókk-- csoportnormcsoportnormáák k -- nynyúújtotta jtotta 

biztonsbiztonsáágg
BME MVT
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A kohA kohéézizióót ert erőőssííttőő
kköörrüülmlméényeknyek

�� A beA beáállllííttóóddáások sok éés cs céélok azonosslok azonossáágaga
�� KKüülslsőő fenyegetfenyegetéések (a ksek (a köözzöös sors megvils sors megviláággíítja a tja a 

kköölcslcsöönnöös fs füüggggőőssééget)get)
�� CsoportmCsoportmééret; kismret; kismééretretűű csoportok csoportok öösszetartsszetartóóbbak, bbak, 

mert lehetmert lehetőősséég van teljes kg van teljes köörrűű interakciinterakcióókra (nagy kra (nagy 
csoportok esetcsoportok esetéén a diverzitn a diverzitáás ns nőő, a koh, a kohéézizióó cscsöökken)kken)

�� CsoportCsoportöösztsztöönznzőők nk nöövelik, az egyvelik, az egyééni ni öösztsztöönznzőők k 
cscsöökkentik a kohkkentik a kohéézizióótt

�� SzemSzeméélyes preferencilyes preferenciáákra kra ééppííttőő feladatkiadfeladatkiadáás s 
�� ElkElküüllöönnííttéés; izols; izoláált csoportok nagyobb lt csoportok nagyobb öösszetartsszetartáást st 

mutatnak, egyedinek mutatnak, egyedinek éés ks küüllöönlegesnek nlegesnek éérzik magukat rzik magukat 
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A szervezet A szervezet éés a csoports a csoport
Hátrányok :
� a felel őőőősség 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 összege, ez a szinergiahatással 
ellentétes.
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A csoportban nyA csoportban nyúújtott teljesjtott teljesíítmtméényt nyt 
befolybefolyáásolsolóó ttéényeznyezőőkk

�� InternalizInternalizáácicióó -- a ka köözzöös s 
gondolkodgondolkodáási rendszer si rendszer 
befogadbefogadáásasa

�� A csoport befolyA csoport befolyáás s 
elfogadelfogadáássáára valra valóó nyitottsnyitottsáágg

�� ÉÉrdekazonossrdekazonossáág felismerg felismeréésese
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CsoportnormCsoportnormáákk

�� NormNormáák = a mk = a műűkkööddéésre vonatkozsre vonatkozóó
szabszabáályok (lyok (íírott, rott, ííratlan)ratlan)

�� A normA normáák ck céélja:lja:
�� hasznos eligazhasznos eligazííttáást jelent a tag szst jelent a tag száámmáára a ra a 

csoport megcsoport megéértrtééssééhez hez éés felfogs felfogáássááhozhoz
�� azonosazonosíítani tudja a helyes tani tudja a helyes éés helytelen s helytelen 

magatartmagatartáási formsi formáákatkat
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A csoportnormA csoportnormáák fajtk fajtááii

Teljesítménynormák: az elvárt kimeneti érték, mennyire 
keményen kell dolgozni, hogyan, milyen gondossággal kell 
elvégezni a munkát.
Erőőőőforrás-elosztásra vonatkozó normák: a jutalmak és a 
jövedelmek elosztása, a nehéz és a könnyű munkák szétosztása, 
a berendezések, eszközök szétosztása.
Küls őőőő 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. 
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CsoportnormCsoportnormáák 5 jellemzk 5 jellemzőőjeje

1.1. MegjelenMegjelenííti a csoport strukturti a csoport strukturáális sajlis sajáátosstossáágaitgait
2.2. SzigorSzigorúúan a magatartan a magatartáásra vonatkozik, nem az sra vonatkozik, nem az 

emberek egyemberek egyééni gondolataira vagy ni gondolataira vagy éérzelmeirerzelmeire
3.3. Csak olyan magatartCsak olyan magatartáási elemekkel foglalkozik, si elemekkel foglalkozik, 

amit a csoport tamit a csoport tööbbsbbséége fontosnak tartge fontosnak tart
4.4. ÁÁltalltaláában a normban a normáák lassan vk lassan vááltoznak, de kivltoznak, de kivéételes teles 

helyzetekben khelyzetekben kéépesek gyorsan fejlpesek gyorsan fejlőődnidni
5.5. Nem minden tagra vonatkoznak (magasabb Nem minden tagra vonatkoznak (magasabb 

ststáátusztuszúúak kivak kivéételt ktelt kéépezhetnek, pezhetnek, úúj belj belééppőőkre kre 
szigorszigorúú alkalmazkodalkalmazkodáási ksi kéényszer nehezedik)nyszer nehezedik)
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A konformitA konformitááss
A normák elfogadását, a norma szerinti
viselkedést nevezzük konformitásnak . 

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:
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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.

A konformitás szintjei 
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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.

A konformitás szintjei 
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3. Internalizáció:

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

A konformitás szintjei 
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A csoportnormA csoportnormáák erk erőőssííttéése se 
vagy vvagy vááltoztatltoztatáásasa

A normA normáák erk erőőőőőőőőssíítik a ctik a céélok lok 
teljesteljesííttéésséét:t:

�� Mutassuk meg, hogy az egyMutassuk meg, hogy az egyéén n 
éés a szervezet cs a szervezet cééljai ljai 
alapvetalapvetőően megegyezen megegyezőőkk

�� Jutalmazzuk a normaJutalmazzuk a norma--
konform viselkedkonform viselkedééstst

�� Mutassuk meg, hogyan Mutassuk meg, hogyan 
jjáárulnak hozzrulnak hozzáá a tagok a a tagok a 
csoport eredmcsoport eredméénynyééhezhez

�� A kA köövetelmvetelméények nyek 
megfogalmazmegfogalmazáássáát a tagok t a tagok 
vvéégezzgezzéékk

�� Aki nem alkalmazkodik, azt Aki nem alkalmazkodik, azt 
kizkizáárjrjáákk

A normA normáák ellentk ellentéétben tben áállnak a llnak a 
menedzseri szmenedzseri száándndéékkalkkal

�� KKööss szss szöövetsvetsééget a hasonlget a hasonlóó
felfogfelfogáássúú tagokkaltagokkal

�� TTáárgyalj a crgyalj a céélokrlokróól l éés a s a 
tervekrtervekrőől a szl a szöövetsvetséégesek gesek 
bevonbevonáássáávalval

�� Ne engedj a Ne engedj a 
kköövetelmvetelméényekbnyekbőől csak a l csak a 
bbéékesskesséég kedvg kedvéééértrt

�� Tarts ki a nTarts ki a néézeted mellet a zeted mellet a 
ttáársadalmi nyomrsadalmi nyomáás ellens ellenéérere

�� NyilvNyilváánosan ernosan erőőssíítsd az tsd az 
egyegyüüttmttműűkkööddéés fontosss fontossáággáát t 
éés jutalmazds jutalmazd
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Magas teljesMagas teljesíítmtméénynormnynormáák k 
alapjaalapja

�� Az elAz eléégedettsgedettsééget nyget nyúújtjtóó munkafeladatmunkafeladat
�� A vezetA vezetőők irk iráánti bizalom, az a hit, hogy a nti bizalom, az a hit, hogy a 

dolgozdolgozóók jk jóóllééte fontos szte fontos száámukramukra
�� A hit abban, hogy a szervezet cA hit abban, hogy a szervezet cééljai ljai 

éértrtéékesekkesek
�� A munkahely biztonsA munkahely biztonsáága nga nőő nagyobb nagyobb 

teljesteljesíítmtméény esetny esetéén n 
�� ÖÖsszefsszefüüggggéés s éérzrzéékelkeléése a se a 

csoportteljescsoportteljesíítmtméény ny éés az els az eléégedettsgedettsééget get 
nynyúújtjtóó dolgok kdolgok köözzöötttt BME MVT
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Szerepek a csoportbanSzerepek a csoportban
Szerepalatt 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 betöltőőőőjéhez 
kapcsolódik.
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A csoportszerepek A csoportszerepek éértelmezrtelmezéésese

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

Szerep- A csoport többi tagja által elvárt, és felénk 
elvárás a tagok által közölt, a csoport által remélt 

viselkedés

Szerep- A szerepelvárások számunkra nem 
kétértelműség egyértelműek, nem tudjuk mely 

viselkedésünket fogadják,vagy utasítják el.

