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Bevezetés 

A „Bevezetés a fürdőmenedzsmentbe” c. kurzus célkitűzése többes. Egyrészt a „Fürdővezető” szakmérnöki 

képzés egyik olyan bevezető, alapozó jellegű kurzusa, amely révén a képzés tekintetében megfogalmazásra 

kerülnek azok a döntéshozói problémák, amelyek a tevékenységet végzők számára megfontolandók, a nem 

ebben a szektorban, pozícióban tevékenységet végzők számára pedig útmutatást adjanak. Másrészt a teljes 

képzéshez olyan szakmai indíttatást nyújt, amely segítségével a hallgató számára a teljes képzési portfolió és 

annak szellemisége, egymásra épülése a gyakorlati, üzleti élet tapasztalataival összegzésre kerül, útmutatást 

nyújtóan kerül bemutatásra. 

A szakmai együttműködés a klasszikus menedzsmenti ismeretek (dr Husti István egyetemi tanár Szent István 

Egyetem Gépészmérnöki Kar, Gödöllő) és a gyakorlati fürdővezetés, fürdőmenedzsment tekintetében 

kísérletinek is tekinthető, hiszen az akadémiai szektor és a mindennapi „business” tevékenység végzői 

(Kovacsics Imre Spa Hungary Holding Zrt – elnök-vezérigazgató, Vizi István Spa Hungary Holding Zrt 

cégvezető, oktatási és minőségbiztosítási igazgató) tesznek kísérletet arra, hogy az akadémiai ismereteket a napi 

gazdasági élet tapasztalásaival, gyakorlatával hozzák tető alá. Azaz a tananyag egyszerre kívánja összehangolni 

egy innovációs tevékenység révén a nemzetgazdaság két ágának ismereteit (felsőoktatás-üzleti élet). 

Ezért magának a kurzusnak a célkitűzéseit is nemcsak egy mondatban, egyfelől lehet megközelíteni, hanem 

álljon itt három olyan megközelítés, amely a hallgató részére egyértelműen érthetővé tudja tenni a kurzus 

célkitűzéseit. 

A kurzus célkitűzései a következőkben foglalhatók össze: 

1. A menedzsment-munka elméleti alapjainak és a fürdők menedzselési teendőinek rendszerezett formában 

történő megtaníttatása. A tárgy fő fejezetei: a „menedzsment” értelmezése, a menedzsment-tudomány 

fejlődése, tervezés, döntési folyamat, szervezés, szervezeti formák, vezetés, vezetési modellek, 

kommunikáció, motiváció, irányítás, ellenőrzés. A tananyaghoz a fürdőmenedzsment gyakorlatához 

illeszkedő esettanulmányok tartoznak, amelyek az elméleti ismeretek gyakorlati kötődéseit hivatottak 

bemutatni. A hallgatók ezen ismeretek birtokában képesek menedzsment-tudásbázisuk kialakítására, 

fejlesztésére, a szakterületi menedzsment ismeretek megalapozására és mindezek hasznosítására a fürdők 

menedzselési feladatainak ellátásában. 

2. A hallgatók ezen ismeretek (általános/elméleti és gyakorlati menedzsmenti) birtokában képesek 

menedzsment-tudásbázisuk kialakítására, fejlesztésére, a szakterületi menedzsment ismeretek 

megalapozására és mindezek hasznosítására a fürdők menedzselési feladatainak ellátásában. 

3. A kurzus célja, hogy a korszerű fürdőüzemeltetés szűkebb és tágabb menedzsmenti kérdésköreit mutassa be. 

Mutassa be és vezesse fel azokat a menedzsmenti feladatokat és témákat, amelyek a teljes képzés során 

megalapozzák a jó szemléletű vezetői szakember átképzést, biztosítja az új szemléletű utánpótlást és 

hatékonnyá, színvonalassá és vendégközpontúvá teszik a magyarországi és a gazdasági kapcsolódások révén 

a nemzetközi fürdővilágot. 

A felsorolt célkitűzések tekintetében azonban meg kell állni egy pillanatra. Ezeket megfogalmazni azonban 

mind az akadémiai szektor, mind a gazdasági élet irányából csak úgy lehetett, hogy látható az a tény, hogy a 

gazdasági, üzleti életben az ilyen célkitűzéseknek megfelelő vezetők nagyon kevesen vannak vagy nincsenek 

Magyarországon. Ezt a kijelentést megalapozta a hétköznapi tapasztalat és alátámasztotta a Magyar 

Egészségturisztikai Marketing Egyesület által végzett kutatás is 2009-ben (a kutatás a Turisztikai 

Szakállamtitkárság megbízásából készült). A kutatás feltárta a magyar egészségturisztikai helyzetet és a „Célok, 

prioritások és feladatterv 2015-ig” kijelölésében kiemelt szerepet kapott egy hiánypótló képzés megindítása. A 

javaslat befogadásra kerül az Új Széchenyi Terv-be is. (ld. 74. oldal: azonnal indítandó képzések: Fürdővezető 

képzés). 

Arra a kérdésre, hogy miért nincsenek jelenleg ilyen szakemberek a válasz a fentiek alapján látható. 

Összegezve, hogy melyek azok a legfontosabb kihívások, amelyekre a képzés révén, indulásával majd helyes 

válaszokat adni és megfelelő döntéseket lehet hozni, az alábbiakat szükséges megjeleníteni: 

• Nincsenek interdiszciplináris/multidiszciplináris ismeretekkel felvértezett vezetők (nemcsak első számú 

vezetők). Ilyen típusú vezetővé többlépcsős képzés révén válhat valaki (Bsc, Master, szakirányú 

továbbképzési szak, nemzetközi tanulmányok) 
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• Nagyon komoly mennyiségi és minőségi változások következtek be az elmúlt 10-15 évben az élet minden 

területén – ez alól a fürdőüzemeltetés sem kivétel. A létrejött szakmai szervezetek nem ismerték fel ennek 

jelentőségét, nem tettek a le teljes ágazatra irányuló komplex megújulási programot. 

• Komoly üzemeltetési fenntarthatósági problémákra kell választ adni (tulajdonosokra háruló terhek 

/önkormányzatok) – hogyan lehet és kell hatékonyan/környezettudatosan és eredményesen üzemeltetni, 

fenntartani egy közfürdőt. Erre választ csak mikro- és makroszintű gondolkodásmóddal rendelkező 

szakemberek képesek. 

• A gazdasági válságnak nevezett események hatására 2008 óta jelentősen csökkent a magyarországi 

közfürdők vendégforgalma. A „válság” kezdete óta – milyen válasz adható erre (nem a marketing 

költségvetés növelése a megoldás) - nincsenek helyes iránymutatások. Nincsenek (tisztelet a kivételnek) 

megfelelő és hatékony és eredményes válságmenedzseléssel foglakozó személyek, menedzsmentszolgáltatást 

nyújtó cégek, vállalatok. (Ezen képzés konzorciális partnere a SPA Hungary Holding Zrt. éppen ennek 

szellemiségében viszi sikerre a közreműködésével üzemeltetett közfürdőket.) 

• A gazdasági társadalmi életet formáló döntéshozók irányába be kell mutatni, hogy a modern fürdők 

üzemeltetése mennyire összetett feladat és a működésük milyen jelentős hatással bír a társadalomra 

(egészségmegőrzés, rehabilitáció, prevenció, úszásoktatás, szabadidő eltöltés, fürdőkultúra révén a társadalmi 

szocializációs folyamatoknak is része, stb.) – megteremteni 

Ezeket az összegző, definíciószerűen talán le sem írható célkitűzéseket valósítja meg a képzési háló kurzusai 

révén a fürdővezető szakirányú továbbképzési szak, amely során olyan szakterületi ismeretek kerülnek 

oktatásra, amelyek elengedhetetlenek a modern fürdőüzemeltetés szempontjából. Elméleti és gyakorlati 

szakemberekkel, gyakorlati helyszíni oktatással, szakmai gyakorlattal, hallgatók közös műhelymunkájával – 

szakmai együttműködésével. 

A szak legfontosabb törekvése, hogy integráltan jelennek meg a különböző tudományterületek. A továbblépés 

előtt még nagyon fontos a vezetői szemléletváltást és azt továbbvivő alkalmazotti alkalmazást kihangsúlyozni 

abban a tekintetben, hogy: 

                                             „A modern, XXI. századi fürdő egy vízbázisú vendégközpontú szolgáltató, 

                                                                                        szórakoztató, intézmény.” 

Ez egy olyan kulcsmondat, amely a „Bevezetés a fürdőmenedzsmentbe” kurzusának és a jelen tananyagnak is az 

egyik legfontosabb attitüdje kell, hogy legyen. Sajnos a jelenlegi közfürdők tekintetében (egyben a teljes 

magyar szolgáltatóiparra is) jellemző ennek a vendégközpontú szellemiségnek a hiánya. Nincs meg az a 

szemlélet, hogy a szolgáltatásokat szolgáltatásként kell nyújtani. Jellemzően mindenki áradozik (vezetők és 

alkalmazottak is) a például Ausztriában tapasztalható szolgáltatási színvonalról. Tehát egy tudatos vezetői 

szemléletváltásra van szükség, amely már rövidtávon is eredményt fog mutatni. Gondoljunk bele, hogy 

Ausztriában a szolgáltatási szektorban milyen jelentős magyar állampolgárságú munkavállalói létszám dolgozik. 

És csodák csodájára képesek az ott elvárt szakmai minőséget, vendégbarát szolgáltatási színvonalat nyújtani 

akkor, amikor ott dolgoznak. Egyértelműen ezért egy olyan vezetői tulajdonság hiányáról kell meggyőződni 

Magyarországon, amelynek hiányával a jövőben ezen kurzus hallgatói végzésük után már remélhetőleg nem 

fognak rendelkezni. 

Mindezen gondolatok bázisán került összeállításra a tananyag, amit az Olvasó a kezében tart. A bevezető 

gondolatok alapján a tananyag két fő részre tagolódik: az első 8 fejezet (10 tanulási egységre osztva) a 

menedzsment-tudomány klasszikus ismereteit foglalja rendszerezett, önállóan is tanulható rendszerbe. A 

tananyag második részében a fürdővezetés néhány gyakorlati kérdésével szembesül az Olvasó. Fontos lenne, 

hogy a kurzus végére hallgatóink fejében összekapcsolódjanak az elméleti alapok és a gyakorlati ismeretek. 

Ehhez kívánnak jó munkát a tananyag szerzői. 

Gödöllő, 2011. március 
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1. fejezet - A „menedzsment” alapjai 

Bevezető 

Ebben a tanulási egységben alapozzuk meg a tananyag későbbi elemeit. Éppen ezért fontos, hogy nagy 

odafigyeléssel tanuljanak, mert ezzel szerezhetik meg azt a tudást, ami az „egy nyelven beszélés”-hez a 

továbbiakban szükséges. Ha figyelmesen tanul, megérti a „menedzsment” fogalmi kategóriáit, alapfeladatait és 

főbb szakterületeit, továbbá a menedzseri képességek és szerepek lényegi jellemzőit. Fontos előrebocsátani, 

hogy vannak, akik a menedzsment fogalmát valamilyen magyarosabb kifejezéssel, leggyakrabban a „vezetés” 

fogalmával, azonosítják. Talán nem sértjük meg szép magyar nyelvünket azzal, ha a tananyagunkban a 

nemzetközi szakmai szóhasználatban elterjed „management” kifejezés fonetikus változatát, azaz a 

menedzsmentet használjuk. 

A tanulási egység áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• A „menedzsment” fogalmi kategóriáinak biztos használatára. 

• A menedzseri munka tartalmi lényegének megértésére. 

• A legjellemzőbb menedzsment szakterületek felismerésére és szakmai lényegük megértésére. 

• A menedzsment funkciókhoz tartozó tevékenységi területek megértésére. 

• A menedzsment funkciók egymásra épülési logikájának megértésére. 

• A menedzseri képességek lényegének érzékelésére. 

• A menedzseri szerepek megértésére. 

1. 1.1. A menedzsment értelmezése 

A „menedzsment” egyike azon idegen eredetű kifejezéseinknek, amelynek egyszavas magyar megfelelőjét ez 

ideig nem sikerült megtalálni. A fogalom számos elvont értelmezésének citálása helyett, a továbbiakban 

praktikus leegyszerűsítéseket teszünk. 

Ha szófejtéssel közelítünk a fogalomhoz, akkor az angol „to manage” igenévhez jutunk, melynek számtalan 

szótári jelentése van. A fontosabbak: igazgat, kezel, intéz, vezet, sikerre visz, (jól) gazdálkodik. A fogalmak 

között több szerző a sikerre, a sikeres gazdálkodásra vagy üzletvitelre helyezi a hangsúlyt, mondván: a 

menedzsment egésze arról szól, miként lehet embereket, folyamatokat, szervezeteket hatékonyabban, 

eredményesebben, termelékenyebben, egyszóval sikeresebben működtetni. 

A „menedzsment” értelmezése a mai magyar szakmai szóhasználatban kettős. 

a. Egyfelől jelenti egy adott vállalkozás vezetőinek testületét, azaz meghatározott emberek csoportját. Egy cég 

vezetésének gyűjtőfogalma. Kivételesen jól illusztrálja ezt a hazánkban is elterjedten alkalmazott 

privatizációs technikák egyikének megszervezése is, hiszen a „management buy out”, a „menedzsment általi 

kivásárlás”, arra az esetre utal, amikor a vállalkozás vezetői vásárolják meg a cég értékesítésre felkínált 

vagyon-hányadát. 

b. Másfelől speciális tevékenységek halmazaként fogható fel. Némi leegyszerűsítéssel: a menedzserek 

tevékenységének összességeként szokás a menedzsmentről (illetve menedzsment tevékenységekről) beszélni. 

A fogalom értelmezésére irányuló külföldi példák közül kettőt érdemes említeni: 

1. „Management: 

• is the process 

• undertaken by one or more individuals 

• to coordinate the activities of others 
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• to achive results not achievable by one individual acting alone.” 

Azaz: a menedzsment: 

• egy olyan folyamat, 

• amelyet egy vagy több személy valósít meg, 

• hogy összehangolják mások tevékenységét, 

• annak érdekében, hogy olyan célokat érjenek el, amelyek elérhetetlenek lennének ha egy személy dolgozna a 

cél érdekében. 

(J.H. Donelly –J.L. Gibson – J.M. Ivancevich: Fundamentals of Management. IRWIN Homewood, IL., Boston, 

MA. 1992) 

2. A Brit Management Intézet a menedzsment lényegét a következők szerint járja körül: 

• az a művészet és tudomány, amellyel mások munkáját pontosan előírt célok elérésére vezetik; 

• a döntéshozatal művészete és tudománya; 

• a három legfőbb termelési tényező – anyag, munka, tőke – működésének összehangolása a maximális 

hatékonyság elérése érdekében; 

• -a társadalmi felelősség vállalása egy közelebbről megjelölt feladat végrehajtása céljából, a gazdasági 

felkészültség és a szervezet által betöltött különféle funkciók szabályozása révén. 

Ebben a definícióban már jobban érezhető a menedzsment-munka funkciója és sokszínűsége. 

A „hivatalos” hazai megfogalmazás az MKM 16/1994. (VII. 8.) sz. rendelet mellékletében szerepel. E szerint: a 

menedzsment olyan társadalmilag elkülönült funkció, amely egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és 

információs erőforrásai tervezésének, azokról való döntéseknek, szervezésének, vezetésének és irányításának 

folyamata, amelyet céljai eredményes és hatékony megvalósítása érdekében végez. (A hivatkozott rendelet 

menedzsernek tekinti azokat a szakembereket, akik elsődlegesen menedzsment feladatokat végeznek.) 

A közölt definíció és a különféle szakirodalmak a menedzselés folyamatában sajátos, egymásra épülő 

feladatokat különböztetnek meg. A legáltalánosabb menedzselési alapfeladatok a következők: 

A/ A tervezés: az a menedzsment funkció, amely a szervezet jövőbeli működésére vonatkozó célokat határoz 

meg és dönt az előkészítésükhöz szükséges tevékenységekkel és erőforrásokkal kapcsolatban arról, hogy kinek, 

mit, mikorra, milyen sorrendben kell megtennie. Általános esetben a tervezés részfeladatai a következők: 
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A menedzsment szintjei 

• Felsőszintű menedzsment (stratégiai szint, az egész rendszer –elsősorban jövőbeni – működését határozza 

meg) 

• Középszintű menedzsment (a részrendszerek, folyamatok, egységek menedzselése) 

• Alsó szintű menedzsment (az operatív működés „kézben tartása”) 

A négy alapfeladatra fordított idő, energia és figyelem annak függvényében is változik, hogy a ranglétra mely 

fokán álló menedzserről van szó. Ezt illusztrálja az 1.1. ábra. 

 

1.1. ábra: Menedzsment-feladatok a szervezet különböző szintjein 

A menedzsment-tevékenységnek adott vállalkozás keretein belül többféle szakmai területe van, ahol az 

általánosságok konkrét tartalmat kapnak. A különféle szakirodalmak ilyen megfontolások alapján osztják fel a 

menedzsment tevékenységet különböző szakterületekre. Ilyen összeállítást mutatunk be az 1.1. táblázatban - a 

részletes fejtegetések mellőzésével. 

1.1. táblázat 
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2. 1.2. A menedzseri munka 

A menedzsment, a vezetés és az irányítás tehát nem szinonimák, bármennyire is összekeverik ma még 

Magyarországon ezeket a fogalmakat. Ha valakit vezetőnek nevezünk, akkor ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy 

beosztottjai vannak, akik fölött hatalmat gyakorol. A vezető lehet informális is, aki informális hatalomforrások 

(pl. szaktudás, tekintély) alapján mások tevékenységét, magatartását befolyásolja. A menedzser ennél jóval 

többet tesz: a vezetés mellett tervez, szervez és irányít is, és nem utolsó sorban: dönt. Ha tehát valakit 

menedzsernek nevezünk, akkor tevékenységének egészét hangsúlyozzuk, nem csupán azt a részét, amely 

közvetlenül beosztottjai viselkedését befolyásolja. Ez a megközelítés nagyjából egybeesik a vállalkozáselméleti 

felosztással, mely szerint a belső érintettek között a menedzser általában a tulajdonos alkalmazottja és legfőbb 

dolga tulajdon hasznosításának „kézben tartása”, az alkalmazottak munkájának menedzselése.. 

A szakirodalomban több olyan utalást találunk, amely a felső-szintű menedzserek (vezetők) munkájának 

tanulmányozásából levont következtetésekre vonatkoznak. Sune Carlson svéd kutató röviddel a II. világháború 

után számolt be vizsgálati eredményeiről, amelyek 9 vezérigazgató időfelhasználási struktúráját reprezentálták. 

Főbb megállapításai: 

• A vezérigazgatók ritkán töltenek 10 percnél hosszabb időt egyedül. 

• A cégen kívüli tevékenység idejük közel felét tette ki. E tevékenységeket a vezérigazgatók inkább munkájuk 

megszakításának, mintsem szerves részének tekintették. 

Carlson megállapításait az Egyesült Királyságban és az USÁ-ban végzett vizsgálataival erősítette meg Henry 

Mintzberg, aki öt vezetőt figyelt meg egy-egy héten keresztül. Szóbeli érintkezéseiket, telefonbeszélgetéseiket 

és levelezésüket tanulmányozva (1258 „esemény” alapján) a vezetői munka tartalmát 10 szerepben foglalta 

össze a következők szerint: 

1. Saját szervezete munkájának megtervezése. 

2. A cég belső és külső környezetének figyelemmel kisérése. 

3. Szükség esetén változtatások kezdeményezése. 

4. Zavarelhárítás, a stabilitás helyreállítása. 
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5. A beosztottak irányítása, úgy, hogy azok hatékonyan dolgozzanak a cég érdekében. 

6. A szükséges információk „terítése” 

7. A belső és külső kapcsolatrendszer kiépítése és fenntartása. 

8. A külső partnerek tájékoztatása. 

9. A cég személyében történő megtestesítése. 

10. A fontos tárgyalások vezetése. 

A felsoroltak átstrukturálása révén a menedzser-szerepek javasolt csoportosítása a következő: 

Interperszonális szerepek 

• Képviselő, protokolláris 

• Vezető 

• Kapcsolattartó, összekötő 

Információs szerepek 

• Nyomon követő, információ-gyűjtő 

• Információ elosztó, -terjesztő 

• Szóvivő, reprezentatív 

Döntési szerepek 

• Kezdeményező, vállalkozó 

• Zavarelhárító, konfliktuskezelő 

• Erőforrás elosztó 

• Tárgyaló 

Carlson és Mintzberg megállapításaira „ráerősített” Kotter, aki vizsgálataival kimutatta, hogy: 

• A sikeres vezérigazgatók idejük legnagyobb részét (70-90 %-át) másokkal töltik. 

• A másokkal töltött idő nagy részében rövid, kötetlen beszélgetéseket folytatnak. Egyetlen kérdés 

megtárgyalására csak nagyon ritkán fordítanak 10 percnél hosszabb időt. 

• Sokat kérdeznek, és úgy tűnik, ritkán hoznak nagy horderejű döntéseket. 

• Ritkán mondják másoknak, hogy konkrétan mi a teendő, e helyett megpróbálják befolyásolni őket. 

• A vezérigazgatók időbeosztása gyakran mások kezdeményezéseinek megfelelően változik. 

Könnyen észrevehető, hogy a menedzserek napi viselkedésének ezen mintáit nehéz beilleszteni a menedzsment 

tevékenységek klasszikus felosztásába. 

Kotter megjelölt néhány olyan viselkedési mintát, cselekvési formát, amely szerinte a sikeres vezetői munka 

része. Ezek: 

1. Ütemterv felállítása. Ez abból áll, hogy a vezető megbízatásának időtartamára egymáshoz lazán kapcsolódó 

célokból és tervekből álló ütemtervet alakít ki. Ezek a célok és feladatok a cég rövid-, közép- és hosszútávú 

feladataihoz illeszkednek. A jó ütemterv birtokában a vezető képes a mindenkori helyzetnek megfelelő, 

ugyanakkor hatékony módon reagálni a változásokra, illetve kihívásokra, ésszerű kereteken belül. 
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2. Hálózat kiépítése. Ez magában foglalja a kooperatív kapcsolatok hálózatának kiépítését azokkal az 

emberekkel és szervezetekkel, akik/amelyek szükségesek az ütemtervben meghatározottak eléréséhez. Ezek a 

hálózatok normális esetben hatékony kommunikációt tesznek lehetővé, még akkor is, ha a kommunikáció 

rövid, töredezett beszélgetésekre, információcserékre épül is. 

3. Végrehajtás. Az ütemterv és a hálózatok együttesen biztosítják a dolgok sikeres végrehajtását még akkor is, 

ha felületesen szemlélve a vezető mindennapi viselkedése nem felel meg a róla alkotott elképzeléseknek, 

illetve vele szembeni elvárásoknak. 

3. 1.3. A menedzseri képességek 

Ahhoz, hogy a menedzser hatékony legyen különféle képességekkel kell rendelkeznie. Ezen alapképességek 

kombinációja időről-időre a helyzet függvényében változó. Az alapvető képességek a következők: 

Technikai készség: a szervezet munkájában alkalmazott módszerekkel, folyamatokkal, eljárásokkal, fizikai 

objektumokkal kapcsolatos szaktudás, az adott (műszaki, informatikai, számviteli stb.) szakterületen való 

jártasság. 

A vezető technikai/szakmai készsége birtokában képes olyan tudást, módszereket illetve eljárásokat alkalmazni, 

amelyek lehetővé teszik a különböző feladatok sikeres elvégzését. Ez a készség az alsóbb szintű menedzserek 

számára nagyobb jelentőségű, hiszen ezen a szinten nem egyszer be kell mutatni a beosztottaknak az adott 

feladat racionális megvalósítását. Fontos ugyanakkor, hogy a középszintű és felsőszintű vezetők is 

rendelkezzenek bizonyos mértékű szakmai hozzáértéssel, azonban ezek a készségek ezeken a szinteken nem 

annyira jelentősek, tekintettel a munkakörök általánosabb jellegére. 

Humán készség: az emberekkel és csoportokkal való együttműködés, a csapatmunka, a kommunikáció, az 

emberek beállítottságának és érdekeinek érzékelése és megértése, valamint az emberek számára biztonságot 

nyújtó és véleményük kifejezését lehetővé tevő környezet megteremtésének képessége. 

Az emberi kapcsolatokban való jártasság arra utal, hogy képesek vagyunk másokkal együtt dolgozni, vezetni, 

befolyásolni, továbbá motiválni a beosztottjainkat. Az emberi erőforrás a legtöbb szervezet kulcs-tényezője, 

ezért döntő fontosságú, hogy a menedzserek képesek legyenek eredményesen együttműködni feletteseikkel, 

kollégáikkal és beosztottaikkal. Ez a képesség különösképpen az alacsonyabb szinteken fontos, hiszen a vezetők 

és az alkalmazottak közötti eltérések leginkább itt ütköznek ki és ezeken a szinteken dolgoznak a legtöbben. 

Konceptuális készség, azaz a fogalmi gondolkodási képesség: a szervezetről alkotott átfogó kép átlátásának, a 

szituáció szignifikáns elemei felismerésének, az elemek közötti összefüggések (pl. a szervezet egyes 

funkcionális részterületeinek együttműködése, a szervezet és a környezet viszonya, a szervezet egyik részében 

lezajló változásnak a szervezet más részeire gyakorolt hatása) megértésének képessége. 

A vezetők fogalmi gondolkodási képessége arra utal, hogy képesek megérteni a szervezet és környezete közötti 

összefüggéseket, a szervezeten belüli funkciók és tevékenységek kölcsönhatásait, a belső és külső versengés, 

illetve feszültségeket. Ez a képesség különösen fontos a magasabb vezetői szinteken, ahol a stratégiai kérdések 

kidolgozása is feladat. 

A menedzseri alkalmasság három tényezője közül a technikai készség a tervezés – szervezés – irányítás 

hármasának elvégzéséhez szükséges. A humán készség teljes egészében a vezetéshez kell, míg a konceptuális 

készségre mind a négy menedzsment funkció gyakorlásához szükség van. 

A menedzsment különböző szintjein más a menedzseri funkciók és a képességek súlypontja. A készségek 

tekintetében általában igaz az 1.2. ábra üzenete. 
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1.2. ábra: A menedzseri készségek szerepe a különböző szinteken 

Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben az alapvető fogalmi kategóriák megismertetése a fő cél. Ügyeljen arra, hogy értse 

azokat és találjon kapcsolatokat a fogalmak tartalma és a mindennapok gyakorlata között. Fontos, hogy a 

komplexitás jelentőségét is értse: annak a sokszínű és sokrétű tevékenységrendszernek, amit a menedzsment 

jelent, a végső eredményessége az egyes funkciók harmóniájának függvénye. A menedzsment munka sikere 

attól is függ, hogy az egyes szakterületeken mennyire érvényesíthetők a menedzseri képességek és szerepek. 

Önellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Saját szavaival értelmezze a „menedzsment” fogalmát és tevékenységrendszerének főbb elemeit! 

2. Mi a menedzsment tevékenységrendszer komplexitásának lényege? 

3. Jellemezze a menedzseri munka főbb elemeit! 

4. Mit tud a menedzsment szintjeiről? 

5. Mit tud a menedzseri képességekről és azok komplexitásáról? 

6. Jellemezze a menedzseri képességek szerepét a különböző menedzsment-szinteken! 

7. Tanulmányozza kedvenc vállalkozásánál a menedzsment munka részfeladatait. Próbálja integrált rendszerbe 

foglalni azokat! 
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2. fejezet - A tervezés jellemzői 

Bevezető 

A tervezés hagyományosan az egyik legfontosabb (ha nem a legfontosabb!) menedzsment funkció. Jegyezze jól 

meg: a későbbiekben azt lehet menedzselni, amit a korábban készített tervekkel jól előkészítettünk, 

megalapoztunk. Ennek szellemében a tanulási egység legfőbb céljai: a tervezés fogalmi kategóriáinak és 

feladatainak, továbbá a tervek alaptípusainak megismertetése. Figyeljen arra, hogy megértse a különféle tervek 

közötti kapcsolódásokat. 

A tanulási egység anyagának ismeretében Ön képes lesz: 

• A vállalkozások tervezésével kapcsolatos általános tudnivalók megértésére. 

• A tervezési folyamat általános modelljének megértésére és alkalmazására. 

• Egyszerűbb tervek önálló összeállítására. 

1. 2.1. A tervezés jelentősége 

A tervezés talán a legfontosabb menedzsment-funkció, s mint ilyen a vállalkozások célszerű működésének egyik 

alappillére. Legfőbb feladata: a tudatos jövőalakítás, a vállalkozás felkészítése a jövőben várható hatásokkal 

szemben. 

Általános értelemben a tervezés valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak 

elérését lehetővé tevő módszerek, feltételek (eszközök) és teendők meghatározása. 

Más oldalról: a tervezés a szervezet jövőbeli működésére vonatkozó célokat határozza meg, és dönt a szükséges 

tevékenységekről és erőforrásokról, azaz arról, hogy kinek, mit, mikorra, milyen eszközök felhasználásával és 

milyen sorrendben kell megtennie. 

A tervezés legtöbb definíciója két tevékenységre helyezi a hangsúlyt, a célok megjelölésére, illetve az azok 

elérését biztosító cselekvésekhez tapadó döntésekre. Ily módon a tervezés az a folyamat, amely a jövő 

befolyásolására irányul azáltal, hogy konkrét célokat határoz meg és akciótervet dolgoz ki azok elérésére. 

A „jó terv – fél siker” és a vállalkozás sikeres működésének alapdokumentuma. 

Mik indokolják a tervezést? 

A tervezési folyamat igen különböző komplexitású tevékenységeket jelent. Valamilyen mértékű tervezés a 

menedzsment minden szintjén megtalálható. 

A tervezés fontossága a belőle származó előnyökre vezethető vissza. Ezen előnyökből közlünk néhányat (nem 

fontossági sorrendben!) a továbbiakban: 

1. A tervezés során a tervet készítők „rákényszerülnek” arra, hogy végiggondolják a szervezet működésének 

egy-egy részterületét, azok kapcsolódásait, s ennek során feltárhatják az esetlegesen felmerülő problémákat, 

szűk keresztmetszeteket. Így „papíron”, még a bekövetkezés előtt, képessé válnak az „ellenintézkedések” 

meghozatalára vagy legalábbis azok átgondolására. 

2. A tervezés a szervezet számára lehetővé teszi, hogy részben önmaga határozza meg a jövőjét ahelyett, hogy 

azt adottságként, netán kényszerként fogadná el. 

3. A tervezés a szervezet számára világos célokat és irányokat szab meg. Megfogalmazza a teljesítmény-

elvárásokat. A célok kijelölése és a kiválasztott cselekvési változat lehetőséget nyújt a személyes 

teljesítmény-célok meghatározására is. (Pl. egy adott cégvezető teljesítményértékelése alapulhat azon, hogy 

az általa vezetett egység elérte-e a kitűzött célt, vagy elvégezte-e az előírt tevékenységeket. A terv tehát 

hangsúlyozza az elérendő(és elvárt) teljesítményeket és ezzel kiindulási alapot teremt a munkatársak 

motivációjához. 
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4. A tervezés révén növekszik a menedzserek azon képessége, hogy kezelni tudják az absztrakt gondolatokat, a 

bizonytalanságot és tudjanak szisztematikusan gondolkodni a jelenről és a jövőről. Komplexebb tudást 

eredményez, a környezet jobb megértését segíti. Mindezek együttes hatásaként a tervezés jelentősen 

javíthatja a menedzserek intellektuális képességeit. 

5. A tervezés segíti az erőforrások felhasználását, úgy, hogy azok leginkább megfeleljenek a céloknak és 

„jusson erő” a vállalkozás ésszerű fejlesztésére is. 

6. A tervezés ráirányíthatja a figyelmet a források, illetve a működés szűk keresztmetszeteire. 

7. Segít felmérni, a kockázati tényezőket, a környezeti bizonytalanságot, s ezzel megteremti azok kezelésének 

alapját. E tekintetben is hozzásegít alternatív cselekvési változatok kidolgozásához. 

8. Azzal, hogy az egész szervezet számára célokat jelöl ki, majd az egész szervezet valamennyi részének 

mozgását összefogja a célok megvalósítása érdekében, megalapozza a szervezeten belüli tevékenységek jobb 

koordinációját. 

9. Felkészíti a szervezetet a változásra, hiszen a tervezés során minden szervezeti egység rákényszerül arra, 

hogy a saját céljait, teendőit, lehetőségeit és korlátait átgondolja, és azokkal kapcsolatban felkészüljön a 

jövőbeni teendőkre. 

10. Megkönnyíti az inputok vásárlását, az outputok értékesítését. 

11. Hozzásegíthet az innováció fokozásához, új termékek kifejlesztéséhez. 

12. Segít megállapítani a cég jövedelmezőségét, illetve várható gazdasági pozícióját. 

13. A tervezésnél a külső tényezőket is figyelembe lehet (sőt: általában szükséges!) venni. E mellett a 

tervezés más szervezetekkel való együttműködésre is késztet, illetve megvilágítja az együttműködés 

lehetséges területeit. 

14. A finanszírozással kapcsolatos döntések meghozatala érdekében a rövid- és a középtávú 

készpénzszükséglet előre meghatározható. Ezáltal biztonságosabbá tehető a szervezet gazdálkodása. 

15. Kommunikációs anyagként szolgál a tervet készítő és valamely külső érintett személy és/vagy szervezet 

között. 

A tervezés néhány jellemzője: 

• magában foglalja a célok kitűzését és a célok megvalósításához vezető cselekvési változatok (tevékenységek) 

kialakítását; 

• a jövőre koncentrál, meghatározza, hogy a szervezetnek mit kell elérnie a jövőben, és felkészíti a szervezetet 

a jövőben várható kihívásokra; 

• fontos jellemző az időbeni aszinkronitás mértéke. A terv ma készül, de a holnapról szól, s korántsem 

közömbös, hogy a terv készítése és megvalósítása között mennyi idő telik el. Minél nagyobb a két időpont 

közötti távolság, annál inkább felmerül az aktualizálás iránti igény; 

• a tervezés végeredménye a terv, amely egy írásos dokumentum a jövőbeli tevékenységek mikéntjéről; 

• sokan elsődleges menedzsment funkciónak, és így a menedzserek legfontosabb feladatának tekintik a tervezés 

szakszerű elvégzését. 

2. 2.2. A tervezés fázisai 

A tervezés nem egyszeri aktus, hanem egy célszerű, többfázisú folyamat, melynek logikailag egymást követő 

fázisai, tevékenységei vannak. A legáltalánosabb felosztás szerint a tervezési folyamat legfőbb fázisai a 

következők: 

• Környezetelemzés (lehetőségek, veszélyek, versenytársak, környezeti szegmentumok), 
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• Helyzetértékelés (erősségek, gyengeségek, erőforrás-értékelés), 

• Cél(ok) megfogalmazása, 

• A célelérés lehetséges módjainak meghatározása, 

• A legjobb változat kiválasztása, 

• A megvalósítás feltételeinek (erőforrás, idő, szervezet stb.) megtervezése, 

• A megvalósítás ösztönzése, figyelemmel kisérésének megtervezése 

• A visszacsatolások megtervezése 

Más oldalról: 

• Hol tartunk? Hogy jutottunk ide? 

• Hová akarunk eljutni? 

• Milyen ut(ak) vezet(nek) oda? 

• Milyenek az „útviszonyok”? 

• Hogyan jutunk oda? 

• Hogyan haladunk? 

• Hogyan ösztönözzük a haladást? 

A tervezési fázisok átstrukturálásával kiemelhető az a 4 fő terület, amelyek sikere eldönti a tervezés egész 

folyamatának eredményességét. Ezek a fő területek a következők: 

A célok kitűzése 

Ebben a fázisban kell megválaszolni a következő kérdéseket: 

• Milyen célokat kívánunk elérni? 

• Mi a célok relatív fontossága? 

• Milyen kapcsolat van a célok között? 

• Mikor érjük el az egyes célokat? 

• Hogyan mérhetjük a célok teljesülését? 

• Ki a felelős a célok eléréséért? 

A felteendő kérdésekre építve, ez a fázis magában foglalja (a-d): 

a. A prioritások meghatározását. Az adott célok fontosságának meghatározását, illetve a célhierarchia 

felállítását. 

b. A célok időbeliségét. A tervezéssel kapcsolatban alkalmazott időhorizontok a következők: 

• Rövidtávú célok: Egy évnél rövidebb időtartamra vonatkoznak és a középtávú célok elérését segítik elő. 

• Középtávú célok: Egy - három éves időtartamot ölelnek fel és a hosszú távú célok elérését szolgálják. 

• Hosszútávú célok: A szervezet túlélését, illetve hosszabb távú fejlődését biztosítják, három-öt éven túli 

időszakot ölelnek fel. 
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c. A célok közötti konfliktusok kezelését. A különböző érdekcsoportok esetenként egymással ellentmondó 

(rész)céljainak harmonizálása. A menedzserek számára gyakran „két tűz” közötti feladatot jelent például a 

tulajdonos profitmaximálási törekvéseinek összehangolása az alkalmazottak „legkisebb munkával a 

legnagyobb bért” alapon nyugvó céljaival. 

d. A célok mérését. (Meg kell határozni, hogy a célokat hogyan kell mérni és milyen mérésekre van szükség a 

célelérést szolgáló folyamatokban. Alapvető fontosságú ezért, hogy már a célmeghatározáskor gondoljunk a 

mérhetőség kérdésére is. Általában igaz, hogy csak az olyan célok mérhetők, amelyek egzaktul értelmezhetők 

mennyiségben, minőségben, térben és időben. (Az angolszász irodalmak ezt tekintik a QQPT-szabálynak) E 

téma kapcsán érdemes még arra figyelni, hogy az alkalmazottak és a szervezet teljesítő képessége 

specifikusan mérhető célokkal általában javítható. Tapasztalatok szerint a magasabb szintű, igényesebb célok 

nagyobb teljesítményre inspirálnak, míg a „rangon aluliak” demoralizáló hatásúak. A célok szubjektív 

mérése gyakran mérőszámok segítségével történik. Ezek a mérőszámok képezhetők fizikai és pénzügyi 

elemekből és a vállalkozás-működés számtalan területét érinthetik. 

A tevékenységek vagy cselekvési változatok kidolgozása 

Ebben a fázisban választ kell találni a következő kérdésekre: 

• Milyen tevékenységek szolgálják a célok megvalósítását? 

• Milyen információk vannak a tevékenységekről? 

• Melyik a megfelelő technika a tevékenységekkel kapcsolatos előrejelzésekre? 

• Ki felelős a tevékenységek végrehajtásáért? 

Mindezekre alapozva, azt kell meghatározni, hogy milyen utak, tevékenységek lehetségesek, amelyek a cél 

elérését biztosítják. Ügyelni kell arra, hogy a célelérést racionálisan biztosító valamennyi terv-változat 

elkészüljön. Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy a végleges verzió csupán egy lesz a sok közül. Optimumot kell 

tehát keresni a cselekvési változatok számát tekintve, hiszen minél több változat készül, annál több szempont 

vehető figyelembe, viszont annál nagyobb és időigényesebb feladat maga a tervezés és a változatok közüli 

választás. (A „választás” egyébként döntési probléma és ezért a témát a kézirat döntéselméleti fejezetében is 

érintjük.) 

A tervek megvalósítását szolgáló tevékenységek különfélék lehetnek. A stratégiai akciók hosszabb távú, az egész 

szervezetet érintő tervek, tervrészletek megvalósítását szolgálják, míg a taktikai programok rövidebb távra 

hatva, egy részegység terveinek teljesítését szolgálják. Lehetnek természetesen az operatív terveket szolgáló, 

napi feladatokat megvalósító tevékenységek is. Gyakorta – különösen a stratégiai akciók esetében – a terv 

teljesítését szolgáló tevékenységek – rendszerbe szervezve – projekt alakjában öltenek testet. (A projekt 

általános értelemben kiterjed minden olyan műszaki, gazdasági, szervezési stb. feladatra, amelyhez világosan 

megfogalmazott cél(ok), valamint korlátozott idő-, költség- és teljesítmény-értékek rendelhetők. A legtöbb 

projekt egyszeri és nem ismétlődik.) 

A célok és a tevékenységek között ok-okozati összefüggés van. Normális esetben nem cél a tevékenységek 

elvégzése, hanem a tevékenységek eredménye a célok elérése. 

Az erőforrások hozzárendelése (allokációja) 

Az ide kapcsolódó kérdések a következők: 

• Milyen erőforrásokat kell a tervezésben figyelembe venni? 

• Mi az egyes források kapcsolata? 

• Melyik költségvetési technikát alkalmazzuk? 