Szerep- A szerep összhangban van értékeinkkel, 
azonosság felfogásunkkal.

Szerep- A szerepek olyan követelményeket 
konfliktus támasztanak, melyeket nem fogadunk el, 

vagy időben ütköznek stb..

észlelés
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A csoportszerepekA csoportszerepek

Feladat
orientált

Kapcsolat
orientált

Magunkra 
irányuló

Kezdeményező

Információ-
gyűjtő

Vélemény-
alkotó

Értékelő

Harmonizáló

Békéltető

Bátorító

Előmozdító

Blokkoló

Elismerés
hajszoló

Domináló

Visszahúzódó
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A csoportszerepekA csoportszerepek
A csoport teljesítménye alapvetően a feladat-

és a kapcsolatorientált szerepek betöltésén és 
megfelelő összehangolásán múlik, ehhez 
gyakran semlegesíteni vagy ellensúlyozni kell az 
önmagunkra irányuló szerepek betöltőit. 

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.
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Csoportfeladatok megosztCsoportfeladatok megosztáásasa

Képesség a feladatok ellátására

H
aj

la
nd

ós
ág

kicsi nagy

nagy

Kudarc

Kockázatos

Alacsony 
teljesítmény

Siker
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StStáátusztusz

= a hierarchi= a hierarchiáában elfoglalt hely, (jellemzban elfoglalt hely, (jellemzőő
a felfela felfeléé ttöörekvrekvéés)s)

Az Az egyegyéén helyen helye a csoporton bela csoporton belüül fl füügg:gg:
�� A szervezetben elfoglalt hely +A szervezetben elfoglalt hely +
�� Megszerzett tekintMegszerzett tekintéély, szaktudly, szaktudáás, s, 

teljesteljesíítmtméény, kulturny, kulturáális szlis szíínvonal, nvonal, 
szemszeméélyes tulajdonslyes tulajdonsáágok, megjelengok, megjelenéés, s, 
viselkedviselkedééss BME MVT
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Csoportok fejlCsoportok fejlőőddéésese

�� FormingForming

�� StormingStorming

�� NormingNorming

�� PerformingPerforming
Új 
feladat

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
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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)
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Normázás - Norming

� A normázás időszakában…

� kezd megerősödni a kohézió
� kialakulnak a csoportnormák
� betöltődnek a csoportszerepek
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Teljesítés - Performing

� A teljesítést jelentő működésmódban …

� Már megszilárdulnak a személyes 
kapcsolatok

� A csoporttaggá válás megnöveli az 
érintkezések gyakoriságát (kölcsönös 
szívességek, barátságok)

� Megvalósul az internalizáció, a csoport 
értékrendjével való azonosulás
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KultKultúúra a ra a 
szervezetekbenszervezetekben
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ÜGYFÉL SZÁLLÍTÓ

PIAC KONKURRENCIA

VERSENY-
KÉPESSÉG

TECHNOLÓGIA
SZOLGÁL-

TATÁS

A VA VÁÁLTOZLTOZ ÁÁS S 
KULCSAKULCSA

EMBEREMBER
MunkakMunkak öörr

���� HA AZ EMBEREKEMBEREK NEM VÁLTOZNAK, 
A SZERVEZET SEM VÁLTOZIK

KIHKIH ÍÍ VVÁÁSOKSOK

ÚÚj kihj kihíívváásoksok
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A siker kulcsa az emberA siker kulcsa az ember

MIMIÉÉRT NEM MENNEK A DOLGOK?RT NEM MENNEK A DOLGOK?

A A managemanage--
mentment nem nem 
vvááltozott, mi ltozott, mi 
mimiéért rt vvááltozltoz--
zunkzunk meg?meg?

Az Az úúj j 
szemlszemlééletletűűűűűűűű
munkmunkáát t 
nem nem 
honorhonorááljlj áák.k.

Azt vAzt váárjrj áák tk tőőőőőőőőllüünk, nk, 
hogy hogy teamteam--benben
dolgozzunk, de a dolgozzunk, de a 
szervezet szervezet 
funkcionfunkcionáális lis 
korlkorl áátokat tokat áállll íít.t.

A dolgozA dolgozóók k 
nem tudjnem tudjáák, k, 
hogy mit hogy mit 
vváárnak el rnak el 
ttőőőőőőőőllüük.k.

A feladatok A feladatok 
delegdelegáálláása, a sa, a 
munkatmunkatáársak rsak 
felhatalmazfelhatalmazáása sa 
nnáálunk nem lunk nem 
mműűűűűűűűkköödikdik ……
csak a csak a hierhier--
archiaarchia szszáámit.mit.
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Szervezeti belsSzervezeti belsőő mozgatmozgatóókk

ÉÉrtrtéékekkek
ééss kultkult úúrara

MunkaMunka --
folyamatokfolyamatok ééss

rendszerekrendszerek

EgyEgy éénini
ééss teamteam

kompetencikompetenci áákk

SzervezetSzervezet ,,
teamekteamek , , munmun --

kakkak öörröökk
kialakkialak ííttáásasa

ÖÖsztsztöönznzééss,,
elismerelismer ééss

ManagementManagement
folyamatokfolyamatok ééss

rendszerekrendszerek

VEZETVEZETÉÉSS

Az emberek képességei
- mint egyén és teamtag

A szervezet
mobilizálásának

képessége a stratégia
elérése érdekében

Feladatok, 
felel őőőősségek/hatáskörök

megosztása

Ahogy az
erőőőőfeszíté-seket, 

viselkedésfor-
mákat, 

eredményeket
honoráljuk

Management 
technikák az

emberek
befolyásolására

Ahogy a szervezeti
normák támogatják

a stratégiát

Tevékenységek
sorrendje a vev őőőői

igények kielégítése
érdekében

EREDMEREDMÉÉNYNYSTRATSTRATÉÉGIAGIA
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KultKultúúra a szervezetbenra a szervezetben

KULTKULTÚÚRARA

KULCS 
KOMPETENCIÁK

MÁRKÁK

TERMÉKEK

SZERVEZET
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Mi a kultMi a kultúúra? ra? 
Az emberek kAz emberek köözzöös cselekvs cselekvéései rsei réévvéén sajn sajáátos tos 
gondolkodgondolkodáási si éés cselekvs cselekvéési mintsi mintáák alakulnak ki. E k alakulnak ki. E 
mintmintáák alapjk alapjáát kt köözzöös s éértrtéékek kkek kéépezik, pezik, éés az s az 
emberek kemberek köözzöött sokszor szimbolikus cselekedetek tt sokszor szimbolikus cselekedetek 
kköözvetzvetíítik tik őőket.ket.

A szervezeti kultA szervezeti kultúúra egy ra egy 
normarendszer, amely knormarendszer, amely köözzöös s 

éértrtéékekre, hiedelmekre, magatartkekre, hiedelmekre, magatartáási si 
szabszabáályokra lyokra ééppüüll..
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KultKultúúra ra definicidefinicióókk
�� „„Ahogy mi itt a dolgunkat tesszAhogy mi itt a dolgunkat tessz üük.k.””

�� „„ RagasztRagaszt óó, ami , ami öösszetartja a vsszetartja a v áállalatot.llalatot. ””

�� B. B. BuchowiczBuchowicz szerint: szerint: „„VVáállalati kultllalati kultúúrráát t úúgy lehet gy lehet 
fogalmilag meghatfogalmilag meghatáározni, hogy az nem mrozni, hogy az nem máás, mint s, mint 
alkalmazottak alkalmazottak –– vváállalatukkal kapcsolatos llalatukkal kapcsolatos ––
vvéélemleméénynyéének, szoknek, szokáásainak, sainak, éértrtéékkííttééleteinek, leteinek, 
magatartmagatartáássáának, gondolkodnak, gondolkodáási si éés cselekvs cselekvéési msi móódjainak djainak 
öösszesssszesséége.ge.

�� ScheinSchein szerintszerint : : „„Azon alapvetAzon alapvetőő feltevfeltevéések mintsek mintáái, i, 
amelyet a szervezet kamelyet a szervezet küülslsőő éés belss belsőő problprobléémmáái i 
megoldmegoldáása sorsa soráán tanult, n tanult, éés amelyek js amelyek jóól bevl bevááltak ahhoz, ltak ahhoz, 
hogy elfogadjhogy elfogadjáák azokat, k azokat, éérvrvéényesnek nyesnek éés s 
mműűkkööddőőkkéépesnek tekintspesnek tekintséék hasonlk hasonlóó problprobléémmáák esetk esetéén n 
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A kultA kultúúra szintjeira szintjei

NEMZETI KULTÚRA

Társadalmi csoportok, pl.  régiók, 
szakmák, iparágak kultúrája

VÁLLALATI KULTÚRA

EGYÉNI KULTÚRA
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ÖÖnmagunk kulturnmagunk kulturáális definlis definíícicióójaja

��ElkElküüllöönnüülléés, elhats, elhatáárolrolóóddáás, kivs, kiváállóóssáág g 
(nyugati kult(nyugati kultúúrráákban)kban)
�� öönmegvalnmegvalóóssííttáás, s, öönnéérvrvéényesnyesííttééss

��IntegrIntegráállóóddáás, betagols, betagolóóddáás (a keleti s (a keleti 
kultkultúúrráákban)kban)
�� csoportszellem, vcsoportszellem, váállalathoz tartozllalathoz tartozááss

BME MVT
180

Nemzeti kulturNemzeti kulturáális lis 
kküüllöönbsnbséégekgek

Vajon egyformVajon egyformáán n 
gondolkoznak, gondolkoznak, 
viselkednek a viselkednek a 
kküüllöönbnböözzőő nemzetek nemzetek 
fiai? fiai? 

LehetLehet--e a te a tőőkkéével vel 
egyegyüütt a kulttt a kultúúrráát is t is 
exportexportáálni?lni?
(pl. koreai c(pl. koreai céégek gek M.o.M.o.--
onon))

Nemzetközi működés



BME MVT
181

VVáállalati kultllalati kultúúrara…… MiMiéért fontos?rt fontos?

�� A vilA viláág globalizg globalizáállóódikdik
�� A mobilitA mobilitáás ns nöövekszikvekszik
�� NNöövekvvekvőőőőőőőő tudtudáás igs igéényny

BizonyBizonyíított kapcsolat a vtott kapcsolat a váállalati kultllalati kultúúra ra 
éés a vs a váállalat teljesllalat teljesíítmtméénye knye köözzöötttt
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A szervezeti kultA szervezeti kultúúrráát t 
meghatmeghatáározrozóó kulcskategkulcskategóóririáák k 

((RobbinsRobbins))
Szélsőőőőérték Kategória Szélsőőőőérték

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
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A szervezeti kultA szervezeti kultúúra kialakulra kialakuláássáának nak 
folyamatafolyamata

�� KKüülsls őőőőőőőő hathat áások:sok: termterméészeti kszeti köörnyezet, trnyezet, töörtrtéénelmi esemnelmi eseméények, nyek, 
melyek a tmelyek a táársadalmat rsadalmat éés az abban ms az abban műűkkööddőő szervezet feltszervezet feltéételeit teleit 
alakalakíítjtjáákk

�� SzervezetspecifikusSzervezetspecifikus ttéényeznyez őőőőőőőők:k: Az egyik ilyen tAz egyik ilyen téényeznyezőő a a 
szervezetre jellemzszervezetre jellemzőő domindominááns technolns technolóógia, mely hatgia, mely hatáással van a ssal van a 
kialakkialakíítandtandóó struktstruktúúrráára, valamint a tagok kivra, valamint a tagok kiváálasztlasztáássáára. A ra. A 
mmáásik fontos tsik fontos téényeznyezőő a szervezetek ta szervezetek töörtrtéénelme, amely nelme, amely 
alapvetalapvetőően formen formáálja a szervezetben meggylja a szervezetben meggyöökeresedkeresedőő
gondolkodgondolkodáást st éés s éértelmezrtelmezéést. st. 

Az Az íígy kialakult gy kialakult éértrtéékrend, a rendszeresen eredmkrend, a rendszeresen eredméényesnek nyesnek 
bizonyulbizonyulóó eljeljáárráások sztenderd msok sztenderd műűkkööddéési szabsi szabáályokklyokkáá, rutinokk, rutinokkáá
alakulnak. Ezeket a szabalakulnak. Ezeket a szabáályszerlyszerűűsséégeket a szervezethez geket a szervezethez 
kkééssőőbb csatlakozbb csatlakozóók a szervezeti szocializk a szervezeti szocializáácicióós folyamat sors folyamat soráán n 
sajsajááttíítjtjáák el. k el. 
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A szervezeti kultA szervezeti kultúúra jellemzra jellemzőőii
�� A vA vááltozltozáások eredmsok eredméényeknyekééppen jppen jöön ln léétre tre éés s 

folyamatosan formfolyamatosan formáállóódikdik
�� KKöözzöösen megsen megéélt esemlt eseméényeken alapulnyeken alapul
�� Csak azoknak vannak kCsak azoknak vannak köözzöös alapvets alapvetőő

feltevfeltevééseik, akiknek van elegendseik, akiknek van elegendőő kköözzöös s 
mmúúltjukltjuk

�� A feltevA feltevéések megksek megkéérdrdőőjelezhetetlennjelezhetetlennéé vváálnak, lnak, 
éérzelmileg azonosulunk vele, nem tudjuk rzelmileg azonosulunk vele, nem tudjuk 
megvitatni mmegvitatni máásokkal, csak vsokkal, csak véédeni, mert a mi deni, mert a mi 
hoztuk lhoztuk léétretre
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A szervezeti kultA szervezeti kultúúra alakra alakííttóó
ttéényeznyezőőii

Misszió

Társadalmi
- szervezeti  
struktúra

Normák

Értékek

Történetek,

szimbólumok

Formális 
Működési

mód

Alapítók

döntései
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A kultA kultúúra lra lááthatatlan thatatlan éés s 
megragadhatmegragadhatóó jellemzjellemzőői, i, 

„„jjééghegyghegy””
CeremCeremóóniniáák, szertartk, szertartáásoksok

TTöörtrtéénetek, sztorik                  Legendnetek, sztorik                  Legendáák, k, 
mmíítoszoktoszok

Nyelvezet                               SzakzsargonNyelvezet                               Szakzsargon
SzimbSzimbóólumok,                                       lumok,                                       