A tevékenységek végrehajtása nagymértékben függ a rendelkezésre álló erőforrásoktól, hiszen az erőforrások 

jellemzői, korlátai gyakran determinálhatják a lehetséges cselekvések mozgásterét. 
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Az erőforrások hozzárendelésének egyik legleterjedtebb eszköze a költségvetés elkészítése, amely a 

felhasználni tervezett erőforrások „közös nevezőre” hozásával mutathatja meg a tervezett erőforrások korlátait, 

szűk keresztmetszeteit. 

A költségvetés végül is egy pénzügyi kalkuláció, melynek gyakorlati haszna nagymértékben függ attól, hogy 

mennyire rugalmasan tud alkalmazkodni a változó körülményekhez. 

A rugalmasság alapvetően két módon biztosítható: 

A variábilis költségvetéssel, amikor különféle változatokat dolgozunk ki azokra az esetre, ha az eredmények 

elmaradnak, vagy meghaladják a tervezetteket. Ilyen esetekben szükség lehet az állandó és a változó költségek 

külön kezelésére. 

Gördülő költségvetéssel, amikor egy adott időszakra elkészített terveket rendszeres időközönként – évente, 

negyedévente, esetleg havonta – felülvizsgálják és a szükséges aktualizálásokat elvégzik. A gördülő tervezés 

több előnnyel rendelkezik, hiszen a tervek módszeres és rendszeres újragondolására késztet, azonban igen 

munkaigényes, ebből fakadóan költséges. 

A költségvetés készítésével kapcsolatos hiba-lehetőségek elkerülése végett érdemes betartani a következőket: 

• Először tervet kell készíteni, csak utána a költségvetést. 

• A költségvetés a menedzsment számára készüljön, ne a könyvelés számára. 

• Az outputok mérése legyen az elsődleges, ne az inputoké. 

• A költségvetés segítsen a kockázatos helyzetek elkerülésében, kezelésében. 

A megvalósítás (implementáció) 

A terv megvalósításával összefüggésben a leggyakrabban felmerülő kérdések a következők: 

• A terv megvalósítása hatáskört vagy meggyőzést igényel? 

• Mely politikák szükségesek az implementálás során? 

• Mennyire felelnek meg a politikák a követelményeknek? 

• Kit vagy milyen szervezeti egységet érintenek a politikák? 

A terv megvalósítása érdekében a feladatokra embereket jelölünk ki, munkájukat előírjuk és gondoskodunk a 

végrehajtás feltételeiről, mindenekelőtt az erőforrás-hozzárendelésről. 

Az implementáció eszközei: 

• Hatáskör, a jog mások befolyásolására: a menedzserek pozíción alapuló hatalma. A munkakörhöz társított 

hatáskör az egyszerűbb, rutin jellegű feladatok elvégzéséhez általában elégséges. Bonyolultabb feladatok 

esetén további eszközökre is szükség lehet. 

• Meggyőzés: egy olyan folyamat, melyben a tervet „eladják” az azt végrehajtó alkalmazottaknak. Várható 

eredménye, hogy az alkalmazott magáénak érzi a feladatot. Az eszköz annál hatásosabb, minél erősebb 

motiváció és magasabb szintű lojalitás jellemzi a közreműködőket. 

• A vállalati politika: gyakran ismétlődő feladatok megvalósításának eljárási szabályai, melyeket általában 

írásban is rögzítenek. A politika akkor hatásos, ha: 

• rugalmas, 

• körültekintő, 

• koordinatív, 

• etikus, 
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• egyértelmű és 

• logikus. 

Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben a tervezés néhány alapvető jellemzőjével foglalkozunk. Tudatosulnia kell annak, 

hogy a tervezés a menedzseri tevékenység alapja, hiszen ennek során dől el, hogy milyen célokat kívánunk 

elérni és a céleléréshez milyen cselekvési változatokat képzelünk el. A „jó terv – fél siker”, szól az ismert 

mondás, jelezvén, hogy a vállalkozások sikerkritériumainak egyike a tervezőmunka milyensége. 

Megismertük a tervezés számos indokát és a tervezési folyamat-modell egyes fázisait. Ügyeljünk ezek jó 

megértésére, mert ezzel teremtünk alapot a saját tervezőmunkánk sikeréhez. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Saját szavaival hogyan fogalmazná meg a „tervezés” fogalmát, célját? 

2. Mi a tervezés alapfunkciója? 

3. Hogyan értelmezi az ismert szlogent: „a jó terv – fél siker”? 

4. Melyek a tervezési folyamat általános modelljének fázisai! 

5. Mit ért a QQTP-szabályon? 

6. Jellemezze az implementáció eszközeit! 

7. Vizsgálja meg kedvenc vállalkozásánál a tervezés rendszerét és gyakorlatát. Próbálja meg felderíteni, hogy 

az adott vállalkozás tervei milyen kapcsolatban állnak egymással. 
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3. fejezet - A döntési folyamat 

Bevezető 

Ebben a tanulási egységben a menedzseri munka egyik meghatározó elemével, a döntésekkel foglalkozunk. 

Némi túlzással állítható, hogy a menedzserek tevékenysége döntések sorozataként is értelmezhető. A 

legegyszerűbb megközelítésben ugyanis a döntés = (cselekvési) lehetőségek közüli választás. Ha figyelmesen 

tanul, megérti a döntéselmélet legfontosabb elemeit és ráérez a döntés és a tervezés kapcsolatának lényegére. 

Nem véletlen, hogy számos szakirodalomban a tervezést és a döntést együtt tárgyalják, hiszen a napi munkában 

a két menedzsment funkció határvonalai erősen összemosódnak. Ez egyébként szépen kifejeződik a jelen 

fejezetben tárgyalandó döntési folyamat-modellben is. 

A tanulási egység áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• A „döntés” fogalmi kategóriáinak biztos használatára. 

• A tervezés és a döntés egymásra épülésének megértésére. 

• A döntést igénylő problémák felismerésére és az illeszkedő döntésmódszertani szempontok meghatározására. 

• A döntési folyamat lényegének és egyes fázisainak megértésére. 

• Egyszerűbb döntésszerkezeti modellek (döntési fa, döntési mátrix) megértésére, megalkotására és 

használatára. 

• A döntéshozatalt elősegítő döntéselemzési projekt, illetve döntési konferencia munkájában való részvételre, 

illetve ilyen programok előkészítésére, megszervezésére. 

• Az egyéni, illetve a csoportos döntéshozatal lényegi jellemzőinek megértésére és az előnyök-hátrányok 

mérlegelésére 

1. 3.1. A döntési folyamat elemei 

A menedzseri munka felfogható problémák megoldási folyamatának, illetve döntések sorozatának is. A döntés 

cselekvési változatok közüli választást jelent. Kissé általánosabban közelítve a témakörhöz, belátható, hogy a 

döntés valamennyi emberi cselekvéssel összefonódik. Hétköznapi példák sokasága igazolja, hogy minden-napi 

életünk során gyakran kerülünk döntési helyzetbe, amikor legalább két cselekvési lehetőség közül 

választhatunk, illetve kell választanunk. Ha ez a minimális feltétel nem teljesül, akkor kényszerhelyzetben 

vagyunk, azaz döntésünket nem jól felfogott érdekeink alapján, hanem valamilyen kényszerítő körülmény 

hatására hozzuk meg. 

A menedzserek számára megoldandó problémákat a szakirodalom két fő csoportra osztja. Ezek: 

• Nyílt vagy rosszul strukturált problémáról akkor van szó, ha a felismert probléma nem minden részlete ismert, 

a peremfeltételek közül egy vagy több nem tekinthető egyértelműen definiáltnak, s fennáll a változás 

lehetősége is. 

• A zárt vagy jól strukturált probléma ennek ellentettje; a peremfeltételeket a probléma megoldója 

egyértelműen adottnak vagy változatlannak tekinti. 

Kocsis (1993) a nyitott és zárt problémák jellemzőit a következők szerint foglalja össze: 
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Tapasztalatok igazolják, hogy a gyakorlati problémák között a valóban zárt problémák csak igen ritkán 

fordulnak elő. 

Adott probléma megoldásán fáradozó menedzsernek több esetben kell döntenie. A döntési helyzetben lévő 

menedzser alapvetően két típusú döntést hozhat. Ezek: 

• rutin-szerű vagy programozott döntést, amikor a szóba jöhető változatok közül szinte gondolkodás nélkül 

választja ki azt, amelyről úgy véli, hogy számára legkedvezőbb (gondoljunk például a gépjármű vezetésére, 

amikor a megszokott úton haladva, szinte már ösztönösen gyorsítunk vagy lassítunk, használjuk az irányjelzőt 

stb.); 

• egyedi vagy nem programozott döntést, amikor a helyzet bonyolultsága és a probléma súlya megkívánja a 

körültekintő, egyedi elbírálást. 

 

3.1. ábra: A problémák, illetve döntések néhány jellemzője a szervezet különböző szintjein 

A döntések többsége döntéshozatali (vagy szélesebb értelemben: probléma-megoldási) folyamat eredményeként 

születik meg. Ez a folyamat az első ismert felosztás (Simon, 1960.) szerint három fázisra bontható: 

• informálódás, 

• tervezés és 

• választás. 

Kissé részletesebb felosztással a döntési folyamat általános modelljéhez jutunk (3.2. ábra). 

A döntési folyamat általános modelljének fő elemei a következők: 

A döntési helyzet (illetve probléma) felismerése 
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A probléma tudatosulása. Annak felismerése, hogy valami nincs rendben, vagy nem úgy megy, ahogy azt 

szeretnénk, de még nem világos, mit és hogyan kell változtatni. Kindler (1974) szerint négy felismerési csoport 

különböztethető meg. Ezek: 

• a cselekvésre kényszerítő nyilvánvalóság, amikor a valóság rákényszerít a probléma létezésének 

felismerésére; 

• figyelmeztető/előrejelző belső rendszerek használata; 

• külső problémajelző rendszerek használata; 

• problémakutatási tevékenység, melynek alapvető hipotézise, hogy a dolgok nem lehetnek tökéletesek. 

 

3.2. ábra: A döntési folyamat általános modellje 

A menedzser, gyakorlati munkája során, akkor jár el célszerűen, ha a döntési kényszert nem várja meg, hanem 

elébe megy. Lényeges, hogy a lehető legpontosabban és konkrétan határozzuk meg a problémát, mert helyes 

terápia csak helyes diagnózisra épülhet. A felismerés ebben az esetben azt jelenti, hogy az észleléstől eljutunk a 

probléma azonosításáig, egyértelmű lehatárolásáig. 

Helyzetfelmérés 
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A döntési folyamat legkritikusabb része. Áttekintő képet kell szerezni: az elérendő célokról, a beavatkozás 

lehetőségeiről, a beavatkozás várható következményeiről, a környezet által meghatározott feltételekről. 

Optimális mennyiségű és minőségű információt kell összegyűjteni és elsődlegesen csoportosítani. Döntő lehet 

az időigény. Általában az „egész”-től haladjunk a „rész”-ek felé. 

Helyzetelemzés 

Az előző fázisra épül, azonban valamennyi információnak a „helyére kell kerülnie”. A tényleges döntési 

szituáció ennek eredményeként azonosítható. 

Célkitűzés és a kritériumok meghatározása 

Az általános célt az adott döntési szituációismeretében konkretizálni kell, egészen addig, hogy döntési 

kritériumot (= értékmérőt) rendelhessünk a célhoz. Látni kell, hogy a „fő cél” különböző döntési szituációkban 

különböző „részcél”-okban konkretizálódhat. Az ide tartozó feladatok elvégzéséhez ismerni kell a célstruktúrát, 

illetve a célok hierarchiáját. 

Cselekvési változatok/alternatívák kidolgozása és értékelése 

A megoldások forgatókönyvének előállítása, a döntéshozatali folyamat legtöbb kreativitást igénylő része, 

amelynek során: 

• nemcsak a megadott, jól definiált célok elérésére alkalmas akciókat, hanem hipotetikus jövőbeni helyzetekben 

elképzelhető cselekvéseket is figyelembe kell venni; 

• nemcsak a valószínű, hanem a potenciális, illetve lehetséges eseményekkel is számolni kell; 

• a különböző csoportok által megjelölt célok, korlátok és értékpreferenciák sorát kell szem előtt tartani. 

Fontos kérdések: 

• a kockázatvállalás; 

• a számszerűsíthetőség és 

• a modellezés. 

A megoldások forgatókönyve az elképzelt utakat jelöli a jelenlegi és a célállapot között. Ezek az utak azonban 

csak az érintett tervezők fantáziájának termékei, amelyek realitása, megvalósítása még számtalan kérdést vethet 

fel. Ezért szükség van a megvalósíthatóság vizsgálatára is. Ez úgy oldható meg, hogy kvantitatív vagy logikai 

úton modellezzük az egyes változatokat, és e modell keretei között ellenőrizzük azok megvalósíthatóságát. 

Döntés: a „legjobb”(-nak tűnő) változat kiválasztása 

Ebben a fázisban értékelik a cselekvési változatok „jóságát”. (Melyik a választási kritériumoknak leginkább 

megfelelő változat?) 

Ha az értékelés alapján (több szempont szerint) nyilvánvalóvá válik, hogy valamely változat jobb, mint a többi, 

akkor azt választják, és ezzel a kiválasztási eljárás befejezettnek tekinthető. Ha egyik változat sem tűnik ki a 

többi közül, további vizsgálatokat kell végezni. 

A döntés minősítésének ismérvei (Miller-Starr, 1969): 

• Ismerni kell a döntés specifikáltságának mértékét, azaz: mennyire konkrétan, milyen mélyen és milyen 

végrehajtói szabadságfok mellett határoztuk meg a teendőket. 

• Tudnunk kell a megvalósulás várható biztosságát. (Egészen biztos információk alapján nagy valószínűséggel 

teljesülő döntést hoztunk, vagy olyat, amelynél a különböző lehetséges kombinációk egymástól teljesen eltérő 

eredményeket is hozhatnak.) 

• Meg kell különböztetni az ismétlődő döntést a nem ismétlődőtől. 
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• Tudnunk kell, hogy döntésünk, illetve annak következményei mennyire változtathatók meg, illetve hogyan 

fordítható vissza a döntés következtében beindult folyamat. 

• Ismernünk kell, hogy azok a feltételek, amelyek mellett a döntést meghoztuk, milyen módon (gyorsan, 

mértékben) változnak. 

A végrehajtás és ellenőrzés 

A döntés aktivizáló tevékenység, mert egy cselekvési sor elindítója. Ezért a döntési folyamat vizsgálatának ki 

kell terjednie a döntés következményeinek vizsgálatára is. 

Alap: a döntés akkor jó, ha kapcsolódik hozzá a végrehajtás megtervezése is. (Kinek, mikor, mit kell tennie, 

kivel kell együttműködnie, milyen anyagok, információk és egyéb erőforrások honnan hová áramoljanak, ki, 

miért és milyen mértékben felelős, milyen visszacsatolási formák működjenek stb.) 

Az ellenőrzés feladata: a történések és feltételek állandó figyelemmel kisérése (monitoring) következtében 

megvalósítsa a belső visszacsatolásokat, végső soron megmutassa, mikor kerülünk vissza a döntési folyamat 

elejére, azaz, mikor áll elő ismét döntési helyzet. 

A döntési folyamat egyben kreativitási folyamat is, amelynek fázisai: 

 

A döntési folyamat eredményeként megoldásról akkor beszélünk, ha a döntés következtében a korábbi probléma 

megszüntethető. Kezelésről, pedig akkor, ha a probléma nem szüntethető meg, de kézben tarthatóvá, 

elviselhetővé tehető. 

2. 3.2. A döntéstan néhány módszertani kérdése 

A mérés 

Az összehasonlítás gyakran mérési folyamat (= számok, értékek szabályok szerinti hozzárendelése dolgok 

tulajdonságaihoz vagy eseményekhez). 

A mérési skálák (Stevens, 1950): 

• nominális skála: csak számokkal jelöljük a szavakkal leírható dolgokat, azonosítás vagy megkülönböztetés 

végett (pl.: kartotékok); 

• sorrendi vagy ordinális skála: a dolgokat bizonyos tulajdonságaik szerint sorrendbe tudjuk állítani és a 

sorrendet számokkal fejezzük ki. A számok csak a sorrendet fejezik ki, a különbséget nem; 
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• intervallum skála: a dolgok közötti különbségeket számokkal is kifejezik, de az arányokat nem. A 

számszerűen egyenlő távolságok a valóságban is egyenlők; 

• arányskála: hasonló az előzőhöz, de abszolút 0 pontja van, így a számok kifejezik a dolgok közötti arányokat 

is. 

A méréshez kapcsolódó kulcs-területek: 

• a precizitás; 

• a pontosság; 

• a megbízhatóság; 

• az érvényesség. 

A döntés-szerkezeti modellalkotás 

A döntési fa 

A döntési fa: cselekvési változatok és tényállapotok „fagráf” formájában feltüntetett képe. (3.3. ábra) 

A döntési fa a következő „szerkezeti elemek”-ből épül fel: 

• a döntési alaphelyzet (illetve döntési helyzet), mely grafikusan általában téglalappal/négyzettel kerül 

jelölésre; 

• a cselekvési változatok, amelyek a döntési helyzetekből kiinduló egyenes vonalak (élek) formájában kerülnek 

ábrázolásra; 

• a tényállapotok lehetséges bekövetkezéseit általában körökkel jelöljük; 

• a körökből kiinduló vonalak jelölik a lehetséges tényállapotokat, amelyek időrendi sorrendben követik 

egymást. 

A cselekvési változatok és a tényállapotok által együttesen meghatározott következmények a döntési fában a 

vonalak végpontjaiban az ún. véghelyzetben jelennek meg. Az egymással összefüggő vonalak a döntési fa útjait 

jelölik, mely utak valahonnan valahová, azaz döntési helyzetből következményig vezetnek. 

A döntési fa szerkesztésében meghatározó a döntést hozó szakember szerepe. Ő dönti el ugyanis, hogy milyen 

lehetséges cselekvési változatok és tényállapotok szerepelnek a döntési fában. Ebből eredően megeshet, hogy 

ugyanarra a problémára más és más döntési fát készít az egyik, illetve a másik döntéshozó. 

A döntési fa tehát alkalmas arra, hogy a döntést hozó végig gondolja jövőbeni akcióit, a várható eseményeket, 

értékelje a valószínűsíthető következményeket és ennek alapján válassza meg cselekvésének irányát. A jelenből 

indulva vázolja fel az előrelátható jövőt, meghatározva a külső körülményektől függő események 

bekövetkezésének valószínűségeit. Alkalmazása különösen olyan esetekben indokolt, amikor el kell dönteni, 

hogy milyen akciót érdemes indítani, ha a külső körülményektől és a rájuk adott jövőbeni reagálásoktól 

függenek az egyes cselekvések következményei. 
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3.3. ábra: A „döntési fa” általános felépítése 

A döntési fa alkalmazásának lehetséges előnyei: 

• a döntési fa megszerkesztése önmagában is segítséget nyújt a cselekvések végiggondolásához, ezáltal 

felkészít a várható, tőlünk független eseményekre és az azokra történő reagálásainkra. 

• A több szempontú hasznosság-elemzés lehetővé teszi a várható következmények átfogó értékelését. 

• Az események valószínűségének meghatározása jó támpontokat nyújt a várható következményekről. 

• Az eljáráshoz kapcsolódó számítógépes döntéstámogatás lehetőséget kínál érzékenység vizsgálatokra, ezáltal 

a döntési helyzet alaposabb megismerésére és a korábban rejtett összefüggések feltárására. 

Az eljárás alkalmazásának hátrányai: 

• A döntési fa elkészítése többszörös iterációt igényel, ami meglehetősen időigényessé teszi a feladatot. 

• A felső szintű menedzserek nem szívesen vesznek részt az ilyen, szisztematikusan, lépésről-lépésre 

végigvezetett, időigényes elemzésben, emiatt a feladat gyakran a döntés előkészítőkre marad. 

• A döntési fa túlzott bonyolultsága, áttekinthetetlensége miatt nem alkalmas nagyszámú lehetőségek 

elemzésére. 

A döntési mátrix 

A döntési mátrix olyan alakzat, melynél a sorokban a cselekvési változatok, az oszlopokban pedig a lehetséges 

következmények, tényállapotok szerepelnek. Ilyen struktúrában a döntési mátrix jól szemlélteti, hogy a 

cselekvési változatok és a tény állapotok együttesen határozzák meg a következményeket, illetve eredményeket. 

A döntési mátrix kitöltésekor szimbolikus jelöléseket, illetve szöveges megfogalmazásokat használhatunk. 

Egy viszonylag egyszerű problémára mutatunk példát a következő mátrixban: 
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A döntési mátrixból a lényeges összefüggések kideríthetőek: világosan látszik a cselekvési változatok és 

tényállapotok által együttesen meghatározott eredmények illetve következmények köre. 

A döntéstámogatás 

A „nehezebb” döntésekhez döntéstámogató rendszer kell, melynek korszerűbb (számítógépes) és hagyományos 

módszerei ismertek. A hagyományos módszerek két alapvető formája: 

• a döntéselemzési projekt és 

• a döntési konferencia. 

A döntéselemzési projekt 

Intenzív probléma-megoldási folyamat, amely arra hivatott, hogy szisztematikus, átgondolt és megfelelő 

módszerekkel megalapozott munka keretében szülessenek a döntések. 

Úgy szervezi meg a probléma-megoldási folyamatot, hogy az tegye lehetővé: 

• a résztvevők célra irányított, a probléma feltárására és megoldására irányuló együttműködését, 

• a megfelelő módszerek illetve modellek kiválasztását, vagy kialakítását; 

• az ésszerű munkamegosztást a döntéshozók, a döntést előkészítők, a szakértők és a tanácsadók között; 

• a megalapozott döntéshez szükséges elemzések előkészítését. 

A döntési konferencia (intenzív (2-3 napos) vezetői csoportmunka) 

A projekt kezdeti és végső fázisaiban teheti intenzívebbé és gyorsíthatja fel a folyamatot. Ennek szervezésénél 

négy szabályt kell szem előtt tartani: 

• Csak valóságos problémát érdemes elemezni. 

• Minden döntéshozónak és a legfontosabb érintetteknek jelen kell lenniük. 

• Írott előterjesztések helyett a fejekben lévő ismeretekre, tapasztalatokra, megérzésekre kell támaszkodni. 

• Többféle megoldás, megoldási elképzelés és érdekképviseletét kell elősegíteni. 

Egyéni vagy csoportos döntéshozatal 

A cél: jó döntést hozni. Jó döntés az, 

• amivel az érintettek elégedettek, 

• ami megvalósítható és 

• amivel a kívánt eredmények elérhetők. 

Csoportos döntéshozatalt indokolhat: 

• a vezető személyes erőforrásainak korlátozottsága (időterhelés, korlátozott információ-hozzáférési és –

feldolgozási képesség), 

• annak felismerése, hogy a döntés által érintett személyek hozzáállása annál kedvezőbb, minél inkább 

magukénak érzik azt. 
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A csoportos döntéshozatal lehetséges területei: 

• problémaelemzés, 

• a döntési helyzet összetevőinek azonosítása és értékelése, 

• egy-egy megoldási alternatíva kiválasztása és annak indoklása. 

A csoportos döntéshozatal előnyei: 

1. A csoport jobb döntést hozhat, mint egyetlen személy („több szem, többet lát”). 

2. A csoport tagjai később hatékonyabbak lehetnek a döntés megvalósításában, ha részt vettek a döntés 

kialakításában is. 

3. A döntéshozatalban való részvétel hasznos felkészítési és fejlesztési eszköz. 

Hátrányok: 

1. A csoport hajlamos arra, hogy több időt fordítson a döntésre, mint ha egyénileg döntene. 

2. A csoport olyan döntést is hozhat, ami nincs összhangban a magasabb szervezeti szint céljaival. 

3. A szervezet tagjai minden döntésben részt kívánnak venni. 

4. A csoport-tagok közötti egyetértés hiánya döntésképtelenné teheti a csoportot. 

5. Esetlegesen „elkenődhet” a felelősség kérdése. („Sok bába közt elvész a gyerek”) 

E gondolatsor végén felvethető a kérdés: milyen a jó döntési módszer? 

Tapasztalatok és szakirodalmi utalások alapján, az, amelyik: 

• illeszkedik a döntési helyzethez, a teljes döntési folyamatot teszi hatékonnyá (problémához és a folyamathoz 

illesztés szabálya), 

• igazodik az alkalmazók szerepeiből következő érdek- és befolyási viszonyokhoz (a szerepekhez és érdekekhez 

illesztés szabálya), 

• alkalmazkodik a felhasználók gondolkodásmódjához, kommunikációs sémáihoz (az egy nyelven beszélés 

szabálya), 

• kölcsönös elégedettséget kiváltó döntést tesz lehetővé (a kölcsönös elégedettség szabálya). 
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3.4. ábra: A döntéshozatali munkamegosztás egy lehetséges eljárása. (Huber, 1980, in: Vári-Vecsenyi, 1989) 

Összefoglalás 

A menedzsment tevékenységrendszerben a tervezéshez szorosan illeszkedik a döntési funkció. Ennek oka, hogy 

amikor döntünk, akkor a tervezés során megalkotott cselekvési változatok közül kiválasztjuk a számunkra 

legelőnyösebbnek tűnőt. Ezen az alapon gyakran egy funkcióként tárgyalják a tervezést és a döntést. Mi nem azt 

az utat követjük, leginkább azért, mert a döntésnek kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. A döntéseket általában 

megelőzi valamilyen probléma; ügyeljen arra, hogy megértse a nyitott és a zárt problémák jellemzőit és azok 

befolyásoló szerepét a döntési folyamatra. 

A döntés nem eseti aktus, hanem egy szisztematikus, általános esetben modellezhető folyamat. Értse meg jól a 

döntési folyamat egyes fázisait és azok egymásra épülésének lényegét. Fontos, hogy a döntési jogkörrel 

felruházott testületek, személyek jó döntéseket hozzanak. A tanulás során értse meg jól a „jó” döntés 

kritériumait és munkája során igyekezzen azok szerint eljárni. A döntés meghozatalához segítségül hívhatók a 

döntésszerkezeti modellek, amelyek az egyes döntési változatok várható következményeit is előrevetíthetik. 

Összetettebb problémák, illetve nehezebb döntések meghozatalához támaszkodhat a döntéselemzési projekt, 

illetve a döntési konferencia által nyújtott lehetőségekre. Ugyancsak érdemes meggondolni az egyéni, illetve 

csoportos döntéshozatal potenciális előnyeit, hátrányait, hogy az adott döntési helyzethez igazodó legelőnyösebb 

megoldást válassza. 

Ne feledje: a döntés, hasonlóan egyéb menedzsment-funkciókhoz, ma már szinte önálló tudománnyá vált, ezért, 

ha a téma jobban érdekli, bőséggel talál a további ismeretek megszerzéséhez szakirodalmi forrásokat. 

Önellenőrző kérdések, feladatok: 
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1. Mi a kapcsolat a döntés és a tervezés között? 

2. Mit tud a „nyitott problémák”-ról? 

3. Melyek a döntési folyamat általános modelljének elemei? 

4. Mit tud az ismertebb mérési skálákról? 

5. Melyek a döntési fa alapvető szerkezeti elemei? 

6. Melyek a döntési fa alkalmazásának előnytelen elemei? 

7. Melyek a döntési konferencia szervezésének szabályai? 

8. Dolgozzon ki egy döntési mátrixot tetszőleges fürdőmenedzseri problémára! 

9. Készítsen forgatókönyvet egy döntési konferencia megrendezéséhez, lebonyolításához fürdőmenedzseri 

döntéshez kapcsolódóan! 

10. Melyek a csoportos döntéshozatal előnyei, hátrányai? 

11. Milyen a jó döntési módszer? 
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4. fejezet - A szervezeti jellemzők 

Bevezető 

A szervezés azt követően jut szerephez, miután eldöntöttük/meghatároztuk a céleléréshez szükséges 

tevékenységeket. A szervezés legfőbb feladata a hozzárendelés. Ennek során kell az elvégzendő feladatokhoz 

rendelni a szükséges szervezeti, személyi, tárgyi feltételeket, amelyek híján a kitűzött célok nem elérhetők. 

Ebben a tanulási egységben figyelmünket a szervezetekkel kapcsolatos ismeretekre összpontosítjuk; szó lesz a 

szervezetek jellemzőiről, a fontosabb szervezeti típusokról és a szervezet szűkebb-tágabb környezeti 

kapcsolatairól. 

A tanulási egység anyagának ismeretében Ön képes lesz: 

• A szervezéssel kapcsolatos általános tudnivalók megértésére. 

• A szervezeti jellemzők megértésére és adaptív alkalmazására. 

• A szervezeti típusok lényegi jellemzőinek megértésére, adott szervezet típusának felismerésére és 

szervezetfejlesztési feladatok elvégzésére. 

• A szervezet környezeti kapcsolatainak felismerésére, osztályozására és elemzésére. 

1. 4.1. A szervezeti jellemzők 

A menedzseri funkciók közül a szervezés az, amivel a szervezeti célok elérésére hivatott tevékenységeket és a 

végrehajtásukhoz szükséges feltételeket és erőforrásokat hangolják össze. A szervezés legjellemzőbb feladatai a 

következők: 

• a szervezeti struktúra létrehozása, 

• a munkamegosztás kialakítása, továbbá 

• a munkakörök és az azokhoz kapcsolható hatás- és felelősségi körök meghatározása. 

A szervezet fogalmi értelmezése kapcsán általában a következők kapnak hangsúlyt, mint a szervezet jellemzői: 

• embereket (is) magába foglaló rendszer, 

• a keretein belül lévő emberek közös cél eléréséért fejtenek ki erőfeszítéseket, 

• jellemző a munkamegosztás és a hatáskörök hierarchiája. 

A szervezés során kialakított szervezeti struktúra: 

• meghatározza az alá- és fölérendelési viszonyokat, 

• rögzíti, ki kinek a beosztottja és milyen hierarchikus szintek léteznek, 

• tisztázza az azonosított szervezeti részlegeket és ezek viszonyát. 

A szervezeti struktúra végső soron megadja a munkatársak közötti kapcsolatok formális keretét. 

A koordináció 

A vállalkozásokban a feladatok bonyolultságával együtt létrejönnek a tevékenységek koordinációjának 

vertikális és horizontális eszközei. 

A vertikális koordináció a szervezet felső és alsó szintjei közötti tevékenységek összehangolását szolgálja. 

Lehetséges eszközei: 
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• a szabályok és tervek, amelyekkel a magasabb szinten lévő menedzserek előírják a célok eléréséhez szükséges 

munkavégzés szabályait, 

• új vezetői szint beiktatása, amely csökkenti egyes menedzserek beosztottainak számát és javítja a nyomon 

követés színvonalát, ugyanakkor növeli az irányítási költségeket. 

• vertikális információrendszer, amely számítógépek hálózatba-szervezésével közvetlen kapcsolatteremtési 

lehetőséget teremt vertikálisan és horizontálisan is, 

• „nyitott ajtók” politikája, mely szerint a vezetők lehetővé teszik a hierarchiától független kommunikációt. 

A horizontális koordináció a szervezeti egységek közötti kommunikációt és összehangolást valósítja meg. A 

horizontális koordináció lehetséges mechanizmusai: 

• közvetlen személyes kapcsolat az egyes munkatársak és vezetők közötti problémák jelentkezése esetén, 

• írásos tájékoztatók, mint emlékeztetők, feljegyzések, jelentések, amelyekkel az egyes részlegek tájékoztatják 

egymást (ez már jóval formálisabb, mint a vállalkozás kezdeti időszakában megszokott informális stílus), 

• képviselő, akinek az a feladata, hogy saját részlegének munkáját más részlegével összehangolja, 

• feladatmegoldó munkacsoport (task force team, vagy projekt team), azaz ideiglenesen létrehozott 

munkacsoport bizonyos problémák, feladatok, projektek megoldására, 

• irányító csoport (steering committee), egy vagy több projektből álló akció vagy program koordinálására. 

(Vecsenyi, 1999.) 

2. 4.2. A szervezetek 

Ha több ember rendszeresen, szabályozott módon együtt dolgozik, valamilyen feladat közös megoldásán, akkor 

együttesen szervezetet alkotnak. 

Szervezet létrehozása indokolt: 

• tartós, ismétlődő jellegű, 

• tartós, de tartalmában rendre változó és 

• esetenkénti feladatok megoldására. 

Érezhető, hogy a felsorolt típusú feladatok végrehajtásához nem feltétlenül azonos szervezetek szükségesek. A 

tartós, (esetleg: ismétlődő) feladatokhoz általában állandó összetételű, statikus szervezetek kialakítása 

célravezető. 

A változó feladatok teljesítéséhez (akár tartós, akár eseti jellegűek) változó összetételű, ún. dinamikus 

szervezeteket célszerű kialakítani. 

Valamennyi szervezet lényeges ismérve a relatív önállóság, annak mértéke és megnyilvánulási módja. A relatív 

önállóság leggyakoribb megjelenési formája az, hogy a szervezeti egység vezetője szabályozott hatáskörrel 

rendelkezik, amelyen „belül” dönteni jogosult, illetve amely kérdésekben a szervezet együttesen hozza meg 

döntéseit és azok végrehajtásáról a szervezet vezetője gondoskodik. 

A szervezet célját, tartalmát, működésük szabályait többnyire írásba foglalják és „szervezeti és működési 

szabályzat” formájában jelenítik meg. Ez elsősorban jogi szempontból írja le a szervezet működését – 

támaszkodva egyéb (műszaki, közgazdasági, szociológiai stb.) elemekre is. 

A dinamikus vállalkozások gyakran sajátos innovációval különleges szervezeti formációkat is kialakítanak. 

Fontos megjegyezni, hogy önmagában egyik szervezeti formáció sem nyújt garanciát a sikerre. Egy adott 

vállalkozás piaci helyzete, fejlődési dinamikája, stratégiája, az alkalmazott technológia, földrajzi elhelyezkedés, 

s végül, de nem utolsó sorban az ott dolgozók személyisége határozza meg, hogy hol, mikor, milyen szervezeti 

struktúra honosodik meg. A szervezeti struktúra tehát tértől és időtől el nem vonatkoztatható kategória. 
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A lineáris (soros) szervezeti-forma 

E forma gyökerei az őskorig nyúlnak vissza: amikor is több ember közül egy – munkája vagy harc révén – 

felülemelkedett a többin, hatalmat szerzett és a többieket mindinkább irányította. 

Ma a „tisztán” lineáris szervezeti forma (4.1. ábra) csak az egyszerű szervezetekre jellemző, bizonyos 

fejlettségi, kulturális szint eléréséig. 

 

4.1. ábra: Tisztán lineáris szervezeti forma; itt: egy vezető (V), három beosztott (B) 

A több és differenciáltabb munkafeladatok megjelenése indokolta a szervezet horizontális (4.2. ábra) és 

vertikális (4.3. ábra) bővítését. 

 

4.2. ábra: Az elemi szervezet horizontális bővülése. 

A horizontális bővítés lehetőségei mindenekelőtt az irányítási feladatok „szélesedése” miatt korlátozottak 

voltak. Emiatt vált szükségessé a mélységi tagozódás is, amikor a vezetőnek új, alsóbb szintű vezető/ke/t kellett 

kijelölnie és ezzel a hatalmat bizonyos mértékig megosztania. 

 

4.3. ábra: Az elemi szervezet vertikális bővülése 

Ha a szervezetre háruló feladatok növekednek, bonyolultabbá válnak, akkor két struktúraváltoztatási lehetőség 

áll előttünk, amelyeket külön-külön vagy egymással kombinációban lehet alkalmazni: 
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• A horizontális (azonos hierarchia-szintű) tagozódás fokozása, például az alsóbb-szintű vezetők számának 

növelése. Ilyenkor számolni kell új problémák jelentkezésével. Például az alsóbb-szintű vezetők egymás 

közötti kapcsolatát újból rendezni kell vagy a felsőszintű vezetők és „új” beosztottjaik között a vezetési stílus 

megváltoztatása válhat szükségessé stb. 

• A vertikális (mélységi) tagolás kiterjesztése, a vezetési szintek számának növelése; ez pedig az 

információáramlással kapcsolatos problémákat vethet fel. 

(Fayol modellje szerint az iparvállalaton belül egy-egy mesternek 15 munkást kell irányítani és ettől felfelé 

mindig 4 alsóbb-szintű vezetőt irányít egy felsőszintű vezető. Tehát csak az alsó szinten lát viszonylag széles 

horizontális tagolást indokoltnak.) 

A lineáris szervezeti formával jellemezhető szervezési irányzat alapvető sajátossága, hogy minden felmerülő új 

problémát, feladatot, ha az ismert tevékenységtől nem teljesen eltérő, először általában a meglévő szervezeti 

felállással kíván megoldani. Az új problémák megoldására tovább növeli a szervezet horizontális, vagy 

vertikális tagozódását. Az irányzat szemléletében „befelé” koncentráló. A kommunikáció formáit a szolgálati út 

határozza meg. 

A lineáris szervezeti típus előnye a jó áttekinthetőség, a függelmi viszonyok, az alá- és fölérendeltség 

egyértelmű rendezettsége. A feladatok növekedése esetén könnyű a szervezet vertikális, illetve horizontális 

bővítése. Ily módon jelentős számú embert és nagykiterjedésű szervezetet lehet viszonylag könnyen „kézben 

tartani”. Ezek az előnyök azonban csak akkor realizálódnak, ha a végzendő feladatok egyszerűek és homogének. 

A szakirodalom szerint ezt a szervezeti típust a következő hiányosságok jellemzik: 

• a felsőbb szintű vezetők koordináló-irányító tevékenysége összetetté válik; 

• az alsóbb szintű vezetők csak egy területre koncentrálnak, a munkaterületükön kívüli problémák iránti 

érzékenységük minimális, az „egész” érdekeit alig látják, gyakori a saját munka túlértékelése; 

• a szervezet növekedése a folyamatok mind sűrűbb megszakításával jár; 

• a különféle szintű vezetők száma megnő, ami hátrányosan érintheti a szervezeti légkör alakulását, mert a 

szervezet könnyen bürokratikussá válhat; 

• nem probléma-orientált, a változásokra a megszokott módon kíván reagálni; 

• az új szakismeretek iránti fogékonyság és a szervezet működésének sikere alapvetően a vezető személyétől, 

egyéniségétől függ. 

A törzskari (törzsegységi) szervezeti forma 

Az előzőekben említett hiányosságok jelentős része a törzskari szervezeti forma alkalmazásával küszöbölhető 

ki. Ezt a szervezeti formát először Gusztáv Adolf svéd király alkalmazta hadseregében (XVII. század) a vezetés 

szakmai színvonalának növelésére, különféle stratégiák kidolgozására. A törzskari szervezet egyszerűsített 

sémája a 4.4. ábrán látható. A törzskarhoz tartozó szakemberek döntés-előkészítőként működnek a vezető 

mellett, a vezetőnek alárendelt szervezeti egységeket közvetlenül nem utasíthatják. 

 

4.4. ábra: A törzskari szervezet egyszerűsített sémája. 

Az ábrán: 
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B1-B3: lineárisan alárendelt egységek 

��: lineáris függelmi kapcsolat, 

==: törzskari kapcsolat 

A klasszikus törzskari szervezetben kétféle kommunikációs kapcsolat jellemző: 

• lineáris, amelynél a vezető lefelé utasít, s felfelé csak a fontosabb információk áramolnak 

• a törzskari, amely kétirányú információ-áramlás, a vezető megadja a feladatot és a törzskartól vár javaslatokat 

azok megoldására. 

A törzsegységi szervezeti forma utat nyitott a vezető – beosztott munkamegosztás új típusainak kialakításához 

és jelentősen hozzájárult a menedzseri munka szakmai színvonalának emeléséhez. Jelentős változást 

eredményezett a szervezeti egységek közötti kommunikáció terén is, kialakultak a párhuzamos információs 

hálózatok. Az új szakismeretek iránti fogékonyság már nem kizárólag a vezető személyétől függ. Hátrányos, ha 

a vezető nem tudja kézben tartani a szervezetet, mert akkor tevékenysége lényegében közvetítésre korlátozódik 

a törzsegységek és a lineáris egységek között. Arra is ügyelni kell, hogy a vezető ne váljék irreálisan túlterheltté, 

mert a törzsegységek tevékenysége széles körű és intézkedési, beavatkozási jogkörük nincs. 

A vezetői túlterheléssel kapcsolatos problémák feloldását a funkcionális szervezeti forma segítheti. 

A funkcionális szervezeti forma 

A kis- és közepes vállalkozások általános szervezeti struktúrája. Feltételezi a kis bizonytalanságú, viszonylag 

stabil környezetet, az alig változó technológiát, a viszonylag kis számú terméket. Az ilyen szervezetben a 

legfontosabb cél a belső hatékonyság és a szakmai minőség. A funkcionális szervezetben minden szervezeti 

egységet a fő tevékenység szolgálatába állítanak úgy, hogy a hasonló típusú tevékenységeket azonos csoportba 

sorolják a teljes hierarchia mentén. 