ÖÖltltöözkzkööddéés, ks, küülslsőő megjelenmegjelenééss

éértrtéékek,kek,
feltevfeltevéések, sek, 
hiedelmek, hiedelmek, 

éérzrzéések, attitsek, attitűűddöökk
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KultKultúúra tipolra tipolóógigiáákk
A kA küüllöönbnböözzőő tevtevéékenyskenysééget vget véégzgzőő
szervezetek jellegzetesen eltszervezetek jellegzetesen eltéérrőő éértrtéékrendet krendet 
fejlesztenek ki, s ez a kulturfejlesztenek ki, s ez a kulturáális klis küüllöönbsnbséég a g a 
szervezeten belszervezeten belüül megfigyelhetl megfigyelhetőő: m: máás a s a 
munkavmunkavéégzgzéés ms móódja, ritmusa, mdja, ritmusa, máás s 
szemszeméélyislyisééggűűek az emberek, eltek az emberek, eltéér a belsr a belsőő
atmoszfatmoszfééra, sokszor mra, sokszor méég a kg a küülslsőő jegyek is jegyek is 
egyegyéértelmrtelműűen en áárulkodnak.rulkodnak.
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HandyHandy ffééle kultle kultúúra tipolra tipolóógiagia
�� HatalomkultHatalomkultúúra ra –– egy kegy köözponti zponti 

szemszeméélyre lyre ééppíít t 
�� SzerepkultSzerepkultúúra ra –– BBüürokratikus rokratikus 

szervezetek szervezetek –– szabszabáályozottslyozottsáágg
�� FeladatkultFeladatkultúúra ra ––elselsőődleges a dleges a 

feladatmegoldfeladatmegoldáás a vs a vááltozltozóó kköörnyezetbenrnyezetben
�� SzemSzeméélyi kultlyi kultúúra ra –– specispeciáális szaktudlis szaktudáás s ––

autonautonóóm szemm szeméélyislyiséégekgek
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1. Hatalomkult1. Hatalomkultúúrara
�� KKöözponti szemzponti szeméély (ly („„alapalapííttóó atyaatya””), akib), akibőől hatalom l hatalom éés s 

befolybefolyáás sugs sugáárzik rzik 
�� A szervezet mA szervezet múúltbeli tapasztalatok alapjltbeli tapasztalatok alapjáán mn műűkköödikdik
�� KevKevéés az s az íírott, formalizrott, formalizáált szablt szabáály, ezeket a kly, ezeket a köözponti zponti 

szemszeméélytlytőől eredl eredőő szokszokáások, elvsok, elváárráások helyettessok helyettesíítiktik
�� A szervezet gyorsan reagA szervezet gyorsan reagáál a vl a vááltozltozáásokra, de ez fsokra, de ez füügg gg 

a ka köözponti szemzponti szeméély felkly felkéészszüültsltsééggééttőőll
�� FFőőleg a kismleg a kismééretretűű szervezetekre jellemzszervezetekre jellemzőő
�� ProblProblééma a szervezet nma a szervezet nöövekedvekedéésséével jelenik meg, vel jelenik meg, 

mivel a kmivel a köözponti szemzponti szeméély direkt hatly direkt hatáása egy msa egy méértrtééken ken 
ttúúl nem terjeszthetl nem terjeszthetőő kiki
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2. Szerepkult2. Szerepkultúúrara
�� A logika A logika éés az s az éésszersszerűűsséég alapjg alapjáán mn műűkköödikdik
�� TartTartóóoszlopai a funkcionoszlopai a funkcionáális szakterlis szakterüületek, a maguk letek, a maguk 

szakismeretszakismeretéével vel éés hats hatáásksköörréével, a tartvel, a tartóóoszlopokat oszlopokat 
lezlezáárróó timpanon a a sztimpanon a a szűűk kk köörrűű felsfelsőővezetvezetééss

�� A szerep, a munkakA szerep, a munkakööri leri leíírráás fontosabb, mint a s fontosabb, mint a 
szemszeméélyly

�� A hatalom is a pozA hatalom is a pozíícicióóhoz kapcsolhoz kapcsolóódikdik
�� Viszonylag jViszonylag jóól kiszl kiszáámmííthatthatóó kköörnyezetben, nem trnyezetben, nem túúl l 

gyorsan vgyorsan vááltozltozóó feltfeltéételek mellett mtelek mellett műűkköödik sikeresendik sikeresen
�� BelBelüül is a stabilitl is a stabilitáás jellemzi, biztonss jellemzi, biztonsáágot got éés bels belááthatthatóó

jjöövvőőt kt kíínnáállóó szervezetszervezet
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3. Feladatkult3. Feladatkultúúrara
�� MunkakMunkaköör r éés projekts projekt--iriráányultsnyultsáággúú kultkultúúra (mra (máátrix trix 

szervezet)szervezet)
�� ElsElsőődleges dleges éértrtéék a munka elvk a munka elvéégzgzéés, a feladatok s, a feladatok 

megoldmegoldáása, amelyhez szaktudsa, amelyhez szaktudáásra sra éés vs váállalkozllalkozáási si 
kkéészsszséégre van szgre van szüükskséégg

�� A hatalom forrA hatalom forráása sa íígy a szakgy a szakéértelem rtelem éés valamelyest s valamelyest 
a szema szeméélyislyiséég, a formg, a formáális pozlis pozíícicióónak mnak máásodlagos a sodlagos a 
jelentjelentőősséégege

�� Gyorsan vGyorsan vááltozltozóó kköörnyezetben, errnyezetben, erőős piaci verseny s piaci verseny 
esetesetéén sikeres kultn sikeres kultúúratratíípuspus

�� A kultA kultúúra sebezhetra sebezhetőő pontja a kontrolljapontja a kontrollja
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4. Szem4. Szeméélyislyiséégkultgkultúúrara
�� SpeciSpeciáális szervezetek esetlis szervezetek esetéén figyelhetn figyelhetőő meg (meg (üügyvgyvéédi di 

irodirodáák, tank, tanáácsadcsadóó szervezetek)szervezetek)
�� KKöözponti alakjai a kiemelkedzponti alakjai a kiemelkedőő szaktudszaktudáással ssal 

rendelkezrendelkezőő egyegyéének, akik az infrastruktnek, akik az infrastruktúúra ra 
biztosbiztosííttáássáára alakra alakíítanak sajtanak sajáátos szervezetettos szervezetet

�� KKöözzöös irods irodáát, titkt, titkáársrsáágot mgot műűkköödtetnek, de a dtetnek, de a 
szemszeméélyislyiséégek autongek autonóóm mm móódon mdon műűkköödnek (ldnek (léényegnyegéében ben 
a kiszolga kiszolgáálláásukra jsukra jöönnek lnnek léétre)tre)

�� A szervezet nem tA szervezet nem tűűr semmilyen vezetr semmilyen vezetőői hierarchii hierarchiáátt
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Hay fHay fééle vle váállalati kultllalati kultúúra tra tíípusok pusok 

HÁLÓZATIFUNKCIONÁLIS

PROJEKT

12
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

FOLYAMAT

Procter & Gamble

Gyorsétterem láncok

General Electric
Tanácsadó cégek

Bankok
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�� PROJEKT KULTPROJEKT KULTÚÚRARA

�� gyorsgyors reagreagáállááss

�� úújj termterméékekkek
�� a a lehetlehetőősséégeketgeket kihasznkihasznááljukljuk

�� gyorsangyorsan alkalmazkodunkalkalmazkodunk

�� HHÁÁLLÓÓZATI KULTZATI KULTÚÚRARA

�� úújj termterméékekkek ééss szolgszolgááltatltatáásoksok
�� a a lehetlehetőősséégeketgeket kihasznkihasznááljukljuk

�� úújj vváállalkozllalkozáásokatsokat hozunkhozunk lléétretre

�� stratstratéégiaigiai szszöövetsvetséégeketgeket kkööttüünknk

�� kküülslsőő ererőőforrforráások bevonsok bevonáásasa

�� FUNKCIONFUNKCIONÁÁLIS KULTLIS KULTÚÚRARA

�� magas szervezettsmagas szervezettséégg

�� kiprkipróóbbáált mlt móódszerekdszerek
�� vilviláágos felelgos felelőősssséégek gek éés s 

hathatáásksköörröökk

�� alacsony kockalacsony kockáázatzat

�� bizonyossbizonyossáágg

�� FOLYAMAT KULTFOLYAMAT KULTÚÚRARA
�� maximmaximáálisan ellisan eléégedett vevgedett vevőő
�� mi kitalmi kitalááljuk a vevljuk a vevőő gondolatgondolatáátt

�� elkelköötelezettstelezettséégg

�� mimiéénk a vevnk a vevőők bizalmak bizalma

A tA tíípusok jellemzpusok jellemzőőii
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QuinnQuinn--fféélele versengversengőő éértrtéékek kek 
kultkultúúrrááii

befelé kifelé

Orientáció

rugalmasság

ellenőőőőrzés

Mozgástér

Célorientált

Innováció
orientált

Támogató

Szabály 
orientált

67-68
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Quinn fQuinn fééle kultle kultúúrráákk
TTáámogatmogatóó kultkultúúrara
BefelBefeléé öösszpontossszpontosíít t éés rugalmas, ls rugalmas, léényegnyegéében a belsben a belsőő humhumáán n 
ererőőforrforráások fejlesztsok fejlesztéésséére, ezek jre, ezek jóó mműűkkööddéési feltsi feltéételeinek teleinek 
kialakkialakííttáássáára, fenntartra, fenntartáássáára helyezi a hangsra helyezi a hangsúúlyt.lyt.

SzabSzabáályorientlyorientáált kultlt kultúúrara
BefelBefeléé öösszpontossszpontosíít, t, éés ers erőőteljes ellenteljes ellenőőrzrzéést gyakorol, st gyakorol, 
legfontosabb legfontosabb éértrtééke a stabilitke a stabilitáás, a szabs, a szabáályozottslyozottsáág, az eddig g, az eddig 
eleléért eredmrt eredméények megnyek megőőrzrzéése.se.

CCéélorientlorientáált kultlt kultúúrara
KifelKifeléé öösszpontossszpontosíít, t, éés szoros ellens szoros ellenőőrzrzéést gyakorol, alapvetst gyakorol, alapvetőő
éértrtééke az egyke az egyéértelmrtelműű, c, céélszerlszerűű mműűkkööddéési msi móód fenntartd fenntartáása, a sa, a 
vezetvezetéés a cs a céélok kitlok kitűűzzéésséét, majd azok elt, majd azok eléérréésséét tartja a t tartja a 
legfontosabbnak.legfontosabbnak.

InnovInnováácicióó orientorientáált kultlt kultúúrara
KifelKifeléé öösszpontossszpontosíít t éés rugalmas, alapvets rugalmas, alapvetőő éértrtééke a kke a küülslsőő
kköörnyezet vrnyezet vááltozltozáásaihoz valsaihoz valóó alkalmazkodalkalmazkodáás megteremts megteremtéése, a se, a 
kreativitkreativitáás s éés a fejleszts a fejlesztéés megvals megvalóóssííttáása sa éés fenntarts fenntartáása sa 
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ScheinSchein ffééle szakmakultle szakmakultúúrráákk

�� Operators Operators ––a va véégrehajtgrehajtóók, az k, az 
alaptevalaptevéékenyskenysééget vget véégzgzőők kultk kultúúrráájaja

�� EngineersEngineers –– a technokrata technokratáák k ––
rendszerek, szabrendszerek, szabáályok kialaklyok kialakííttóónak nak 
kultkultúúrráájaja

�� ExecutivesExecutives ––a veza vezéérek rek –– az az éérintettek rintettek 
éérdekeit krdekeit kéépviselpviselőőkk-- kultkultúúrráájaja
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NemzetkNemzetkööziesedziesedééss --
globalizglobalizáácicióó

�� Az UNCTAD 2003Az UNCTAD 2003--as jelentas jelentéése szerint 65.000 se szerint 65.000 
nemzetknemzetköözi vzi váállalat llalat éés annak 850.000 helyi egyss annak 850.000 helyi egyséége, ge, 
leleáányvnyváállalata mllalata műűkkööddöött  a viltt  a viláágon gon 

�� Nemzeti kultNemzeti kultúúrráák eltk eltéérrőőekek

�� Egy nemzet kultEgy nemzet kultúúrráájaja
domindominááns ns ––
egysegyséégesedgesedééss



BME MVT
199

Nemzeti kultNemzeti kultúúrráák k 
öösszehasonlsszehasonlííttáásasa
GerdGerd HofstedeHofstede

�� Hatalmi tHatalmi táávolsvolsáágg
�� BizonytalansBizonytalansáág kerg kerüülléésese
�� IndividualitIndividualitáás s –– kollektivizmuskollektivizmus
�� FFéérfias vagy nrfias vagy nőőies ies éértrtéékek dominancikek dominanciáájaja
�� (Kieg(Kiegéészszíítve a hossztve a hosszúú-- éés rs röövid tvid táávvúú

orientorientáácicióóval a kval a kíínai kutatnai kutatáások alapjsok alapjáán)n)
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MagyarorszMagyarorszáág helye (61 g helye (61 orszorsz. . 
kköözzüül)l)

�� BizonytalansBizonytalansáág kerg kerüülléés: 3,11 s: 3,11 –– 60. (m60. (máásodik sodik 
legnagyobb bizonytalanslegnagyobb bizonytalansáágtgtűűrréés, a 60. s, a 60. 
bizonytalansbizonytalansáágkergkerüülléés) s) 

�� Hatalmi tHatalmi táávolsvolsáág: 5,56 g: 5,56 –– 12. (a 12. legnagyobb 12. (a 12. legnagyobb 
hatalmi thatalmi táávolsvolsáág) g) 

�� Individualizmus/Kollektivizmus: 3,53 Individualizmus/Kollektivizmus: 3,53 –– 60. (A 60. (A 
2. legindividualist2. legindividualistáább kultbb kultúúra) ra) 

�� FFéérfias/Nrfias/Nőőies ies éértrtéékek: 4,08 kek: 4,08 –– 3. (A 3. 3. (A 3. 
legnlegnőőiesebb kultiesebb kultúúra)ra)
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GlobeGlobe kultkultúúra kutatra kutatáás (61 s (61 
orszorszáág)g)

�� A bizonytalansA bizonytalansáág kerg kerüülléés, s, 
�� jjöövvőő--orientorientáácicióó, , 
�� hatalmi thatalmi táávolsvolsáág, g, 
�� intintéézmzméényi kollektivizmus/individualizmus,nyi kollektivizmus/individualizmus,
�� kiskkisköözzöösssséégi kollektivizmus, gi kollektivizmus, 
�� humhumáánn--orientorientáácicióó, , 
�� teljesteljesíítmtméényny--orientorientáácicióó, , 
�� nemi szerepek knemi szerepek köözzöötti ktti küüllöönbsnbséégtgtéétel tel éés s 
�� AsszertivitAsszertivitááss (eredm(eredméényessnyesséégre valgre valóó ttöörekvrekvéés)s)

A rA réésztvevsztvevőő orszorszáágok 1gok 1--7 terjed7 terjedőő skskáálláán n éértrtéékeltek keltek 
minden esetben. minden esetben. 
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PillanatfelvPillanatfelvéételtel
AttributumAttributum M.oM.o.. VilViláág g 

áátlag tlag 
HelyezHelyezééss

BizonytalansBizonytalansáág kerg kerüülléés s 3.123.12 4.24.2 60/6160/61
JJöövvőő--orientorientáácicióó 3.213.21 3.93.9 58/6158/61
Hatalmi tHatalmi táávolsvolsáág g 5.565.56 5.25.2 2/612/61
Kollektivizmus/Kollektivizmus/IndividualiIndividuali
zmzm..