Funkcionális jellegű az irányítás, ha a munkát végző dolgozók és egységek a szakmai utasításokat nemcsak egy 

felettestől, hanem több szakmai vezetőtől kapják. A funkcionális szervezetben olyan koordináció szükséges, 

melynek alapelvei: a különféle funkciók szigorú szakmai elhatárolása, a határterületi témák esetére egyeztetés 

előírása és esetleg egy vezető kijelölése, akinek fő feladata a koordinálás. 

A funkcionális szervezet erősségei: a funkcionális részlegek méretéből származó gazdaságosság, a funkcionális 

részlegek alapos szakmai felkészültsége, specializálódása és a funkcionális célok érvényesülése. 

A funkcionális szervezet gyengeségei: lassú reagálás a környezeti változásokra, a döntések esetleges felcsúszása 

a felső vezetői szintre, ahol az túlterhelést okozhat, a funkcionális részlegek közötti gyenge horizontális 

koordináció („falak” kiépülése), az innováció lelassulása, a szervezeti célok korlátozott érvényesülése. 

A funkcionális szervezet kialakítása Taylor nevéhez fűződik, aki létrehozta funkcionális szervezetként a 

munkairodát, amely nemcsak a termelés irányítója, hanem szervezője, fejlesztője, hanem műszaki, pénzügyi 

ellenőre is. 

A funkcionális szervezési irányzat a korábbi szervezési módszerek kritikai elemzésére épült. Alapvetően nem a 

vezetői hatalomgyakorlás erősítése a célja, hanem a gazdasági hatékonyság növelése. Ennek érdekében 

lényegesen szűkíti a felső vezetők operatív igazgatási feladatait, s azokat nagyszámú középszintű vezetőre 

hárítja át. Ezzel több időt biztosít a felsőszintű vezetésnek arra, hogy a vállalat lényeges kérdéseivel, a jövő 

formálásával foglalkozzon. 

A funkcionális szervezetre mutat be példát igen leegyszerűsített formában a 4.5. ábra. 
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4.5. ábra: Funkcionális szervezeti forma. 

Ebben a szervezeti formában egy-egy beosztottat többen is irányítottak. Csökkent az alsószintű vezetők 

szubjektív döntésétől függő beosztotti kiszolgáltatottság. 

A törzsegységi szervezeti irányzat a hierarchia felső szintjén változtatott a feladatok végrehajtó szervezeti 

egységek érintetlenül hagyásával. A funkcionális irányzat ezzel ellentétben a műhelyekben és a középszintű 

vezetés területén hozott jelentős változást, a felsőszintű vezetést lényegében nem módosította. 

A divizionális szervezet 

A divizionális szervezetben a szervezeti egységeket a végtermék alapján csoportosítják. Ez a szervezeti forma 

akkor fejlődik ki, ha a környezetben jelentős változások mennek végbe, a vállalkozás mérete növekszik, 

erőteljes a termelési és termékdiverzifikáció, a vállalkozás növekvő (világ)piaci jelenlétre tesz szert. A 

divizionális szervezetben fontossá válik a környezeti adaptáció, a vevők elégedettsége és a külső hatékonyság. 

A divíziók elkülönült elszámolási egységek, menedzsereikre eltérő felelősség hárul. Elszámolás szempontjából 

léteznek: 

• önálló költségközpontok, 

• nyereségközpontok és 

• befektetési (tőkeallokációs) központok. 

A költségközpontban a felelősség területe a befolyásolható összköltség; a nyereségközpontban a befolyásolható 

nyereség, az árbevétel, a költség, és a hozam, a befektetési központban a befolyásolható nyereség, a befektetett 

tőke. A vezetők felelőssége a költségközponttól a befektetési központ irányában nő. 
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A divizionális szervezet erőssége a gyors alkalmazkodás a változó környezeti helyzetekhez, a vevők 

elégedettségének növekedése, mert az egyes divíziók felelősséget vállalnak az általuk előállított termékért, 

szolgáltatásért, világosak a kapcsolódási pontok, a funkcionális egységek között erős koordináció működik, a 

részlegek alkalmazkodása a termék, a régió és a vevő különbségeihez. A divizionális szervezet különösen jól 

működhet nagy szervezetekben több termékcsalád és több piac esetén. 

A divizionális szervezet gyengesége, hogy az egyes funkcionális részlegek nem működnek gazdaságosan, 

hiszen minden divízióban párhuzamos szervezeti egységek jönnek/jöhetnek létre, a termékdivíziók között 

gyenge a koordináció; megnehezíti a divíziók közötti integrációt és szabványosítást. 

A dinamikus szervezeti formák 

Azonos módon ismétlődő tevékenységek ellátására jól konstruált statikus szervezetek alkalmasak lehetnek. Ha 

azonban a szervezetnek változó feladatokat kell megoldani, új termékeket, eljárásokat stb. kialakítania, akkor a 

statikus szervezet általában nem felel meg. 

A dinamikus szervezetek többféle módon (a-e) alakíthatók ki. 

a./ Vegyes összetételű csoportok 

A dinamikus szervezetek kialakításának leginkább bevált, sok helyütt alkalmazott módja az, amikor 

feladatorientáltan alakítanak ki vegyes összetételű csoportokat (team-eket). A vegyes összetétel legalább kétféle 

értelmezést igényel: egyrészt szakmai, szakképzettségi, másrészt szervezeti hovatartozás szerinti. 

b./ Párhuzamos hierarchia 

A vállalat a váratlan feladatok ellátásának irányítására két – igazgatóhelyettesi szintű – munkatársat tart 

készenlétben oly módon, hogy ezeknek állandó szervezetük nincs. Hasonló módon készenlétben tart néhány 

főosztály-osztály-, esetleg csoportvezetői szintű munkatársakat. (4.6. ábra) 

 

4.6. ábra: A párhuzamos hierarchiájú szervezet 

Ha felmerül az új, és a rutinmunkától eltérő feladat, akkor a készenlétben tartott munkatársakat bízzák meg 

annak irányításával. A statikus (elsődleges) szervezet szolgáltatja a szükséges információkat és végzi a munka 

jelentős részét. A párhuzamos hierarchiában dolgozó vezető irányítja a munkába bevont, vállalaton kívüli 

intézményeket is. 

c./ Mátrixos szervezeti forma 

A mátrix szervezet olyan kétdimenziós szervezet, amely kombinálja a termék- (sorok) és a funkcionális 

(oszlopok) szervezetet. Ebben a szervezeti formában általában megmarad a funkcionális tagozódás, miközben 

egy másik kereszttagozódás is kialakul a termékek, termékcsoportok, vagy földrajzi-piaci területek szerint. (4.7. 

ábra) 
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4.7. ábra: A kétdimenziós mátrix-szervezet 

A mátrix szervezeti forma előnye: adaptivitása a környezeti igényekhez; az innováció, a rugalmas 

munkamegosztás az emberek és a termékek között; amely alkalmat ad a szakmai és funkcionális ismeretek 

fejlődésére. 

A mátrix szervezet gyengesége: a beosztottakban bizonytalanságot és zavart okozhat a kettős alárendeltség; a 

vezetők rivalizálását idézi elő; jó emberi kapcsolatokat és a folyamatos együttműködési készség fejlesztését 

igényli; időigényes a gyakori egyeztető és konfliktuskezelő megbeszélések miatt. Krízishelyzetekben ez a 

megoldás a szervezet összeomlásához vezethet. 

A vállalati tevékenység gyakran nem vizsgálható csak vertikális, illetve horizontális összefüggéseiben. A 

vállalati valóság térbeli ábrázolása kapcsán célszerű lenne legalább olyan szemléletet megvalósítani, mint 

amilyet a 4.8. ábra három-nézőpontú problémaközelítéssel érzékeltet. 

A mátrixos szervezeti forma csak jól kialakított információrendszerrel működhet hatékonyan. 

 

4.8. ábra: A három-dimenziós mátrixos szervezeti forma 

d./ Szervezés-centrikus szervezet 
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A szervezés-centrikus szervezet (4.9. ábra) már nem tipikusan dinamikus szervezet. A szükséges dinamikát a 

szervezési funkció kiemelésével kívánja biztosítani. 

Az ábra szerinti megoldás lényege, hogy a szervezési igazgatóhelyettes a termelés és értékesítés koordinációját 

is ellátja. E célra külön vezető és jelentős szervezet beállítása vélhetően akkor indokolt, ha változó termékek, 

változó értékesítési feltételek és relációk sokaságával kell számolni és feltételezhető, hogy a koordináló 

szervezet elsősorban a megrendelés és a teljesítés közötti időt tudja racionálisan optimálni. 

 

4.9. ábra: Szervezés-centrikus szervezeti struktúra 

e./ Idő-orientált szervezet 

Az idő-orientált szervezet kényszerpályára kívánja terelni a jövővel való foglalkozást; rokona annak a 

szervezés-módszertani koncepciónak, amely különbséget tesz új létesítmények kialakítása és működő 

rendszerek fejlesztése között. El kívánja kerülni, hogy a „jövő”-re akkor döbbenjünk rá, amikor már jelenné 

vált, mert ez elkerülhetetlenül magával hozza a potenciális lehetőségek kiaknázásának elmulasztását, 

mindazoknak az előnyöknek az elvesztését, amelyek közismerten akkor állnak fenn, ha valamire tudatosan 

felkészülünk. Idő-orientált szervezetre mutat példát a 4.10. ábra. 
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4.10. ábra: Időorientált szervezet (a menedzseri időfelhasználás százalékos megoszlása az alapfeladatok között) 
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5. fejezet - A szervezet-környezet 
kapcsolatok jellemzői 

Minden szervezet adott környezeten belül működik. Számos példával igazolható, hogy a környezet természete 

és jellemzői alapvetően befolyásolják a szervezet működését és sorsát. 

Egyetlen szervezet sem létezhet folyamatosan, kizárólag önmaga által meghatározottan. Része a környezetnek 

és ahhoz, hogy megfelelő pozícióra tegyen szert, biztosítsa hosszú távú túlélését és fenntartható fejlődését, 

lépést tudjon tartani a környezetében zajló változásokkal, időről-időre módosítania kell stratégiáját. Ezt 

indokolja ugyanis az, hogy a környezet szakadatlan változása következtében egyre újabb és újabb kihívások 

fogalmazódnak meg a szervezetek számára, melyek lehetnek pozitív előjelű lehetőségek, illetve negatív előjelű 

fenyegetések. 

A környezet változásaira való pozitív reagálás a gazdálkodó szervezetek számára különösen fontos a XXI. 

század elején, amikor a globalizációs jelenségek korábban soha nem látott mennyiségű és bonyolultságú 

kihívásokat fogalmaznak meg a szervezetek számára. Az alkalmazkodást nehezíti, hogy egy adott környezeti 

kihívásnak egyidejűleg lehetnek pozitív, illetve negatív hatásai is. A menedzsereknek nyilvánvalóan arra kell 

törekedniük, hogy a pozitív kihívásokból minél többet „hozzanak ki”, minél jobban használják ki azokat a 

szervezet javára. A negatív kihívásokra pedig megfelelő ellenszert kell találni, illetve meg kell próbálni 

kivédeni, elkerülni azokat, hogy minél kevesebb kárt okozzanak a szervezet egészében. 

A múlt század elején az üzleti vállalkozások és környezetük kapcsolatát viszonylag kiegyensúlyozottnak 

tekinthettük. A vásárlók ízlése, a különféle technológiák és a társadalmi értékek viszonylag stabilak voltak. 

Mára azonban a helyzet alapvetően megváltozott. A legtöbb környezetben látványos mozgások és változások 

mennek végbe és mindezek lényeges következményekkel járnak a környezetben működő szervezetekre nézve. A 

legnagyobb vállalkozásoknak is szembe kell nézniük a rájuk nehezedő környezeti nyomással és egyikük sem 

tekintheti környezetét változatlannak és mindörökre adottnak. A termelő/szolgáltató tevékenységek legtöbbjénél 

a technológia folytonosan változik. Változnak a gazdálkodás feltételei és változik a fogyasztók ízlése és elvárása 

is. Emellett világméretű tendenciák is érzékelhetők, köztük a világgazdaság növekvő fontossága (a 

globalizálódás) szemben a hagyományos nemzeti kereteken belül épülő gazdasággal. Jellemző az elfordulás a 

hagyományos hierarchikus hatalmi struktúráktól a társadalmon belül és a decentralizáltabb szervezeti formák 

térnyerése. Az ipar egyre inkább az automatizálás irányába halad. 

Ilyen körülmények között rendkívül fontos, hogy a gazdálkodó szervezetek világosan lássák, milyen 

környezetben is működnek, hogy az évtizedről évtizedre felgyorsuló fejlődéshez igazodva határozzák meg 

stratégiájukat és alkalmazkodjanak a változásokhoz. A következőkben röviden áttekintjük azokat a környezeti 

tényezőket, amelyek különösen fontosak lehetnek egy gazdálkodó szervezet számára. 

Egy szervezet környezete számos tényezőből áll. Ezen tényezők közül néhányat távoliként jellemezhetünk, 

mivel rövid távon látszólag semmiféle lényeges hatással nem bírnak a szervezet életére. Ezeket a „makro-” 

jelzővel is szokás illetni, mint a szélesebb értelemben vett külvilág részeit, szemben más tényezőkkel, amelyek 

sokkal inkább befolyásolják a szervezet mindennapi életét és amelyeket a működő szervezet közvetlen 

környezetének részeként határozunk meg. 

A makrokörnyezet 

A makro- vagy tágabb környezet minden eleme szorosan kötődik az adott társadalom meghatározó 

jellemzőihez. Ide sorolható: a kultúra, a politika, a gazdasági rendszer, a technológiai infrastruktúra és a 

demográfiai jellemzők. Ezek közül egynek vagy többnek megváltozása alapvető és hosszú távú hatással lehet a 

szervezet egészére. Éppen ezért kulcsfontosságú e rendszerek dinamikájának alapos megértése. 

Kulturális meghatározottság 

Minden társadalom sajátos kultúrával rendelkezik, amely az adott nép közös jellemzőit és értékeit hordozza. 

Minden társadalom rendelkezik bizonyos normákkal és értékekkel, amelyek együttesen képezik az emberek 

viselkedésének alapját és azt, ahogyan másokkal szemben viselkednek. Egy társadalom kulturális hátterét annak 

hagyományai, fejlődése, vallási hite, szokásai és törvényei képezik. 
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Számos okból kifolyólag fontos a társadalmi kultúra az egyes szervezetek számára. Például a szervezet 

termékei vagy szolgáltatásai iránt mutatott fogadókészség függ az adott társadalom által elfogadott értékrendtől. 

Bizonyos társadalmakban egyes termékek fogyasztása nagyon alacsony vagy nagyon magas szinten van, annak 

függvényében, ahogyan a környezetszennyezéssel, a természetvédelemmel és az egészséggel szemben 

viseltetnek. A társadalmak ugyancsak különbözhetnek az öltözködési normákat tekintve. Míg egyes országok 

rendkívül liberálisak az új divatok vagy színek elfogadásában, addig más, konzervatívabb társadalmak szigorú 

határt szabnak az öltözködés terén. Ezek a kulturális jellemzők nyilvánvalóan nagyon fontosak olyan 

szervezetek számára, amelyek a fogyasztói javak termelésében és eladásában érdekeltek. Különös 

érzékenységgel kell nyomon követniük a kultúrában végbemenő változásokat, amelyek a jövendő üzletmenet 

szempontjából is meghatározóak lehetnek. 

A kultúra hatással van a szervezet belső struktúrájára és viselkedésére is. A kulturális környezet hatással lehet 

arra, ahogyan egy szervezeten belül a hatásköri és felelősségi struktúrákat megállapítják, minthogy ezeknek 

összhangban kell lenniük az adott nemzet kulturális normáival. Ha egy szervezet kihívást intéz mélyen 

meggyökerezett meggyőződések ellen, vagy felrúgja a mindenki által elfogadott gyakorlatot, szembe kell néznie 

annak lehetőségével, hogy saját tagjai közötti s belső konfliktusok támadhatnak. Amennyiben ilyesmi 

bekövetkezik, annak katasztrofális hatása lehet a termelésre és termelékenységre. 

A politikai rendszer 

A környezetnek ezt a részét számtalan kormányzati szerv és a törvények uralják, illetve befolyásolják. A 

politikai rendszer meghatározza azt a környezetet, amelyben az üzleti élet működik. Ezen alapvető 

jellemvonásokon túlmenően a szervezetnek meg kell felelnie számos, például a környezet védelmére, adózásra, 

egészségügyre, biztonságra, béralkura vonatkozó törvényi előírásnak. Ismernie kell a szakszervezetek, a 

részvénytulajdonosok jogait és sok egyéb törvényi előírást. Mindemellett a szervezetnek foglalkoznia kell azzal, 

hogy a politikai rendszer az üzleti vállalkozás számára mit tud kínálni a vállalkozás adott helyszínen történő 

telepítésének ösztönzése, adókedvezmények, képzés és továbbképzés, valamint exporttámogatási rendszerek (és 

egyéb jellemzők) tekintetében. 

A politikai rendszert emellett úgy is tekinthetjük, mint amely a kormányzaton és a hatályos törvényeken kívül 

más elemeket is magában foglal. A fogyasztói csoportok, szakszervezetek, szakmai szerveződések, 

környezetvédő csoportok és egyéb független csoportosulások befolyása ugyancsak meghatározó lehet egy 

szervezet sikere, illetve túlélése szempontjából. 

A gazdasági helyzet 

Egy környezeten belül a gazdasági helyzet az idők során folyamatosan változik. Olyan tényezők, mint például 

az infláció szintje, a fizetőképes kereslet, a kamatszint, a hitellehetőségek, az általános növekedési trendek, a 

rendelkezésre álló munkaerő, a munkanélküliség szintje, a fizetőképes kereslet, a kamatszint, a hitellehetőségek, 

az általános növekedési trendek, a rendelkezésre álló munkaerő, a munkanélküliség szintje, szintén jelentős 

befolyással bír egy szervezet sikerére, illetve túlélésére nézve. Mostoha gazdasági viszonyok között a 

szervezetek fenyegetve érzik magukat és erre való reakcióként néha igen drasztikus lépéseket tesznek annak 

érdekében, hogy biztosítsák fennmaradásukat. Pezsgő és stabilabb gazdasági körülmények között viszont sokkal 

tágabb tér nyílik a növekedésre és fejlődésre. A jobb feltételek befektetésekre és új területekre való 

terjeszkedésre ösztönzik a szervezeteket. 

A technológiai állapot 

A szervezet nemzetközi piacokon való versenyképességét a termelés technológiai színvonala és értékesítési 

rendszere is meghatározhatja. Ideális esetben a szervezetnek hozzá kell jutnia az elérhető legjobb 

technológiákhoz és az azokat megvalósító tényezőkhöz. Ahol a legfejlettebb a technológia, ott a szervezet 

számára könnyebb az innováció érvényre juttatása. Alacsony technológiai színvonalú környezetben dolgozó 

cégek gyakran kerülnek szembe az elmaradottság, az alacsony növekedés problémájával, vezetőik és 

alkalmazottaik felkészültségének színvonala alig, vagy pedig egyáltalán nem javul. 

A demográfiai helyzet 

A népesség-számban bekövetkező változások is érinthetik a szervezetet. Általánosságban a környezet gazdasági 

erejét is befolyásolja a lakosság lélekszáma. Olyan esetben, amikor a lakosság lélekszáma nő vagy csökken, 

szükségessé válhat az üzemek áthelyezése. A lakosság szerkezeti összetételén belül is történhetnek változások, 

amelyek hatással vannak az üzleti szervezetre. Például: ha változik a lakosság kor szerinti megoszlása, ennek 
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megfelelően változik az olyan termékek és szolgáltatások iránti kereslet, amely a különböző kortényezőkhöz 

kapcsolódik, mint például a bébiételek, játékok, orvosi ellátás vagy a szabadidőhöz kapcsolódó szolgáltatások és 

termékek. 

A közvetlen (működési) környezet 

A közvetlen vagy működési környezet az a terület, amelyen belül a szervezet más szervezetekkel versenyez 

termékeinek előállítása és marketingje, valamint szolgáltatásainak tekintetében. Ilyen értelemben a szervezetnek 

teljes mértékben ismernie kell környezetének legfőbb jellemzőit, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak 

életképességére és jövendőbeli sikerére nézve. A működési környezet alapvető tényezői a következők: 

• vásárlók, 

• szállítók, 

• versenytársak, 

• emberi erőforrások. 

A szervezet vásárlói/fogyasztói 

A vásárló a szervezet közvetlen környezetének egyik legfontosabb alkotórésze. Az a szervezet, amely figyelmen 

kívül hagyja a vásárló szükségleteit, vagy nem képes idejében felismerni, illetve elismerni ezen szükségletek 

változásait, elkerülhetetlenül hátrányos piaci helyzetbe kerül. A fogyasztók pillanatnyi szükségleteinek 

felismerése kritikus abból a szempontból, hogy képes legyen a szervezet olyan stratégia kidolgozására, amely 

szinten tartja, illetve javítja helyzetét az adott környezetben. E stratégiák kidolgozásakor éppen ezért szükséges, 

hogy a szervezetek tisztában legyenek a fogyasztók földrajzi megoszlására vonatkozó adatokkal, demográfiai 

jellemzőikkel, beleértve az életkort, a nemet, a jövedelmi szintet és a fogyasztó viselkedésére vonatkozó 

információkat. A szervezeteknek ugyanakkor képesnek kell lenniük arra, hogy a vásárlási döntéseket a 

fogyasztó szemszögéből is megítéljék. 

A szervezet(be)szállítói 

A szervezetnek ugyancsak működőképes és hatékony kapcsolatot kell kiépítenie szállítóival. Bizonyos 

esetekben a szállító fontosabb tényező lehet, mint a fogyasztó a közvetlen környezetben. Ez előállhat például 

akkor, amikor a szállító a források felett egymaga rendelkezik, vagy vitán felül a legjobb minőségű alapanyagot 

képes szállítani. Annak érdekében, hogy stabilabb helyzetbe kerüljünk a szállítások területén, fontos felmérnünk 

saját helyzetünket szállítóinkkal és viszonylagos erőpozícióinkat a fogyasztói szervezetekkel szemben. 

Úgyszintén szükséges a szállítói közösségen belül olyan adatokat megszereznünk, mint például szolgáltatás, 

hírnév, versenyképesség az árak területén és hitelnyújtási képesség. 

A versenyhelyzet 

A legtöbb szervezet kompetitív (azaz: verseny-) környezetben dolgozik, vagyis másokkal szemben versenyre 

kényszerül egy korlátozott fogyasztói kör kegyeiért vagy az ugyancsak korlátozott beszerzési forrásból való 

részesedésért. Ahhoz, hogy egy szervezet sikerrel versenyezhessen, szükséges, hogy folyamatosan értékelje 

önmagát a versenytársakkal szemben mérhető adatok tükrében. Ilyen adatok lehetnek a piaci részesedés, a 

nyereségesség, a termelékenység, a kutatásra és a fejlesztésre fordított összegek nagysága, a termékek gyenge és 

erős oldalai, valamint a cégről alkotott kép (image). Amennyiben egy szervezet nem kíséri folyamatosan 

figyelemmel versenytársainak helyzetét, piaci részesedésének gyors zsugorodását idézheti elő. Sőt, hosszú távon 

elveszítheti vezető pozícióját az innováció területén is. A meglévő versenytársakat jellemző adatok ismerete 

mellett fontos, hogy a szervezet felmérje helyzetét a jövőben a piacra esetlegesen belépő új versenytársakkal 

szemben, illetve azt, hogy milyen helyettesítő termékek és szolgáltatások kerülnek esetleg piacra a jövőben. 

Az emberi erőforrás 

Amellett, hogy a szervezet hozzáfér a beszerezhető legjobb technológiához, valamint anyagokhoz és 

szolgáltatásokhoz, hosszú távon nem lehet sikeres, ha nem képes megszerezni, illetve megtartani a szükséges 

emberi erőforrásokat. Egyes vállalkozásokban az emberi erőforrás kritikus vagy korlátozó tényezővé léphet elő 

egy bizonyos stratégia megvalósításában. 
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Szükséges, hogy a szervezet minden szintre a lehető legmegfelelőbb szakembereket szerezze be és az 

elismerésnek olyan rendszerét dolgozza ki, aminek következménye az erősen motivált és termelékeny 

munkaerő. 

Az emberi erőforrást az teszi a vállalkozás legdinamikusabb elemévé, hogy a dolgozók munkavégzésük során 

nem csak fizikai erejüket, hanem tudásukat és tapasztalatukat is felhasználhatják az értékteremtő 

folyamatokban. A termelés/szolgáltatás tényezői közül csak az ember képes dönteni, illetve korábban hozott 

döntését megváltoztatni, ha az időközben bekövetkezett változások ezt igénylik. 

Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben a szervezés néhány alapvető jellemzőjével foglalkozunk. Tudatosulnia kell annak, 

hogy a szervezés a menedzseri tevékenységek között azért fontos, mert ennek során rendeljük hozzá az 

elvégzendő feladatokhoz a megvalósítást biztosító szervezeti, személyi, tárgyi feltételeket. A szervezéssel tehát 

a „legyen minden a helyén” igény elégíthető ki. 

Megismertük a szervezésben dominánsnak számító szervezetek számos jellemzőjét, az alapvető szervezeti 

típusokat és a szervezet-környezet kapcsolatok főbb elemeit. Ügyeljünk mindezek megértésére, mert a napi 

menedzseri munkában fontos ismereteket jelentenek. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Saját szavaival hogyan fogalmazná meg a „szervezés” fogalmát, célját? 

2. Mit fejez ki a szervezeti struktúra? 

3. Mi a szervezet? 

4. Milyen általános esetekben indokolt a szervezet létrehozása? 

5. Melyek a legjellemzőbb dinamikus szervezeti formák? 

6. Melyek a szervezet tágabb környezetének fő összetevői? 

7. Melyek a szervezet működési környezetének alapvető tényezői? 

8. Mi a cég-image? 

9. Mivel magyarázza, hogy az emberi erőforrás a vállalkozás „legdinamikusabb” eleme? 
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6. fejezet - A vezetési stílusok 

Bevezető 

Ebben a tanulási egységben a menedzseri munka emberekkel (beosztottakkal) legközvetlenebb kapcsolatban 

álló elemével, a vezetéssel foglalkozunk. A vezetés során a vezető (menedzser) a munkatársainak magatartását 

igyekszik tudatosan befolyásolni azért, hogy azok – a szervezet szolgálatában – a tőlük elvárt módon 

cselekedjenek. Így válik a vezetés a menedzseri munka egyik sikertényezőjévé. 

A tanulási egység rávilágít arra is, hogy miért nem szerencsés a „menedzsment” fogalmát azonosítani a 

vezetéssel. Fontos részei a tanulási egységnek a vezetési stílussal kapcsolatos fejtegetések. Ezeket (is) értse jól 

meg, hogy képes legyen a gyakorlatban is felismerni egy adott vezető vezetési stílusát. 

A tanulási egység áttanulmányozása után Ön képes lesz: 

• A „vezetés” fogalmi kategóriáinak biztos használatára. 

• A vezetés alapvető funkciójának megértésére. 

• A vezetési stílusok meghatározásának szempontjait megérteni. 

• Az ismertebb vezetési stílusok között eligazodni. 

• A szakirodalomból ismert vezetési technikák főbb jellemzőit megérteni. 

1. 6.1. A vezetési stílus 

A vezetési stílus a menedzseri munka hatékonyságának egy lényeges összetevője. Azt fejezi ki, hogy a vezető 

milyen módon képesek hatni a beosztottjaira, hogyan képes befolyásolni azok tevékenységét. 

Az alkalmazott vezetési stílust számos tényező befolyásolja. Az idők során a „ki a jó vezető?”, illetve a „mitől jó 

egy vezető?” kérdésekre adott válaszok alapján négy irányzat alakult ki. Ezek: 

 

A tulajdonság-elmélet 

Ezt az elvet látjuk gyakran visszatükröződni a vezető-kiválasztási és felvételi folyamatokban, amikor tapasztalt, 

megfelelően intelligens és jó szociális készségekkel rendelkező embereket keresnek vezetői pozíciókba, 

feltételezve, hogy azok képesek lesznek támogató munkahelyi légkört teremteni és minimalizálni a személyközi 
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feszültségeket. A kiválasztás alapja tehát maga az egyén, akinél döntőek az egyéni tulajdonságok, a 

személyiség-jegyek és a tehetség. Velük kapcsolatban a szervezet „dolga” csupán annyi, hogy megtalálják és 

kiválasszák őket a megfelelő helyre. 

Ebből az következne, hogy azok a személyek, akik nem rendelkeznek „megfelelő” tulajdonságokkal nem is 

lehetnek vezetők? Szerencsére nem. Vannak azonban olyan tulajdonságok, amelyek megkönnyíthetik a vezetővé 

válást. Ilyenek: 

• Intelligencia. Jó, ha az átlag feletti, de nem kell szükségszerűen zseninek lenni. A legtöbb feladat esetén nem 

az intelligencia tettekben való jártasság a fontos, hanem az, hogy a vezető-jelölt mennyire képes összetett 

problémákat megoldani, illetve az összefüggések rendszerét átlátni. 

• Kezdeményezőképesség. Nem elég a problémát látni, hanem tenni is kell a megoldás érdekében. 

• Önbizalom, magabiztosság. A vezető higgyen abban, amit csinál. Az önbizalomnak nem feltétlenül 

velejárója a törtetés és az agresszivitás. 

• Helikopter-szemlélet. Ez a képesség teszi lehetővé, hogy az egyén a konkrét helyzet fölé emelkedjen, 

átfogóan lássa az összefüggéseket, majd képes leereszkedni a részletek tanulmányozása végett. 

Napjainkra a tulajdonságelméleti közelítés alaptétele, hogy a „vezetés művészet”, „vezetőnek születni kell”, 

hogy a vezetői sikeresség alapja a személyes tulajdonságokban rejlik, megdőlt. Főleg azért, mert a megkívánt 

tulajdonságokat elég nehéz azonosítani, illetve mérni. Világosan látszik, hogy a sikeres vezetésben a 

környezethez való alkalmazkodás képessége legalább olyan erejű, mint a személyiség. További tanulságként 

levonható, hogy egyes tulajdonságok hiánya másokkal kompenzálható és hogy a bizonyos készségek 

fejleszthetők a tanulás és gyakorlás révén. Végül is: elvileg mindenki lehet sikeres vezető, ha elkötelezi magát 

munkája mellett és következetesen ügyel viselkedésére. 

A stílus-elmélet 

A vezetői magatartás tanulmányozása során különböző stílusokat próbáltak megkülönböztetni. Azt elemezték, 

hogy a vezetői magatartásformák befolyásolják-e az alkalmazottak beállítottságát és teljesítményét. A 

vonatkozó vizsgálatok közül kiemelhető Lewin 1938-ban közzétett tanulmánya, amely egy fiú-közösségben 

folytatott kísérlet eredményeiről számolt be. A vizsgálat során azt kutatták, hogy a fiúcsoportokhoz rendelt 

vezetők eltérő vezetési stílusai mennyire hatékonyak. A vezetői akarat érvényesítése érdekében a következő 

stílusokat, illetve hatásaikat vizsgálták: 

• Autokratikus. A vezető maga jelöli ki a feladatokat, a munkacsoportokat, ellenőriz, értékel, dönt, jutalmaz és 

büntet, mások véleményének meghallgatása nélkül. 

• Demokratikus. A vezető - különböző mértékben - engedi érvényesülni a beosztottak akaratát is. Ez a 

bevonás igen széles skálán mozoghat, a döntéseket általában megbeszélések eredményeként hozzák. 

• Laissez-faire passé. A vezető nem ad utasításokat, egyenrangú a többi csoport-taggal. Szabad kezet ad a 

beosztottaknak a munkafolyamatok alakításában, a csoport tagjai önállóan dolgoznak. A vezető az 

erőforrásokat biztosítja, illetve szükség esetén beavatkozik. 

A csoportteljesítmény, az elégedettség és a vezetési stílus között összefüggések fedezhetők fel. A kísérletek 

eredménye a következőkben foglalható össze: 

• A demokratikusan vezetett csoportokban nagyobb a munkával való elégedettség és a teljesítmény minősége. 

• Az autokratikusan vezetett csoportban nagyobb volt a mennyiségi munkateljesítmény, de állandó ellenőrzést 

igényelt, a vezetőnek ott kellett lennie, különben leállt a munka. A csoporttagok agresszívabb viselkedést 

tanúsítottak. A vizsgálatok azt is megmutatták, hogy bizonyos helyzetekben az egyik vezetési stílus 

hatékonyabb, mint a másik. (A sürgős és veszélyes helyzetekben az autokratikus vezetési stílus volt 

eredményesebb, valamint akkor is, ha a beosztottak ezt várták el.) 

• Lewin az eredményesség szempontjából legjobbnak a demokratikus stílust találta. Nagyon elítélően 

minősítette és elkerülendőnek tartotta a laissez faire stílust. 
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Az amerikai Ohio Egyetem kutatásai a Lewin-i módszerre épültek, de az iparra, illetve az üzleti világra 

irányultak. A kutatók a vezetési stílust a feladatokhoz és a beosztottakhoz való viszony alapján vizsgálták. A 

vezetési stílus jellemzőinek kérdőíves felmérése során két egymástól független dimenziót különítettek el, „a 

feladatok strukturálására való törekvés” és „a pozitív emberi kapcsolatok fontossága” dimenziót, és ez alapján 

osztályozták a vezetői magatartást. 

• A „strukturálás”-ra irányuló magatartás azt mutatja, hogy a vezető milyen mértékben kívánja meghatározni a 

feladatokat és azok struktúráját a célelérés érdekében. 

• A „pozitív emberi kapcsolatok fontossága” azt mutatja, hogy a vezető és a beosztott kapcsolata mennyire 

alapul kölcsönös bizalmon, elismerésen, a beosztott érzelmeinek figyelembe vételén. 

 

6.1. ábra: Az Ohio State University vezetési stílus modellje 

Az 6.1. ábrán látható mátrix jellemzői önmagukért beszélnek. Az elméletre építő további vizsgálatok azt 

mutatták, hogy az eredményességet és a beosztottak elégedettségét számos további tényező is befolyásolhatja. 

Ilyenek: 

• a beosztottak jellemzői: tudásuk, gyakorlatuk, elvárásaik, munkakörrel kapcsolatos ismereteik, 

• a vezető jellemzői: a felsőbb vezetőkkel való együttműködés, hasonlóság, befolyásolási képesség és 

• a feladat jellemzői: sürgősség, vészhelyzet, külső nyomás, a feladat fontossága, a felelősség mértéke. 

Érdekesek Likert vizsgálati eredményei, melyek alapján 4 stílust, illetve vezetési rendszert különített el. Ezek a 

következők: 

• Első rendszer: Kizsákmányoló-parancsoló (szigorú ellenőrzés felsőbb szintről) 

• Második rendszer: Jóakaratú-parancsoló (atyáskodóbb kapcsolattartás felsőbb szintről) 

• Harmadik rendszer: Konzultatív (döntés előtt a menedzsment egyeztet a beosztottakkal) 

• Negyedik rendszer: a szakirodalom is csak így nevezi (együttes döntéshozatal) 

Likert a 4-es számú vezetési rendszert támogatta és kutatási eredményei is azt igazolták, hogy ezzel a 

módszerrel alkotóbb légkör és jobb eredmények jöttek létre. 

Az Ohio State University vezetési modelljére építve, azt továbbfejlesztve vezetői tréning programot dolgozott ki 

Blake és Mouton. A „vezetői stílusok mátrix” nevű modelljükben a feladattal való törődést kombinálták az 

emberekkel való törődéssel. Az egyes jellemzőket részletesebb skálán (1-9) elemezték. A vezetők mindkét 

dimenzióban megnyilvánuló magatartása alapján 5 fontosabb vezetési stílust határoztak meg és ezeket egy 9x9-

es mátrixban helyezték el. (6.2. ábra) 
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6.2. ábra: A vezetői stílusok mátrixa 

A vizsgált két dimenzió a termelésre és az emberekre fordított figyelem. Az öt legfontosabb vezetési stílus a 

következő: 

• Laissez-faire- passe vezetés (1,1): Minimális erőfeszítésekkel eleget lehet tenni a megkövetelt feladatoknak, 

miközben a szervezeti tagság fenntartható. 

• Klub stílusú (ember központú) vezetés (1,9): Központjában az emberek szükségleteinek figyelembevétel áll. 

A jó emberi kapcsolatok kellemes, barátságos munkahelyi légkört és munkatempót biztosítanak. 

• Szervezeti ember (arany középút) stílusú vezetés (5,5): Az egyensúly, és a kompromisszum kialakítására 

törekszik az elvárt munkateljesítmény nyújtása és a kielégítő munkahelyi légkör biztosítása között. 

• Tekintélyelvű vezetés (9,1): A munkavégzés hatékonysága a munkafeltételek, illetve munkakörülmények 

kialakításában rejlik. Az emberi tényező szerepe nem jelentős. 

• Team-menedzsment (9,9): A szervezeti célokkal való azonosulásra épít. A kapcsolatok a kölcsönös bizalom és 

elismerés alapján alakulnak, az alkalmazottak elkötelezettsége magas szintű teljesítményre vezet. 

A vezetői rács modell szerint a legeredményesebb vezetési stílus a team-menedzsment. 

Tannenbaum-Schmidt modellje 

A Harvard Business School kutatói által az 1950-es években összeállított modellben a főnök központú, illetve a 

beosztott központú vezetési stílusokat helyezik el a skála két végén és a két szélső pont között további öt 

vezetési stílust különítenek el. Lényegében annak alapján különböztetnek meg vezetési stílusokat, hogy a vezető 

és beosztottjai miként osztoznak meg a döntéseken. 

A hét fokozat jellemzői a következők: 

• Autokratikus: a vezető döntést hoz és kihirdeti azt. 

• Patriarchális: a vezető „eladja” döntését, de előtte kérdez (kulturált autokrata). 

• Tanácskozó: a vezető ötleteket ad és kérdéseket provokál, a döntés elfogadása párbeszédet igényel. 

• Kooperatív: a vezető bejelenti a döntését, de úgy, hogy azt még meg lehet változtatni a beosztottak 

véleménye alapján. 

• Participatív: a vezető bemutatja a problémát, javaslatokat kér, majd azok alapján dönt. 

• Demokratikus I.: a vezető definiálja a határokat és kéri a csoportot a döntés meghozatalára. 
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• Demokratikus II.: a vezető koordinátorként működve megengedi, hogy a beosztottak az előírt korlátokon 

belül önállóan működjenek. 

A modell szemléletes megjelenítése az 6.3. ábrán látható. 

 

6.3. ábra: A Tannenbaum-Schmidt-féle modell 

Kontingenciaelméleti közelítés 

A kontingenciaelméleti megközelítések közelebb állnak a gyakorlati tapasztalatokhoz és a józan észhez, mint az 

eddig tárgyalt stílusok. Az elmélet képviselői szerint a vezetési stílus kialakításánál négy tényezőt kell 

alapvetően figyelembe venni. Ezek: 

• a vezető – személyisége és stílusa, 

• a beosztottak – szükségleteikkel, motiváltságukkal, képességeikkel és hozzáállásukkal, 

• a feladat – az elvégzendő munka céljai és követelményei, 

• a feladat-környezet – annak értékeivel és előítéleteivel. 

A kontingenciaelmélet képviselői szerint a változó körülményekhez alkalmazkodni csak a négy tényező 

folyamatos nyomon követésével lehet. Ideális esetben mind a négy tényező ugyanazt a vezetési stílust sugallja. 

A gondok akkor kezdődnek, ha egyik vagy másik tényező ellentétes irányba mutat. Ilyen esetben a 

menedzsereknek meg kell próbálni kisebb nagyobb változtatásokkal, átalakításokkal az egyirányúságot 

biztosítani. Ez gyakran nem kis nehézséget okoz. 
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A továbbiakban bemutatunk néhány modellt azok közül, amelyek a vezetési helyzet különböző jellemzőjének a 

vezetési munka hatékonyságára gyakorolt hatását elemezték. 

A Fiedler féle modell 

A Fiedler féle elmélet alapvető megállapítása az, hogy a csoportteljesítmény a vezetési stílus és a vezetési 

helyzet együttes eredménye. Fiedler egy Amerikában folytatott hosszú kutatás-sorozat eredményeként arra a 

megállapításra jutott, hogy az utasításos vezetési stílus ott hozta a legjobb eredményeket, ahol a „helyzet 

kedvezett a vezetőnek”. Amikor a helyzet kevésbé volt kedvező, a demokratikus stílus alkalmazása hozott jobb 

eredményeket. Amikor a körülmények igen kedvezőtlenné váltak, ismét az utasításos vezetői stílus került 

előtérbe. 

A „vezetőnek kedvező” helyzetek jellemzőiként Fiedler a következőket emelte ki: 

• A vezető-beosztott kapcsolat: a csoport elfogadta, kedvelte a vezetőt és megbízott benne. 