3.533.53 4.24.2 2/612/61

HumHumáánn--orientorientáácicióó 3.353.35 4.154.15 8/618/61
TeljesTeljesíítmtméényny--orientorientáácicióó 3.433.43 4.14.1 8/618/61
CsalCsaláádcentrikussdcentrikussáágg 5.255.25 5.15.1 37/6137/61
Nemi egyenlNemi egyenlőősséég g 4.084.08 3.43.4 3/643/64
AsszertivitAsszertivitááss 3.233.23 3.93.9 8/618/61 BME MVT
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Amire alkalmas a kultAmire alkalmas a kultúúra tipolra tipolóógiagia

�� DiagnDiagnóózis (jelenzis (jelen--jjöövvőő))
�� szervezeti lszervezeti léégkgköör,r,
�� kompetencikompetenciáák,k,
�� folyamatok.folyamatok.

�� TerTeráápiapia
�� kküüllöönbsnbséégek azonosgek azonosííttáása,sa,
�� hol kell mhol kell móódosdosíítani,tani,
�� mit kell mmit kell móódosdosíítani,tani,
�� milyen legyen a mmilyen legyen a méértrtéék.k.
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A vA váállalati kultllalati kultúúra ra 
vvááltozltozáássáának okainak okai

Ciklusid őőőő
minimalizálása

Változatos 
munkaer őőőő

Növekv őőőő kereslet Technológia 
váltás

Változó
szabályozás

Eltér őőőő
stratégiák

Változatos 
életstílusok

Éles verseny
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MiMiéért vrt vááltozhat a kultltozhat a kultúúra?ra?

�� KKéényszernyszerííttőő hathatáások:sok:
�� kküülslsőő kköörnyezet vrnyezet vááltozltozáásasa
�� belsbelsőő kköörnyezet vrnyezet vááltozltozáásasa

�� Megtervezett vMegtervezett vááltozltozáások:sok:
�� tudatos alkalmazkodtudatos alkalmazkodáás a ks a köörnyezethezrnyezethez
�� elteltéérrőő kultkultúúrráák egyk együüttttéélléésséének nek 

megszervezmegszervezéésese
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Mi a feladat a kultMi a feladat a kultúúravravááltltáásban?sban?

Jelenlegi 
szervezet

Tervezett
Szervezet

Jelenlegi
Teljesítmény

Elvárt 
teljesítmény

(Különbség)

Jelenlegi Vállalati
Kultúra

Jelenlegi vezet őőőői
Magatartás

Tervezett
Vállalati Kultúra

Tervezett
Vezetőőőői Magatartás
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A tapasztalatokA tapasztalatok
�� A A „„vezetvezetőőkk””

�� ááltalltaláában egyetban egyetéértrtéés van a jelen s van a jelen éés a s a 
jjöövvőő jellemzjellemzőőibeniben

�� A menedzserekA menedzserek
�� sajsajáát szinten konszenzust szinten konszenzus
�� a vezeta vezetőők megk megííttéélléésséét nem mindig t nem mindig 

fogadjfogadjáák elk el
�� Az okokAz okok

�� belsbelsőő kommunikkommunikáácicióó szszíínvonalanvonala
�� a ca céélok nem villok nem viláágosakgosak
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KKöövetkeztetvetkeztetééseksek
�� SzSzüüksksééges a folyamatos vges a folyamatos vááltozltozááss
�� Ne csak beszNe csak beszééljljüünk rnk róólala
�� Ne akarjunk nagyobbat lNe akarjunk nagyobbat léépni, mint pni, mint 

amekkoramekkoráára kra kéépesek vagyunkpesek vagyunk
�� HatHatáározzunk meg prioritrozzunk meg prioritáásokat!sokat!

BME MVT

KOMMUNIKÁCIÓ A 
SZERVEZETBEN
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A menedzserek tevA menedzserek tevéékenyskenyséégege

Hálózatok

EEM

Kommunikáció

Management
feladatok

19 %

29 %

32 %

20 %
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HozzHozzáájjáárulruláás a menedzseri s a menedzseri 
hathatéékonyskonysáághoz ghoz 

Hálózatok

EEM

Kommunikáció

Menedzsment
feladatok

19 %

11 %

26 %

44 %
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A kommunikA kommunikáácicióó fogalmafogalma
�� A kommunikA kommunikáácicióó olyan folyamat, melynek olyan folyamat, melynek 

sorsoráán kn kéét vagy tt vagy tööbb ember szimbbb ember szimbóólumok lumok 
segsegíítstsééggéével adatok, esemvel adatok, eseméények vagy nyek vagy 
gondolatok kgondolatok köözzöös s éértelmezrtelmezéésséére tre töörekszik.rekszik.

�� TTööbb mint informbb mint informáácicióó csere, dinamikus csere, dinamikus 
interperszoninterperszonáális folyamat, amely a lis folyamat, amely a magatatmagatatááss
megvmegvááltoztatltoztatáássáára irra iráányul (befolynyul (befolyáásolja solja 
éészlelszleléést,  st,  éérzelmeket,  a kohrzelmeket,  a kohéézizióót t éés a s a 
motivmotiváácicióót is!)t is!)
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A kommunikA kommunikáácicióó funkcifunkcióóii
�� InformInformáácicióóss funkcifunkcióó

-- ddööntntéési si 
bizonytalansbizonytalansáágot got 
cscsöökkentkkentőő tartalmaktartalmak

�� ÉÉrzelmirzelmi funkcifunkcióó --
szerepek szerepek 
megermegerőőssííttéése, se, 
egymegymáás elfogads elfogadáásasa

�� MotivMotiváácicióós s funkcifunkcióó
––elvelváárt rt 
teljesteljesíítmtméények nyek 
kköözlzléése se éés  s  
éértrtéékelkeléése, se, 
elismerelismeréésese

�� EllenEllenőőőőőőőőrzrzéésisi funkcifunkcióó --
szervezeti szervezeti 
utasutasííttáások sok 
visszacsatolvisszacsatoláások sok 
eszkeszköözeze

BME MVT
215

CsatornCsatornáák egy szervezetbenk egy szervezetben
�� FormFormáális lis –– szabszabáályozott lyozott 

tartalmak tartalmak éés utak s utak 
(k(köörlevrlevéél, email l, email stbstb))

�� InformInformáális  lis  -- az emberek az emberek 
éérdeklrdeklőőddéése, kulturse, kulturáális lis 
vagy szakmai alapvagy szakmai alapúú
szervezszervezőőddéésein keresztsein keresztüül l 
(mag(magáánbesznbeszéélgetlgetéés, s, 
magmagáánn--email)email)
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A menedzseri kommunikA menedzseri kommunikáácicióó
dimenzidimenzióói i éés sts stíílusoklusok

Humánus 
interakciók

Mechanisztikus, izoláló

Informális,
fejlesztőőőő

Formális 
ellenőőőőrzőőőő

érzelmi

információs

ellenőrzésiösztönzési
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EgyEgyééni kommunikni kommunikáácicióós sts stíílusoklusok
�� MagabiztosMagabiztos ((assertiveassertive): ): őőszinte, kszinte, köözvetlen, zvetlen, 

ööntudatos ntudatos –– a szema szeméély nyly nyííltan ltan éés s őőszintszintéén n 
megnyilvmegnyilváánníítja a vtja a véélemleméénynyéét, t, éérzrzééseit, seit, 
megvmegvéédi sajdi sajáát t éérdekeit anrdekeit anéélklküül, hogy ml, hogy máások sok 
jogait sjogait séértenrtenéé

�� BizonytalanBizonytalan ((nonassertivenonassertive): hat): hatáározatlan, rozatlan, 
mentegetmentegetőőzzőő, f, féélléénk, nem nk, nem ááll ki sajll ki sajáát t éérdekei rdekei 
mellett, azt jelezve, hogy azok nem fontosak.mellett, azt jelezve, hogy azok nem fontosak.