• A feladat strukturáltsága: a feladatok világos, pontos és egyértelmű megfogalmazottsága. 

• A hatalmi helyzet: a vezető a csoportra nagy befolyással (hatalommal) bírt és ezt a csoport tagjai tudomásul 

is vették. 

Fiedler fontosnak tartotta, hogy a vezető némi érzelmi, pszichológiai távolságot tartson maga és a beosztottak 

között. Az állandó nagy távolság lehetetlenné teszi a demokratikus stílus alkalmazását, míg a túl kis távolság 

leszűkíti a vezető mozgásterét. 

Fiedler kétféle vezetési stílust különít el, a feladat-orientált és a kapcsolat-orientált stílust. A stílushoz való 

tartozás meghatározását a „Legkevésbé Kedvelt Munkatárs” értékelésére (LKM) vonatkozó „attitűd-teszt” 

alapján végezte el. 

• A feladat-orientált stílusú vezetés jellemzője az alacsony LKM szám, azaz az ilyen emberek számára a 

feladatteljesítés sokkal fontosabb, mint az emberi kapcsolatok ápolása. 

• A kapcsolat-orientáltak magas LKM számot kaptak a tesztben, ők érzik fontosnak a munkacsoportjukkal való 

előnyös kapcsolatok fenntartását. 

A stílus és a vezetési helyzet kombinációját az 6.4. ábra szemlélteti. 

 

6.4. ábra: A Fiedler-féle kontingencia-elméleti modell 

A vizsgálat eredményei alapján a kutató azt a következtetést vonta le, hogy: a vezető számára kedvező, illetve 

kedvezőtlen helyzetekben a feladat-orientált stílus az eredményesebb, a közepes, bizonytalan helyzetekben (pl. 

változások kiváltotta bizonytalanságok között) a kapcsolat-orientált stílus ígér jobb eredményeket. 

Az eredményesség, a beosztottak elégedettsége és a stílus összefüggéseinek vizsgálatai a következő 

megállapításhoz vezettek: 
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• Kedvező vezetési helyzetben (1., 2. és 3. oszlop) a feladatok elvégzésére lehet koncentrálni, mert a 

munkakörnyezet pozitív hangulatú, a munkatársak elégedettek és együttműködésre nyitottak. 

• Stresszel terhelt körülmények között, ilyenek a vegyes helyzetek (4., 5. és 6. oszlop), a támogató vezetés 

csökkenti a dolgozók elégedetlenségét, ugyanakkor a vezető jó szociális készségei révén fel tudja oldani a 

teljesítés akadályait. 

• Kedvezőtlen (7. és 8. oszlop) helyzetekben a beosztottak előíró-vezetés várnak el. Az ezzel kapcsolatos 

nagyobb elégedettség arra vezethető vissza, hogy a beosztottak ezen stílus mellett úgy érzik, hogy nagyobb 

valószínűséggel tudják a feladatokat megoldani. 

• Azon vezetők, akik a felsőbb vezetésre befolyással bírnak, képesek növelni beosztottjaik elégedettségét és 

teljesítményét. A felfelé irányuló kapcsolatok révén segíteni tudják a beosztottak sikerességét és 

elégedettségét. 

A modell számos ponton nem ad egyértelmű magyarázatot arra, hogy a csoportok miért úgy viselkednek, ahogy. 

Az is gond, hogy a modell erősen módszerfüggő, csak az LKM-teszttel összekapcsolva alkalmazható. 

Hersey - Blanchard szituációs modellje 

A szerzők szituációs elméletének alapja az, hogy a vezetőnek rugalmasan kell tudni váltani a vezetési stílusok 

között. A vezetői tréningek során széleskörűen alkalmazott modell szerint, az eredményes vezetési stílus 

meghatározó szituációs tényezője a beosztottak érettsége. 

Az érettség a beosztott azon képessége, hogy elérhető célokat tud megfogalmazni, hajlandó vállalni a 

felelősséget, rendelkezik a szükséges képzettséggel és tapasztalattal. Az érettség kritériumai 

munkafeladatonként eltérően alakulnak. 

A szerzők szerint az érettség pszichológiai érettségből és a munkában való jártasságból tevődik össze. A 

pszichológiai érettség a magabiztosságra és a felelősségvállalási készségre vonatkozik, míg a munkában való 

jártasság alatt a megfelelő ismereteket és képességet értik. 

A szerzők négy vezetési megközelítést definiálnak az 6.5 ábrán látható módon. 

 



 A vezetési stílusok  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.5. ábra: Hersey és Blanchard szituációs modellje 

A modell alaptézise az, hogy a beosztottak érettségének növekedésével a kapcsolat-orientált stílusok 

eredményesebbek. Az érettség adott szintje fölött pedig engedni kell, hogy a beosztottak akarata érvényesüljön, 

minimalizálni kell a beavatkozást. 

A vezetési stílus vizsgálata a korábbiak szerinti feladat- és kapcsolat-orientált dimenziókban történik. Négyféle 

vezetési stílus között átmenetek vannak (lásd: haranggörbe). 

• Előíró vagy autokratív (S1): a vezető pontosan megmondja mit, mikor, hogyan kell tenni. Egy-utas 

kommunikációval a beosztottak szerepét előre meghatározza. Erős feladat- és gyenge kapcsolat-orientáció 

jellemzi. 

• Magyarázó vagy integratív (S2): a vezető magyarázatokkal látja el, elfogadtatja utasításait. Erős feladat- és 

erős kapcsolat-orientáció jellemzi. 

• Bevonó vagy participatív (S3): A vezető a beosztott véleményét kikéri, vele együtt dönt, közben támogató 

magatartást tanúsít. Gyenge feladat- és erős kapcsolat-orientáció jellemzi. 

• Delegáló vagy delegatív (S4): szabad mozgásteret biztosít az önirányításra alkalmas, elkötelezett beosztottak 

számára. A vezető sem irányítást, sem ellenőrzést nem tanúsít. Gyenge feladat- és gyenge kapcsolat-

orientáció jellemzi. 

A beosztottak érettségével kapcsolatos skála tartományaira a következők jellemzőek: 

• M1: csekély érettség – hiányzik a tudás, a képesség és a motiváció. 

• M2: a csekélytől a közepes érettségig – a motiváció nyomai már felismerhetők. 

• M3: közepestől a magas érettségig – a beosztottak már képesek, csak valamiért nem hajlandók megtenni azt, 

amit várnak tőlük. 

• M4: magas érettség – ami kell a sikerhez (tudás, képesség, motiváltság), az együtt van. 

A szerzők a szituáció (= a beosztottak érettsége) alapján ajánlanak vezetői magatartást. Az M1 érettséghez 

egyértelműen az S1 vezetői magatartást célszerű kapcsolni, míg az M4 esetében az S4-el is lehet eredményt 

elérni. 

Az elmélet rugalmas alkalmazkodást igényel a vezetőktől. A modell kritikája az, hogy az empirikus kutatások 

csak korlátozottan támasztják alá. Mindenképpen előnye, hogy viszonylag egyszerű és elegáns megoldást nyújt 

a vezetési stílusok áttekintésével. 

A Vroom - Yetton féle modell 

Ez modell a menedzseri munka egyik aspektusával, a döntéshozatallal foglalkozik. E szerint a vezetési stílus 

központi, meghatározó szituációs eleme a döntési helyzet maga. 

A döntési helyzet megítélésének összetevői: a döntés minőségi jellemzői (vannak-e minőségi elvárások, 

rendelkezünk-e megfelelő információkkal, strukturált-e a probléma) és a beosztottak elfogadási készsége 

(szükséges-e a beosztottak elfogadása, a saját beosztottaim elfogadnák-e, a dolgozók azonosulnak-e a vállalati 

célokkal, a beosztottak között van-e véleménykülönbség a legjobb megoldásról). Mind a hét kérdésre „igen” és 

„nem” válasz adható. Az elemzéssel kialakítható egy döntési fa, melynek végpontjain az alkalmazás 

szempontjából legeredményesebb stílusok jelennek meg. 

A modell öt döntéshozatali stílust különböztet meg, a szélsőségesen autokratikustól, a teljes bevonásra épülőig: 

• Autokratikus .: a vezető dönt a hozzáférhető információk alapján. 

• Autokratikus II.: a vezető a beosztottaktól szerzett információt is figyelembe veszi döntése során. 

• Konzultatív I.: a vezető megosztja a problémát az egyes beosztottaival, javaslataikat figyelembe veszi a 

döntése során. 
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• Konzultatív II.: a vezető a problémát a csoport elé tárja, a megvitatás után döntést hoz. 

• Csoportos: a vezető elnökletével a csoport megvitatja a problémát, amelyben a vezető nem a megoldást, 

hanem a csoportmunkát irányítja, az így kialakult döntést képviseli. 

A meghatározó szituációs tényezők hét szempontját döntési szabályoknak nevezhetjük. A döntési fa mentén 

valószínűségi tényezőket is beépíthetünk a modellbe. További előnye a fa struktúrának az, hogy az ajánlott 

vezetési stílusok egyszerűen leolvashatók. 

Evans - House „út - cél” elmélete 

Evans és House elmélete szerint a vezetői hatékonyságot az befolyásolja, hogy a jutalmazási rendszert 

mennyire teszik függővé a céloktól és, hogy a célok megvalósításához vezető út mennyire tisztázott a 

beosztottak számára. Más szavakkal: az emberek elégedettségét, motivációját és teljesítményét pozitívan 

befolyásolja az, ha tudják, hogy mit és hogyan kell elérniük. 

A szerzők modelljében a vezetők négyféle vezetési stílus alkalmazhatnak: 

• Előíró vezetés: pontos utasításokat ad a beosztottaknak és elvárja a szabályok betartását. (a 9.1 stílus az Ohio 

State University modelljében). 

• Támogató vezetés: barátságos, figyelmes magatartást tanúsít a beosztottakkal szemben (az 1.9-hez hasonló). 

• Bevonó vezetés: megosztja az információkat a beosztottakkal és a döntések meghozatala előtt konzultál velük; 

• Eredményorientált vezetés: kihívást jelentő célokat fogalmaz meg, díjazza a kiválóságot, bízik az 

alkalmazottak jó teljesítményében. 

A figyelembe vett szituációs tényezők: a beosztottak jellemzői (külső vagy belső irányítottságuk, és 

képességeik), és a beosztottakra ható környezeti tényezők (a munkakör jellemzői, formális hatalmi struktúra, a 

munkacsoport). 

A szituációs tényezők függvényében alkalmazott vezetési stílus révén a vezető megkísérli befolyásolni a 

beosztottak észleléseit, motivációját. Eredménye a szerepek tisztázottsága, a célokkal kapcsolatos elvárások 

megértése, elégedettség és magas szintű teljesítmény. 

A szerzők szerint különböző szituációkban ugyanannak a vezetőnek más-más stílust kell alkalmaznia. A 

kiválasztás, hogy a lehetségesek közül egy adott döntési helyzetben melyik a leghatékonyabb vezetési stílus, egy 

döntési fa segítségével ábrázolt helyzetértékelésen alapszik. 

A típus-elmélet 

Néhány újabb menedzsment-tudományi tanulmány a környezetre koncentrál és szinte antropológiai 

megközelítéssel vizsgálja a szervezet vezetőit. A szervezetet, mintegy közös kultúrával összefogott csapatot 

vizsgálják és azt keresik, hogy a „csapat”-on belül milyen viselkedésformák és személyiségjegyek teszik 

sikeressé a vezetőt. 

E szemlélet egyik ismert képviselője Michael Maccoby négy típust különít el. Ezek: 

• a mesterember, 

• a dzsungelharcos, 

• a szervezeti ember és 

• a játékos. 

A mesterember a klasszikus személyiség. A „valamit alkotni” folyamata érdekli és motiválja. Önálló és pontos 

munkára képes, de elutasítóvá, ellenállóvá válik, ha úgy érzi, hogy mások erőszakosak vele. Gyenge pontja a 

tökéletességre törekvés, miközben nem veszi figyelembe a körülményeket. Nem erőssége a csapatépítés, 

beosztottjait maga vezeti a maga által elhatározott megoldások alkalmazásával. 
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A dzsungelharcos-nak hatalomra van szüksége. Élete, munkája a „túlélés”-ért folyik, ahol a győztesek 

eltiporják a veszteseket. Vezetőként oroszlán módjára védi csapatát. Uralkodó hozzáállása elűzi a kreatív és 

függetlenségre vágyó beosztottakat, környezetében pedig ellenségeket és/vagy „Bólogató János”-okat hoz létre. 

A szervezeti ember a szervezet fejlesztésének elkötelezettje. A szervezet jó hírének fenntartása érdekében 

hajlandó a „sorból kilógó”-kat megregulázni. Fő célja az erős és védelmező szervezet. Erős fenyegetettségben 

túlzottan óvatossá, konzervatívvá válhat. Hiányzik belőle a merészség, ezért erős versenyhelyzetben nem képes 

nem képes innovatív szervezet-vezetésre. 

A játékos szereti a kiszámítható kockázatokat, rajong az új technikai megoldásokért. A kihívások lelkesítik, s 

képes - jó csapatkapitány módjára - környezetét is felrázni. Általában hírnévre, dicsőségre, győzelemre vágyik. 

Ha nem elég visszafogott, hajlamos az ördöngösségre, a manipulációkra és egy fantázia-világ kialakítására. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a tárgyalt vezetési stílusok nem adnak ugyan egyértelmű eligazítást, 

azonban segítenek az egyes vezetőknek saját helyzetük megítélésében és lehetőséget biztosítanak egyfajta 

választásra. 

A szervezetekben zajló változások, (pl. technológiaváltás) idején meg kell vizsgálni, hogy azok milyen hatást 

fognak gyakorolni a vezetési rendszerre, milyen új követelményeket támasztanak. A menedzsmentfejlesztési 

programok, tréningek keretében a megcélzott viselkedés, stílus tanulható, fejleszthető. Egy dologra kell nagyon 

figyelni: minden vezető más és más, miként a feladatok és a környezeti szituációk sem egyformák. Nem létezik 

tehát uniformizált recept a sikerhez; a vezetés siker-kritériumai tértől és időtől el nem vonatkoztathatók. 
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7. fejezet - A vezetési technikák 

A menedzsment-tudománnyal foglalkozó szakemberek – a vezetői munka mindennapos támogatásának 

szándékával – számos vezetési koncepciót dolgoztak ki. A megvalósított koncepciókat vezetési technikáknak 

nevezzük. A következőkben, az áttekinthetőség és az esetleges választás megkönnyítése érdekében egységes 

szerkezetben, a fő jellemzők megadásával tárgyaljuk a vezetési technikákat, Gaál 1998-as összeállítását 

felhasználva. 

A főbb vezetési technikák: 

1. Management by EXCEPTION (MbE) (kivételek) 

2. Management by SYSTEM (MbS) (rendszer) 

3. Management by OBJECTIVES (MbO) (célratörés) 

4. Management by DELEGATION (MbD) (delegálás) 

5. Management by MOTIVATION (MbM) (motiválás) 

6. Management by RESULTS (MbR) (eredmény) 

7. Management by BREAKTHROUGH (MbB) (áttörés) 

8. Management by CRISIS (MbC) (krízis) 

Ad a) Management by Exception (MbE) 

Definíció: menedzsment az eltérések ellenőrzése és a kivételek elve alapján. 

Koncepció: 

• munkatársak döntési szabadsága a tűréshatár eléréséig; 

• kompetencia és felelősség pontosan definiált; 

• figyelembe veszi a Management by Delegation (MbD) ajánlásait is. 

A megvalósítás fő lépései: 

• célok és elvárások rögzítése, a siker kritériumainak definiálása; 

• az ellenőrzést szolgáló információk terjedelmének meghatározása; 

• a még elfogadható eltérések és kivételek előírása; 

• döntések az eltéréseknél: 

• a teljesítményeknek a megállapított célokkal való összhangba hozására, 

• új lehetőségek kihasználására, 

• a célok és a megváltozott körülmények illesztésére. 

Előfeltételek: 

• olyan információs rendszer, amely jelzi a kivételek esetét; 

• hatáskörök tiszta és egyértelmű szabályozása; 

• célok és eltérési tűrések ismerete. 



 A vezetési technikák  

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Előnyök: 

• időmegtakarítás, lehetőség a problémára való koncentrálásra; 

• a jó munkaerő hatékony foglalkoztatása; 

• a kritikus problémák és a krízisveszélyes szituációk feltárása, megmagyarázása. 

Kritika: 

• a múlt kiigazítására való törekvés; 

• a negatív eltérések korrigálására koncentrál, a pozitív eltérések ismeretlenek maradnak; 

• kreativitás és kezdeményezés az előírások betartására. 

Ad b) Management by System (MbS) 

Definíció: egy vezetési modell az optimum eléréséhez, a vállalkozás részrendszereinek integrálásával. 

Koncepció: a következő elemek rendszerezéséből áll: 

• folyamatrend a tevékenységek szabályozására, 

• módszer-rend, hogyan kell a munkát elvégezni, 

• rendszerek kialakítása, integrált szabályozókörök értelmében. 

A megvalósítás fő lépései: a koncepcióban feltüntetett sorrend szerinti lépések gyakorlati kivitelezése. 

Előfeltételek: 

• döntések decentralizációja; 

• teljesítőképes, integrált tervezési-, információs- és ellenőrzési rendszer; 

• cél-orientált szervezet 

Előnyök: 

• a rutin folyamatok szabályozása számítógépi támogatással; 

• információ-ellátás javítása minden vezetői szinten; 

• a döntés előkészítésének javítása, a döntési folyamat gyorsítása. 

Kritika: 

• a rendszer kifejlesztése és bevezetése jelentős költséggel jár; 

• a megvalósítás átfutási ideje hosszú; 

• definíció szerinti megvalósítás még nincs. 

Ad c) Management by Objective (MbO) 

Definíció: vezetés célra irányítás alapján. 

Koncepció: 

• vezetők és vezetettek kidolgoznak egy közös célfüggvényt minden vezetési szintre; 

• a célelérés módszere a feladatot teljesítőktől függ. 
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Előfeltételek: 

• erős és gyenge pontok feltárása, a fejlesztési lehetőségek azonosítása; 

• a vállalati célok szétosztása egy vertikális szervezeti struktúra szerint; 

• munkaterületek és felelősség megállapítása; 

• célok közös kidolgozása vezetők és vezetettek között. 

Előnyök: 

• munkatársak szellemi kapacitásának mobilizálása; 

• csúcsvezetők tehermentesítése; 

• a többcentrumos célkialakítási folyamat nagymértékű célidentifikációt eredményez; 

• részcélok alárendelése a főbb céloknak; 

• a dotálás kritériumai egyértelműek. 

Kritika: 

• a célok operacionalizált megalkotása minden vezetői szint számára problematikus; 

• a többcentrumos terv- és célképzési folyamat időigényes. 

Ad d) Management by Delagation (MbD) 

Definíció: vezetés a feladatok delegálása alapján. 

Koncepció: a felelősség delegálása azért, hogy minden lehetséges erőt mozgósítsunk a cél elérése érdekében. 

A koncepció megvalósítása megköveteli: 

• a munkatársak kapjanak egyértelmű feladatterületeket, megfelelő kompetenciával; 

• vállalkozási döntések oda kerüljenek, ahol szakmai szempontból a leghelyesebb; 

• hatáskörön belül egyéni felelősség valósuljon meg. 

Előfeltételek: 

• létezzenek a munkaköri leírások; 

• munkatársak kiterjedt informálása; 

• kivételek meghatározása (delegált, nem delegált); 

• tekintélyen alapuló vezetési stílus kialakítása; 

• participáció felé fordulás a szervezetben. 

Előnyök: 

• a problémamegoldás szabadsága; 

• saját kezdeményezés, teljesítmény motiváció és felelősségtudat megkövetelése; 

• döntés ott, ahol érdemben lehet. 

Kritika: 
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• participatív vezetés teljes mértékben nem érhető el; 

• veszély, hogy a vezetők csak az érdektelen feladatokat delegálják; 

• a vezetési elv a vertikális, hierarchikus kapcsolatokra koncentrál, elhanyagolja a horizontális koordinációt. 

Ad e) Management by Motivation (MbM) 

Definíció: vezetés a munkatársak hatékony motiválásával. 

Koncepció: az embereket a szervezetben új úton akarja vezetni, elsősorban az elégedettségükön keresztül. 

Fő lépések: megfelelnek a vezető által elképzelt szükségleti hierarchiának, amelynek szintjei az alábbiak: 

• anyagi egzisztencia, anyagi biztonság; 

• az egyén csoport szükségletei; 

• differenciálás a dolgok között; 

• önmegvalósítás. 

Előfeltételek: 

• a munkatársak szükségleti helyzetének ismerete; 

• a feladatterületek tiszta elhatárolása; 

• a szervezet célrendszerének ismerete; 

• hozzáférhető releváns információk biztosítása. 

Előnyök: 

• a szervezet tagjai a munkafolyamatban a személyiségüket és képességeiket adhatják; 

• - a szabadság létezése kiváló előfeltétele a kreatív, innovatív folyamatoknak. 

Kritika: 

• a koncepció elhanyagolja a koordináció-szükségletet; 

• csak az egyéni pszichológiai aspektusokat veszi figyelembe; 

• az egyén és a vállalkozás céljai csak nagyon komplex tevékenységgel egyeztethetők össze. 

Ad f) Management by Results (MbR) 

Definíció: eredmény orientált vállalkozásvezetés. 

Koncepció: a feladatokat „profit-centrum”-ra delegálja, a delegált vezetési feladatokat a realizált eredményekkel 

ellenőrzi. 

A megvalósítás főbb lépései: 

• a vállalkozás pontos analízise az összes funkcionális terület teljesítmény-potenciálja tekintetében; 

• a meglévő eszközök feletti rendelkezés rögzítése; 

• a legjobb sikerrel kecsegtető lehetőségekre való koncentrálás a kockázati faktor alapján; 

• döntések és a tervek harmonizálása. 

Előnye: a profit-centrumok egyszerű ellenőrzési lehetősége. 
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Kritika: 

• koordinációs problémák a profit-centrumok között az egységes vállalatpolitika kialakítása érdekében; 

• a profit-centrumok rész-optimumai nem biztos, hogy vállalati optimumot adnak; 

• hiányoznak a kapcsolatok pszichológiai aspektusai; 

• hiányoznak a speciális kritériumok, amelyek más vezetési technikáktól elhatárolják. 

Ad g) Management by Breakthrough (MbB) 

Definíció: vezetési technika a vállalkozás fejlődésének alakításához (offenzív vezetés). 

Koncepció: a vállalkozás energiáit két fő célra kell koncentrálni: 

• áttörés elérése, amely a vállalkozás dinamikus változásához vezet; a vállalkozás átalakítása, amely az eddigi 

teljesítmények javítását szolgálja; 

• ellenőrzés megvalósítása. 

A megvalósítás főbb lépései: 

• állapotfelvétel az erős és gyenge pontokról, a fejlesztési lehetőségekről; 

• koncepció kidolgozása a fejlesztési lehetőségek kihasználására; 

• a koncepció implementálása a szervezetben; 

• ellenőrzés. 

Előfeltételek: 

• innovációs tevékenységhez kedvező klíma; 

• a vállalkozás céljainak ismerete; 

• lehetőség a javítást szolgáló javaslatok megvalósítására. 

Előnyök: 

• a lehetőségek állandó vizsgálata a haladást szolgálja; 

• egy tanuló szervezet létrehozása. 

Kritika: 

• a vezetési technika az áttörést egyetlen lépésben akarja elérni; 

• csak más vezetési technikákkal együttesen alkalmazva hatásos; 

• inkább egy vezetési filozófia, mint vezetési technika. 

Ad h) Management by Crisis (MbC) 

Definíció: a vállalkozásvezetés válságban. 

Koncepció: a vállalkozás gyenge területeit vizsgálják egy meghatározott válsághangulatban, hogy a saját 

potenciál különleges teljesítményeit aktivizálják. 

Előfeltétel: egy integrált tervezési és szabályozási rendszer hiánya. 

Előnye: ha a munkatársak részt vesznek, akkor azonnal elkezdik a „status quo” változtatását. 
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Kritika: 

• egy biztos jegye a zűrzavarnak, egy vallomása a tehetetlenségnek; 

• a vezetetteknél tompító effektusok lépnek fel. 

Az egyes vezetési technikák előnyeinek, hátrányainak és a teljesítendő feladat ismeretében választhatunk a 

technikák közül. Előfordulhat a kombinációk alkalmazásának szükségessége is. 

Összefoglalás 

A vezetés egy olyan folyamat, amelyben a vezető a szervezet tagjainak magatartását valamilyen cél elérése 

érdekében tudatosan alakítja. A vezetés tehát alapvetően befolyásolási folyamat. A vezetés a menedzsment egy 

funkciója, amely a szervezetben lévő emberekre összpontosít, azok motivációjának és teljesítőképességének 

fenntartása és növelése érdekében. Más megközelítésben: vezetni annyi, mint másokat meggyőzni arról, hogy 

cselekvéseikben a „külső” ráhatást is sajátjukként fogadják el. 

A vezetői funkciókat gyakorló menedzserek másokkal és másokon keresztül végzik munkájukat a szervezeti 

célok elérése érdekében, változó körülmények között és korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások 

felhasználása mellett. 

A vezetési stílus alapvetően a motiváció megértésén alapul, az egyén, a csoport és a szervezet céljainak 

összehangolására irányul. Legyen szó háborúról, üzletről vagy futballról, a vezetés minőségét a sikeresség vagy 

a bukás egy jelentős összetevőjének tekintetjük. 

A szakirodalmak számos vezetési koncepciót dolgoztak ki, amelyek megvalósult formái a vezetési technikák. 

Ezek ismerete a gyakorlati menedzser-munkában hasznosítható. 

Önellenőrző kérdések, feladatok: 

1. Mi a vezetés lényege? 

2. Mit fejez ki a vezetési stílus? 

3. Milyen kérdésekre adott válaszok alapján alakultak ki a meghatározó stílus-irányzatok? 

4. Mit tud a négy fő vezetési stílus-irányzatról? 

5. A klasszikus felfogás szerint milyen emberi tulajdonságok könnyítik meg a vezetővé válást? 

6. Milyen vezetési stílusokat határozott meg Kurt Lewin? 

7. A típus-elméletben melyek az ismertebb „típusok”? 

8. A „vezetőnek kedvező” helyzetek jellemzőiként Fiedler miket említ? 

9. Mit állít Evans – House az „út – cél” elméletében? 
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8. fejezet - A kommunikáció 

A kommunikáció az információk cseréjének gyakorlati megvalósulása. A menedzsment funkciók közül a 

vezetéshez soroljuk, mert a vezetői munka során az emberekre, azok magatartásának tudatos befolyásolására 

törekszünk. E törekvésünknek a kommunikáció és a motiváció adja az alapját. Az eredményes kommunikáció 

erősíti a munkatársak közötti kapcsolatokat, ami a szervezet sikeres működésének egyik előfeltétele. Ennek 

megfelelő komolysággal kezelendő ez a tanulási egység, melynek legfőbb célja: a kommunikációval 

kapcsolatos alapvető tudnivalók megtaníttatása és a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek átadása. Ügyeljen 

arra, hogy jól megértse a kommunikáció alapmodelljét, a szóbeli és írásbeli kommunikáció mibenlétét, a 

kommunikációs csatornák és a Menedzsment Információs Rendszer (MIR) működésének lényegét. 

A tanulási egység anyagának ismeretében Ön képes lesz: 

• A kommunikáció jelentőségének és alapfogalmainak megértésére. 

• A szóbeli és írásbeli kommunikáció lényegének megértésére és szükség szerinti alkalmazására. 

• A Menedzsment Információs Rendszerek felépítésének és működésének megértésére, esetleges 

továbbfejlesztésére.. 

1. 8.1. A kommunikáció elemei 

Kommunikációnak nevezzük az információ átvitelét egyik személytől a másikhoz, vagy a szervezet egyik 

egységétől a másikhoz. (Az információ: a tudást gyarapító, kedvező esetben bizonytalanságot csökkentő, új hír, 

adat, ismeret, jelzés, amely a szervezetek működését integráló folyamatok egyik összetevője.) 

A kommunikáció minden vállalkozás sikeressége szempontjából alapvető fontosságú, különösen ott, ahol sok 

embert foglalkoztatnak. Az üzleti vállalkozás legtöbb esetben egy magasan szervezett közösségi tevékenység, 

ily módon fejlett információs rendszerre van szüksége. Háttér információkat igényel, utasításokat, tervezési és 

ellenőrzési információkat, adatokat a döntéshozatalhoz és mindemellett sok mindent, ami nem kapcsolódik 

szorosan a szervezethez, azonban érinti annak teljesítményét. 

 

8.1. ábra: A kommunikáció alapmodellje 

A 8.1. ábrából is kitűnik, hogy a kommunikáció legfőbb feladata annak biztosítása, hogy az információ vagy 

az üzenet eljusson a „címzett”-hez (itt: Menedzser „B”) és azt a „feladó” (itt: Menedzser „A”) szándékai szerint 

értelmezzék. Amíg az üzenet végighalad a kommunikációs csatornán, torzulást szenvedhet, hiszen az eljuttatás 

során számos zavaró, torzító akadályba ütközhet. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az igénybevett csatorna a 

lehető legalkalmasabb legyen és az akadályozó tényezők potenciális torzító hatását a minimumra csökkentsük. 
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Amikor kommunikálunk, gondolatokat vagy érzéseket, esetleg mindkettőt adunk át. Általában azért, hogy 

mások magatartását, gondolkodását és hozzáállását befolyásoljuk. Ebből következik, hogy a kommunikáció 

során mindig tudnunk kell, hogy adott esetben mi a célunk, miként akarunk más embereket befolyásolni, hogy a 

partner milyen válasza vagy cselekvése győzött meg arról, hogy a kommunikációnk sikeres volt. 

A menedzseri kommunikáció négy típusáról a következők ismerete szükséges: 

• Tájékoztatás. Egyszerűen az lehet vele a célunk, hogy másokat olyan információkkal lássunk el, amelyek 

birtokában megalapozottabb döntéseket tudnak hozni. A tájékoztatásnak önmagában is többféle formája lehet. 

Például: 

• tények közlése, 

• a tényekből levonható következtetések, döntések, 

• a tények által kiváltott érzések és magyarázatok közlése. 

A valóságban e három kategória nem különül el élesen egymástól. Amikor tájékoztatunk, nem mindig kívánjuk 

meg, hogy ennek hatására az emberek változtassanak viselkedésükön. 

• Utasítás. Ha valakit valamire utasítunk, meg akarjuk változtatni viselkedését. Azt akarjuk, hogy 

megcsináljanak olyas valamit, amit másképp nem biztos, hogy megtennének. 

• Motiválás. Ha valakit motiválunk, meggyőzünk vagy bátorítunk, szintén egy konkrét magatartás-változást 

szeretnénk elérni, vagy éppen ellenkezőleg, meg akarjuk előzni a magatartás megváltozását, amiről úgy 

gondoljuk, hogy bizonnyal megtörténne, ha nem lenne sikeres a kommunikációnk. Az utasítás és a motiváció 

között általában annyi a különbség, hogy utóbbi esetben nem vagyunk teljesen biztosak a dolgunkban. 

• Információ-szerzés. A tájékoztatással ellentétben ilyenkor az a célunk, hogy másoktól kapjunk információkat 

bizonyos kérdések kapcsán. Ez is többféleképpen történhet. Például feltehetünk konkrét kérdéseket, esetleg 

elmondhatjuk véleményünket, vagy egyszerűen csak hagyjuk, hogy másik fél kibeszélje magát és azt 

figyelmesen végighallgatjuk. 

A gyakorlati kommunikáció során természetesen előfordulhat az is, hogy az említett négy típust kombináltan 

használjuk. Arra kell figyelni, hogy mindig tudjuk a partnerek célját, cselekedetük mozgatóit. 

A kommunikáció legelterjedtebb formái a szóbeli és az írásbeli kommunikáció. 

A beszéd a kommunikáció legközvetlenebb módja. Fő formái a következők: 

• Informális beszélgetés két ember között, 

• Informális beszélgetés egy ember és egy csoport között, 

• Különböző formalitású négyszemközti beszélgetések, 

• Formális meghallgatás egy bizottság előtt, 

• Formális vagy informális csoportértekezletek, 

• Előadás egy konferencián, 

• Telefonbeszélgetés egy személlyel, 

• Telefonbeszélgetés több személlyel. 

A felsoroltak mindegyikének megvannak az előnyei és hátrányai. Ha tehetjük, a lehetőségek közül azt 

válasszuk, amelyik leginkább megfelel céljainknak. Az élő beszédnek az írással szemben több előnye van. 

Ilyenek: 

• Kevésbé bürokratikus, sokkal természetesebb. A beszélgetés az emberekben azt az érzetet kelti, hogy 

személyesen velük törődnek. 
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• Segít abban, hogy a küldő közvetlenül mondja el üzenetét a fogadónak, így az információ-áramlás 

hatékonyabb lesz. 

• A gondolatok átadásához hasonlóan lehetővé teszi érzések, benyomások átadását is. 

• Lehetővé teszi az érzések és gondolatok megosztását, illetve összehasonlítását. 

• A személyes beszélgetés biztosítja a közreműködők számára, hogy egymás non-verbális kommunikációját is 

figyelembe vehessék (gesztusok, arckifejezés stb.). 

Irásban is többféleképpen kommunikálhatunk. Írhatunk: javaslatokat, emlékeztetőket, leveleket, jelentéseket, 

cikkeket stb. Az írásos kommunikációnak legfőbb hátrányai: 

• A küldő nem kap azonnali visszajelzést, 

• Abban sem lehet biztos, hogy a fogadó megkapta-e az üzenetet, 

• Az emberek gyakran el sem olvassák az írott üzeneteket, különösen ha azok hosszabbak egy oldalnál, 

• Az írás időbe telik. 

Mindezekkel szemben az írásos kommunikációnak vannak előnyei is. Ilyenek például: 

• Lehetőség van arra, hogy jobban átgondoljuk, szükség esetén át is fogalmazzuk mondanivalónkat, egészen 

addig amíg elégedettek nem vagyunk vele. 

• Konkrét bizonyítékként szolgálhat. 

• Segítségével hosszú idő elteltével is pontosan kideríthető, hogy ki mikor, mit állított. 

• Ha sok embert akarunk valamikről informálni, azt könnyebb írásos módon megtenni, mint összehívni, és úgy 

tájékoztatni őket, 

• Gondolatainkat, érzéseinket anélkül fejezhetjük ki, hogy ki kellene elégítenünk azt a néha kellemetlen 

társadalmi elvárást, hogy odafigyeljünk mások közvetlen reakcióira. 

2. 8.2 A kommunikációs csatornák 

A kommunikációs csatornákat formális és informális kategóriákban sorolhatjuk. 

A kommunikáció formális útjainak nevezzük azokat, amelyeket a vállalkozás szervezeti struktúrája nyújt 

számunkra. Ezek a hierarchikus, illetve azonos szintű kapcsolatokhoz kötődnek, amelyek szükségszerűen 

léteznek a szervezet különböző részei között. A formális úton folyó kommunikáció a szervezeti szükségletekkel 

összhangban folyik és alapvetően lefelé, fölfelé, oldalirányban halad, vagy bizonyos esetekben kisugárzódik. 

• A lefelé irányuló információ a hatáskör közvetlen hierarchikus vonalai mentén halad, a követendő politikát, 

eligazításokat és utasításokat közvetít. 

• A felfelé irányuló információ, általában ugyancsak a hatáskör közvetlen vonalai mentén halad, zömmel az 

alsóbb szintű vezetési tevékenység eredményeire vonatkozó információkat, illetve híreket is közvetíthet a 

felsőbb vezetési szintek számára elbírálásra és mérlegelésre szánt javaslatokkal együtt. 

• Oldalirányú információ az, amely a szervezet különböző egységeiben dolgozó vezetők és/vagy alkalmazottak 

között folyik. Az ilyen természetű kommunikáció kiemelkedően fontos a szervezet egyedi tevékenységeinek 

összehangolására. 

• A kisugárzás az információ általános szétszórását jelenti. Egy gazdasági szervezetben a kisugárzás általában a 

vezetéstől indul ki, de a szakszervezetek, a szakmai érdekvédelmi szervezetek és társadalmi bizottságok is 

alkalmazhatják. 

Az információs csatornák magukban foglalják az információnak a pletyka, folyosói hírek, illetve az egyes 

egyének közötti véleménynyilvánítás formájában történő terjedését is. Ezen informális kommunikáció 



 A kommunikáció  

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

legnagyobb része hasznos, sőt akár szükséges is a vállalkozás hatékony működéséhez. Figyelni kell azonban 

arra, hogy esetenként az ilyen megoldások káros hatással is lehetnek a szervezetekre. Különösképpen ezt 

eredményezheti, amennyiben az információ pontatlan, torzított, vagy összefüggéseiből kiragadott. Fontos ezért, 

hogy a menedzserek ismerjék ezeket az informális kommunikációs csatornákat és tudatosan biztosítsák ezek 

helyét is a kommunikációs politikában és a vezetésben. 

A hatékony kommunikáció 

A korrekt kommunikáció alapvető követelménye az információ torzítatlan átvitele az „adó”-tól a „fogadó”-

hoz. A sikeres kommunikáció érdekében néhány alapvető szabályt kell követnünk, melyek közül a 

legfontosabbakat a továbbiakban érintjük. 

• A médium, vagyis a hírhordozó feleljen meg magának az üzenetnek, a körülményeknek és a fogadó 

jellemzőinek. Az egyirányú kommunikáció, amilyen például a levél vagy a feljegyzés, nagyon sok célra 

megfelel. Ahol azonban a teljes megértéshez részletes tisztázásra és visszacsatolásra van szükség, fontos lehet 

a tárgyalások és telefonbeszélgetések kétirányú kommunikációjára. Hasonlóképpen: vannak olyan helyzetek, 

különösképpen kényes témák esetében, amikor a szemtől-szembeni kommunikáció elvárható, ha a döntések 

magyarázatra, illetve a kölcsönhatásból fakadó problémák rendezésre szorulnak. 

• Az üzenet legyen tiszta, összefüggő és ellentmondásmentes. Világosan meg kell határoznunk a 

kommunikáció célját és különösképpen azt, hogy milyen viszontválaszra számítunk. 

• A kommunikációt annak megcélzott fogadója szempontjából kell megközelítenünk. A használt nyelvet mind 

az adó, mind pedig a vevő félnek ismernie kell és kerülni kell a zsargon, illetve félreérthető, nem kellően 

egyértelmű kifejezések használatát. 

• A szándékaink szerinti vevő, vagy fogadója rendelkezzen a kommunikáció teljes megértéséhez szükséges 

információval. Ezért minden lényeges háttér-információt is ismertetni kell. 

A kommunikációs hibák 

A kommunikációs hibák súlyos következményekkel járhatnak a szervezet teljesítményére nézve. A legfontosabb 

hibalehetőségek a következők: 

• A szervezet különböző egységeinek tevékenységei közötti koordináció elégtelenné válik. 

• Amennyiben a vezetők pontatlan, vagy nem teljes körű adatokkal rendelkeznek, ez az optimumnál rosszabb, 

vagy egyszerűen rossz döntésekhez vezet. 

• A magasabb szintű vezetők számára a szervezet mindenkori teljesítményére vonatkozó visszacsatolás 

elégtelen lesz, szándékosan vagy más módon torzulhat. Ennek folytán csökken a vezetői ellenőrzés 

hatékonysága. 

• Nagyon lényeges: ha nem megfelelő a szervezeten belüli kommunikáció, a szervezetből hiányozni fog a 

kohézió, az összetartozás érzése és hasonlóképpen károsodik a közhangulat 

Kommunikáció az alkalmazottakkal 

Egy vállalkozás hosszú távú sikeressége szempontjából a menedzserek és az alkalmazottak közötti hatékony 

kommunikáció rendkívül fontos. Bár a sikerhez mindkét fél megfelelő hozzáállása szükséges, a kezdeményező 

szerep többnyire a menedzsereké. A menedzserek esetenként olyan nehézségekkel küszködnek, amelyek 

egyértelműen zavarják kommunikációs aktivitásukat. Ilyenek: 

• A bizalom hiánya. A menedzserek úgy érezhetik, hogy nem fedhetnek fel bizonyos információkat az 

alkalmazottak előtt, mert azokat utána továbbíthatják a versenytársak, vagy más külső fél felé. 

• A vezetők és az alkalmazottak informáltsága, háttere és kompetenciája közötti különbségek oda vezethetnek, 

hogy az alkalmazottak szerepét és érdekeltségét a szervezet terveiben és teljesítményében helytelenül mérik 

fel. Ez gyakran azon múlik, hogy a menedzserek rosszul mérik fel (netán elbagatellizálják) azokat a dolgokat, 

amelyek az alkalmazottat is foglalkoztatják, nemcsak a vezetést. 
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• A menedzserek tarthatnak az információk feltárásától, minthogy az információ továbbadása lehetőséget 

teremt az alkalmazottak számára, hogy megkérdőjelezzék a vezetők teljesítményét, vagy megpróbáljanak 

jobban beleszólni a döntéshozatali folyamatba, illetve a vállalkozás által nyújtott elismerésekbe. 

A modern menedzserek ezen problémák jó részén már túljutottak és igyekeznek hatékony kommunikációt 

kialakítani az alkalmazottakkal. Ehhez, mint hatékonysági kritériumok, az szükséges, hogy az információ: 

• lényeges, 

• megbízható és 

• rendszeres legyen. 

A kommunikációnak állandóan működésben lévő folyamatnak kell lennie. Nem szerencsés, ha csak akkor 

kommunikálunk, amikor a vezetés bizonyos problémákat akar tisztázni. 

A megfelelő kommunikációs csatornák megválasztása ugyancsak fontos. A gyakorlati kommunikáció jelentős 

hányada kisugárzás típusú és a következők fő csatornákon folyik: 

• Ha a szervezet készít éves jelentést, annak szétosztása az alkalmazottak között, esetleg egy kommentár 

kíséretében, amely elmagyarázza a főbb elemeket és jelentőségüket a jövő biztonsága, a foglalkoztatás és a 

fejlődés szempontjából. 

• Faliújságok. 

• Az alkalmazottaknak szóló közlemények és újságok. 

• Alkalmazotti gyűlések („munkásgyűlések”) különösen fontos ügyek esetében. 

• A szervezet egységei rendszeres részleg- vagy osztályközi üléseket tarthatnak az adott időszak 

teljesítményének értékelésére, javaslatok megvitatására és az egységek vezetésének kompetenciájába tartozó 

bármilyen aktuális probléma megtárgyalására. 

Más, személyesebb kommunikációs csatornákat is célszerű használniuk. Rendszeres teljesítményértékelésre 

ilyenek az értekezletek és a megbeszélések a felettes és a beosztott vezetők között. A dolgozók számára nyújtott 

tanácsadást a személyzeti részleg végezheti az egyes személyes problémák megtárgyalására. bármilyenek is a 

kommunikációs eszközök vagy a körülmények, a cél ugyanaz – jobb megértés és az erőfeszítések jobb 

koordinációjának megteremtése. 

3. 8.3. Menedzsment Információs Rendszerek (MIR) 

Esetenként: MIS – Management Information Systems) 

A kifejezésről gyakran úgy gondolják, hogy ez a papírmunka komputerizálását jelenti. Mások úgy vélik, hogy 

ez a cég üzleti tevékenysége minden szeletének számítógépesítését jelenti, annak érdekében, hogy teljeskörű 

adatbázist hozzanak létre, amely minden tevékenységről képes információt szolgáltatni, beleértve a 

versenytársak és más külső intézmények tevékenységeit is. Ezek a vélekedések félreértésen alapulnak. Még ha a 

Menedzsment Információs Rendszerek a mai környezetben alkalmaznak is számítógépeket, enélkül is 

létezhetnek és definiálhatók. (Az információs rendszer: a vállalkozás környezetére, belső működésére és 

tranzakcióira vonatkozó információk 

• összegyűjtését, 

• feldolgozását, 

• tárolását és 

• szolgáltatását 

végző személyek, tevékenységek és eszközök összessége. Elemei: a döntéshozó, az információk és a technikai 

apparátus.) 
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A MIR szerepe 

Az információt maga a vállalkozás és a külső környezet egyaránt létrehozhatja, a szervezet pedig 

megpróbálhatja az információ egy részét megszerezni annak érdekében, hogy segítse a menedzsment munkáját. 

Az ezzel kapcsolatos döntési folyamat a következőkből áll: 

 

Ezek az összetevők képezik a Menedzsment Információs Rendszerek alapját. 

Egy szervezetnek mind a tervezéshez, mind a működéshez információkra van szüksége. 

A tervezéshez szükség lehet belső és külső információra egyaránt. 

A legjellemzőbb belső adatok a következők: 

• Termelőkapacitás. 

• Marketing és elosztási lehetőség és tervek. 

• Költségek és az eladási árak szerkezete. 

• A termékek diverzifikálására vonatkozó tervek és programok. 

• Pénzügyi struktúrák, szűk keresztmetszetek és terek, 

• Személyzeti teljesítmény és fejlesztési tervek. 

A leggyakrabban szükséges külső adatok a következők: 

• A kormányzat, a helyi hatóságok és különböző ügynökségek által közreadott statisztikai és gazdasági adatok. 

• Kereskedelmi és ipari statisztikák és információk. 

• Vállalatok közötti összehasonlítások. 

• Piaci információ a pillanatnyi és a potenciális versenytársak tevékenységéről, beleértve az eladások trendjét, a 

felvásárlásokat és összeolvadásokat, valamint a gyártmányfejlesztést. 

Az ellenőrzés információ-szükségletei 

Az ellenőrzéshez szükséges információk legfőbb feladata,, hogy a menedzsert a szervezet saját teljesítményére 

vonatkozó ismeretekkel (adatokkal, tényekkel) lássák el, és olyan területekre irányítsák figyelmüket, amelyek 
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beavatkozást kívánnak, amennyiben a tervezetthez képest eltérések tapasztalhatók. Az információ ennek 

megfelelően kizárólagosan a menedzsment ellátását szolgálja. Általában az egyéni felelősség területeire 

koncentrálva szem előtt tartja a decentralizált anyagi felelősség elvét. 

A MIR célja 

A Menedzsment Információs Rendszer célja az, hogy ellássa a menedzsereket a lényeges információkkal, 

segítve ezzel a szervezet működésének kézben tartását, illetve a döntéshozatal folyamatát. Az információk 

jelentős részét a szervezeten belüli folyamatok és rendszerek hozzák létre, ugyanakkor fontos annak felismerése 

is, hogy nem keletkezhet minden fontos információ a szervezeten belül. (Például: a stratégia szintű döntéseket a 

külső forrásokból származó információk nélkül képtelenség meghozni.) 

Az ellenőrzés koncepciójához hozzátartozik, hogy a különböző szinten dolgozó menedzsereknek különböző 

típusú információkra van szüksége. A legfelsőbb szintű vezetés széles alapokon nyugvó, összefoglaló 

információt igényel a stratégiai tervezéshez. A középszintű vezetői ellenőrzéshez a felsőbb szintű tervekről és az 

alsóbb szintű teljesítményekről kell információ. A munkahelyi szintű menedzsernek pedig a teljesítményre 

vonatkozó részletes információkra van szüksége, valamint az eltérések számszerűsített elemzésére ahhoz, hogy 

hatékony módosító lépéseket tehessen. A részletesség, a gyakoriság, a terjedelem és a célirányosság egymástól 

különböző elvárásainak integrálásához hatékony vezetői beszámolási rendszerre van szükség. 

A Menedzsment Információs Rendszernek, az eddigiek szellemében a következő jellemzőkkel kell 

rendelkeznie: 

• Meg kell felelnie a felhasználó szükségleteinek, ennek érdekében a leendő felhasználókat szorosan be kell 

vonni a célok meghatározásába, tehát a MIR-be és annak tervezésébe. 

• Annak alapján szolgáltasson, amilyen alapon az felhasználásra kerül. Ez azt is jelenti, hogy az ellenőrzési 

információt idejében kell továbbítani ahhoz, hogy annak alapján lépéseket tehessenek, és olyan 

gyakorisággal, amilyen gyakorisággal a menedzsment képes a szükséges módosító lépéseket megtenni. 

Emellett azt is jelenti, hogy a felhasználó szempontjából megfelelő formában kell rendelkezésre állnia. 

• A rendszer legyen rugalmas, alkalmazkodjon a szervezet növekedéséhez, változásához. Ez nemcsak a 

növekedés lehetőségének fenntartását jelenti, hanem esetleg olyan elemek eltávolítását is a rendszerből, 

amelyek többé már nem lényegesek. A rendszert szabályos időközönként felül kell vizsgálni, hogy 

biztosítható legyen a költséghatékony működtetés. 

• Végül megfelelő rendszert és ellenőrzést kell létrehozni az információs rendszer biztonságának érdekében és 

a bizalmas jelleg megőrzésére. 

Általános esetben a Menedzsment Információs Rendszer a vezetői döntések támogatására hivatott, számszerű 

és nem számszerű információkat is kezelő, (általában) számítógépes rendszer.(8.2. ábra) 

Fő elemei: 

• elektronikus adatfeldolgozó (EAF) rendszer, 

• vállalatirányítási információs rendszer (VIR), 

• döntéstámogató rendszer/ek (DTR), 

• szakértői rendszer/ek (SZR), 

• felső vezetői támogató rendszer/ek (FVTR) 
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8.2. ábra: Menedzsment információs rendszer-modell 

A MIR és az információs technológia 

Az információs technológia terén az utóbbi években végbement gyors fejlődés jelentős változásokat hoz a 

gazdasági életben is. A rendszerek nagyobb hatékonysága és megnövekedett teljesítőképessége, amely alacsony 

költségekkel párosul, azt jelenti, hogy a vezető egyre könnyebben tud információhoz jutni és azt feldolgozni. Ez 

ugyanakkor a korábbiaknál nagyobb fegyelmet igényel annak érdekében, hogy a menedzserek ne vesszenek el a 

túl sok adat között, amelyet képtelenek feldolgozni. Ehelyett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szükséges, 

hasznos és felhasználható információk meghatározására. Ezért szükséges, hogy a szervezet információs 

stratégiája felsőszintű döntéseken alapuljon, és semmiképpen sem az alsóbb szintű menedzserek alkalmi, 

ötletszerű döntésein. 

A megfelelő információs stratégia megválasztásának bonyolultsága ellenére a rendelkezésre álló nagy 

teljesítőképességű számítógéprendszerek sok hasznos eszközzel segítik a menedzsert az ellenőrzés és a 

döntéshozatal terén. A számítógépek két leggyakoribb felhasználási területe: az adatbázis-rendszerek kezelése 

és a modellezés. 

Adatbázis-rendszerek 

Az adatbázis-rendszerek adatok rögzítésére, szervezésére, osztályozására, indexelésére és módosítására adnak 

lehetőséget, amelynek segítségével meghatározható a vonatkozó információ és elkészíthetők a szükséges 

jelentések. 

A modellezés 

A modellezés a szervezet leképezését jelenti, a valóságban létező változók és elemek közti kapcsolódások közül 

annyival, amennyivel csak lehetséges. A cél az, hogy segítse a döntéshozatalt oly módon, hogy különböző 

feltételek fennállása mellett szimuláljuk a rendszer viselkedését. A modell ugyan mindig a valóság valamilyen 

leegyszerűsített képét adja, de tartalmazhatja mindazokat a lényegesebb elemeket is, amelyek a szervezet 

működését érintik. 

Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben a kommunikáció lényegi jellemzőivel és néhány gyakorlati kérdésével 

foglalkozunk. Fontos, hogy jól értsék a kommunikáció lényegét, mely a kommunikáció alapmodelljéből 

levezethető. A menedzseri kommunikáció leggyakoribb megnyilvánulásai a gyakorlatban történhetnek szóban 

és/vagy írásban. Mindkét megoldásnak megvannak a maga előnyei, hátrányai. A kommunikációs csatornákkal 

kapcsolatos tudnivalók szintén a gyakorlati kommunikáció során hasznosíthatók. A tanulási egység utolsó 

elemeként szereplő Menedzsment Információs Rendszerekkel kapcsolatos ismeretek részint a rendszer-struktúra 
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megértését, részint pedig az e területen alkalmazott fogalmak megismerését és megtanulását szolgálják. Jól 

értsék meg az anyagot, mert a sikeres kommunikáció a szervezet sikeres működésének egyik alappillére. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Melyek a menedzseri kommunikáció fő típusai? 

2. Melyek a leggyakoribb kommunikációs hibák? 

3. Melyek a Menedzsment Információs Rendszer(ek) fő elemei? 
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9. fejezet - A motiváció 

Bevezető 

A kommunikáció mellett a motiváció a másik fontos eszköz a menedzserek kezében ahhoz, hogy beosztottjaikat 

a szervezeti célok megvalósítására sarkallják. A gyakorlatban a sikeres motiváció segítségével érhető el, hogy a 

beosztottak, mintegy belső késztetésből, azt tegyék, amit feletteseik elvárnak tőlük. A jól motivált munkatárs 

nemcsak az elvárt teljesítményt „hozza”, de elégedett is, ami a kedvező munkahelyi légkör szempontjából 

fontos. 

A tanulási egység tanulmányozása során törekedjen arra, hogy megértse a motiváció alapelveit és lényegét és 

gyakorlati kapcsolódásait. Utóbbi elősegítésére számos motivációs modellt mutatunk be, amelyek ismerete 

részben szakmai tájékozottságuk, részben pedig gyakorlati jelentőségük miatt fontos. Az egység utolsó részében 

a gyakorlati munka szempontjából fontos kérdésekkel foglalkozunk, érintve a jutalmazás, a célkitűzés és a 

munkakör-átalakítás témaköreit. Ügyeljen ezek pontos megértésére is. 

A tanulási egység anyagának ismeretében Ön képes lesz: 

• A motiváció jelentőségének, alapfogalmainak és alapmodelljének megértésére. 

• A motivációs elméletek közötti eligazodásra, jellemzőik felismerésére. 

• Az emberi szükségletek kielégítésével kapcsolatos elvek és szempontok megértésére, alkalmazására. 

• A motivációs ismeretek gyakorlati körülmények közötti alkalmazására. 

1. 9.1. A motiváció alapjai 

Az emberi cselekvések alapvető indítékai azok a késztetések, amelyeket valamely szükséglet iránt igény 

jelentkezése hoz létre. Azokat a késztetéseket, amelyek a szükségletet csillapító vagy kielégítő viselkedésre 

irányulnak, motivációnak nevezzük. 

Tágabb értelemben minden célirányos viselkedést motivált viselkedésnek nevezzük. 

A biológiai motívumok (túlélési és szociális; pl. éhség, utódgondozás) mellett az ember motivációs 

rendszerében számos olyan motívum is van, amely tanulás és szocializáció eredménye. A motiváció ebben az 

esetben is az egyénben fellépő feszültségi állapot csökkentésének, vagy optimalizálásának igényéből fakad, ezek 

a motivációk nemegyszer erősebbek a biológiai motívumoknál. 

Az erősebb késztetés nagyobb cselekvési készséggel párosul. Minden szervezet számára fontos kérdés, hogy 

miként fokozhatnák az alkalmazottak motiváltságát. A motiváció segítségével ugyanis beruházás nélkül is 

emelhető a szervezet teljesítménye. 

A motiváció egy komplex jelenség. Több ok miatt nehéz „általában” megmondani, hogy miként ösztönözzünk 

másokat. A nehézséget a következő tényezők okozzák: 

• A motívumok komplex rendszert alkotva befolyásolják az emberi viselkedést, különféle motívumok különféle 

cselekvésekre késztetnek. 

• A motívumok, s azok hatásai közvetlenül nem figyelhetők meg, csak a viselkedésen keresztül. 

• Az egyes motívumok különböző erősségűek és dinamikusan változnak. 

2. 9.2. A motiváció és a teljesítmény, motivációs 
modell 

A szervezeti teljesítmény a meglévő képességek és a motiváció együttes hatására jön létre. 
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A képesség, a cselekvési szándék nélkül nem vezet eredményre, de a legerősebb szándék sem elegendő, ha 

nincsenek meg hozzá a képességek. 

(Némi leegyszerűsítéssel: Teljesítmény = képesség x motiváltság. Ha a szorzat bármely tényezője nulla, a 

teljesítmény is nulla lesz.) 

A motiváció alapmodelljét a 9.1. ábra szemlélteti. 

 

9.1. ábra: A motiváció alapmodellje 

Az input tényezők az ember egyéni képességeivel, szükségleteivel és a csoporthatásokkal írhatók le. Az egyéni 

jellemzőket nagymértékben alakítják a szervezet jellemzői is. Az egyéni és szervezeti tényezők együttese, illetve 

elemeinek kölcsönhatása szabja meg a szervezet „képességeit”. 

A motivációs stratégia az emberi viselkedés megváltoztatására irányuló vezetői tevékenység, ezen keresztül 

próbál a vezető hatni beosztottjaira a teljesítmények fokozása érdekében. A vezetőnek olyan motivációs 

stratégiát kell választania, amely figyelemmel van az egyéni képességekre, azok különbségeire, valamint a 

csoportnormák arra gyakorolt hatására. 

Az egyéni szükségleti struktúrák és a munkával való elégedettség kapcsolatáról megállapítható, hogy a 

komplexebb feladatok nagyobb elégedettséget keltenek azokban, akiknek az önérvényesítés fontos. Míg mások 

többre értékelik a biztonsági szükségleteket, ők a jól lehatárolható, világos munkafeladatokhoz vonzódnak. 

Az ábrából az is kitűnik, hogy a szervezeti struktúra is korlátokat jelenthet, mivel behatárolja az egyéni 

mozgásteret (a teljesítmények elérésében is!). A technológia fejlettsége, dominanciája a munkafolyamatban azt 

jelenti, hogy az eredményesség elsősorban az alkalmazott technológiától függ, ezzel korlátot szab az egyén 

befolyásoló képességének. 

Az ábrából az is kitűnik, hogy a szervezeti struktúra is korlátokat jelenthet, mivel behatárolja az egyéni 

mozgásteret (a teljesítmények elérésében is!). A technológia fejlettsége, dominanciája a munkafolyamatban azt 

jelenti, hogy az eredményesség elsősorban az alkalmazott technológiától függ, ezzel korlátot szab az egyén 

befolyásoló képességének. 

3. 9.3. Motivációelméletek 

A motivációelméletek mindegyike arra keresi a választ, hogy mivel magyarázható az emberek viselkedése. A 

továbbiakban a sokféle lehetséges válasz és modell közül kiemelünk néhányat. A korai elméletek után két 

modellcsoportra koncentrálunk, a tartalomelméleti és a folyamatelméleti modellekre. 

A korai motivációs elméletek: 

• A hedonizmus. A hedonizmus alapelve, hogy az emberek törekednek a kellemes dolgokra és elkerülik a 

kellemetleneket. Az előnyök és a hátrányok összemérése alapján igyekeznek racionálisan dönteni. A 

hedonizmus elsősorban a motiváció utólagos magyarázatára alkalmas, nem pedig a viselkedés előrejelzésére. 
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• Az ösztönelmélet. Freud és követői az emberi viselkedés tudattalan motivátoraira, a veleszületett ösztönökre 

fókuszáltak. A világ fejlődésével, a tényezők sokasága és bonyolultsága lehetetlenné tette az elmélet 

alkalmazását. 

Tartalomelméleti modellek 

A tartalomelméleti modellek azt vizsgálják, hogy milyen faktorok vannak hatással a motivációra, azaz a 

motivált magatartás tartalmi elemeit keresik. 

Maslow féle szükségleti hierarchia modell 

A különböző szükségletek egymáshoz való viszonyáról Abraham Maslow dolgozott ki eleméletet. Maslow 

megkülönbözteti a biológiai eredetű hiánymotívumokat, az alapszükségleteket azoktól, amelyek a hatékonyabb 

társadalmi beilleszkedést szolgálják. Az utóbbiakat magasabb rendű, fejlődési szükségletnek nevezi. 

A szükségletek hierarchiáját a 9.2. ábra mutatja be. 

 

9.2. ábra: A szükségletek hierarchiája Maslow szerint 

Fiziológiai szükségletek: élelem, ital, oxigén, megfelelő hőmérséklet iránti szükségletek. 

Biztonsági szükségletek: fizikai védettség, a jövő kiszámíthatóságának biztonsága. 

Szociális szükségletek: a szeretet, a valahová tartozás szükséglete. 

Megbecsülés iránti szükséglet: önértékelés, megbecsülés, presztízs, hírnév szükséglete. 

Önmegvalósítás szükséglete: a bennünk rejlő képességek megvalósításának szükséglete, önmagunk 

fejlesztésének igénye. 

A hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő szükséglet csak akkor hat a viselkedésre, ha az alapvetőbbek, 

az alacsonyabb szintűek már kielégítésre kerültek. Ez a hierarchia-törvény. Maslow később továbbfejlesztette 

modelljét és kiegészítette további két növekedési szükségleti szinttel az önmegvalósítást megelőzően, ezek: 

• a kognitív szükségletek: tudni, megérteni, megmagyarázni dolgokat és 

• az esztétikai szükségletek: a szimmetria, a rend és a szépség iránti igény. 

Az önmegvalósítási igény (a kiteljesedés és a saját képességek kiaknázása) fölött pedig megjelenik az igény 

mások segítésére a kiteljesedésben és potenciáljuk kiaknázásában (transzcendencia igény). 

A Maslow-i motivációs alapelv lényege, hogy mindig a következő, még kielégítetlen szükséglet motivál. 

Az elmélet néhány gyenge pontja: 
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• A szükségletek, bármely fajtához tartoznak is, nem egyszerre, hanem fokozatosan jelentkeznek, így soha nem 

lehet valamelyiket teljesen kielégíteni. 

• A szervezetek többsége elég jól képes az alacsonyabb szükségletek közvetlen (biztonságérzet nyújtása, 

csoporthoz tartozás lehetősége), vagy közvetett (pénzbeli juttatások, melyek révén a szükséglet-kielégítés 

eszközeit megveheti) kielégítésére. Messze nem ilyen eredményesek a felsőbb szintű szükségletek 

kielégítésében. A Maslow szerinti ideális szervezeti klíma lehetővé tenné az alkalmazottak 

teljesítőképességének kiteljesedését, rossz klíma frusztrációhoz, alacsony elégedettséghez és nagy 

elvándorláshoz vezet. 

Maslow elmélete nagy jelentőségű a szervezeti humánpolitika alakításában. Az elmélet működőképessége csak 

az alapszükségletek területén bizonyult megbízhatónak, a magasabb rendű szükségleteknél bizonytalanná vált. 

Ennek valószínű oka, hogy az emberek magasabb rendű szükségleteiben nagyok az egyéni különbségek. 

Herzberg kéttényezős elmélete 

Ez az egyik legismertebb motivációs elmélet; ami nagyszámú interjún alapul. A megkérdezettek szerint más 

tényezők okoztak elégedettséget, mint amelyek elégedetlenséget. Az elégedettséget keltők inkább a munka 

tartalmával, az elégedetlenséget keltők a munkakörülményekkel összefüggő tényezők voltak. 

 

9.3. ábra: Herzberg-féle higiénés és motiváló tényezők 

Herzberg motiváló faktor-nak nevezte az elégedettséget befolyásoló tényezőket, mert ezek biztosítják az egyén 

igényeinek kielégítését és vezetnek elégedettségre. Higiéniai faktor-nak, mint a státusz, a munkahely biztonsága 

kedvezőtlen esetben elégedetlenséget váltanak ki. Ugyanakkor hiába biztosít a vállalat magas fizetést, jó 

munkafeltételeket, ezek nem vezetnek magasabb szintű elégedettséghez. 

A „két tényező-elmélet” működését jól mutatja a 9.4. ábra is. 

 

9.4. ábra: Az elégedettség összefüggése a motivációs és a higiéniai tényezőkkel 
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A munkával való elégedettség és a két tényező kapcsolatán láthatjuk, hogy a gyenge higiéniai tényezők 

nagymértékű elégedetlenséghez vezethetnek, de jó esetben is csak a közömbös szintet tudjak elérni az 

elégedettség terén. A motiváló faktorok legrosszabb esetben is csak a semleges hatásúak, jó esetben 

teljesítmény-növelők. Ezt az összefüggést számos más tanulmány is támogatta. Az elmélet nagy előnye, hogy 

világos eligazítást ad a teendőkről. Az elméletnek több gyenge pontja is van, ezek között az a leglényegesebb, 

hogy túlságosan leegyszerűsíthető, nem veszi figyelembe az egyéni különbségeket. Minden kritikája ellenére 

menedzseri körökben a legismertebb elmélet, erre épít a munkakör-gazdagítás módszertana is. 

Alderfer ERG-elmélete 

Clayton Alderfer továbbfejlesztette Maslow és Herzberg elméletét, és három szükségleti csoportot definiált 

(ERG: E = Existence, R = Relatedness, G = Growth): 

E: Létérdekek, a Maslow-i fiziológiai és biztonsági szükségletek megfelelője. 

R: Kapcsolatok fenntartásának érdeke, a társas igény megfelelője. 

G: Növekedési szükségletek, az elismerés és önmegvalósítás iránti igény megfelelője 

Alderfer a szükségletek folyamatossága mellett érvel, azokat nem tekinti hierarchikus szerkezetűnek, és elveti 

azt a gondolatot, hogy csak az alacsonyabb rendű szükségletek kielégítése után motivál egy magasabb rendű 

szükséglet kielégítése. Az ERG-elmélet szerint a személy származása, kulturális környezete határozza meg azt, 

hogy egyes szükségletek milyen erősségűek, továbbá azt állítja, hogy a növekedési szükségletek növekvő 

mértékű kielégítése tovább növeli az igény megjelenésének intenzitását. 

A tartalomelméleti modellekre összefoglalóan igaz, hogy nem képesek a munkával kapcsolatos motiváció 

komplexitásának magyarázatára, és a Herzberg-féle munkakör átalakítási elveken kívül, kevés gyakorlati 

fogódzót nyújtanak az emberi erőforrás menedzsment számára. 

A folyamatelméleti modellek 

A folyamatelméleti modellek közös vonása az, hogy arra fókuszálnak, melyek azok az alapvető folyamatok, 

amelyekben a motiváció kialakul. Ezek közül a legismertebbek az elvárás-elméleti modell (Expectancy 

Theory), a méltányosság-elméleti modell (Equity Theory), a célkitűzés-elméleti (Goal Setting Theory) és a 

szociális tanuláselméleti modellek. 

Az elvárás-elméleti modell 

Az elvárás-elmélet a dolgozók motivációját a feltételezett javadalmazás függvényeként magyarázza. Arra a 

feltételezésre épül, hogy az emberek racionális döntéseket hoznak, melynek alapja a gazdasági előny. Sokan 

igen előnyösnek tartják, mert a személyiség és a környezet hatását együtt kezeli. 

Az elméletből számos gyakorlati következtetés vonható le mások eredményes motiválásával kapcsolatban. 

• Fontos, hogy az alkalmazottak felismerjék az erőfeszítés és a teljesítmény közötti egyértelmű összefüggést. 

• A menedzsment feladata olyan feltételek biztosítása, amelyek között az erőfeszítés valóban a kívánt szintű 

teljesítményre vezethet. Pl. olyan reális célokat kell kitűzni, lehetőleg mérhető formában, amelyeket az adott 

munkarendszerben el lehet érni. 

• Az ösztönző rendszer stabil és kiszámítható volta fixálja teljesítmény-következmény kapcsolatát. Így az erre 

vonatkozó várakozás értéke közelít az 1-hez. Ez növeli a motiváció erejét. 

• Az ösztönzés olyan jutalmakra épüljön, amelyeket a dolgozók értékelnek, fontosnak tartanak. Erről 

felmérések alapján meggyőződhetnek. 

Az így kialakult motiváció, valamint az egyéni és szervezeti képességek együttese vezet a szervezeti 

teljesítményre. Minél magasabb az egyes elemek erőssége, annál magasabb szintű eredményt lehet elérni. 

A méltányosság-elméleti modell 

Az igazságosság érzete, az észlelt egyenlőség nagymértékben fokozza az erőfeszítésre való hajlandóságot. Ezen 

elmélet alapja, hogy az emberek folyamatosan figyelik az egyenlőség érvényesülését a munkakörnyezetükben. 
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Az emberek folyamatosan összehasonlítják az általuk befektetett erőfeszítések (input = I) és a kapott jutalmak 

(output =O) arányát a mások input-output arányával. 

Ha a vizsgált személy O/I aránya megegyezik a referencia személy O/I arányával, akkor méltányosnak ítéli meg 

a helyzetét. Ha a személy egyenlőséget észlel, az a jelenlegi viselkedés folytatására motivál. Amennyiben 

méltánytalanságot észlel, akár maga, akár a másik fél javára, az feszültséget kelt. 

A méltánytalanság csökkentésére két lehetséges út van. Csökkenthető a feszültség pszichológiai folyamatok 

segítségével (pl. leértékeljük a dolog fontosságát). A másik lehetőség, hogy különböző akciókkal változtatunk 

helyzetünkön. 

A méltánytalanság nyomán motivációt érzünk az egyenlőtlenség csökkentésére: 

az inputok megváltoztatása; 

az outputok értékének megváltoztatása; 

a saját O/I arányának átértékelése; 

a referencia O/I arányának átértékelése; 

kilépés a helyzetből; 

a referencia-személy megváltoztatása révén. 

A célkitűzés-elméleti modell 

A célkitűzés-elmélet azon megfigyelésen alapul, hogy a teljesítmény a cselekvési szándékból fakad. Ez a modell 

ismeretelméleti alapokról indul. Ha a környezet jelenségeit észleljük, azokat értékeljük és az értékelés alapján 

célokat tűzünk ki. E célok elérésének szándéka cselekvési szándékot vált ki. A cselekvési szándék tettekhez, 

teljesítményekhez vezet. 

Minél inkább módunkban áll a környezet eseményeit megismerni és értékelni, annál inkább el tudjuk fogadni az 

ennek alapján megfogalmazott célokat. A célok megértése, elfogadása azok megvalósítására, nagyobb 

erőfeszítésre ösztönöz. 

A célok minősége, illetve megfogalmazásának folyamata hatással van a teljesítményre: 

• Minél összetettebbek a célok, annál jobb eredményre vezetnek, mert a megvalósítás kihívást jelent. Ez 

azonban csak addig igaz, míg a követelmény az egyéni és szervezeti képességek határait nem haladja meg. 

• Specifikusan megfogalmazott célok növelik a teljesítés szintjét. Ilyenkor az emberek célirányosabban és 

hatékonyabban cselekednek, mert tudják, hogy mit kell tenni. Az általános célkitűzések elbizonytalanítanak. 

• A célkitűzési folyamatba való bevonásnak csak akkor van teljesítménynövelő hatása, ha ennek révén a 

célkitűzés minősége, pontossága valóban növekszik. Ha a bevonás csak formális jellegű, a bevont dolgozók 

nem tudnak érdemben közreműködni, akkor ez inkább elégedetlenséget kelt. Az érdemi részvétel növeli a 

célok megvalósításáért vállalt felelősséget, elkötelezettséget. A célok megvalósításának folyamatában a 

teljesítmények visszacsatolása, a teljesítettség állapotának kommunikálása fenntartja a cselekvési szándékot. 

Visszacsatolások nélkül a cél eltűnik az emberek szeme előtt, nem éreznek különösebb késztetést a 

tevékenységek folytatására, a cél elérése érdekében. 

A célkitűzés elmélet hasznos útmutatást ad a menedzsereknek az emberek motiválására. 

A szociális tanuláselméleti modell 

Az emberekben az utánzásra való hajlam nagyon erős. A megfigyelt magatartást értékeljük, a pozitívan értékelt 

mintát modellnek tekintjük, és utánozzuk. A szervezetekben leginkább a legjobb teljesítményű kollégát, a 

vezetőt, a valamiben kiemelkedőt nyújtó embert utánozzuk. Az embereknek meg van az a képességük, hogy 

felmérjék, vajon képesek-e adott módon viselkedni és annak a valószínűségét is, hogy a viselkedés a kívánt 

eredményt eléri-e. A várakozás első fázisa a saját kompetenciájukra vonatkozik, a második pedig a 

következményre (az elvárás elmélethez hasonló szellemben). 
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A motiváció fokozásának legfontosabb eszközei ezek szerint: 

• Minden vállalaton belüli tréning (filmek, előadások, szerepjátékok) a szociális tanulás elméletére épít. 

• A belső jutalmazásnak, az önmegerősítésnek nagy szerepe van ebben a folyamatban. A modellnek megfelelő 

viselkedés, az egyéni teljesítmény standardok meghatározása, elégedettséggel, büszkeséggel tölti el az 

embert. 

• A vezetők vagy kollégák is adhatnak közvetlen iránymutatásokat arról, hogy hogyan kell az egyéni 

standardokat kialakítani, de ezek elfogadása a „tanácsadójának” hatalmi helyzetétől és személyes vonzásától 

is függ. 

A szociális tanulás elmélete kiegészítve értékes külső jutalommal a motivációs eljárások egyik leghatékonyabb 

kombinációját alkotják. 

A Porter-Lawler modell 

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a modellek különbözőségük ellenére számos hasonló vonással is 

rendelkeznek. A tárgyalt két csoport egy szélesebb, koncepcionális keretbe fogható össze. Porter-Lawler 

dinamikus motivációs modellje erre tesz kísérletet.(9.5. ábra) 

Az ábra bal oldalán az első elem a jutalom elvárt értéke, ezt az erőfeszítés-következmény feltételezett 

valószínűségével kombinálva meghatározható az erőfeszítés nagysága. 

Az erőfeszítés azonban nem egyedül határozza meg a jövőbeli teljesítményt, azt még befolyásolják a 

képességek, valamint az érzékelt szerep. A teljesítményt nem szükségszerűen követi jutalom, ezt érzékelteti a 

hullámos vonal. A személy által észlelt egyenlőség érzetének kialakulását a teljesítményről alkotott kép is 

befolyásolja. Az elégedettséget tehát a jutalom és az észlelt méltányosság szintje együttesen befolyásolja. 

 

9.5. ábra: A Porter-Lawler féle dinamikus motivációs modell 

Szinte minden lényeges motivációs elmélet megtalálható ebben a modellben. 

Maslow magasabb rendű és alapszükségletei (7a.), Herzberg higiénés és motivációs tényezői (7b.) is 

felismerhetők a modellben. McClelland elvei a belső jutalom révén érvényesülnek. Az elvárás-elmélet az 

ellenszolgáltatás értékében (1) és az erőfeszítés-teljesítmény kapcsolat az elvárásban (2) testesül meg. A 

méltányosság-elmélet a 8. számú elemben reprezentálódik. 

A Porter-Lawler modell nagy előnye, hogy a szervezeti magatartás tanulmányozásában alkalmazott valamennyi 

lényeges felfogást összefogja. A modellből a menedzserek számára értékes következtetések adódnak: 

• Vonzó/értékes jutalmakat tűzz ki! 

• Erősítsd az erőfeszítés-jutalom kapcsolatot! 
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• A munkakörök kialakításánál biztosíts olyan körülményeket, hogy az erőfeszítés nagy eredményeket hozzon! 

• Képzett alkalmazottakat vegyél fel! 

• Fordíts figyelmet a betanításra! 

• Biztosítsd a teljesítmény mérhetőségét! 

• Teljesítményalapú jutalmazási rendszert alkalmazz! 

• Biztosíts igazságos és méltányos jutalmakat! 

4. 9.4. Az alkalmazottak motivációjának növelése 

Az alkalmazottak motivációjának növelésében a három legfontosabb eszköz a jutalmazás, a 

 

A jutalmazás 

Kétféle jutalomról beszélünk a motivációs folyamatban: 

• A belső jutalom az a motivált viselkedés, ha érdeklődésből, szívesen és kedvvel csinálunk valamit, s ez 

önmagában is jutalmazó értékű, hiszen úgy érezzük, mi magunk vagyunk saját cselekvésünk elindítója. 

• A külső motivációról beszélünk, ha a viselkedést külső jutalmak és/vagy büntetések váltják ki. 

A menedzser elsősorban a külső jutalmazás eszközével élhet, ennek legfontosabb forrása a szervezetben a 

bérezési ösztönzési rendszer. Ennek kialakítása során két kritériumot kell szem előtt tartani: 

• az egyén számára értékes javadalmakat nyújtson és 

• kapcsolódjon egyértelműen a teljesítményhez. 

A többféle elemből összeállított ösztönző rendszerek biztosítják leginkább az igények és a 

teljesítménydimenziók sokféleségének való megfelelést. 

A célkitűzés 

A szervezeti teljesítmény emelésének másik eszköze az egyéni és szervezeti célok közötti összhang 

megteremtése, hiszen mindenki azokért a célokért hajlandó magasabb erőfeszítésre, amelyek saját egyéni 

céljaival is összhangban vannak. Ennek létrejöttét elősegíti: 
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specifikus (pontos és egyértelmű) célok megfogalmazása; 

komplex célok (kihívást jelentő) kijelölése; 

célok elfogadtatása az alkalmazottak által. 

A célrendszer kialakítása nem ellentmondás-mentes. A célok a hierarchiában nemcsak egymást erősítők és 

semlegesek lehetnek, de egymást kölcsönösen kizárók is (pl. a magasabb szintű juttatási igény és az 

eredményesség növelése költségcsökkentés révén – egymással konfliktushelyzetben vannak). 

A munkakör-átalakítás 

A munkamegosztáson és specializáción alapuló munkafolyamatok szervezése során a munkakörök 

egyszerűsítése általában a termelékenység növekedését okozza. Egy ponton/határon túl azonban a túlzott 

leegyszerűsítés monotóniához vezet(het), így az alkalmazottakban elégedetlenséget kelt, demotiváló hatása lesz. 

A munkakör-átalakítás hatásos eszköz lehet a motiváltság fokozására. Lehetséges módszerei a következők: 

• munkakör szélesítés, a munkafeladat változékonyságát növeli, kiegészítő tevékenységekkel való bővítése 

révén; 

• rotáció, a munkafeladatok változatlanok, az alkalmazott mozog a különféle, azonos szintű munkakörök 

között; 

• munkakör bővítés, amely a munkakör mélységének növelését célozza meg, a munkafeladat olyan 

tevékenységekkel egészül ki, ami motiváló hatású, pl.: önellenőrzés, önirányítás lehetőségével. 

• munkakör gazdagítás, amely olyan megoldásokat ajánl, hogy a feladat tartalma és fontossága, az igényelt 

képességek sokfélesége, az autonómia foka és a visszacsatolás jellemzői alapján a motivációs erő maximális 

legyen. Az alkalmazottak motivációjának növelésében a humán menedzsment tevékenységei, elsősorban az 

ösztönző rendszer működtetése és a munkakörök kialakítása, meghatározó jelentőségű. 

Összefoglalás 

Ebben a tanulási egységben figyelmünk a motivációra irányul. A vezető számára a motivációs ismeretek azért 

fontosak, mert ezek segítségével ösztönözhetők, késztethetők a beosztottak arra, hogy az elvárt teljesítményt 

produkálják. A jól motivált munkatársak nemcsak teljesítményükkel, de elégedettségükkel is kitűnnek. Ők azok, 

akik a munkahelyi légkört kedvező irányban alakíthatják. 

A tanulási egység kapcsán értse jól meg a vezetés, a kommunikáció és a motiváció közötti kapcsolódásokat, 

hiszen a vezetés, mint menedzsment funkció a kommunikáción és a motiváción keresztül valósul meg. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi a „hierarchia-törvény” lényege? 

2. Melyek Herzberg kéttényezős elméletének „összetevői”? 

3. Milyen jutalmakról beszélhetünk a motivációs folyamatban? 



   

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. fejezet - Az irányítás lényege 

Bevezető 

Az irányítás az a menedzsment funkció, amely „őrködik” azon, hogy a korábbi fázisokban elvégzettek a 

megvalósítás során érvényesüljenek. Az irányítás során folyamatosan nyomon kell követni a történéseket és a 

megvalósítási folyamatot „megcsapolva” tény-adatokat kell szerezni a végrehajtás állásáról. Ezeket az adatokat, 

a megfelelő terv-adatokkal ütköztetve eldönthető, hogy a végrehajtás során tudjuk-e tartani azt, amit 

elterveztünk. Ha a „terv-tény” ütköztetés eredményeként kiderül, hogy az elgondolthoz képest jelentős az 

eltérés, akkor helyesbítő (korrekciós) intézkedés(ek) meghozatalára lesz szükség ahhoz, hogy vissza tudjunk 

térni az eredeti mederbe. Így válik az irányítás a menedzseri munka egyfajta figyelő-jelző és végső soron 

garanciát adó elemévé. A tanulás során igyekezzen megérteni ezt a gondolatmenetet és azt, hogy miként áll 

össze a napi munkában az öt menedzsment alapfunkció egy szisztematikus egységgé. 

A tanulási egység anyagának ismeretében Ön képes lesz: 

• A monitoring-kontrolling teendőkhöz kapcsolódó általános tudnivalók megértésére. 

• Az ellenőrzési folyamat lényegének és általános modelljének megértésére és alkalmazására. 

• Ellenőrzési feladatok előkészítésére, illetve azokban való érdemi közreműködésre. 

1. 10.1. Az irányítás jellemzői 

Lényegét tekintve minden menedzser célja az, hogy a vállalkozásának tevékenységét jövedelmezőbbé, 

hatékonyabbá tegye. Ebben a tevékenység-rendszerben az irányítás azt a folyamatot jelenti, amellyel 

felülvizsgálják és mérik a teljesítések mennyiségi és minőségi jellemzőit, s a mért eredményeket 

összehasonlítják a kitűzött célokkal (terv – tény összevetés). Ha a kitűzött célok és az elért teljesítések között az 

indokolhatónál bármely irányban nagyobb az eltérés, korrekciós/helyesbítő intézkedéseket kell hozni, hogy a 

működés visszaálljon a célhoz vezető útra. 