�� ErErőőőőőőőőszakos szakos ((aggressiveaggressive): szemreh): szemreháánynyóó, v, váádldlóó, , 
mmáásokat irsokat iráánynyííttóó, fels, felsőőbbrendbbrendűű magatartmagatartáás, s, 
sajsajáát t éérdekrdekéét vt véédi tekintet ndi tekintet néélklküül ml máások sok 
éérdekeire.rdekeire.
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A kommunikA kommunikáácicióó modelljemodellje

ÖTLET KÓDOLÁS ÁTVITEL

REAKCIÓ

MEGÉRTÉS DEKÓDOLÁS VÉTEL

CSATORNÁKZAJ
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Zavarok a kommunikZavarok a kommunikáácicióóbanban
�� A kommunikA kommunikáácicióó öösszetett sszetett 

((éérzelmi, kulturrzelmi, kulturáális lis 
csoportdinamikai) csoportdinamikai) 
funkcifunkcióójaja
�� kköözvetzvetííttőő nyelvnyelv
�� éérzelmek, attitrzelmek, attitűűddöök k 

kköözvetzvetííttőőjeje
�� csoportnyomcsoportnyomáás, s, 

kulturkulturáális alapoklis alapok
�� szabszabáályok, szlyok, szűűrrőők, k, 

elfogadott mintelfogadott mintáákk
�� nagy szervezet, hossznagy szervezet, hosszúú

ididőő, leegyszer, leegyszerűűssíítiktik

�� A kA küüldldőőőőőőőő okozta okozta 
zavarokzavarok
�� a ka küüldldőő bizonytalanbizonytalan
�� szszáándndéékosan torzkosan torzíítt
�� bizonytalansbizonytalansáágban gban 

tart: megttart: megtéévesztvesztéés, s, 
pszicholpszicholóógiai giai 
hadviselhadviseléés, taktikai s, taktikai 
pozpozíícicióó harcharc

�� ttúúl sok dolgot sl sok dolgot sűűrríít t 
öösszessze

�� elkalandozelkalandozááss
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Zavarok a kommunikZavarok a kommunikáácicióóbanban

�� A fogadA fogadóó éérzrzéékelkeléésese
�� ÉÉrzrzéékelkeléési hibsi hibáákk
�� KorlKorláátozott figyelem, tozott figyelem, 

felejtfelejtééss
�� SzelektSzelektáállááss
�� KKéépesspesséégek higek hiáányossnyossáágaga
�� PozitPozitíív, negatv, negatíív v 

befogadbefogadáása, sa, öönvnvéédelemdelem
�� BizalmatlansBizalmatlansáág a kg a küüldldőővel vel 

szemben (empszemben (empáátia tia 
hihiáánya)nya)

�� EgEgéésszsszéé formformáálláás, s, 
kiegkiegéészszííttééss

�� A visszacsatolA visszacsatoláás s 
folyamatafolyamata
�� SzemSzeméélyislyisééggüünket nket 

ttáámadmadóó üüzeneteket zeneteket 
visszautasvisszautasíítjuktjuk

�� Kicsi rKicsi réészlet szlet 
ddööntntőőkkéént valnt valóó
megjelenmegjelenííttéésese

�� ElmaradElmaradóó
visszacsatolvisszacsatolááss

�� Nem engedNem engedéélyezett lyezett 
visszacsatolvisszacsatolááss
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EszkEszköözzöök a kommunikk a kommunikáácicióós s 
zajok kikzajok kiküüszszööbböölléésséérere

�� A megfelelA megfelelőő nyelv nyelv éés s 
mméédium megvdium megváálasztlasztáásasa

�� VisszacsatolVisszacsatolááss

�� Redundancia (formRedundancia (formáák k éés s 
csatorncsatornáák tekintetk tekintetéében)ben)

�� EmpEmpáátia tia –– bizalmat bizalmat 
ererőőssííttőő lléégkgköörr

�� InformInformáális kommuniklis kommunikáácicióó
BME MVT
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A kommunikA kommunikáácicióós hs háállóózatokzatok
�� CentralizCentralizáált hlt háállóózatokzatok

�� kerkeréékk
�� llááncnc
�� Y formaY forma

� 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)
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A kommunikA kommunikáácicióós hs háállóózatokzatok
DecentralizDecentralizáált hlt háállóózatokzatok

�� KKöörkrköörrööss

�� teljes kteljes köörrűűen ken köölcslcsöönnööss

� A tagoknak egyenlő esélyük van a kommunikációban 
való részvételre 

� Működtetése időigényes, nehéz biztosítani az azonos 
informáltsági szintet

� Komplex feladatok esetében hatékony
� A tagok elégedettebbek mint a centralizált hálózat tagjai BME MVT
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A kommunikA kommunikáácicióó iriráányainyai

Horizontális kapcsolatok

Felfelé
irányuló

Lefelé
irányuló
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LefelLefeléé iriráányulnyulóó kommunikkommunikáácicióó

�� LefelLefeléé iriráányulnyulóó: a hierarchia als: a hierarchia alsóóbb szintjei bb szintjei 
felfeléé
�� CCéélok megvallok megvalóóssííttáásasa
�� MunkavMunkavéégzgzéési utassi utasííttáások sok éés magyars magyaráázatokzatok
�� EljEljáárráások, szabsok, szabáályok klyok köözlzléésese
�� VisszajelzVisszajelzéés a teljess a teljesíítmtméényrnyrőőll
�� NevelNevelőő szszáándndéékkúú üüzenetekzenetek

�� HibaforrHibaforráás: mins: minéél tl tööbb szinten halad bb szinten halad 
keresztkeresztüül, annl, annáál nagyobb a torzull nagyobb a torzuláás veszs veszéélye lye 
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FelfelFelfeléé iriráányulnyulóó kommunikkommunikáácicióó

�� FelfelFelfeléé iriráányulnyulóó: alkalmazottakt: alkalmazottaktóól a l a 
menedzserek, vezetmenedzserek, vezetőők szk száámmáárara
�� ProblProbléémmáák kk köözlzléésese
�� Javaslatok a fejlesztJavaslatok a fejlesztéésresre
�� BeszBeszáámolmolóók kk kéészszííttéésese
�� SSéérelmek relmek éés vits vitáák kk köözlzléésese

�� HibaforrHibaforráás: a beosztottak fs: a beosztottak féélelme, lelme, 
informinformáácicióó--visszatartvisszatartáás, torzuls, torzuláás a hosszs a hosszúú
llááncbanncban
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HorizontHorizontáális kommuniklis kommunikáácicióó

�� HorizontHorizontáálislis kapcsolatok: azonos szintek kapcsolatok: azonos szintek 
kköözzöötttt
�� ProblProbléémamegoldmamegoldááss
�� KoordinKoordináácicióó
�� TanTanáácsadcsadáás, szakmai fels, szakmai felüügyeletgyelet
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A kommunikA kommunikáácicióós folyamatok s folyamatok 
ttíípusaipusai

�� RRéésztvevsztvevőők szk szááma szerintma szerint
�� KKöözvetlen emberi kommunikzvetlen emberi kommunikáácicióó
�� TTöömegkommunikmegkommunikáácicióó

�� Az Az üüzenet kzenet kóódoldoláása szerintsa szerint
�� VerbVerbáális kommuniklis kommunikáácicióó
�� Nem verbNem verbáális kommuniklis kommunikáácicióó

�� A kA köözvetzvetííttőő csatorna szerintcsatorna szerint
�� PrimerPrimer
�� SzekunderSzekunder
�� Tercier Tercier 
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RRéésztvevsztvevőők szk szááma szerint 1.ma szerint 1.