Miért van szükség irányításra? A kézenfekvő kérdésre több válasz is adható. Közülük fontosabbnak ítélhetők a 

következők: 

• Irányítás nélkül nem dönthető el, hogy elértük-e amit kitűztünk. Más oldalról: A tervezésre és a szervezésre 

fordított energia kárba vész, ha nem tudjuk eldönteni, hogy amit kitűztünk/megterveztünk, az teljesült-e. 

• Az irányítás hozzásegít ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban hasznosítsuk erőforrásainkat, legyen szó 

anyagi vagy humán tényezőkről. 

• Az irányítás segítségével van lehetőség arra, hogy a beosztottakat a menedzserek ráhangolják a vállalkozás 

céljainak teljesítésre. 

• Az irányítás keretében a követelmény-állítás és a teljesítés folyamatos nyomon követése teszi lehetővé az 

esetlegesen szükséges korrekció(k) megtételét, mégpedig rendszerezetten, s a konfliktusokat minimálva. 

• A jó irányítás a beosztottak körében erősíti az összetartozást, a kölcsönös bizalmat és a közös cél „mindenek-

felettiségé”-nek érzetét. 

• Az irányítás keretében a teljesítések folyamatos nyomon követésével olyan információk nyerhetők, amelyek a 

vállalkozás egyéb feladatainak tervezésekor is hasznosíthatók. 

• Az irányítás nagy szereppel bír a humán erőforrással kapcsolatban is. Ennek keretében adható meg a 

szükséges támogatás, s rendezhető el a munkaerő átcsoportosítása, továbbképzése stb. 

• A jó irányítás következtében a beosztottak maguk is értékelhetik a teljesítéseket, önmaguk számára is 

láttathatják a célok eléréséhez szükséges további teendőket. Mindezek elősegíthetik a feladatokkal történő 

hatásosabb azonosulást. 

Az irányítás folyamata több részfolyamatból áll. Normál esetben ezek a következők: 
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• követelmény állítása; 

• a teljesítés mérése; 

• a „tényadat” összevetése a tervként szereplő követelménnyel; 

• annak eldöntése, hogy szükség van-e korrekciós intézkedésre, s ha igen, milyenre ( a korrekció irányulhat a 

teljesítés fokozására vagy a célok/követelmények újra-fogalmazására); 

• az esetleges korrekciós lépések végrehajtása a szükséges feltételek egyidejű biztosítása mellett; 

• a cél eléréséig, illetve a feladat teljesítéséig folytatni a „terv-tény” összevetést. 

Mindezek szellemében a korrekt irányításhoz szükség van: 

• a célok egyértelmű meghatározására; 

• olyan visszajelző rendszerre, amely egyértelműen jelzi, hogy mit sikerült elérni; 

• a tényleges és az elvárt teljesítések közötti eltérések okainak ismeretére; 

• olyan módszerekre, eljárásokra, amelyek segítenek a teljesítések javításában vagy a célok 

újrafogalmazásában, s ezzel lehetővé teszik az eredeti célokhoz való közelítést. 

2. 10.2. Az ellenőrzés 

Az irányítás alapját, s gerincét jelenti az ellenőrzés, mint megelőző, építő, nevelő és előrevetítő jellegű 

tevékenység. Az ellenőrzés hozzájárul a tevékenységek irányításához, a tervezett feladatok és a menedzser által 

kigondolt célok teljesítéséhez. Az ellenőrzés befolyásolja a menedzsment funkcióinak megvalósítását és segíti a 

menedzsert, hogy előre nem látott helyzetekben is helyt tudjon állni. 

Az ellenőrzés egyesek szerint a rend és a hatékonyság képzetét kelti, amelyben az egyének hatékonyan 

járulnak hozzá azoknak a céloknak az eléréséhez, amelyekben megállapodtak. Mások számára a hatalom 

alkalmazását jelenti abból a célból, hogy meghatározzuk másoknak, miként cselekedjenek. Mindezek jól 

illusztrálják, hogy milyen szélsőséges módokon közelíthető meg az ellenőrzés, ugyanakkor mindenkinek van 

némi fogalma arról, hogyan lehet az ellenőrzést az emberek közötti viszonylatban felhasználni és mi módon 

lehet vele visszaélni. 

Az ellenőrzés mechanizmusa 

A szakemberek az ellenőrzési funkció mechanizmusának lényegét következőkben látják: 

a. a kezdeti modell (a vállalkozás gazdasági-pénzügyi terve); 

b. a ténylegesen elért eredmények az ellenőrzés megkezdésének időpontjáig, amelyek megmutatják az elvégzett 

tevékenységeket; 

c. az előirányzott/tervezett helyzet összehasonlítása a reális/tény helyzettel, annak vizsgálata, hogy a 

vállalkozás tevékenységi rendszere a tervnek megfelelő-e? 

d. az ellenőrző szerv által megállapított tények és eltérések, amelyek konkrét kiigazító beavatkozást igényelnek; 

e. döntéshozatal, amely arra hivatott, hogy kijavítsa és szabályozza az ellenőrzött tevékenységet; 

f. a tevékenység –rendszer megjavítását szolgáló akciók kimunkálása. 

Az ellenőrzés alapvető sajátosságai 

Az ellenőrzést egy sor alapvető sajátosság, követelmény jellemzi. Ilyenek: 

a. objektív jelleg 

b. átfogó és összetett jelleg; 
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c. megelőző jelleg; 

d. javító-építő jelleg; 

e. összehangoló jelleg; 

f. stratégiai orientáció; 

g. alapos információ; 

h. gyorsaság; 

i. rugalmasság; 

j. önkontroll; 

k. természetszerűen pozitív jelleg; 

l. korrekt és nem részrehajló jelleg. 

Az ellenőrzés feladatai 

Az ellenőrzés szerepe nemcsak a vezetői tevékenységben észlelhető hiányosságok, tévedések feltárására 

szorítkozik, hanem pozitív jelenségekre is kiterjed. A működés pozitív jelei ugyanis jó támpontokat jelenthetnek 

a stratégiai és taktikai célok megvalósítása érdekében. 

A vezetői ellenőrzési gyakorlatban sok szerepkör található. Közül a fontosabbak: 

a. az eredmények értékelése, az eltérések körvonalazása, az előidéző okok megállapítása; 

b. megelőző szerep, amelyik nem a kitűzött céloktól való eltérés után jelentkezik, hanem ennek megjelenése 

lőtt; 

c. informatikai szerep, olyan értelemben, hogy az ellenőrzés adatokat nyújt a döntések végrehajtási módjáról, 

valamint a gazdálkodó egység életéről átfogó képet nyújt; 

d. nevelő-ösztönző szerep, amely abból adódik, hogy az ellenőrzési tevékenységek az egységre ösztönző, 

serkentő hatást gyakorolnak, a meglevő helyzet áthidalásáért és magas színtű gazdasági eredmények 

eléréséért. 

Az ellenőrzési folyamat általában nyolc szakaszban folyik. Ezek: 

a. az ellenőrzés célkitűzéseinek meghatározása; 

b. a teljesítmény-szintek, valamint a szabványok, normák meghatározása, amelyek mérhetők kell legyenek; 

c. a követelmények körvonalazása és az ellenőrzés rendszerének a megtervezése; 

d. az ellenőrzést végző személyzet felkészítése; 

e. az indulási információk, valamint a paraméterek határértékeinek meghatározása (nagyság,, természet és 

következményeik); 

f. a megállapított eltérésekből eredő következtetések kritikai értelmezése; 

g. a szabályozó vagy korrekciós intézkedések megállapítása és továbbítása információk vagy tevékenységek 

formájában; 

h. az ellenőrzés kiértékelése és az általános következtetések körvonalazása. 

Az ellenőrzés időpontjának függvényében három ellenőrzési típust különböztetünk meg. Ezek: 
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a. előzetes ellenőrzés, amely a tervezett tevékenység megkezdése előtt valósul meg és amelynek segítségével 

bizonyossá válik, hogy az akció megvalósításához szükséges feltételek rendelkezésre állnak, különös 

tekintettel a felhasználható forrásokra¸ 

b. az egyidejű ellenőrzés, amelyik elsősorban azt követi, hogy mi történik az akció lefolyása alatt és különös 

hangsúlyt fektet a folyamatban levő műveletekre, megállapítva azt is, hogy a munkafolyamat helyes vagy 

sem; 

c. az utólagos ellenőrzés, amelyet a tevékenység befejezése után ejtenek meg és a végső eredményekre 

szorítkozik. 

Maga az ellenőrzés a menedzser részvétele szempontjából a következőképpen osztályozható: 

a. a közvetlen ellenőrzés, amely közvetlenül a menedzser és egy vagy több munkatársa között valósul meg; 

b. közvetett ellenőrzés, amelyre az jellemző, hogy a menedzser az eredmények elemzése alapján végzi el; 

c. önellenőrzés az alkalmazott részéről, saját tevékenységét illetően, a munkafolyamat alatt vagy annak 

befejezése után. 

Az ellenőrzés csoportosításának egy másik kritériuma a vezetési folyamatot zavaró tényezők felfedezésére 

irányuló tevékenység. Ilyen szempontból az ellenőrzés a következőképpen osztályozható: 

a. komformitás – ellenőrzés, amely biztosítja a tervezett paraméterek fenntartását, az akció lefolytatását a 

menedzser által rögzített célokkal összhangban; 

b. vezérlő (kormányzó) ellenőrzés, amelynek lényege a folyamat paramétereinek befolyásolása, illetve 

fenntartása és szükség esetén, új feltételek megteremtése, amelyek hozzájárulnak a megtervezett célok 

eléréséhez; 

c. adaptív ellenőrzés, amelyet olyan esetekben szervezünk és folytatunk, amikor egy bizonyos vezetési 

folyamatot állandó jelleggel zavaró tényezők befolyásolnak és ennek következtében folyamatosan megelőző 

intézkedések megtételére van szükség. 

Az ellenőrzés sematikus folyamatát a 10.1. ábra szemlélteti. 
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10.1. ábra: Az ellenőrzési folyamat beillesztésének sematikus modellje (a visszacsatolási lehetőségek 

feltüntetésével) 

A menedzserek ellenőrző munkájának fő célja, az eseményeket a terv szerinti keretek között tartani. Alapvetően 

két dolog szükséges a menedzseri ellenőrzéshez. 

1. Álljanak rendelkezésre olyan tervek, amelyek meghatározzák az elérendő célokat és az ezek eléréséhez 

rendelkezésre álló időt és egyéb feltételeket. 

2. Pontosan meg kell határozni, hogy ki, miért felelős ezen célok eléréséért. 

Amennyiben e strukturális előfeltételek adottak, a következő három lépést követhetjük az ellenőrzés során, 

annak érdekében, hogy az kellőképpen hatékonyan működjön: 

A. A követelmények meghatározása 

B. A teljesítmény mérése és az erről készült jelentés 

C. A megfelelő korrekciós lépések megtétele 

Ad A) A követelmények meghatározása 

Bármely ellenőrzési rendszer csak abban az esetben lehet sikeres, ha előre jól meghatározott és elfogadott 

teljesítmény-követelményeken alapul. Ahhoz, hogy az elvárások elfogadhatóak legyenek, igazodniuk kell az 

adott körülményekhez. Általában a következő lehetőségek vannak: 

1. Előre meghatározott követelmények. Azok a leginkább megfelelő követelmények, amelyek a megfelelő 

teljesítményszintek objektív értékelésén alapulnak és amelyeket előzetesen meghatároznak. Vezetési 

szempontból ez igen sokféle lehetőséget vet fel, pl. a működtetett tőke megtérülési szintjétől egészen a 

gyártási folyamat során keletkezett hulladék mennyiségig. 

2. A múltbeli teljesítményre épülő követelmények. Olyan múltbéli teljesítményeken alapuló követelmények, 

mint például az előző évi eladások, vagy az elmúlt időszak során elért termelékenységi eredmények hasznos 

összehasonlítási alapot jelentenek, de teljesítmény követelményként való alkalmazásra általában elégtelenek. 

Probléma abból származhat, ha az általuk képviselt teljesítmény nem került objektív megmérettetésre. A 

múltban elért teljesítmény például lehetett nagyon gyenge is, ez esetben a jelen teljesítményének ehhez 

történő hasonlítása félrevezető lehet. Ha azonban a múltban lényegesen jobb körülmények között, jó 

teljesítményt sikerült elérni és ezt vesszük az összehasonlítás alapjául, ezzel teljesíthetetlenül magas 

követelményeket támasztunk. 

3. Külső követelmények. A külső követelmények alkalmazása a teljesítmény mérésére, mint amilyeneket 

például sok ipari és kereskedelmi szervezet vagy szövetség bocsátott rendelkezésre, szintén hasznos 

összehasonlítási alapul szolgálhatnak az általános teljesítmény méréséhez. Ugyanakkor meglehetősen kevés 

segítséget nyújtanak egy cég saját követelményeinek létrehozásához, amelyek erősen függnek az adott 

vállalkozás sajátságos körülményeitől. 

Mindhárom említett eljárásnak helye van a teljesítmények mérésében, azonban mindig részesítsük előnyben az 

elérendő teljesítmény körülményeit is figyelembe vevő, objektív módon meghatározott követelményeket. 

Annak érdekében, hogy a teljesítmények mérhetők és összehasonlíthatók legyenek, a követelményeknek 

mérhetőeknek kell lenniük, ezért általában a következő módokon határozzák meg őket: 

a. fizikai mértékegységben, például az input és output mennyiségekben, munkaórákban, energiaegységekben, 

távolságban, sebességben stb., vagy 

b. pénzben, például költségek, bevételek, profit, tőkekiadások, bérek stb. 

AdB) Mérés és jelentéskészítés 

A teljesítmény mérése 

Minden ellenőrzési folyamatnak rendelkeznie kell az adott teljesítményre vonatkozó adatgyűjtési rendszerrel. 

Egy vállalkozás számos tevékenységét viszonylag könnyű mérni. Az ilyen területeken, ahol mennyiségileg meg 
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tudjuk határozni az egyéni vagy az üzleti egységek teljesítményét, részletes és mindenre kiterjedő, a vezetést 

informáló rendszereket alkalmazhatunk a különböző tevékenységek mérésére. 

Más területeken ugyanakkor rendkívül nehéz lehet megmérni az elért teljesítményt. Ez különösen igaz az 

általános vezetési feladatok esetében. Az ellenőrzés ugyanakkor a teljesítmény igazolható mérésén alapul, így 

ezen nehézségek leküzdésére dolgoztak ki különböző rendszereket, köztük az MbO (Management by Objectives 

= a megegyezéses célokkal való vezetés) rendszerét. 

Ellenőrzési jelentés 

Az ellenőrzési jelentések alapvető célja, hogy összehasonlítsa a tényleges teljesítményeket azzal, ami az adott 

körülmények között elvárható lett volna. Ennek során a tényleges és megkövetelt teljesítmény közötti 

különbségek okait meghatározzák és - amennyiben lehetséges -, számszerűsítik. 

Az ellenőrzési jelentéseknek, fontosságuk és a munkahelyi magatartásra gyakorolt jelentős befolyásuk miatt, 

számos fontos kritériumnak kell megfelelniük. Ezek a következők: 

• A személyes felelősséget helyezi előtérbe, kiemelve azokat a tényezőket, amelyeket a felettes vezető 

ellenőrizni tud. 

• Megfelelő követelmények használata. 

• A kulcsinformáció kiemelése, mindenekelőtt a kivétel szabályának alkalmazásával. A vezetés figyelmét 

ráirányítja azokra a területekre, ahol a tényleges teljesítmény jelentősen eltér az előre meghatározottól. 

• Világos kommunikáció a szükségtelen szakzsargon elkerülésével. 

• Összefüggésben a jelentésben szereplő tényezők fontosságával és azzal az ellenőrzési szinttel, amelyet a 

vezető gyakorolni képes, az adott időszakok időbeli nyomon követésével. 

• Többet érhet, mint amennyibe kerül, bár ez néha közvetlenül nem bizonyítható. 

A jelentéseknek mindenekelőtt ahhoz a vezetési szinthez kell illeszkedniük, amely számára készülnek. 

A munkahelyi és a középvezetés szintjén a jelentés a vállalkozás napi tevékenységeire vonatkozik. A jelentés 

számos részletes információt tartalmaz, gyakran konkrét adatokkal, tényekkel. 

A vezetés felsőbb szintjein az ellenőrző jelentések inkább a vállalkozás stratégiai területeire vonatkoznak, a 

különböző tevékenységekkel kapcsolatos információkat csupán röviden foglalják össze és csak néhány főbb 

témát emelnek ki. 

AdC) Az eltérések korrekciója 

Az ellenőrzési folyamat mindaddig nem válik teljessé, amíg meg nem teszik a megfelelő korrekciós lépéseket a 

tervtől történt nem kívánt eltérések megszüntetésére. E lépések különbözőek lehetnek. 

Lehetnek személyzeti jellegűek, érinthetik a források elosztását, a szervezést, vagy a feladatok felosztását. De az 

eredeti tervek és célok újradefiniálására is szükség lehet. 

Az ellenőrzési rendszerek magatartás-befolyásoló hatása 

Az ellenőrzés folyamán az ellenőrző és az ellenőrzöttek között számos és összetett kapcsolatot észlelhetünk. Az 

ellenőrzés pszichológiai szemszögből annak az érdeklődésnek a konkrét megnyilvánulása, amelyet a menedzser 

és kisegítői mutatnak a terv végrehajtásában és a döntések alkalmazásában. Az a cél, hogy az alkalmazottaknak 

az legyen az érzésük, hogy tevékenységük állandó ellenőrzés alatt áll. Tapasztalatok szerint ugyanis ha valaki 

tudja, hogy ellenőrzik, az lelkiismeretesen teljesíti feladatait. 

Az ellenőrző törekedjen egy olyan munkastílus alkalmazására, amely figyelembe veszi ezt a sajátosságot, és a 

felvigyázást kibővítve a végrehajtás ellenőrzésével, képes legyen megállapítani a ténylegesen elvégzett munkát 

és a valós érdemeket, amelyeket minden esetben bizonyítani kell. Az ellenőrzési folyamat idején teljes 

tárgyilagosságot tanúsítson az, aki ellenőriz, legyen lelki közelségben az ellenőrzöttel és tanúsítson kollegiális 

érzületet, mert ez egy reális lehetőség a beosztottak megismerésére, bevonására a gazdálkodó szervezet 

tevékenysége hatékonyságának fokozásába. 
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Technikai oldalról az ellenőrzési folyamatok csak akkor érnek valamit, ha képesek az emberek viselkedését 

befolyásolni, vagy legalábbis azokét, akik a szervezet tartópillérei. A vezetői ellenőrzés folyamata részben azt 

célozza, hogy a szervezeteken belüli emberek megtegyék azokat a lépéseket, amelyek segítenek a vállalkozás 

céljainak elérésében és visszatartsa őket az olyan lépések megtételétől, amelyek akadályozzák a célok 

megvalósítását. A legfőbb probléma ebből következően az, hogy miként tudjuk az egyének céljait összhangba 

hozni a felső vezetés által meghatározott szervezeti célokkal, vagyis miképpen tudjuk megteremteni a célok 

vállalkozáson belüli harmóniáját. 

Az ellenőrzéshez kialakítjuk az elvárt teljesítmény-követelményeket és a tényleges teljesítményt ezekhez 

hasonlítjuk. Bármilyen is lesz a jó teljesítményt rögzítő követelmény, csak akkor válik az ellenőrzés hatékony 

eszközévé, ha a személy, akinek a teljesítményét mérik, ezt a követelményt méltányosnak (teljesíthetőnek) 

tartja. Amennyiben nem tartja elfogadhatónak, nagy valószínűséggel szembehelyezkedik azzal, hogy 

teljesítményét ehhez a bizonyos követelményhez mérjük. A követelményekben való megegyezés, illetve azok 

elfogadásának problémája csak úgy oldódhat meg, ha a követelmények kialakításának folyamatában bevonjuk 

az érdekelteket is. 

E megközelítés alapvető eleme az alkalmazottak viselkedésével foglalkozó nézőpontnak, amely hangsúlyozza, 

hogy fontos: 

Az alkalmazottak legitim részvétele a célok meghatározásában 

Az olyan követelmények alkalmazása, amelyek bátorítanak az erőfeszítésre, de nem támasztanak olyan túlzott 

követelményeket, amelyek visszafogólag hatnak 

Az olyan ellenőrzési jelentések készítése, amelyek nem a pellengérre-állítást szolgálják, hanem a vezetői 

információs rendszer részeként funkcionálnak 

3. 10.3. Menedzsment auditálás, a vezetés átvilágítása 

A menedzsment auditálás az ellenőrzés koncepciójának a szervezet teljes vezetési rendszerére történő 

alkalmazását jelenti. Ez a technika a szervezet rendszeres ellenőrzését jelenti, az előre meghatározott célok 

tükrében. A törekvés az, hogy objektív értékelést adjon a vezetői munka minőségéről, valamint a létrehozott 

tervezési és ellenőrzési rendszerek működéséről, amelyek célja, hogy a szervezet minél hatékonyabban 

tevékenykedjen a kitűzött célok elérése érdekében. 

Minthogy az auditálás célja a vezetési rendszer objektív értékelése, a vizsgálatot általában független 

szakértők, tanácsadók végzik. 

Mivel a vezetési rendszer valamennyi elemét értékelni kell, a különböző képzettséggel és háttérrel rendelkező 

szakértőkből összeállított team a vállalkozás különböző területeit vizsgálja meg. Az ajánlható főbb területek: 

1. A pénzügyi struktúra, ezen belül: 

a. A mérleg szilárdsága 

b. Az idegen tőke aránya 

c. Az osztalék-politika 

d. A finanszírozás jövőbeli forrásai 

e. Az általános pénzügyi-tervezési irányelvek 

2. A tervezési irányelvek, ezen belül: 

a. Az átfogó célok meghatározása 

b. A vállalkozás stratégiája 

c. A tervezés és ellenőrzés milyensége minden szinten 

d. A stratégiák operatív tervekre történő lebontása az alsóbb vezetési szintek számára 
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e. A vezetési információs rendszer(ek) milyensége 

3. A szervezeti struktúra, ezen belül: 

a. Megfelel-e a struktúra az adott szervezetnek? 

b. A delegálás hatékonysága 

c. A vezetői ellenőrzés hatékonysága 

d. A kommunikáció milyensége 

e. A felelősségek és hatáskörök közötti viszony meghatározása 

f. A célok egységessége 

4. A marketing irányelvek, ezen belül: 

a. A termékszerkezet erőssége 

b. A termékfejlesztési irányelvek és programok 

c. Az elosztási csatornák milyensége 

d. A fogyasztói elégedettség mértéke 

e. A piacok kiterjedtsége 

5. A termelési módszerek, ezen belül: 

a. Az alkalmazott technológiák milyensége 

b. A technológia-fejlesztés színvonala 

c. A költségek és a teljesítmények alakulásának tendenciái 

6. A tőkebefektetések, ezen belül: 

a. A tőkebefektetési programok előkészítése 

b. A jóváhagyott programok kiadásainak ellenőrzése 

c. A megvalósított befektetési programok hatékonyságának utólagos vizsgálata a tervezett hatékonyság és a 

megtakarítások fényében 

7. A kutatás és fejlesztés (K+F), ezen belül: 

a. A K+F programok tervezése 

b. A K+F munka és költségek ellenőrzése 

8. A személyzeti irányelvek, ezen belül: 

a. Az általános irányelvek értékelése 

b. Az alkalmazottak általános magatartása 

c. Munkaerő-forgalom, sztrájkok és panaszok 

d. A vezetés minősége 

e. Vezetőképzés és vezetésfejlesztés 

f. Az ösztönzési-elismerési rendszerek 
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A felsoroltak mellett/helyett a menedzsment auditálás során más területek vagy tényezők is szóba jöhetnek az 

adott szervezet sajátosságainak megfelelően. 

A menedzsment-auditálástól elvárható legfőbb előnyök a következők 

• A felső vezetés számára hasznos a szervezet objektív számbavétele, minthogy ezáltal szükségszerűen 

közelebb kerülnek a szervezet napi ügyeihez 

• Az ily módon felszínre kerülő szélesebb körű tapasztalat segíti a szervezet problémáinak feltárását 

• A menedzsment-auditálás során feltárt problémák a szervezet jövőre vonatkozó stratégiai tervek alapjául 

szolgálhatnak 

• A menedzsment-auditálás megállapításai, amennyiben azok a cégre jó fényt vetnek, illetve ha a cég azok 

alapján cselekszik, hasznosak lehetnek olyan szempontból, hogy növelik a vállalkozással szembeni 

bizalmat 

4. 10.4. Az irányítás információszükséglete 

Az eddigiekből következik, hogy az eredményes irányítás nem nélkülözheti a korrekt információbázist. 

Információkra ugyanis elengedhetetlenül szükség van: 

• a célok és követelmények meghatározásához, 

• a teljesítmény és a kitűzött célok folyamatos összehasonlításához, 

• az összehasonlítás alapján szükséges korrekciós lépések meghatározásához. 

Az irányítás információit három osztályba sorolhatjuk: 

• Történeti információk – mi történt a múltban? 

• Aktuális információk – mi történik most? 

• Prognosztikus információk – mi várható a jövőben? 

A történeti és/vagy aktuális információk forrásai: 

• költségadatok (általában a pénzügyi vagy beszerzési jellegű információk), 

• a kiadások összesítése, esetlegesen: az előirányzott és a tényleges kiadások összevetése, 

• termelési adatok, 

• személyzeti statisztikák, pl.: az alkalmazottak számáról, a hiányzásokról, a balesetekről, 

• egyéb, a vállalkozás jellegétől és tevékenységétől függő források. 

A prognosztikus információk (előrejelzések) többnyire a következő forrásokból meríthetők: 

• a várható termelési adatok, 

• a várható bevételi és költségadatok, 

• a készpénz forgalom várható alakulása, 

• a humánerőforrást érintő jellemzők (továbbképzésben résztvevők száma, fluktuációk várható alakulása stb.), 

időjárási előrejelzések, 

• valuták árfolyamának várható alakulása stb. 

Az információk begyűjtésének számos módja lehetséges. Közülük fontosabbak a következők: 
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a. A megfigyelés. A menedzser alapvető információ forrása, azonban az így nyert információk kellő 

óvatossággal kezelendők. Célszerű, ha a megfigyelés eredményként kapott információkat egybevetjük más 

információs módszerek eredményeivel. 

b. A kérdezés. A módszer bármilyen típusú információ begyűjtésére alkalmas. Az eljárást használhatjuk 

közvetlen, illetve közvetett módon. A kérdezés módja az alkalmazott vezetési stílus és az emberi kapcsolatok 

függvénye. Általában igaz, hogy a kérdezés módja összefügg azzal, hogy milyen cél érdekében kérdezünk. A 

kérdéseket célszerű úgy megfogalmazni, hogy a válasz kielégíthesse a következő követelményeket: direkt 

visszajelzést adjon a kérdéses körülményekről, megfelelő és alkalmas formájú legyen, elégítse ki a kérdező 

céljait, ha mód van rá, legyen más forrásból ellenőrizhető, a válaszadó maga is találja meg az elkövetkező 

tennivalókat anélkül, ha menedzserétől további sürgetést kapna. 

c. Saját statisztikák. A legtöbb menedzsernek célszerű vállalkozásán belül felállítani egy belső információs 

rendszert, amelyből az aktuálisan szükséges információk gyorsan és viszonylag könnyen elérhetők. 

A belső információkat a menedzser felhasználhatja: 

• a teljesítmények rendszeres nyomonkövetésére, 

• az egyéni teljesítmények értékelésére, 

• a felmerülő problémák időbeni megoldására, 

• a képzés és továbbképzés hasznosságának ellenőrzésére, 

• a felsőbb vezetői szintek tájékoztatására. 

d. A rutin statisztikák. Rutin statisztikáknak nevezzük azokat az adatgyűjtéseket, amelyek rendszeresen, 

szabályozott formában ismétlődnek, és mindig ugyanazon személyekhez jutnak el. Többnyire történeti 

jellegű információkat tartalmaznak, bár a trendek megállapításával bizonyos előrejelzésekhez is 

használhatók. Ilyenek például: 

• napi, heti és havi termelési összesítések, 

• futás-teljesítmények összesítése, 

• a dolgozók jelenlétének és hiányzásának összesítése, 

• termékcsoportok értékesítési adatai, 

• vezetői beszámolók (bizonyos rendszerességgel). 

A rutin statisztikák felhasználása során érdemes figyelni a következőkre: 

• Ha az adatok kimondottan egy vagy két felhasználó speciális igényéhez igazodnak, a többiek, akik megkapják 

azokat, nem igazán tudnak velük mit kezdeni. 

• Fontos, hogy a rutin statisztikák akkor érkezzenek az egyes személyekhez, amikor még lehetőség van az 

esetleges cselekvésre. 

• Mivel sok munka fekszik a statisztikák elkészítésében, valószínűsíthető, hogy a hibák kijavítására nem marad 

energia. 

• Ügyelni kell arra, hogy minden információt addig használjanak, amíg azok nem veszítik el érvényességüket. 

d) Pénzügyi jelentések. Általános esetben a pénzügyi jelentés tartalmazza azt, hogy az illető menedzser 

mennyit költött el a rendelkezésére álló keretből és azt is, hogy a továbbiakra milyen összeg áll még 

rendelkezésére. A legtöbb pénzügyi jelentésben kategóriánként jelennek meg az egyes tételek (pl. bérek, 

járulékok, amortizáció, rezsikeret). 

A menedzseri munkában részben információforrásként, részben pedig jelentések készítésekor fontosak a 

számítógépek. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy: 
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• a rutinjelentések gyorsan elkészüljenek, 

• az adatbank segítse a menedzser munkáját, 

• a különböző forrásokból származó információk rendszerezve állnak rendelkezésre, 

• saját számítógépén mindenki önállóan is készíthet statisztikákat, jelentéseket, 

• a számítógépes hálózatokhoz való kapcsolódás lehetősége bizonyos helyzetekben felbecsülhetetlen 

információforrást jelent. 

Az irányító funkcióját gyakorló menedzser számítógéppel kapcsolatos magatartását befolyásolják a következő 

tapasztalati tények: 

• „Ha szemetet táplálunk be, szemetet kapunk vissza”. 

• A számítógép ugyan gyorsabban számol az embernél, de nem tudja értelmezni a számokat és hiányzik belőle 

„a józan ész”. 

• Az információk számbeli bősége megnehezíti, hogy az igazán lényeges adatokat gyorsan megtaláljuk. 

• Ha olyan szervezetben dolgozunk, ahol a számítógépek központi szerepet töltenek be, adódhat olyan 

érzésünk, hogy kiszolgáltatottjai vagyunk a gépeknek. 

Összefoglalás 

Az irányítás legfőbb küldetése, hogy a folyamatos „terv-tény” ütköztetések révén biztosítsa, hogy adott feladat 

megoldási folyamatában ne térjünk le az eredetileg kijelölt (megtervezett) útról. Ez a tevékenység adhat 

garanciát arra, hogy adott feladatsor elvégzésével olyan eredményre jutunk, amelyet korábban célként kitűztünk 

magunk, illetve a szervezetünk elé. Ezen az alapon az irányítás mintegy „megkoronázza” a korábbi 

menedzsment funkciók gyakorlása alapján kialakult tevékenységrendszert. 

Tananyagunkban több helyen utalunk arra, hogy a menedzsment alapfunkciói között szisztematikus kapcsolatok 

vannak. Az irányítási funkcióra ez úgy igaz, hogy ennek a funkciónak kell biztosítania a jól megtervezett, jól 

szervezett és jól vezetett célirányos folyamatok sikeres megvalósítását, illetve az esetleges eltérések 

korrekcióját. 

Ügyeljen arra, hogy ezt az alaptételt ne csak megtanulja, de meg is értse! 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Melyek az irányítási folyamat főbb részfolyamatai? 

2. A vezetési folyamatot zavaró tényezők felfedezésére irányuló ellenőrzésnek milyen csoportjait ismeri? 

3. Milyen előnyei lehetnek a menedzsment auditálásnak? 

4. Mire van szükség a menedzseri ellenőrzéshez? 

5. Milyen tapasztalati tényezőket tud említeni az ember és a számítógép kapcsolatáról? 
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II. rész - A XXI. századi 
fürdőkomplexum, az 

egészségturizmus központja 
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11. fejezet - A XXI. századi 
fürdőkomplexum, mint az 
egészségturizmus központja 

A magyar közfürdők ez elmúlt bő évtizedben (köszönhetően az első Széchenyi Tervnek) nagyon jelentős 

fejlesztési lehetőséghez jutottak. Az Új Széchenyi Terv pedig megadja azt a komplex keretet és lehetőséget, 

hogy a turizmus ilyen szintű kiemelése történjen meg a nemzetgazdaság egészén belül. Az Új Széchenyi Terv 

első számú prioritása az egészségturizmus, minden más terület ezt követi. Soha nem fordult elő még a magyar 

turizmus modernkori történelmében, hogy ilyen jelentős állami irányításból származó támogatás jelent volna 

meg az ágazat felé. A mai magyarországi közfürdők tekintetében (természetes és mesterséges / gyógy-, termál-, 

élmény-, strandfürdő, uszoda), spa- és wellness szállodák, valamint gyógyászati részlegek) ennek szellemiségét 

követve egy soha nem látott lehetőség nyílik helyzetük, gazdasági tevékenységük tekintetében. Maga a közfürdő 

válik az egészségturimus központjává. A közfürdő lehetőségévé válik, hogy tevékenységével annak bővítésével, 

újrapozícionálásával nyisson a társadalom (turizmus) irányába. Tegye magát a társadalom egészségmegőrzési 

(perevenciós), gyógyászati és szabadidős tevékenységeinek központjává. Mindezek együttesen képesek arra, 

hogy a közfürdőket egy szélesebb körben pozícionálják a turizmus és a helyi társadalom szabadidős 

tevékenységeinek és életminőség javításának tekintetében. 

Ezt a szakmai szellemiséget a jelenlegi és a jövő nemzedékének fürdővezetői magukévá kell tenniük. A 

közfürdők úgy válhattak ennek központjává, hogy az elmúlt két évtizedben szakmai lobbi-erejük és 

tevékenységük révén nem sikerült alulról jövő kezdeményezésként ezt a célt elérni. 2011-ben az Új Széchenyi 

Terv révén beemelődtek ebbe a státuszba. Most ezzel a szituációval felelősségteljesen kell együtt élni. 

A címben leírt új fogalmat - A XXI. századi fürdőkomplexum, mint az egészségturizmus központja - 

minden ebben a szektorban munkát végző személynek alkalmaznia szükséges. Azt is lehet mondani, hogy a 

fürdőüzemeltetés végre hivatalosan is több, mint „medence” (lsd. a tananyagban megjelenő „ a fürdő nemcsak 

medence” vonatkozású egyéb fejezetrészeit is). 

Természetesen ezzel a felelősség is együtt jár a közfürdők üzemeltetői részére, hogy a szakmai/ágazati súly 

érdekében képviseljék a fenti újszerű megközelítését az ágazatnak. 

A XXI. századi fürdőkomplexum, mint az egészségturizmus központja azonban egy folyamatos fejlődésnek 

köszönhetően vált olyanná, mint amilyen jelenleg Magyarországon, Németországban vagy akár Japánban. 

Ebben a fejlődési folyamatban volt, van, és lesz alkotó szerepe a magyar fürdőüzemeltetés szereplőinek. Ahhoz 

azonban, hogy a jelen kihívásainak megfeleljenek, és jövőbemutatóan végezzék a szakmai tevékenységet 

elengedhetetlen, hogy a bevezetésre került fogalomhoz többek között az egyetemes fürdőkultúra ismeretei ne 

álljanak rendelkezésre, azaz ezzel a témakörrel ne foglalkozzon a szak, a képzési program részletesen. A 

modern fürdőüzemeltetésben dolgozónak a hétköznapi munkáját az egyetemes fürdőtörténetnek és az egyetemes 

fürdőkultúra ismereteinek végig kell kísérnie át kell szőnie. 

Az egyetemes fürdőtörténet és fürdőkultúra ismereti nemcsak ebben a képzésben jelennek meg (lsd. a 

fürdőkultúrával, fürdő etikettel, építészettel stb. foglalkozó kurzusokat) hanem részesei lehetnek a hétköznapi 

élet egyéb területein is. Egy példaként említve a Vígszínházban 2010/11-től futó Mikve c. előadást, amely a 

tradicionális zsidó fürdőkultúra eddig a magyar társadalom (és a fürdők vezetői előtt is) jobbára ismeretlen 

fürdőkultúra elemet jelenített meg. Az egyetemes és magyar fürdőkultúra olyan jelentő tág ismeretanyaggal 

rendelkezik, amelynek bizonyos elemei bizonyos országokban és fürdőkultúrákban maguktól érthetőek vagy 

idegenek. Erre szakmai evidencia, hogy a török fürdők szép számú magyarországi jelenléte ellenére sem ismeri 

a társadalom jelentős része a török fürdőkultúrát. Még az ezen épületekben ma is működő fürdők használói sem 

az eredeti céllal épült rituációk alapján a használják az objektumot. 

Ezzel párhuzamosan viszont megemlíthető, hogy a Németországban az 1960-es évek óta betelepült török 

vendégmunkások révén a német fürdőkultúra részévé vált a Hamam. Még markánsabb példa, hogy a szauna 

őshazájának tekintett Finnországhoz képest a szaunázás legkomplexebb üzemeltetetési rendszerét 

Németországban és Ausztriában dolgozták ki, valósították meg napjainkban. Földünk legjelentősebb 

szaunahasználói a németek. A Német Szaunaszövetség ennek a tevékenységnek valamennyi szegmensét az 

elmúlt több mint 60 évben mind a tudományos mind a gyakorlati szinten is a legmagasabb szinten koordinálja. 

A magyarországi szaunakultúra és szaunaüzemeltetésre jelenleg viszont az mondható ki, hogy az csak bizonyos 



 A XXI. századi fürdőkomplexum, 

mint az egészségturizmus központja 
 

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

elemeiben hasonlít akár a német/osztrák vagy a finn szaunázási kultúrára/használatra. S, szaunázási tevékenység 

alatt valami más tevékenység történik meg, mint az eredetinek tekintett finnek és most már a német/osztrák 

példák tekintetében. 

A fürdők építésnek példájánál maradva érdemes összevetni a Burgenlandban (Ausztria) és Magyarországon 

közel azonos időpontban, szinte párhuzamosan megvalósult fürdőfejlesztéseket. Érdemes górcső alá venni, hogy 

az Első Széchenyi Terves fürdőfejlesztések tekintetében hányan tekintették követendő példának a burgenlandi 

fejlesztéseket. Milyen sokan hivatkoztak, hivatkoznak polgármesterek, fürdővezetők arra, hogy melyik 

burgenlandi, stájerországbeli példa alapján készült el a fürdőjük. És természetesen érdemes látni, kielemezni az 

elkészült produktumokat, szakmailag összehasonlítani, hogy a törekvés mennyire nem érvényesült a valóságban. 

Milyen okok vezetnek arra, hogy ezen a közeli példák révén sem tud a magyar tervező- és építőipar olyat 

alkotni, amelyek azonos minőségben és hasonlóan optimálisan üzemeltethetőek lennének, mint a mintaadók? 

Számos példával lehetne illusztrálni - de az egyes kurzusok illusztrálják - ennek a fogalomnak a bevezetéséhez 

kapcsolódó fenti eszmefuttatásokat. Azonban összegzésül szükséges iránymutatást adni ahhoz, hogy melyek 

azok a kulcstémák, amelyeket végig kell követni ahhoz, hogy a fenti fogalommal helyesen bánjunk. 

A. Ismerjék a fürdőüzemeltetés/fürdőkultúra/fürdőépítészet történetét a Magyarországon a török 

fürdőkultúrától a tradicionális vízügyes irányításon át napjainkig. 

Kulcstémák: 

• Hogyan kell megfelelnie és megújulnia a feltételrendszereknek a közfürdőknek bármely történelmi korszak 

elvárásainak (társadalmi-, szolgáltatási-, műszaki-, gazdasági-, humán stb. elvárásoknak). 

• Török fürdőkultúra Magyarországon. 

• Monarchia fénykora osztrák – cseh – magyar fürdők (gyógyhelyek). 

• Alföldi olajkutatások nyomában a XX. század 2. felének fejlesztései. 

B. A modern fürdőkomplexum, mint a XXI. század egészségturizmusának központja 

• Az elmúlt 20 év során milyen változásokon mentek keresztül a közfürdők. 

• A változó társadalom változó igényei és elvárásai az egészségturizmus minden szegmensével szemben 

megújulva jelennek meg újra és újra. 

• Élményközpontokká váltak, válhatnak a fürdők (a fürdők a bevásárlóközpontok és szórakoztatóközpontok, 

sportközpontok, kulturális központok részeként vagy azok a fürdőkomplexum részei /pld. Berlin 

bevásárlóközpontban uszoda és szauna-egység, stb./). 

• A komplexen átgondolt fürdőfejlesztés szakmai filozófiája: a vevőorientált (vendégközpontú) hatékony 

fürdőüzemeltetés, ahol a víz, mint közeg csak egy központi vonzerő (komplex sokszintű fejlesztés – a gyógy- 

vagy termálvíz multiplikátor hatása). 

• Gyógyászati és prevenciós, rehabilitációs tevékenység helyszíne. 
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12. fejezet - Az első Széchenyi Tervtől 
az Új Széchenyi Terv-ig 

A magyar turizmus történetében még nem fókuszáltak úgy a turisztikai fejlesztésekre, ahogyan ezt az első majd 

az Új Széchenyi Terv tette, teszi. Soha nem került ilyen pénzügyi támogatási lehetőség a turisztikai kínálat 

elemeinek fejlesztésére. Az Európai Unión kívül tájékoztatást adva sokszor vissza is érkezik a kérdező számára 

hihetetlenül hangzó kérdés – „free money”? Igen, egyszeri vissza nem térítendő támogatások érkeztek, érkeznek 

fejlesztésekre. 

Azonban látható, hogy a fejlesztés nem volt komplexen átgondolt, de fontos mérföldköve lett a magyar 

fürdőkultúra esemény-naptárában. A nem átgondoltságnak következményei nagyon nehéz menedzseri 

feladatokat jelentenek az üzemeltetőknek és a tulajdonos önkormányzatoknak is egyaránt. 

Az első Széchenyi Terv révén létrejött fejlesztésekkel – állami, önkormányzati, és magántőkés forrásból 

finanszírozva – megkezdődött a magyar termálvízkincs tudatos kiaknázása. Ezt, a magyar turizmus 

versenyképességének a kiaknázását szakították meg azonban részben az elmúlt évek folyamatai. 

„A Széchenyi Terv fürdőfejlesztései, amelyek országosan közel 65 milliárd forintnyi összeget tettek ki, majd az 

I. NFT és a jelenlegi ÚMFT-n belüli …. voltak azok a programok, amelyek igen jelentős összegeket fordítottak 

erre a célra (Heti Válasz, 2010.). Emellett a PHARE-források és a hazai decentralizált pénzalapok további 

jelentős fejlesztéseket generáltak (pl. Hajdúszoboszló, Aquapark).” 

Mező Ferenc–Maczik Erika: Fókuszban az egészségturizmus: lehetséges kitörési pont az Észak-alföldi régióban 

(Polgári Szemle, 2010. augusztus – 6. évfolyam, 4. szám) 

A fejlesztés összege óriási volt, azonban szükséges megjelent tanulmányok és az üzemeltetési tapasztalatok 

alapján összegző, szintetizáló következtetéseket megfogalmazni. Ezek értékelése egy napjaink fürdővezetőjének 

szakmai kompetenciájához tartozik. A következőkben összegző pozitív majd negítív elemek kerülnek 

kiemelésre. 

Pozitívum: 

• a magyar közfürdők lépése a megújulás (épített környezet, esztétika, technológia, stb.) irányába 

• magyar építőipar megrendelés-állományának növelése 

• munkahelyteremtés megújuló és új objektumok esetében 

• a XXI. századi egészségturisztikai objektumok létrejöttének lépései 

• multiplikatív hatások megjelenése az objektum és a település területén (további – elsősorban szolgáltatói – a 

fürdőberuházás miatt) 

Kritika:I. 

• A pályázati források 100 %-át Önkormányzati fürdők kapták. 

• Az önkormányzatok nem tudták megfogalmazni, hogy mit is szeretnének (milyen létesítmény, milyen 

szolgáltatás). 

• Tervezési problémák – nem volt ezt megelőzően fürdőtervezés (ez mutatja be a „Fürdők tervezése, épített 

környezet” kurzus). Klasszikus példa, hogy több fürdő is Magyarországon „Loipersdorf mintájára” épült. 

• Az építőipari cégek nem megfelelőek a kivitelezésre: (pl. gyenge minőségű építőanyagok, szaunaépítésnél 

csomós fenyőfa ajánlat – kerülendő) 

Kritika:II. 

• Pályázat író „gyárak” megjelenése. A tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek sok 

esetben elvtelenül kiszolgálták a megrendelők nem megalapozott kéréseit, kívánságait. 
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• A pályázatok alapvetéseként a kiíráskor megjelenített elérhető pályázati összegekből és az értékelést 

meghatározó indikátorok „megfelelő kimutatásaiból” indultak ki. A tényleges gazdasági, társadalmi és 

turisztikai kereslet és kínálat háttérbe szorult a tervezésnél (az üzemeltetésnél ezek a nem megalapozott 

mutatók az első pillanatban jelzik a problémát). 

• A pályázat pontozásánál magasabb értéket kapott a jelenleginél magasabb szintet mutató kereslet 

lehetőségének a vállalása (pl. vidéki fürdő nélküli kisváros konkurencia-analízisében nemzetközi hírű több 

évtizedes gyógyfürdők fejlődési ívét vették alapul jövőképnek és nemzetközi vonzerőt jelöltek meg.) 

• A pályázati tervezésnél túlzóak voltak a tervezett látogatószámok (a tervezett beruházás és a pályázat által 

megfogalmazott kritériumokhoz alakították a látogatószámot – a pályázati árbevételek biztosításához). Akár 

második pályázatnál sem bírálták felül a saját korábbi és meg nem valósult értékeiket. 

• A válság kezdete óta is folyamatos a kapacitásbővülés (pl. Szeged, Siklós, stb.) – nem került országos 

elemzésre (Az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia /2007/ felülvizsgálata nélkül folynak ma is a 

fejlesztések). 

• Átgondolatlan tucatfürdők létrejötte (kínálati elemek azonossága). A magyarországi fürdők nem mutatnak 

egyedi unikális kínálati elemeket vagy építészeti vagy imázselemeket. 

Kritika:III. 

• A sikeres önkormányzati jövőkép hozzátartozója = legyen fürdője a településnek, bővítsük a fürdőt– ma 

eladósodás, likviditási problémák okozója (pl. Szentgotthárd 1 Ft-ért eladó, Szigetvár) 

Kritika IV. 

• Nincsenek olyan szabványok, jogszabályi előírások, amelyek már a Ny-Európában alkalmazottak (pl. 

szaunaépítés). Nem kerültek be az ágazat gyenge érdekérvényesítő hatásának köszönhetően az Ausztriában és 

Németországban már a magas színvonalú, vendégközpontú üzemeltetést biztosító előírások. 

• Energetikai oldalról nem volt igény az önfenntartó üzemeltetésre (külön témában részletezve). 

Kritika V. 

• Nem készült olyan hatástanulmány, amely a fejlesztéseket folyamatosan, országosan teljeskörűen 

monitoringozta volna (készültek jelentések: pl. Állami Számvevőszék jelentése, pl. Turizmus Bulletin 

2010.XIV.évfolyam 4. szám: dr Mundruczó Györgyné – dr Pulay Gyula – Tököli László: A támogatott 

turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata) és a hatásokat lereagálta volna. 

• Nem vizsgálják országosan a megvalósításokhoz felvett hitelek kamat és tőketartozásinak hatását a 

tulajdonos oldaláról (lsd. Szentgotthárd, Szigetvár, Harkány 2,5 md Ft felvett hitel (ma 3,5 md Ft a CHF 

miatt, 2011-2027 320 millió Ft/évi törlesztés (hitel és kamat), látogatószám 1 millióról 700e-re csökkent). 

• Az épített környezet megújítása érdekében tett intézkedéseket nem követték le az üzemeltetés személyi 

feltételeinek megváltoztatására tett intézkedések. A pályázatban megfogalmazott munkaerőigények a 

tényleges üzemeltetésnél jellemzően túlzóvá váltak. 

Esettanulmány - A SPA Hungary Holding Zrt. közreműködése a támogatással megépült fürdők esetében: 

A következőkben a Spa Hungary Holding Zrt. üzemeltetési gyakorlatából kerülnek példák bemutatásra, hogy 

milyen sokrétű és összetett feladatokkal kellett és kell megküzdeni olyan fürdők esetében, ahol nem vonják be a 

tervezők és a megrendelők a leendő üzemeltetőket. Jól látható, hogy a teljes Széchenyi Terv időszakára jutott 

menedzselni való feladat. 

2003. Győr Rába Quelle 

A 2003-ban megépült építészeti nívódíjad fürdő tervezésekor az eredeti elképzelés mellett nem gondolták azt a 

tervezők és a megrendelő város, hogy nem a helyi vízmű vállalat fogja a fürdőt üzemeltetni. ezért nem is 

építettek csak egy nagyon minimális adminisztrációs (iroda) blokkot. Az élet más szituációt teremtett és az új 

üzemeltetőnek ezzel azonnal szembesülnie kellett. 
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A fürdő tervezői az épület teljes fűtését gázra tervezték meg miközben rendelkezésre álla megfelelő 

hőmérsékletű termálvíz, amelyet csapvízzel kellett hűteni a medencébe juttatás előtt. Sikerült egy nagyon 

jelentős hőmennyiséget elveszteni, plusz vízdíjat fizetni. Továbbá a higított gyógyvíz más koncentrációba került 

a medencébe, mint amit természetes hűtéssel el lehetett volna érni. Az eltelt évek alatt a fürdő teljes mértékben 

átállt a hőcserélők használatára és jelenleg a rendelkezésre álló gázkapcsolatot akár fel is lehetne számolni. 

Érdekes helyzetet jelentett, szintén tervezői hibaként, hogy gravitációs levegőcserét és a hozzákapcsolódó 

nyitható nyílászárókat a tervezők nem vették figyelembe, mint lehetőséget. Egy későbbi beruházás segítségével 

valósulhatott meg, hogy nemcsak az energiát felhasználó berendezésekkel lehet a belső terek levegőcseréjét 

megoldani. Tipikus fürdőtervezési hiba, hogy teljesen a gépekre-berendezésekre bízzuk csak a szellőztetési 

rendszereket. 

2007. Agárd/Gárdony Agárdi Termál- és Gyógyfürdő 

Az agárdi fürdő üzemeltetésének kezdete szintén egy pályázati pénzen megvalósult fürdőbővítés problémáinak 

utólagos kezelését jelentette. A Fürdő a beruházást követő hiteltartozások tekintetében nem volt képes a 

veszteséges üzemeltetésnek köszönhetően az adósságszolgáltatás teljesítésére. Gárdony város 

önkormányzatának jelentős pénzügyi támogatására volt szüksége a helyzet kezelésére. Ebben a szituációban 

került fürdő élére Kovacsics Imre, aki drasztikus fürdőüzemeltetési intézkedések révén nemcsak az üzemeltetési 

veszteséget szűntette meg egyik évről a másikra, hanem jelentős, több tízmilliós beruházásokat is tudott 

végrehajtani. Ebben az esetben egy nagyon komoly odafigyeléssel egy nagyon hatékony működési rendszert, új 

személyzeti struktúrát végrehajtva lehetett látványos sikert elérni. Ezzel együtt bemutatásra került, hogy egy 

önkormányzati fürdő és egy magánüzemeltetésben működő fürdő üzemeltetése között nem lehet szakmailag 

különbséget tenni. 

2008. Gyula Várfürdő – új családi élményfürdő rész 2011-2012 

Gyula városa az első Széchenyi Terv során egy olyan fürdőhöz jutott, amely a nyári strandszezont leszámítva 

nem tud többgenerációnak egyidejűleg és külön sem fürdőszolgáltatásokat biztosítani. A tervezők a felnőtt 

gyógymedencetérbe, a zuhanyzó spriccelő vize mellé telepítettek egy miniatűr gyermekmedencét, amely 

alkalmatlan a funkciójára. A felújítás további problematikája, hogy egy korszerűtlen rendszerű élményfürdőt 

hoztak létre azáltal, hogy minden vendég a gyógyfürdőn keresztül tud csak eljutni az ún. wellness részlegbe. 

A Spa Hungary Holding Zrt. intézkedéseinek egyik célja a fejlesztési irányok meghatározása. emellett 

szükségesnek látszott egy olyan unikális szaunapark létrehozása, amely ezen az elavult rendszeren tud 

versenyképesség szempontjából segíteni. Elkészült az ország egyik legszebb kül- és beltéri szaunaparkja 

megannyi szolgáltatással. 

A fejlesztések és tervezések nem álltak meg és a 2011-ben folyamatban lévő – vissza nem térítendő álalmi 

támogatást elnyert – fejlesztésnek a célkitűzése egy családi, többgenerációs fejlesztés. A fürdő a befejeződő 

szállásfelújításoknak is köszönhetően hamarosan új fejlődési pályára állhat. 

Video: Gyulai várfürdő 

2009. Tatabánya, Gyémántfürdő 

A korábbi Cseri Strand helyére egy új komplexumot álmodott meg a város és a tervező. Több nagyon jelentős 

tényezőt nem vettek azonban számításba a tervezésnél. Itt sem egyeztettek a leendő fürdőüzemeltetővel a 

tervezési szakaszban. A tervekből ki is maradt szinte minden, ami egy jó minőségű modern fürdő 

elengedhetetlen része: korszerű pihenőágyak, bútorok, növények. 

Mindemellett az üzemeltetésbe bekapcsolódáskor került szembesítésre, hogy a leendő élményfürdő jó minőségű 

karsztvizet fog használni a medencékben. A karsztvíz melegítéséhez óriási gázenergia kellett. Ezt tudva 

semmilyen terv, hatástanulmány sem készült alternatív vagy megújuló energiaforrások tekintetében. Legalább a 

használati melegvíz ellátást be kellett volna tervezni a tervezőnek. 

Ehhez kapcsolódik továbbá, hogy egy emelkedő völgyrendszer közepébe helyezték el az épületet keresztbe. A 

tervezők nem számoltak az uralkodó szélirányokkal (napi völgyszél a hőmérséklet napi ingadozásnak 

köszönhetően, illetve az általános uralkodó széliránnyal, ami szintén ebben az irányban jellemző. Így miután a 

kiúszó élménymedence nem zsilipes kapuval került megépítésre az első szeles hűvös napon azonnal kihűtötte a 

teljes kétszintes, belmagasságával egybenyitott élményfürdő-teret. Azonnali megoldásként zárni kellett és a téli 

időszakban szüneteltetni az amúgy nagyon kedvelt medencét. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3808,Gyulai_varfurdo
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Az üzemeltető belépésével valósulhatott meg azonban egy olyan komplex családi wellnessfürdő, amely 

többgyermek-generációs játszóterekkel is rendelkezik. Az üzemeltető külön hangsúllyal tudta szakmai akaratát 

érvényesíteni abban, hogy a fürdő többgenerációs kellemes kikapcsolódásának helyszínévé váljon. 

2009. Székesfehérvár, Árpád Fürdő műemlékfürdő 

Hosszú éveken keresztül az enyészeté volt a XX. század elején felépült közfürdő (tisztasági fürdő). Szecessziós 

stílusával meghatározó épülete volt a belvárosnak illetve nagyon erős érzelmi kötöttségek jellemezték a város 

lakóihoz (generációk tanultak meg falai között úszni). Az épület az enyészet vége előtt magántulajdonba kerülve 

kezdte meg a felújítást. A hosszan elhúzódó felújításkor kapcsolódott bele a folyamtokban a fürdőüzemeltetési 

menedzselésben jártas SPA Hungary Holding szakmai csapata. A kivitelezést jelentősen bonyolította, hogy a 

műemlékvédelem ragaszkodott számos olyan elemhez, amelynek a XXI. században már nem minden esetben 

kellene eleget tenni. A modern hőszigeteléssel rendelkező nyílászáró technikák, technológiák ellenére az eredeti 

szimplaüveges megoldások kerültek vissza az épületben. A bejárati portál egyszeres üvegein az első télen sok 

liter víz folyt le. Az üzemeltetési oldalról jelzett jelentő energiaszükséglet ellenére sem lehetett korszerű (az 

eredetivel formailag és színben, anyagban megegyező) nyílászárókat beépíteni. 

Mindemellett az épület egyik értéke és dísze lett a leendő üzemeltetés egyik szűk keresztmetszete. A 64 darab, 

elemeire szétszedett fa öltözőkabin helyreállításra és üzemeltetésre került. A múlt század eleji asztalos munkáját 

kiegészíti a XXI. századi beléptető óra működése az ajtónyitáskor és záráskor. De egyben azt is jelentette, hogy 

maximum ez lehet az egyidejű kapacitás legszűkebb keresztmetszete. Maga fürdő sem nagyobb 

befogadóképességű üzemeltetési szabályzatát tekintve, ha minden kabint ketten használnának. Ezt azonban nem 

lehet biztosnak tekinteni. Mindezért és a szükséges üzleti eredmény eléréséért került kialakításra az az 

üzemeltetési koncepció, amely révén itt kellett volna Magyarország egyik első exkluzív fürdőjének létrejönnie. 

A magas belépődíjakhoz egy hosszabb, türelmesebb időszak kellet volna, de a tulajdonos és az üzemeltető 

mendzsment útjai elváltak. Ma a fürdő egy átlagosnak nevezhető belépődíjakkal igyekszik operálni. 

2010. Hévíz: 

A Hévízi szent András Reumakórház és Gyógyfürdő esetében egy közel 5 md Ft-os pályázati folyamat végső 

fázisakor (3,5 md önrész – 1,5 md állami támogatás ) láthatóvá vált, hogy egy nagyon jelentős kockázattal bíró 

pályázat került visszavonásra. Sajnálatos, hogy a magyar egészségturizmus első számú nemzeti kincse a 

vendégfogadási szempontokból jelentős hátrányokkal küszködik. gyógyászati része az 1960-as években készült 

el és épületeinek jelentős része korszerűtlen és műszakilag elavult. A magyar állam többségi tulajdonában lévő 

társaság (kisebbségi tulajdonos hévíz Város Önkormányzata) nem mutatja jelenleg a vezérhajóhoz méltó 

helyzetét. 

Video: 

Hévíz – Az élet forrása 

Hévíz – Egészségturisztikai szolgáltatások 

Hévíz - Túrizmus 

2010. Makó, Makói Gyógy- és Termálfürdő 

A Makói Gyógy- és Termálfürdő elsősorban gyógyiszapjáról híres a város egyéb hungarikuma mellett. Az 

üzemeltetésben szerzett eddigi tapasztalatok alapján került sor az együttműködésre. A helyzetet bonyolította, 

hogy a Makovecz Imre által megalkotott fantasztikus építészeti remekmű építészeti megoldásai nem tipikusak a 

fürdőüzemeltetés terén. Az első közbeszerzés sikertelensége után (a megálmodott első változat nagyságrenddel 

lépte túl a rendelkezésre álló önrészt és vissza nem térítendő állami támogatást) került sor a tervek közös, 

együttes módosítására és sikerült az optimális árat elérni. 

A Makói Önkormányzat egyike volt az üzemeltető jelenlegi és múltbeli partnerei közül, aki a tervezéshez már 

felkért fürdőirányítási tapasztalattal rendelkező személyt. de a komplex fürdőüzemeltetési feladatokhoz egy 

teljes menedzsmentszolgáltatást biztosító cégre volt szüksége. Szerencsésen alakult az is, hogy a jelenlegi fürdő 

üzemeltetése is kapcsolódik ehhez a vállalathoz. 

Számos, az SHH Zrt. által átvilágított, és üzemeltetési tapasztalatainak felhasználásával, támogatásával 

megépült fürdő esetében és a fenti példákkal együtt kijelenthető: a tervezés első pillanatától (a gondolat 

megfogantatásától) a leendő üzemeltetővel közösen kell tervezni. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3811,Heviz_-_Az_elet_forrasa
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3812,Heviz_Egeszsegturisztikai_szolgaltatasok
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3813,Heviz_-_Turizmus
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Video: 

Makó 

Makó-külső 

Makó-fürdő beltér 

Makó-fürdő szolgáltatások 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3804,Mako
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3805,Mako_-_kulso
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3806,Mako_-_furdo_balter
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3807,Mako_-_furdo_szolgaltatasok
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IV. rész - A modern fürdőüzemeltetés 
optimalizált humánerőforrás 

menedzsmentje 

(HR, képzés, oktatás, kutatás, minőségbiztosítás) 

A modern fürdőüzemeltetés egyik kulcskérdése a vendégbarát szolgáltatást nyújtó közfürdők humánpolitikai 

tevékenysége. A fürdőüzemeltetés tipikusan azon tevékenységek közé tartozik, amely az élőmunkaerő szakmai 

minőségén nyugszik. 

A fürdőüzemeltetés menedzsmenti és beosztotti szintjén egyaránt fontos, hogy szakmailag kifogástalan és a 

kereslet igényeinek megfelelő munkatársak tevékenykedjenek. A fürdővezető képzésnek külön humánerőforrás 

menedzsment témában van önálló kurzusa, azonban a menedzsmenti feladatok része ennek a területnek 

bizonyos elemei. 

A hazai fürdők (gyógy-, termál-, élmény-, strandfürdő, uszoda), spa- és wellness szállodák, létesítmények, a 

gyógy- és egészségturizmus területén jelenleg is meglévő és a jövő kvalifikált szakemberszükségletének 

biztosítására szükséges új felsőoktatási, és a szakképzés (felnőttképzés) területén új OKJ-s szakképesítések 

kialakítása alapítása, akkreditálása. A cél elérésének érdekében szükséges számos meglévő képzést átalakítani 

és új képzéseket létrehozni. A hazai munkaadói oldal igényli a versenyképességet és vendégbarát 

szolgáltatásokat biztosító újszerű, a gazdasági-társadalmi-innovációs fejlődéssel lépést tartó képzések és 

továbbképzések megújulását. A „life long learning” szlogent meg kell tölteni tartalommal. 

Jelen kurzus ezen részének célja, hogy bemutassa annak a szellemi szinergiának a meglétét, amely képes a jövő 

egészségturizmusának munkaerőpiaci megújulásának felemelője lenni. 

A fejezet elsősorban az oktatás/képzés (kutatások) területével foglalkozik. Azonban szükséges a 

visszacsatolásról – elsősorban a minőségbiztosítási tevékenység megújításáról is szót ejteni. A magyar fürdők 

(gyógy-, termál-, élmény-, strandfürdő, uszoda), spa- és wellness szállodák, létesítmények, a gyógy- és 

egészségturizmus területén a vendégközpontú sikeres üzemeltetés egyik záloga a képzéshez kapcsolódó 

minőségbiztosítás. A képzések révén megteremthető minőségi fürdőkultúra elengedhetetlen része a korszerű 

minőségbiztosítás. 

„Nem elég a minősítéseket a falra kitenni, hanem a minőséget a hétköznapok minden pillanatában 

nyújtani is kell.” (VI) 

A fejezetben bemutatott szakmai tevékenységek és koncepciók révén a magyar egészségturizmus 

képzési/oktatási rendszere képes megújulni és sikeres jövőképet tud mutatni a szakterület versenyképességét 

biztosítva. 
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13. fejezet - A megújulás-megújítás 
szükségszerűségének indokai: 

A magyar egészségturizmus komplex hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, erősítése. 

A magyar fürdőkultúra több százéves tradicionális hagyományai és a XX-XXI. századi infrastruktúra (a 

történelminek tekinthető Széchenyi Terv pályázatai és a magántőkéből létrejött korszerű egységek révén), és a 

gazdasági, társadalmi és turisztikai környezet igényli és elvárja a fürdőkben, hogy a jelenlegi munkavállalók 

munkavégzésükhöz korszerűbb és komplexebb ismeretanyaggal rendelkezzenek. Erre a jelenleg hiányzó 

komplexitásra már egy jövőbe tekintő komplexebb változtatások, egységes új rendszerek bevezetése előtt is 

szüksége van a munkaerőpiacnak. Szükséges pilot projekt formájában is lépéseket tenni. 

A hatályos 37/1996. (X. 18.) NM rendelet: „A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről” és annak 2. sz. melléklete „Közfürdők üzemeltetéséhez szükséges minimális szakképesítések” a 

szakképesítésekkel kapcsolatos újabb változásai is meghaladták az 1996. évi rendeletet, hiszen az óta már 

többek között egy új moduláris rendszerű OKJ-s rendszer épült fel. A Rendelet egy 1990-es évek üzemeltetési 

rendszerére és oktatási rendszerére épült. Sőt a magyar felsőoktatás is átalakult, beleágyazódott az ún. Bologna-

típusú képzési folyamatba. A fürdők szakmai feltételrendszerét erre a rendeletre alapozni már nem megfelelő. 

Szükséges rámutatni akár egy pilot projekt keretében, hogy a rendszer elavult és nem alkalmas a hatósági 

ellenőrzések alapjául szolgálni sem. 

A hatályos 37/1996. (X. 18.) NM rendelet: „A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről” és annak 2. sz. melléklete „Közfürdők üzemeltetéséhez szükséges minimális szakképesítések”. 

 

Több, mint egy évtizeden át már nincs sem szakmai érdekképviseleti- és lobbiereje a fürdőágazatnak a 

megváltozott környezet (oktatási rendszer) változásait beintegrálni az ágazati szabályozásba (lsd. a Magyar 

Szállodaszövetség lobbierejét az áfa, stb. tekintetében vagy a Bologna rendszer kialakításakor megakadályozta, 

hogy eltöröljék az önálló turizmus-vendéglátás szakot.) 

Eddig nem volt olyan, az ágazati igényt megfogalmazó szakmai erő (szervezet, együttműködés stb,) amely 

létrehozza az ágazat komplex fürdővezető képzését. Ezért nem meglepő, hogy egy magáncég kezdeményezése 

(Spa Hungary Holding Zrt.) és pénzügyi ráfordítása révén valósult meg a folyamat 

A 2009. évben − a fürdőkben történt sajnálatos tragikus balesetek kapcsán − a fürdők, strandok, élményfürdők a 

közvélemény és sajtó fókuszába kerültek. A balesetek után minden eddiginél szigorúbb ellenőrzést rendeltek el 

az illetékes hatóságok. (A vizsgálatok megállapították, hogy egyéni felelősség történt a baleseteknél, a fürdők 

üzemeltetése megfelelt az előírásoknak.) A szakszerű és biztonságos fürdőüzemeltetés érdekében azonban 

elengedhetetlen, hogy a technikai, műszaki, munkavédelmi, üzemeltetési feltételeken túl a személyi feltételek is 

biztosítottak legyenek (mindig az aktuális szükségleteknek megfelelő számú és végzettségű, a szükséges 

kompetenciákkal rendelkező szakember álljon rendelkezésre). 

A jelenleg fennálló munkaerőpiaci igényeknek megfelelően szükséges a munkaerőpiacon megjelenni a már 

meglévő szakképesítések kiegészítésével. Ezekre a speciális munkaerőpiaci igényeket figyelembevevő 

kompetenciákra már a jövőbeni komplex fejlesztések kidolgozása és bevezetése előtt is szüksége van a 

munkaerőpiacnak. A fürdők komplex munkatevékenységei a munkavállalók munkahelymegtartó szerepét is 

betölthetik. Ezért nemcsak komplex hosszú távúnak tekinthető fejlesztések szükségesek, hanem rövidtávú pilot 

projektek is. 
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A magyarországi fürdők a hazai egészségturizmus és egyben Magyarország jelentős imázseszközei - építészeti 

és műszaki állapotukban az ott dolgozó munkatársakkal együtt. A humánerőforrás megfelelő képzettsége 

(szakmai, nyelvi, pedagógiai) és a munkavégzés minősége egyben a vendégközpontúság, imázsépítés-

imázsrombolás egyik legfontosabb záloga is. 

Az oktatási/képzési és minőségbiztosítási tevékenység fejlesztése, megújítása révén az egészségturizmus 

vendégbarát szolgáltatásait igénybevevő szegmensek egészségturisztikai szolgáltatások kultúrájának (része a 

fürdőkultúra) megteremtése, fejlesztése is össztársadalmi érdek. 
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14. fejezet - A fejlesztési igény 
rendszerszemléletű bemutatása 

Az egészségturizmus képzéseit a magyar oktatási/képzési piramis szerkezetében szükséges elhelyezni. A 

jelenlegi oktatási/képzési rendszer struktúrája és rendszere adott. Ennek a képzési piramisnak a részletes 

elemzése a korábban idézett MEME kutatásban is szerepel. Önkormányzati Minisztérium Turisztikai 

Szakállamtitkárság megbízásából 2009. (Magyar Egészségturisztikai Marketing Egyesület, SPA Hungary 

Holding Zrt., felkért kutatók, szakemberek. www.meme.hu).Első, az egészségturizmus oktatási területét feltáró 

kutatás a rendszerváltás óta. 

A fejlesztési igények megfogalmazása mind a MEME kutatás, mind e tanulmány szerzői részéről 

hangsúlyozandó, hogy egy komplex rövid–, közép- és hosszú távú fejlesztési tevékenységről szükséges beszélni. 

Ennek a fejlesztési programnak, tervezetnek vannak már ebben a tanulmányban is szereplő elemei, de szükséges 

egy átfogó komplex anyagot elkészíteni a helyzetértékelésről, célkitűzésekről, prioritásokról és feladatokról. 

A Fejlesztési igényhez kapcsolódó lehetséges és szükségszerű fejlesztések 

Az alábbiakban a rövid-, közép- és hosszú távú tervezéshez bemutatásra kerül - a képzési piramis struktúráját 

követve - hogy a munkaerőpiaci igényeket figyelembe véve milyen szakmai projektek szükségesek a magyar 

egészségturisztikai képzési rendszerének megújítása érdekében. 

Felsőoktatás – alapképzések, mesterképzések, szakirányú továbbképzések: 

A jelenlegi felsőoktatási képzések között eddig nem volt található sem alapszakon (BA, BSC), sem 

mesterszakon (MA, MSC) olyan inter-, vagy multidiszciplináris képzés, amely figyelembe veszi a fürdők 

irányítói és vezetői szintjén, hogy egy összetett és komplex feladatról van szó. Nem alakult ki egyetlen hazai 

felsőoktatás intézményben az a felismerés (elsősorban a sajátságos felépítési és működési hierarchiának 

köszönhetően), hogy a fürdők irányításának és működtetésének összetett szakmai igényei vannak. 

A hagyományos vízügyes tradíciók értékeinek megtartásával együtt a XXI. század fürdője a turizmus egyik 

legösszetettebb vonzerejévé vált. A Fürdő, mint kínálati elem irányításának újszerű megfogalmazása ezért 

természetesnek tekinthető, − a munkaerőpiacról indult kezdeményezésként. 

A megvalósuló pilot projekt felvállalja azt a feladatot, hogy összekapcsolja a munkaerő-piac keresleti igényeit a 

felsőoktatással. A sikeres kezdeményezés alapfeltételére létrejött − a Szent István Egyetem (Gödöllő) 

közreműködésével − egy innovációs együttműködés első szintje, a fürdővezetés új magyarországi szakmai 

programja. A projekt célja egy szakirányú továbbképzési szak megalapítása volt a SZIE Szenátusának 

támogatásával 2010. áprilisban. A szak a 2010/2011-es tanévben indult meg 2011. januárban. 

Célkitűzés: a felsőoktatási képzési palettához szakirányi, további szakirányú továbbképzési szakok illetve alap- 

és mesterszakokkal az egészségturizmus minőségi egyetemi/főiskolai képzési rendszerét megteremteni. A 

fürdővezető szakirányú továbbképzési szak beemelése a fürdőüzemeltetés szakirányú szakmai végzettségei 

közé. 

Szakképzések (OKJ-s képzések), felnőttképzések (tanfolyami képzések): 

Az OKJ szintű szakmai képzések első legfontosabb feladata, hogy jogi és szakmai harmonizáció történjen meg a 

jogszabályok és a képzések kompatibilitása területén. 

Továbbá a magyar fürdők eltérő nagyságrendje miatt szükséges, hogy a fürdők munkavállalói ne csak a 

hagyományos értelemben vett OKJ-s végzettségekkel rendelkezzenek, hanem ezek az OKJ-k az 

egészségturizmus munkaerő-piaci igényeinek megfelelően legyenek kibővítve, átalakítva. 

Sor kell kerülnie új szakképesítések, szakképesítés-elágazások, rész-szakképesítések, szakképesítés–ráépülések 

kidolgozására. 

A magas munkavállalói létszámmal rendelkező fürdők esetében a szakképesítésekkel betöltött munkakörök a 

teljes munkaidőben lefedettek. 

http://www.meme.hu/
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A kis munkavállalói létszámú fürdőkben a munkavállalók a gazdaságosabb, hatékonyabb alkalmazás 

tekintetében egyéb (más szakmakompetenciákhoz tartozó) feladatokat is el kell, hogy lássanak. Ezért bizonyos 

munkakörök esetében célszerű a „többes” végzettség. Célszerű ezért már bizonyos szakképesítésre újat ráépíteni 

(pl. uszodamesterre szauna-kezelő – szauna-mester). 

A fürdők kapacitása és munkavállalói létszámától függetlenül szükséges a képzések szakmai kompetenciáinak 

átalakítása (pl.: a speciális magas páratartalommal, vizes környezettel összefüggésben nagyon sok eltérő 

szakmai ismeretanyag hiányzik a jelenlegi képzésekből). 

A fürdők jelentős szezonalitását figyelembe véve is − szintén jelentős munkáltatói és munkavállalói érdek a 

több munkakörben való foglalkoztatás elősegítése. 

Összegezve: A magyar fürdőüzemeltetés megújítása érdekében − stratégiai nemzetgazdasági szerepét is 

figyelembe véve – szükséges a meglévő képzések átalakítása, megújítása, új képzések megalkotása. 

Néhány példa, amely néhány képzéssel kapcsolatban szükséges bemutatni. 

Meglévő szakképesítések javasolt kiegészítése: 

Gépész: A kis fürdők esetében nincs mód arra, hogy külön kertészeti, karbantartói tevékenységet végzők is 

legyenek. Itt egy „ezermesterképzés” speciális igényeit szükséges megfogalmazni és beépíteni a meglévő 

elfogadott OKJ-s képzésekhez (Fürdőüzemi gépész, Fürdőüzemi gépkezelő, Vízműkezelő, Vízgépkezelő) 

Takarító: A vizes és magas páratartalmú, speciális klímájú helyiségek objektumok speciális feladatai (a 

növénykultúrák ápolásán át a medencetakarítások speciális vegyszerkezeléséig). 

Pénztáros - Recepciós: Az alap szakmai feladatrendszer kiegészítendő olyan szakmai ismeretekkel, amely révén 

a klasszikus, recepció/információszolgáltatási munkakör/feladatkör vendégközpontúvá válik /a,) idegen nyelvi 

modulokkal az ország földrajzi potenciálját figyelembe véve: cseh, szlovák, román angol, német, szerb, horvát, 

b.) korszerű informatikai ismeretek/. 

Meglévő tanfolyami képzések javasolt kiegészítése: 

Fürdők tekintetében a hatályos jogszabályi előírások alapján az egyik legjelentősebb fürdő-szakképesítés az 

uszodamesteri (úszómesteri) képzettség. Mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak a fürdők (strandok) 

szezonális üzemeltetéséből fakadóan magas fluktuációval is kell számolni. A jelenlegi hatósági előírások alapján 

bonyolult és szakmailag nem indokoltan szétdaraboltan jelenik meg több képzésben a tényleges uszodamesteri 

tevékenység. 

• Uszodamester (úszómester) 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján 

• Vízicsúszda-kezelői 7/2007 (I.22) GKM rendelet7§-a (szórakoztatóipari (mutatványos) berendezés kezelő) 

• Vízi mentő: 30/2003(III.18)Korm. Rendelet − A vízi mentőszolgálatra vonatkozó szabályok 

Célkitűzés: 

Az uszoda mester (úszómester) tanfolyami végzettséggel rendelkezők számára a korszerű szakmai ismeretek 

mellett a munkahely-megtartás és a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatásához szükséges a 

szaunakezelő és szaunamester tanfolyami képzéseket ráépíteni. Továbbá a szakképesítés teljessé tételéhez 

javasolt beépítésre a vízicsúszda-kezelői képzés is. Az életmentő képzések közül a beépíthető elemrész a vízi 

mentők szintjén jelenlévő mentési, beavatkozási szint. 

A távolabbi célkitűzésként rész-szakképesítésként jelenne meg az OKJ moduláris rendszerében mindegyik elem. 

A szakképesítés lenne az uszodamester, a fentiek pedig rész-szakképesítések (szaunamester, vízi-csúszdakezelő, 

vízimentés,). 

Indok: 

• A csúszdák a modern fürdőkomplexumokban már egész éves használatot jelentenek. 

• Szauna-kezelő – szauna-mester: Az európai minták alapján egyre nagyobb számban kerülnek üzemeltetésre 

önálló szauna-egységek. Speciális üzemeltetési és élettani ismeretek szükségesek az üzemeltetésükhöz és az 
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ott megjelenő élettani folyamatokhoz. (Németországban a Német Szauna Szövetség évtizedek óta végez 

képzéseket.) 

• Vízi mentő: Speciális életmentési feladatok különböztetik meg az uszodamesterektől, amelyekre egy 

uszodamesternek is szüksége van. 

• A felsorolt egyedi végzettséggel munkakört betöltőek valamennyien a fürdők vendégközpontú érintkezési 

terében végzik munkájukat. Indokolt és elengedhetetlen a komplex új szakképesítési elem megteremtése 

kommunikációs training és idegen nyelvi modulokkal. 
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15. fejezet - Kutatás 

A magyar egészségturizmus fejlesztésének egyik legfőbb szakmai hátráltatója a döntéseket, fejlesztéseket 

megalapozó-támogató statisztikai adatszolgáltatások hiányossága. Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan 

rendszeres statisztikai adatszolgáltatáson alapuló adatrendszerek, amelyek a tervezések, fejlesztések biztos 

megalapozottságát adnák. Mindemellett a statisztikai adatszolgáltatás szükséges a folyamatos 

monitoringozáshoz és a fejlesztések hatékonyságának vizsgálatához. 

Az egészségipar megújításának egyik alapfeltétele a fentiek szelleméből fakadó mérhetőség. A statisztikai 

adatszolgáltatás komplex rendszerének kidolgozása szükséges és elengedhetetlen a további fejlesztésekhez. 

Az állami támogatások rendszerének újragondolásához tiszta, világos és áttekinthető (adatokkal alátámasztott) 

helyzetképet kell teremteni. Az elmúlt években végbement fejlesztések nem alapultak teljes, az egészségipart 

bemutató releváns adatokra. A fejlesztési tervekre (NTS, ROP) válaszként a pályázatírók által megfogalmazott 

statisztikai tervek elsősorban a fejlesztést volumenét megalapozó – de nem statisztikai adatszolgáltatáson 

alapuló tervek voltak. 

Nemzetgazdasági és versenyképességi okokból az egészségipart érintő Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és 

az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (2007-2013) egészét át kell tekinteni és az ezekben 

megfogalmazottakat –miután időben már a második felénél tartunk – a versenyképesség jövőképének 

szemszögéből meg kell vizsgálni a leírtakat és a megfogalmazott új célkitűzéseknek megfelelően javasolt új 

időintervallumra meghatározott fejlődési pályát megfogalmazni. 

A magyarországi egészségipar infrastruktúrájának jelentős része köztulajdonban van (állami, önkormányzati). 

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésekhez ne kerüljenek bemutatásra a források, támogatások megítéléséhez ne 

kerüljön feltételként a kötelező statisztikai adatszolgáltatás a feltáró tevékenységet megelőző 5 évéről. A 

bevételek és kiadások oldalának tisztánlátására azért van szükség, mert a közösségi tulajdon fejlesztése 

közösségi forrásból teljes rálátást igényel a döntéshozók részére. 

Klasszikus példa az önkormányzati tulajdonban lévő fürdők gazdálkodásának bevételi forrásainak „felderítése”. 

A jelenleg működő egységek jelentős része több módon is rendszeresen vesz igénybe önkormányzati támogatást 

a működési költségeinek fedezésére (általános támogatás illetve pl. úszásoktatás, iskolai úszás támogatása, 

különböző látogatócsoportok jegyeinek kiegészítése, stb.). Nincs világos és átlátható adatszolgáltatási 

kötelezettség a fejlesztések megkezdése előtt. Mindez azért fontos, mert a különböző fejlesztések elsősorban a 

látogatószám növelésével kívánják a bevételi oldalt növelni, miközben a piac szűkülése miatt ez nem járható út. 

A fejlesztések társadalmi hasznosságának megismeréséhez szükséges a teljes körű adatszolgáltatás. 

A jövőt tekintve a kutatások tekintetében a közösségi (állami, önkormányzati) tulajdonú egészségturisztikai 

objektumokban az állami megrendelésre folyó kutatások (tudományos, innovációs, B2B (Business to Business 

felmérés) esetében is kötelező az adatszolgáltatás. 