1.1. KKöözvetlen emberi kommunikzvetlen emberi kommunikáácicióó
�� ÁÁltalltaláában szemban szeméélyes kontaktus alakul kilyes kontaktus alakul ki
�� RRéésztvevsztvevőők pontos kk pontos kéépet alakpet alakííthatnak ki egymthatnak ki egymáásrsróóll
�� A mA máásik fsik féélhez vallhez valóó viszonyulviszonyuláás alapja a sajs alapja a sajáát attitt attitűűd d 

pontos ismeretepontos ismerete
�� ÖÖsszetett attitsszetett attitűűd: d: éérzelmi, rzelmi, éértelmi rtelmi éés viselkeds viselkedéési si 

ttéényeznyezőőkk
�� ÉÉrzelmi rzelmi éés s éértelmi rtelmi öösszetevsszetevőők a rk a réésztvevsztvevőők k 

szemszeméélyislyisééggéén mn múúlnak, konstansoklnak, konstansok
�� A viselkedA viselkedéési si öösszetevsszetevőőt befolyt befolyáásolja a szocializsolja a szocializáácicióó, , 

a tuda tudáás, a kulturs, a kulturáális, tlis, táársadalmi rsadalmi éés demogrs demográáfiai fiai 
kköörnyezetrnyezet

�� A kA köözzöös tudati alapot a szocializs tudati alapot a szocializáácicióó biztosbiztosíítjatja
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RRéésztvevsztvevőők szk szááma szerint 2.ma szerint 2.
2.2. TTöömegkommunikmegkommunikáácicióó

�� Teljesen mTeljesen máás befogads befogadóói szitui szituáácicióó: a befogad: a befogadóók k 
ffööldrajzilag szldrajzilag széétsztszóórtak, kulturrtak, kulturáális klis küüllöönbsnbséégek gek 
lehetnek, laza kohlehetnek, laza kohéézizióó tartja tartja öössze a rssze a réésztvevsztvevőőketket

�� A tA töömeg lehet vezetmeg lehet vezetőővel rendelkezvel rendelkezőő ill. vezetill. vezetőő
nnéélklküüli; li; 

�� JelenlJelenléévvőő ttöömeg: kisebb lmeg: kisebb léétsztszáámmúú éés homogs homogéénebb, nebb, 
szemszeméélyes kontaktus is kialakulhat, dlyes kontaktus is kialakulhat, dööntntőő
jelentjelentőőssééggűű a ka köözlzlőő meggymeggyőőzzőő ereje, ereje, ””nynyáájszellemjszellem””
kialakulhatkialakulhat

�� MediMediáális tlis töömeg: nincs kmeg: nincs köözvetlen visszacsatolzvetlen visszacsatoláás, a s, a 
kommunikkommunikáácicióó egyiregyiráánynyúú, hatalmas , hatalmas éés heterogs heterogéén n 
ttöömeg, a befogadmeg, a befogadóóknak kialakult vknak kialakult véélemleméény a kollektny a kollektíív v 
tudat, melynek befolytudat, melynek befolyáásolsoláása sokkal nehezebb sa sokkal nehezebb 

BME MVT
231

Az Az üüzenet kzenet kóódoldoláása szerintsa szerint
�� VerbVerbáális kommuniklis kommunikáácicióó: : informinformáácicióók k 

kköözlzléésséére szolgre szolgáál, alapja a nyelvl, alapja a nyelv
�� BeszBeszéédd (p(páárbeszrbeszééd, d, éértekezlet, elrtekezlet, előőadadáás)s)
�� ÍÍrrááss (jelent(jelentéés, utass, utasííttáás, ts, táájjéékoztatkoztatáás, s, 

elektronikus kommunikelektronikus kommunikáácicióó))

�� A nonverbA nonverbáális kommuniklis kommunikáácicióó: : a a 
magatartmagatartáást, hozzst, hozzáááálllláást kst köözvetzvetííti ti 
�� AlAlááttáámasztja a tartalmat masztja a tartalmat éés segs segííti a ti a 

befogadbefogadáást st 
BME MVT
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VerbVerbáális kommuniklis kommunikáácicióó jellemzjellemzőői 1.i 1.

A beszA beszéélt nyelv jellegzetesslt nyelv jellegzetesséégeigei

�� VokVokáális lis –– auditauditíívv
�� IrIráányhoz nem knyhoz nem kööttöött tt áátviteltvitel
�� IdIdőő-- éés ts téérbeli korlrbeli korláátoktok
�� Azonnali visszacsatolAzonnali visszacsatolááss
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VerbVerbáális kommuniklis kommunikáácicióó jellemzjellemzőői 2.i 2.

Az Az íírott nyelv jellegzetessrott nyelv jellegzetesséégeigei

�� VizuVizuáálislis
�� StrukturStrukturááltsltsáágg
�� ArchivArchiváálhatlhatóóssáágg
�� TTéérbeli krbeli köötetlenstetlenséégg
�� ReprodukReprodukáálhatlhatóóssáágg
�� Teljesebb szellemi koncentrTeljesebb szellemi koncentráácicióó
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Nem verbNem verbáális kommuniklis kommunikáácicióó
eszkeszköözeizei

�� MimikaMimika
�� TekintetTekintet
�� VokVokáális kommuniklis kommunikáácicióó
�� MozgMozgáásos kommuniksos kommunikáácicióó
�� GesztusokGesztusok
�� TesttartTesttartááss
�� TTéérkrköözz
�� KulturKulturáális szignlis szignááloklok
�� ÍÍrráásjelek sjelek 
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A nonverbA nonverbáális jelek szerepe a lis jelek szerepe a 
megismermegismeréésbensben

Vokalitás
38%

Szavak
7%

Testbeszéd
55%

� Szerepe: az emberek egymás iránti magatartásának 
kifejezése

� Velünk született, öröklött tevékenységek, mozdulatok, 
gesztusok 

� Igazsághordozók

� Nemzeti, kultúrafüggő sajátosságokkal rendelkeznek

� A nők jobbak az észlelésükben, feldolgozásukban

� Könnyen félreértelmezhetőek BME MVT
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KKöözvetzvetííttőő csatorna szerint 1. csatorna szerint 1. 

�� Primer csatornaPrimer csatorna

 

 
K Üzenet 

kódolás dekódolás Csatorna: 
 „levegő”  

Zaj (1) Zaj (2) 
B 
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KKöözvetzvetííttőő csatorna szerint 2.csatorna szerint 2.

�� Szekunder csatornaSzekunder csatorna

 

 

K Üzenet 
kódolás dekódolás 

Csatorna: 

Zaj (1) Zaj (2) 
B Technikai 

eszköz 
„levegő”  

Zaj (3) 
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KKöözvetzvetííttőő csatorna szerint 3.csatorna szerint 3.

�� Tercier csatornaTercier csatorna

�� SajtSajtóón keresztn keresztüüll

 

 

K Üzenet 
kódolás dekódolás 

Csatorna: 

Zaj (1) Zaj (2) 

B Technikai 
eszköz (1) 

Zaj (3) 

Technikai 
eszköz (2) 

 

 

K Üzenet (1) B Üzenet (2) 

Csatorna 

B
e

fo
ga

dó K
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ő
 