Szükséges a stratégiai termékek kutatási portfóliójának megalkotása és döntéshozatali támogatásokhoz 

elkészítése. 
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16. fejezet - Minőségbiztosítás 

Az oktatással/képzéssel párhuzamosan a vendégközpontú egészségturisztikai fejlesztések másik alapköve az 

oktatás/képzés kölcsönhatásában a minőségbiztosítás. A minőségbiztosítás újszerű megközelítése és 

beintegrálása sikere és alapfeltétele a sikeres képzési/oktatási tevékenységeknek és a versenyképes 

vendégközpontú egészségturisztikai szolgáltatásoknak. A minőségbiztosítási célkitűzések beintegrálása az 

oktatás/képzés valamennyi szintjére és szakterületére a sikeres és nemzetközi szinten is versenyképes jövő egyik 

záloga. 

A humánerőforrás tevékenységét és a fürdő vendégfogadási feltételeinek minőségét hatékonyan mérni képes 

minőségbiztosítási rendszer alkalmazása szükséges a jövőben (nem a fajlagos mutatók alapján kell osztani a 

díjakat (lsd. a magyarországi közfürdők falára kitett 4*-os besorolásokat a tényleges minőség közti 

különbséget). 

A rövid, közép és hosszú távú minőségbiztosítási célkitűzések 

• Magyar fürdőkultúra minőségelemeinek megteremtése. 

• A fürdők minőségbiztosítási rendszerének megújításának központi iránya a vendégközpontú szolgáltató fürdő 

(minőségi higiéniai és minőségi humánerőforrás). 

• A vendégek által egyértelműen megfogható minőségi szintek meghatározása (a szállodai- és éttermi osztályba 

soroláshoz hasonlóan). Ennek bevezetése és megjelenítése országos szinten. 

• Vendég megelégedettségi oldalról (ennek módszertani kidolgozása) szükséges a fürdők szolgáltatásainak a 

vizsgálata, elemzése, fejlesztése. 

• Minőségi díjak rendszerének kidolgozása (odaítélésük és visszavonásuk rendszerének megalkotása). 

• A „Zöld Fürdő”, Zöld egészségturisztikai szolgáltató” díj megalapításának kidolgozása. 
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V. rész - A modern fürdőüzemeltetés 
optimalizált műszaki feltételrendszere 

(„a fürdő nemcsak medence”) 

A jelen kurzus ezen fejezetének elsődleges célkitűzése, hogy a műszaki megújulás-(elsősorban 

energiahatékonyság) megújítás szükségszerűségének indokait mutassa be. 
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17. fejezet - Bevezetés az 
energiahatékonyság problémakörébe 

A megújulás-megújítás szükségszerűségének indokai: 

• A magyar egészségturizmus komplex hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, erősítése, a 

létesítmények fenntartási költségeinek csökkentése. 

• A társadalmi felelősségvállalás a környezetbarát és környezettudatos energiafelhasználásban. 

• A magyar egészségturizmus objektumai közül elsősorban a fürdőüzemeltetés és a vendégfogadás területén 

XXI. századi infrastruktúrával rendelkeznek. De a történelminek tekinthető Széchenyi Terv pályázatai és a 

magántőkéből létrejött korszerű egységek beruházásai során nem fordítottak megfelelő figyelmet a hatékony 

és környezetkímélő energiafelhasználásra. Korszerű fürdők jöttek létre extrém rossz üzemeltetési 

paraméterekkel. A gazdasági, társadalmi és turisztikai környezet igényli és elvárja a fürdőkben is, hogy a 

jelenlegi energiafelhasználás meglévő rendszerén változtatni szükséges. 

• Erre a jelenleg hiányzó komplexitásra már a jövőbe tekintő komplexebb változtatások, egységes új rendszerek 

bevezetése előtt is szüksége van. Szükséges pilot projekt formájában is lépéseket tenni. 

• A magyarországi fürdők a hazai egészségturizmus és egyben Magyarország jelentős imázseszközei - 

építészeti és műszaki állapotukban az ott dolgozó munkatársakkal együtt. A korszerűtlen energetikai 

rendszerek (ezek látványa, működése, a korszerűség szembetűnő hiánya) a környezettudatos turisták 

szemében akár imázsépítőként - imázsrombolóként is felléphetnek. 

• Az energia-hatékonyan és korszerűen működő egészségturisztikai objektumok megteremtése és fejlesztése 

össztársadalmi érdek. 

Az energetikai rendszerek megújításának feladatai (projektszerű bemutatása is) a magyarországi fürdők 

üzemeltetésének tapasztalatai alapján. 

A tapasztalatok elsősorban a közfürdők fürdők (gyógy-, termál-, élmény-, strandfürdő, uszoda) üzemeltetésének 

több évtizedes tapasztalatai alapján kerültek összegzésre. 

Energetikai szempontból a fürdőknél három jelentős kiadási terület jelentkezik: 

• Az épületek és medencék fűtése (hűtése), 

• Az épület- és vízgépészeti berendezések villamos energia ellátása, 

• Az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó energiafelhasználás (szauna-gőzkabin,, gyógyászati gépek-

berendezések, vendéglátás,egyéb szolgáltatások (fodrászat, kozmetika, stb.). 

Fűtés-hűtés 

A fűtés/hűtésnél célszerű a megújuló energiaforrások előnyben részesítése. 

A korszerűsítés első lépcsője, hogy a drága gázfűtés kiváltására kell törekedni. Ehhez elsősorban a 

Magyarországon nagy mennyiségben rendelkezésre álló termálvíz hőenergiájának (geotermikus energia) 

felhasználását kell előnyben részesíteni. (a fürdők esetében jellemzően rendelkezésre is áll). 

A hatályos jogszabályok alapján amennyiben a termálvizet csak fűtési célra használják, azt ugyanabba a 

mélységbe kell visszasajtolni, amelyből az kivételre kerül. Ez egy második kút fúrását igényli, ami jelentős 

többletkiadást eredményez, ezáltal a geotermikus energia megtérülési idejét nagyban késlelteti. A fürdők 

esetében ezért kedvezőbb a helyzet, mivel az első körben a termálvíz felesleges hőjét (a fürdővíz 

hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletű víz) fűtési célra (épület és medencefűtés) használva a termálvizet 

további felhasználás céljából a termálvizes medencébe vezetjük. Ezáltal a víz elszennyeződik, így már nem lehet 

a vízadó rétegbe azt visszasajtolni. 
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Az ezt követően a termálmedencéből elfolyó víz energiatartalma még mindig magas (32-36°C), amelyet 

továbbiakban 

• alacsonyhőmérsékletű fűtési rendszerek megtáplálására, 

• HMV előmelegítésére, 

• légfűtő rendszerek levegőjének melegítésére, 

• járdák, parkolók alatti alagcsövezéssel fagymentesítésre, 

• kültéri lokális mikroklímák kialakítására, 

• az így elfolyó lehűlt termálvíz maradék hőjét hőszivattyús rendszeren keresztül igény szerint még tovább 

felhasználhatjuk. 

A lehűlt termálvíz a befogadóba vezetve már olyan hőmérsékletű, mely nem okoz környezetvédelmi 

szempontból hő-terhelést a természeti környezetre. 

Az utóbbi időszakban a jogszabályok megnehezítik a töltő-ürítő rendszerű medencék létesítését. (Egyedi 

elbírálás, gyógy vagy ásványvíz minősítésű termálvizek esetén.) Célszerű fürdőnként legalább egy töltő-ürítő 

rendszerű termálvizes ülőmedence létesítésének engedélyezése, mely által a fent leírt folyamat véghezvihető. 

A fűtési rendszerek szabályozása jelenleg jobbára megoldott (radiátoros-, lég-, padlófűtés, stb.), azonban az 

újonnan létesülő épületeknél, felújításoknál fokozott figyelmet kell fordítani az automatizálásra és a korszerűbb 

fejlesztések bevezetésére. A falfűtés egy tipikus modern környezetbarát technológia, amely alacsony hő 

igényével környezetkímélő, miközben a komfortfokozata az ismert fűtési típusok közül a legmagasabb. 

Az épületek hűtésére használt rendszerek meglehetősen energiafalók. Az ezzel kapcsolatos fejlesztéseket, 

energiatakarékos hűtési rendszerek megvalósítását szükséges a jövőbeni fejlesztéseknél preferálni (pl. 

hidegvizes kút vizének a padlófűtésen vagy falfűtésen keresztüli vezetése). 

Szellőzés 

A fedett fürdőknél jellemző a csak mesterséges szellőztetés alkalmazása. Célszerű a természetes szellőzés 

(gravitációs szellőzés) lehetőségét megvizsgálni. Cél a villamosenergia felhasználás csökkentése. Az optimális 

nyílásrendszer képes a szellőztetési rendszernek megfelelni és egyben a fűtési/hűtési időszakokra magas 

hatásfokú hőszigetelési előírásokat is. (lsd. török korabeli fürdők légcsere rendszerét) 

A légtechnikai rendszereknek hővisszanyerő egységgel kell rendelkezni, hogy a külső bejövő hűvös levegő 

átvehesse az elhasznált levegő hőenergiáját. A légbefúvók és légelszívók villamos berendezései a terhelés 

függvényében szabályozhatók legyenek, ezáltal csökkentve a villamos energia felhasználást. 

Nyílászáró berendezések 

Az egészségturisztikai létesítmények számára a magas fajlagos energiafelhasználás miatt javasolt egy komplex 

nyílászáró projekt, amely képes a szellőztetési, a hőszigetelési és az esztétikai funkcióknak megfelelni. 

Egyéb energetikai javaslatok: 

• Napenergia: 

• fototermikus (Pl. a használati melegvíz ellátásába léphetnek be) Ahol nem áll rendelkezésre termálvíz, ott a 

medencék fűtésénél is figyelembe vehető. 

• fotovillamos felhasználása (elektromos áram nyerése közvetlenül) 

Jelenlegi megtérülési idejük magas, a támogatás mértékének növelése javasolt. Napelemek segítségével 

csökkenthető a vásárolt villamos energia felhasználás. 

• Hőszivattyúk beépítésével alacsony hőmérsékletű vizekből (pl.: a fürdőből elfolyó használt- és csurgalék 

vizek összegyűjtése által) lehetséges hőenergiát nyerni. Hőszivattyú segítségével a mai technológiák 

segítségével átlagban 1kW energia befektetésével 4kW energiát nyerhetünk. 
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• Szélenergia hasznosítás. Olyan helyeken , ahol a széljárás lehetővé teszi célszerű lehet kisebb szélerőmű 

építése, mely által a vásárolt villamos energia felhasználás csökkenthető. Természetesen komoly 

előtanulmányokat kell végezni, mivel a beruházás költsége igen magas. 

• Kutak gáztartalmának hasznosítása gázmotor segítségével: 

• A gázmotor villamos energiát termel, mellyel kiváltható a vásárolt villamos energia számottevő része. 

• A gázmotor ún. hulladék hője fűtésre használható. 

• A kutakból kijövő gázok elégetésével csökkenthető az ország gázkibocsátása, (kvóta a nemzetközi piacon 

értékesíthető). 

• Beruházási költsége igen magas. Számos előnye miatt viszont javasolt. 

Világítástechnika 

A világítástechnikai berendezések szabályozása alapkövetelménynek tekintendő. A lámpatestek fényerő-

szabályozása a külső fényerő függvényében, a lámpák szakaszolhatósága már a tervezésnél 

alapkövetelményként szükséges megjeleníteni. (Ide tartozik az épületek megfelelő tájolása, a bevilágító 

felületek ideális mértékének meghatározása.) 

Az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó energiafelhasználás (szauna-gőzkabin, gyógyászati gépek-

berendezések, vendéglátás, egyéb szolgáltatások (fodrászat, kozmetika, stb.). 

Javaslat az egészségipar energetikai rendszereinek a költséghatékonyság és a környezetvédelem igényeire 

alapozott megújításhoz: 

• Készüljön egy, az egészségipar valamennyi szereplőjét („típusát”) feltáró tanulmány ezen tanulmány 

célkitűzéseinek megalapozásához. 

• Készüljön a különböző egészségturisztikai létesítmények, fürdők (gyógy-, termál-, élmény-, strandfürdő, 

uszoda), spa- és wellness szállodák, rehabilitációs és prevenciós intézmények, kórházak stb./ optimalizált 

költséghatékony üzemeltetésére típus-ajánlat/javaslat. Készüljön rendszerszemléletű, típuselemekre 

optimalizált paraméterezés valamennyi szakterületre (lsd.3.1.). 

• Készüljön a legaktuálisabbnak tekinthető nyílászáró (szellőztetés-hőszigetelés) témakörben pilot projektben 

pályázati kiíráshoz szakértői tanulmány ( a panel-programokhoz hasonló módon), a létesítmények esetében 

minél gyorsabb költségcsökkentési eredmény elérése érdekében. 

• Készüljön tanulmány a szemlélet meghonosítása terén pl. a német szakmai-hatósági előírások tekintetében a 

szauna-objektumok kialakítása és üzemeltetése tekintetében (a német szabályozás ezen a területen a 

legmagasabb szinten áll Európában). 

• Kerüljön bemutatásra és adoptálásra a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos német szakmai tapasztalat: 

lsd.: Jövőkép, 40.pp. (MGFI, Budapest 2009.) 

• A 3.3. és 3.4. pilot projektek tapasztalatai lapján lehet a további részletes operatív programok elkészítését 

elvégezni a tanulmány célkitűzéseinek érdekében. 

• Az elkészült tervek alapján szükséges továbbiakban megfelelni felújítási és új beruházások esetén (új 

paraméterek, szabványok). A tervek egy szabványosítási, energiaracionalizálási, energiahatékonysági projekt 

során más gazdasági ágazatok esetében is kiterjeszthető. 

• A modern fürdőtervezés és építés legfontosabb szakmai minimum normatíváinak kidolgozása. 

• A magyar fürdőépítések szakmai tapasztalatainak alapján szükséges egy olyan szakmai minimum 

feltételrendszer kialakítása, amely akár minden egészségturisztikai beruházás szakmai minimumfeltételeként 

szerepeljen. Hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján összehasonlító elemzéseket kell végezni az osztrák, 

német és magyar építészeti-energetikai hatósági előírások alapján. 

• Kontrolling-monitoring vizsgálatokra hivatott szervezet (hatósági szervezet létrehozása) feladata: 
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• Végigkíséri a beruházásokat, fejlesztéseket. 

• 1-3-5 évenkénti monitoring rendszer működtetés a beruházás befejezését követően. 

• Végigkíséri az üzemeltetési, működési feltételekben bekövetkező változásokat, folyamatosan jelzi a 

költséghatékonysággal kapcsolatos észrevételeit a minél gyorsabb reagálások érdekében. 

• Kontrollálja az energiahatékonysági mutatókat a felújítást megelőző időszakban és a felújítás utáni 

életciklusban 

Összegezve kijelenthető, hogy a magyar egészségturizmus energetikai rendszereinek a költséghatékonyság és a 

környezetvédelem igényeire alapozott megújítása egy összetett folyamat. Azonban már a rövid és középtávú 

fejlesztéseknél szükséges a komplex és megújult látásmódra és szemléletre való elkötelezettség kialakítása. A 

szemlélet elérése már rövidtávon jelentős megtakarításokat fog eredményezni, miközben kíméli környezetünket. 

A közfürdők versenyképességének kérdésköre 

Célkitűzés: a versenyképes és eredményes fürdőüzemeltetés a környezet igényeinek folyamatos megfelelésével. 

A fürdőüzemeltetésnek, a bevezetés a fürdőmenedzsment kurzusnak és egyben a fürdővezető képzéshez 

kapcsolódó záróköveként az egészségturizmus és az önkormányzatok kapcsolatát kell helyezni a középpontba. 

A magyarországi egészségturizmus központi szereplői az önkormányzatok (helyi, megyei és közvetlen állami 

tulajdonban is található: Hévíz), akiknek a tulajdonában vannak a magyar egészségturizmust leginkább 

megtestesítő létesítmények, a gyógy-, wellness- és termálfürdők (uszodák, strandok). Természetesen nem 

mellőzve a jelentős szállodakapacitásokhoz, szállodavállalatok tulajdonához tartozó egységeket 

(gyógyászatokat, wellness létesítményeket). A magyar önkormányzatok büszkén nyilatkoznak arról és jelzik, 

hogy az ő településük fürdőváros, ám a háttérben meghúzódó gazdasági problémák a szakavatottnak egy nagyon 

komoly problémahalmazt jeleznek. A felszín mögött, a mélyben szunnyadó gondoknak a feltárásával a jövő 

fejlesztései miatt és a jelen feszítő gondjai miatt kell helyet és teret szentelni. Azért zárókő, mert a magyar 

egészségturizmus számos pozitív és negatív elemére kell választ adni a jövő egészségturisztikai fejlesztéseinek 

tekintetében. 

A kurzus ezen fejezete ezzel a helyzettel kapcsolatos feltárásokat végez és igyekszik bemutatni rövid és 

középtávú stratégiai lépéseket, a lépésekhez vezető szakmai javaslatokat, amelyek képesek hosszútávon is az 

egészségturizmus egyik bástyájának számító fürdők versenyképes jövőképét megmutatni. 

Az önkormányzati fürdők helyzete, látlelete 

1. A megújulás-megújítás szükségszerűségének indokai: 

• A magyar egészségturizmus komplex hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, erősítése 

elengedhetetlenül szükséges. 

• A magyar fürdőkultúra többszázéves tradicionális hagyományai és a XX-XXI. századi infrastruktúra (a 

történelminek tekinthető Széchenyi Terv pályázatai és a magántőkéből létrejött korszerű egységek révén), és 

a gazdasági, társadalmi és turisztikai környezet igényli és elvárja a fürdőkben, hogy vendégbarát szolgáltató 

komplexumként jelenjenek meg a település-régió turisztikai kínálatában. 

• A magyarországi fürdők a hazai egészségturizmus és egyben Magyarország jelentős imázseszközei - 

építészeti és műszaki állapotukban az ott dolgozó munkatársakkal együtt. A humánerőforrás megfelelő 

képzettsége (szakmai, nyelvi, pedagógiai) és a munkavégzés minősége egyben a vendégközpontúság, 

imázsépítés-imázsrombolás egyik legfontosabb záloga is. 

• A magyar egészségturizmus fejlesztésének egyik legfőbb szakmai hátráltatója a döntéseket, fejlesztéseket 

megalapozó-támogató statisztikai adatszolgáltatások hiányossága. Jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan 

rendszeres statisztikai adatszolgáltatáson alapuló adatrendszerek, amelyek a tervezések, fejlesztések biztos 

megalapozottságát adnák. Mindemellett a statisztikai adatszolgáltatás szükséges a folyamatos 

monitoringozáshoz és a fejlesztések hatékonyságának vizsgálatához. 

• Az egészségipar megújításának egyik alapfeltétele a fentiek szelleméből fakadó mérhetőség. A statisztikai 

adatszolgáltatás komplex rendszerének kidolgozása szükséges és elengedhetetlen a további fejlesztésekhez. 
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• Klasszikus példa az önkormányzati tulajdonban lévő fürdők gazdálkodásának bevételi forrásainak 

„felderítése”. A jelenleg működő egységek jelentős része több módon is rendszeresen vesz igénybe 

különböző jogcímen önkormányzati támogatást a működési költségeinek fedezésére (általános támogatás 

illetve pl. úszásoktatás, iskolai úszás támogatása, különböző látogatócsoportok jegyeinek kiegészítése, stb.). 

Nincs világos és átlátható adatszolgáltatási kötelezettség a fejlesztések megkezdése előtt. Mindez azért fontos, 

mert a különböző fejlesztések elsősorban a látogatószám növelésével kívánják a bevételi oldalt növelni, 

miközben a piac szűkülése miatt ez nem járható út. 

• A jövőt tekintve a kutatások tekintetében a közösségi (állami, önkormányzati) tulajdonú egészségturisztikai 

objektumokban az állami megrendelésre folyó kutatások /tudományos, innovációs, B2B (Business to 

Business felmérés)/ esetében is kötelező legyen az adatszolgáltatás. 

• Az önkormányzati tulajdonú fürdők stratégiai döntéseinek többségét az önkormányzati testület, 

önkormányzati FB tagok hozzák meg a menedzsment helyett. Az első számú vezető kiválasztása más 

tulajdonosi függést jelent a menedzsment számára, mint a hagyományos magántulajdonú társaságok esetében. 

A napi üzemeltetési folyamatokba is tipikus, hogy rendszeresen beavatkoznak (lsd. jegyárrendszer, 

kedvezmények, VIP jegyek) 

• A magyar egészségturizmus önkormányzatokra gyakorolt hatása a turizmus versenyképességének megújítása 

során: fel kell tárni az eddigi fejlesztések gazdasági és társadalmi hatásait. 

A fürdőüzemeltetéssel kapcsolatos gazdasági hatások feltárásának szükségessége és azok indokai: 

Az alábbi pontok valamennyi problémafelvetését (gazdasági hatások) szükséges egy átfogó felmérésben 

elvégezni, mert az elmúlt évek jelentős hazai és Európai Uniós közpénzek pályázati forrásainak 

felhasználásáról, azok multiplikatív hatásairól nem történt meg sem egyszerű sem komplex felmérés. Ezek 

nélkül a felmérések nélkül is folyamatosak azonban a fejlesztések, amelyek az ingadózó (szabadpiaci) 

vendégforgalom ellenére is folytatódnak. 

Meg kell vizsgálni, hogy a fürdők milyen pozitív vagy negatív multiplikatív hatást gyakorolnak a tulajdonos 

önkormányzatokra (rajtuk keresztül pedig a helyi lakosságra). A negatív hatás esetében fokozottan elemezni és 

értékelni kell a kialakult helyzetet, hiszen az egészségturizmus elemei, mint a nemzeti vagyon részei tartósan a 

magyar állampolgárok érdekeit kell, hogy szolgálják. Mindez egyrészt azért szükséges, mert a jövőbeni 

fejlesztéseket alapos és részletes előkészítések révén szabad meghozni figyelembe véve a versenyképesség és 

gazdaságfejlesztés érdekeit. Másrészt pedig a jelenlegi gazdasági szituációban legyen teljesen áttekinthető az 

önkormányzat tulajdonában lévő fürdő működése, ne okozzon negatív esetben sokszerű hatást az adott település 

számára. Harmadrészt sokkal hatványozottabban kell a helyi lakosság egészségturizmushoz kapcsolható 

érdekeit képviselni. 

Korábbi, befejezett fejlesztések 

Az eddigi önkormányzati fürdőfejlesztéseket és gazdasági hatásait (2001. évet követő időszak bizonyos 

fejlesztéseit) már többször vizsgálta az Állami Számvevőszék is, beszámolókat adott közre a sajtó. 

Összességében negatív kicsengésű a gazdasági hatása a fejlesztéseknek számos dokumentumban. De nincsenek 

konkrét adatokon alapuló elemzések, értékelések. Lásd például az Állami Számvevőszék jelentését: pl. 

Turizmus Bulletin 2010.XIV.évfolyam 4. szám: dr Mundruczó Györgyné – dr Pulay Gyula – Tököli László: A 

támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata). Az elemzés nem tér ki a 

megvalósítást követő üzemeltetési veszteségek összegzésére, amelyek több esetben a kielemzett multiplikatív 

többletbevételeket teljesen a háttérbe szorítják az üzemeltetési veszteségek jelentőségénél fogva. 

Fejlesztések gazdasági alátámasztás nélkül 

Jelenleg is folynak további önkormányzati fürdőfejlesztések, miközben a korábbi fejlesztések gazdasági hatásai 

nem ismertek. Az elmúlt években végbement fejlesztések nem alapultak teljes, az egészségipart bemutató 

releváns adatokra. A fejlesztési tervekre (NTS, ROP) válaszként a pályázatírók által megfogalmazott statisztikai 

tervek elsősorban a fejlesztés volumenét megalapozó – de nem statisztikai adatszolgáltatáson alapuló tervek 

voltak. (Lsd példaként a földrajzi értelemben közel fekvő Bonyhád és Szekszárd városok egyidejű fejlesztését - 

mindkettő előzmény nélküli fejlesztésnek tejintendő. Egy régión belüli ilyen típusú fejlesztés régiós szintű 

összehangolatlanságról is tanúskodik.). 

Video: 
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Bonyhádi fürdő - külső 

Bonyhádi fürdő - medencék 

A fürdőüzemeltetés vállalkozási formájából fakadó problémái: 

• Ha az önkormányzat saját gazdasági társaságot hoz létre a fürdő üzemeltetésére, a társaság nem tud a 

versenyszféra hasonló társaságaival hasonló versenyképesen működni az önkormányzati döntésmechanizmus 

rendszere miatt. 

• Ha az önkormányzat egyéb formában üzemelteti a fürdőt (például jellemzően a városgazdálkodási cégbe 

beolvasztva) – akár ellehetetleníti a versenyszféra kihívásaival szemben a társaságot. 

Az adatszolgáltatás problémaköre 

Az önkormányzati fürdők esetében teljesen átláthatóvá kell tenni a fürdők bevételi rendszerében a fürdő nem 

szabadpiaci bevételeit. A jelenleg működő egységek jelentős része több módon is rendszeresen vesz igénybe 

önkormányzati támogatást a működési költségeinek fedezésére /általános támogatás, szolgáltatás-vásárlás, tagi 

kölcsön, törzstőke emelése, nyugdíjas jegy kiegészítése, városkártyák kedvezményei/. Nincs világos és átlátható 

adatszolgáltatási kötelezettség a kedvezmények tekintetében sem. Érdemes keresőprogramok segítségével 

Önkormányzati fürdők éves üzleti terveit, beszámolóit és s hozzákapcsolódó Önkormányzati határozatokat 

megkeresni és monitorozni a világhálón. 

Átlátható képet a fürdők valódi gazdasági helyzetéről 

Összegezve minden olyan statisztikai adat szolgáltatása, amely a fürdő és önkormányzat kapcsolatában a fürdő 

működéséhez kapcsolódik (lsd. dél-dunántúli fürdő 2011 tavaszán: újsághír szerinti 300 millió Ft feletti szállítói 

tartozása kerül nyilvánosságra – ez 100%-os önkormányzati tulajdonként akár a követelések tekintetében 

önkormányzati kötelezettséget is jelenthet). 

Vészjelzés 1. 

A fürdők napi üzemeltetése mellett fontos valós képet kapni arról, hogy a fejlesztésekkor felhasznált 

önkormányzati önrész milyen módon realizálódott, (bankhitel, kötvénykibocsájtás esetén mekkora teher ez 

jelenleg is akár az önkormányzat számára). A felvett kedvezményes hitelek visszafizetése az eredeti módon 

vagy hitel átütemezéssel folyik. 

Vészjelzés 2 

A fejlesztésben részt vett fürdők képeznek-e folyamatosan felújítási, karbantartási alapokat, hogy a jellemzően 

nem magas minőségű, lassan 6-8 éves, amortizáció és vendégfogadási szempontból szükséges javítások 

megtörténjenek. Avagy újabb teher hárul az önkormányzat költségvetésére, amennyiben a fürdő színvonalát a 

jövőben meg kívánják őrizni. 

Az önkormányzati fürdőüzemeltetéssel kapcsolatos társadalmi problémák feltárása szükséges 

A helyi lakosság jellemzően kevésbé preferálja saját lakókörnyezetének fürdőjét (nagy városok esetében ez a 

jelenség hatványozottabb, hiszen a turisztikai kínálat elérése egyben elmozdulás élményét is adja). Ehhez az is 

kapcsolódik, hogy a szabadidő eltöltéséhez egyfajta fizikai (földrajzi) elmozdulás is jellemzően kapcsolódik (a 

máshol nem ismernek meg, vagy kevés ismerőssel kívánok találkozni elv is jelen van a keresleti motivációk 

között). 

Az adott település fürdője nem a helyi lakosság tudatos életminőségének a része. A helyi társadalomban nem 

jelennek meg a közösségi összetartozás hétköznapi igényei. 

A helyi lakosság egy része kedvezményeket vesz igénybe a fürdő használatakor (életkori és 

csoportkedvezmények). Ebből társadalmi feszültség keletkezik az igénybevevők és a nem igénybevevők között. 

A helyi lakosság kedvezményt „követel” szerzett jogként (lsd például gyulai fürdő építésének téglajegyeivel 

kapcsolatos máig megjelenő igényeket). 

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3809,Bonyhadi_furdo_-_kulso
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3810,Bonyhadi_furdo_-_medencek
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Meg kell fogalmazni, hogy a helyi lakosság életminőségében milyen esélyegyenlőségi elvek alapján és milyen 

diszkrimináció nélküli módon történik meg a helyi lakosság támogatása a helyi fürdő szolgáltatásainak 

igénybevétele alapján. 

Részt vesz-e a fürdő a helyi társadalom életminőségének javításában? 

Részt vesz-e kiemelten a gyermekek és fiatalok testi és szellemi edzésében regenerálásában, prevenciójában 

(vizes sportok, gyógyúszás, testnevelési óra, fürdőkultúrára nevelés, szaunázás élettani hatásainak 

megismertetése és megszerettetése gyermekkorban, stb.) 

A sikeresen üzemeltett fürdő társadalmi hatása,a munkaerőpiacra gyakorolt hatása jelentős a helyi társadalom 

tekintetében. A kis települések munkaerőpiaci helyzetében markánsan befolyásolhatja a település foglalkoztatási 

helyzetét. A megvalósított beruházások esetében nincs –e túlvállalás a munkahelyteremtés indikátorainak 

tekintetében, hogy a pályázat az optimális egy munkahelyteremtésre jutó elnyerhető összeg miatt a leendő 

elfogadható üzemeltetési létszámnál magasabbat vállalt, vállal be. 

A jelen feladatai a jövő érdekében 

Új alapokon nyugvó adatszolgáltatási kötelezettség 

A magyar egészségturizmus statisztikai adatszolgáltatási rendszerének kidolgozása és folyamatos adatgyűjtése, 

elemzése a fürdőket üzemeltető önkormányzati szektor valós fürdőüzemeltetési ráfordításaink megismeréséhez. 

Gazdasági hatások elemzése 

A 2. pontban felsorolt valamennyi gazdasági hatás elemzésének elvégzése a jövő fejlesztéseinek sikerességéért. 

Olyan kiegészítő tevékenységek megjelenítése, amelyek az üzemeltetés biztonságát és eredményességét növelik 

Meg kell keresni a jelenlegi gyógy- és wellness fürdők estében azokat a lehetőségeket, amely(ek) egy 

versenyképességi kitörési pontot nyújtanának számukra. A meglévő gyógy-és wellness fürdők szinergiájának és 

kapacitásainak optimálisabb kihasználásával mind a fizikai mind a szellemi infrastruktúra meg tudna újulni, 

hozzájárulna egy újabb versenyképességi lehetőséghez és gazdaságfejlesztési elemhez. Az önkormányzati 

tulajdonban lévő fürdők például egy normatívával megtámogatott tevékenységnek többségében képesek 

lennének helyt adni, amely a jövőképükben, imázsukban meghatározóvá válna. Továbbá pedig komplex 

multifunkcionális turisztikai infra- és szuprastrukturális fejlesztéseket lehet létrehozni, amely a helyi lakosság 

életminőségére is pozitív hatást nyújt. 

Jelen kurzus szakmai ismeretanyagában feltárt területek révén innovatív gondolatok kerültek kiemelésre a 

menedzsment kompetenciák tekintetében. A gyakorlati szakmai tapasztalatok alapján látható, hogy a 

magyarországi egészségiparban jelentős, fontos strukturális változások kell, hogy bekövetkezzenek. Változtatni 

kell a gondolkodásmódon, újra kell megteremteni a jövő fejlesztésének építőköveit és meg kell teremteni a 

minden területén érvényes vendégbarát fogadási feltételeket. Ennek a megvalósulása csak jól képzett, szükséges 

– többek között menedzsmenti - kompetenciákkal rendelkező, megfelelő személyiséggel rendelkező 

fürdővezetőkkel lehetséges. Ezért fogalmazza meg a képzést megjelenítő valamennyi dokumentum és 

sajtóanyag azt, hogy jelenleg a magyar felsőoktatás palettáján nincs megfelelő képzettséget biztosító szakember. 

Ha korábban lettek volna megfelelő képzések, akkor a jelen kurzus szakmai anyagaiban nem a magyar 

közfürdők megjelenített alapproblémái kerültek volna előtérbe. 
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Fogalomtár 

Döntés: Lehetőségek, illetve cselekvési változatok közüli választás 

Döntéselemzési projekt: intenzív probléma-megoldási folyamat, amely arra hivatott, hogy szisztematikus, 

átgondolt és megfelelő módszerekkel megalapozott munka/projekt keretében szülessenek a döntések. 

Döntési fa: cselekvési változatok és tényállapotok „fagráf” formájában feltüntetett képe. 

Döntési konferencia: intenzív (2-3 napos) vezetői csoportmunka, amely a döntési projekt kezdeti és végső 

fázisaiban teheti intenzívebbé és gyorsíthatja fel a döntési folyamatot. 

Döntési mátrix: olyan alakzat, melynél a sorokban a cselekvési változatok, az oszlopokban pedig a lehetséges 

következmények, előre jelezhető tényállapotok szerepelnek 

Egyedi vagy nem programozott döntés: amikor a helyzet bonyolultsága és a probléma súlya megkívánja a 

lehetőségek körültekintő, egyedi elbírálását. 

Ellenőrzés: az irányítás alapját, s gerincét jelenti, mint megelőző, építő, nevelő és előrevetítő jellegű 

tevékenység. Az ellenőrzés hozzájárul a tevékenységek irányításához, a tervezett feladatok és a menedzser által 

kigondolt célok teljesítéséhez. Az ellenőrzés befolyásolja a menedzsment funkcióinak megvalósítását és segíti a 

menedzsert, hogy előre nem látott helyzetekben is helyt tudjon állni. 

Hedonizmus alapelve: az emberek törekednek a kellemes dolgokra és elkerülik a kellemetleneket. Az előnyök 

és a hátrányok összemérése alapján igyekeznek racionálisan dönteni. 

Humán készség: az emberekkel és csoportokkal való együttműködés, a csapatmunka, a kommunikáció, az 

emberek beállítottságának és érdekeinek érzékelése és megértése, valamint az emberek számára biztonságot 

nyújtó és véleményük kifejezését lehetővé tevő környezet megteremtésének képessége. 

Információ: a tudást gyarapító, kedvező esetben bizonytalanságot csökkentő, új hír, adat, ismeret, jelzés, amely 

a szervezetek működését integráló folyamatok egyik összetevője.Információ: a tudást gyarapító, kedvező 

esetben bizonytalanságot csökkentő, új hír, adat, ismeret, jelzés, amely a szervezetek működését integráló 

folyamatok egyik összetevője. 

Irányítás: az a menedzsment funkció, amely a beosztottak tevékenységének ellenőrzését, a szervezet céljai felé 

vezető úton tartását és a szükség esetén megteendő korrekciók végrehajtását jelenti. 

Kommunikáció formális útjai: a vállalkozás szervezeti struktúrája által nyújtott kommunikációs csatornák. 

Ezek a hierarchikus, illetve azonos szintű kapcsolatokhoz kötődnek, amelyek szükségszerűen léteznek a 

szervezet különböző részei között. A formális úton folyó kommunikáció a szervezeti szükségletekkel 

összhangban folyik és alapvetően lefelé, fölfelé, oldalirányban halad, vagy bizonyos esetekben kisugárzódik. 

Kommunikáció: az információ átvitele egyik személytől a másikhoz, vagy a szervezet egyik egységétől a 

másikhoz. 

Kommunikációs csatorna: az információk egyik helyről a másikra történő eljuttatásának útja. 

Konceptuális készség: azaz a fogalmi gondolkodási képesség: a szervezetről alkotott átfogó kép átlátásának, a 

szituáció szignifikáns elemei felismerésének, az elemek közötti összefüggések megértésének képessége. 

Mátrixos szervezeti forma: A mátrix szervezet olyan kétdimenziós szervezet, amely kombinálja a termék- 

(sorok) és a funkcionális (oszlopok) szervezetet. Ebben a szervezeti formában általában megmarad a 

funkcionális tagozódás, miközben egy másik kereszttagozódás is kialakul a termékek, termékcsoportok, vagy 

földrajzi-piaci területek szerint. 

Menedzser: az a szakember, aki munkája során elsődlegesen menedzsment feladatokat lát el. 

Menedzsment auditálás: az ellenőrzés koncepciójának a szervezet teljes vezetési rendszerére történő 

alkalmazását jelenti. Ez a technika a szervezet rendszeres ellenőrzését jelenti, az előre meghatározott célok 

tükrében. A törekvés az, hogy objektív értékelést adjon a vezetői munka minőségéről, valamint a létrehozott 
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tervezési és ellenőrzési rendszerek működéséről, amelyek célja, hogy a szervezet minél hatékonyabban 

tevékenykedjen a kitűzött célok elérése érdekében. 

Menedzsment: olyan társadalmilag elkülönült funkció, amely egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és 

információs erőforrásai tervezésének, azokról való döntéseknek, szervezésének, vezetésének és irányításának 

folyamata, amelyet céljai eredményes és hatékony megvalósítása érdekében végez. 

Mérés: gyakran az összehasonlítás alapja; számok, értékek szabályok szerinti hozzárendelése dolgok 

tulajdonságaihoz vagy eseményekhez. 

Motiváció: azok a késztetések, amelyek a szükségletet csillapító vagy kielégítő viselkedésre irányulnak. 

Motivációs stratégia: az emberi viselkedés megváltoztatására irányuló vezetői tevékenység, ezen keresztül 

próbál a vezető hatni beosztottjaira a teljesítmények fokozása érdekében. 

Nyílt vagy rosszul strukturált probléma: a felismert probléma nem minden részlete ismert, a peremfeltételek 

közül egy vagy több nem tekinthető egyértelműen definiáltnak, s fennáll a változás lehetősége is. 

Rutin-szerű vagy programozott döntés: amikor a szóba jöhető változatok közül szinte gondolkodás nélkül 

választjuk ki azt, amelyről úgy véljük, hogy számunkra legkedvezőbb 

Szervezés: az a menedzsment funkció, amely az elvégzendő feladatokat és az azokhoz szükséges személyi és 

tárgyi feltételek csoportosítását, elrendezését és összekapcsolását jelenti annak érdekében, hogy az érintettek a 

legeredményesebben tudják elvégezni a munkát. 

Szervezet relatív önállósága: Annak kifejeződése, hogy a szervezet döntéseiben mekkora szabadságfokkal bír. 

Leggyakoribb megjelenési formája az, hogy a szervezeti egység vezetője szabályozott hatáskörrel rendelkezik, 

amelyen „belül” dönteni jogosult, illetve amely kérdésekben a szervezet együttesen hozza meg döntéseit és azok 

végrehajtásáról a szervezet vezetője gondoskodik. 

Szervezeti struktúra: meghatározza az alá- és fölérendelési viszonyokat, rögzíti, ki kinek a beosztottja és 

milyen hierarchikus szintek léteznek, tisztázza az azonosított szervezeti részlegeket és ezek viszonyát. A 

szervezeti struktúra végső soron megadja a munkatársak közötti kapcsolatok formális keretét. 

Technikai készség: a szervezet munkájában alkalmazott módszerekkel, folyamatokkal, eljárásokkal, fizikai 

objektumokkal kapcsolatos szaktudás, az adott szakterületen való jártasság. 

Tervezés: az a menedzsment funkció, amely a szervezet jövőbeli működésére vonatkozó célokat határoz meg és 

dönt az előkészítésükhöz szükséges tevékenységekkel és erőforrásokkal kapcsolatban arról, hogy kinek, mit, 

mikorra, milyen sorrendben kell megtennie. 

Tervezés: valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot felvázolása, valamint az annak elérését lehetővé tevő 

módszerek, feltételek (eszközök) és teendők meghatározása. 

Vezetés: a menedzsment egy funkciója, amely a szervezetben lévő emberekre összpontosít, azok 

motivációjának és teljesítőképességének fenntartása és növelése érdekében. Alapvetően befolyásolási folyamat. 

Vezetés: az a menedzsment funkció, amely a szervezet tagjai viselkedésének tudatos befolyásolását jelenti 

annak érdekében, hogy azok a meghatározott célok eléréséért tevékenykedjenek. Ily módon a vezetés 

közvetlenül a szervezetben lévő emberekre összpontosít azok motivációjának kialakításán és fenntartásán 

keresztül. 

Vezetési stílus: a menedzseri munka hatékonyságának egy lényeges összetevője. Azt fejezi ki, hogy a vezető 

milyen módon képesek hatni a beosztottjaira, hogyan képes befolyásolni azok tevékenységét. 

Vezetési technika: Megvalósított vezetési koncepció. 

Zárt vagy jól strukturált probléma: az előző ellentettje; a peremfeltételeket a probléma megoldója 

egyértelműen adottnak vagy változatlannak tekinti. 


