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Elősző 

Mindennapi életünk során nap-mint nap szembesülünk olyan változásokkal, amelyek akár 

kedvezőek vagy éppen kedvezőtlenek, de hatással vannak ránk és megpróbálunk 

alkalmazkodni azokhoz, hogy megszokott életünket tovább élhessük, ne kelljen lemondani 

arról, amit megszoktunk és jól érezzük magunkat a bőrünkben. Annak érdekében tehát, 

hogy életszínvonalunk ne csökkenjen, alkalmazkodnunk kell. Az eredményes 

alkalmazkodás pedig nem úgy születik, annak érdekében cselekednünk kell.  Az 

eredményes alkalmazkodás magában hordozza az alábbi kérdések megválaszolását;  Mit? 

Hogyan? Kinek? és Hol? kell változtatni, hogy a célként megfogalmazott 

életszínvonalunk csökkenése ne következzen be. Nem lehet közömbös számunkra az, hogy 

e kedvezőtlen változás mit érint, milyen mértékű, kihatása átmeneti, vagy hosszú távon is 

számolni kell vele stb., tehát fontos számunkra annak időtávja is. Lehetne még továbbfűzni 

a kapcsolódó gondolatokat, de talán ez is elég ahhoz, hogy belássuk, az eredményes 

alkalmazkodás érdekében kitűzünk egy célt, ahhoz hozzárendelünk egy eszközt, és az 

eszközt felhasználjuk, a cél elérése érdekében cselekszünk. Más kifejezéssel és röviden 

stratégiát alkotunk, és azt megvalósítjuk. A későbbiekben látni fogjuk, hogy nincs ez 

máshogy az üzleti világban sem. 

 

Nem állítható az, hogy szűkében lennénk a stratégiával és a kapcsolódó ismeretanyaggal – 

elemzési, tervezési módszerek, különböző algoritmusok stb. – foglalkozó 

forrásmunkáknak. Az azonban tényként kezelendő, hogy a mezőgazdasági termelés ismert 

sajátosságait, továbbá a mezőgazdaság, mint a vidékgazdaság meghatározó tényezőjét és 

az ezzel összefüggő sajátosságokat is kezelendő stratégiai ismeretanyagot 

rendszerszemléletű megközelítésben, integrált szemléletben tárgyaló forrásmunka, mint 

tankönyv jelenleg nem áll rendelkezésre. (A 13 évvel ezelőtt megjelent Buzás Gy.-

Nemessályi Zs.- Székely Cs. szerk. Mezőgazdasági üzemtan I. tankönyv – ami a vázolt 

igényeknek is megfelel - már nem elérhető). A tananyagfejlesztés keretében e tankönyv 

szerzői tehát arra tesznek kísérletet, arra vállalkoznak, hogy a mezőgazdaság - mint szektor 

- térbeni elhelyezkedésével kapcsolatos sajátosságokat, - melyek a mezőgazdaságtól 

elválaszthatatlanul vannak jelen - továbbá a mezőgazdasági termelés ismert sajátosságait is 

figyelembe véve értelmezzék a mezőgazdaságra vonatkozó stratégiaalkotást, a kapcsolódó 

fogalmakat, mint küldetés, jövőkép, versenyképesség, fenntarthatóság.  Erre azért van 

szükség, mert az említett területeken jelentkező sajátosságok sok esetben módosítják, vagy 

teljesen felülírják a más területekre, például egy ipari termékeket gyártó vállalatra 

alkalmazható összefüggéseket, algoritmusokat.   

 

Az ismeretanyag tárgyalásánál tehát minden esetben arra törekszünk, hogy az ismert, más 

területeken alkalmazható ismeretanyagot értelmezzük a mezőgazdasági termelésre, 

rámutassunk azok alkalmazhatóságára, vagy éppen elvessük azt, esetleg más tartalommal, 

máshogyan értelmezve rávilágítsunk az ok-okozati összefüggésekre.  Fontos szempontként 

kezeltük azt is, hogy az érintetteknek már van szakmai előéletük, tehát adott esetben egyes 

témakörök tárgyalásánál alapozunk a tanult, kapcsolódó ismeretekre is. Mindig igyekszünk 

gyakorlati példákkal is bizonyítani és alátámasztani az elméleti összefüggéseket.  

 

a Szerkesztő 
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1. A stratégiai menedzsment fogalmi rendszere, területének lehatárolása 

 

 
1.1 . A stratégia, mint cél és eszközrendszer 

  

Ismert, hogy a vállalat, a vállalkozási tevékenység folytatásának szervezeti kerete. Ebből 

eredően a vállalat működése jól megfogalmazott célokat követ, és helyzete a 

megfogalmazott célok megvalósítása érdekében azok irányába változik. A változás 

tartalmát és irányát - mivel a vállalat szűkebb s tágabb környezetével egyaránt szoros 

kölcsönhatásban van - a környezet változása alapvetően meghatározza. Az eredményes 

működés, a fennmaradás, a környezethez való eredményes alkalmazkodás érdekében a 

vállalat működése sem lehet esetleges, nem engedhető meg, hogy működése csak a 

véletlenen alapuló legyen. A vállalat mind rövid, mind pedig hosszú távú fennmaradása 

feltételezi, hogy a vállalat működését tervezzük, szervezzük, koordináljuk, ellenőrizzük, 

irányítsuk, azaz gyakoroljuk a menedzsment funkciókat vállalati és operatív szinten 

egyaránt.  Az eredményes alkalmazkodás végső soron a Mit? Kinek? Hogyan? és Hol? 

kérdések megválaszolását is jelenti.  

 

A mezőgazdasági vállalat térbeni elhelyezkedése meghatározza a vállalat 

agroökopotenciálját, a rendelkezésre álló természeti erőforrások mennyiségét és minőségét, 

azaz az erőforrások differenciáltságát is okozza. A vállalat szűkebb s tágabb környezetének 

elemei szintén olyan tényezők, amelyek a kapcsolódó kérdésekre adandó válaszokat, azaz 

a sikeres alkalmazkodást döntő mértékben befolyásolják. A kérdésekre komplex választ a 

stratégia ad.   

 

Mielőtt konkrétan értelmeznénk a kapcsolódó fogalmakat a mezőgazdasági vállalatra, talán 

nem lesz haszontalan, ha egy kis kitérőt teszünk, hogy egy egyszerű és hozzánk közelebb 

álló példán keresztül is értelmezzük a legfontosabb fogalmakat. Ez után kerül sor a 

fogalmak általánosítására és az üzleti világ, ezen belül a mezőgazdasági vállalatra 

fókuszálva azok értelmezésére, gazdasági tartalmat adva azoknak.  

 

 Mindannyiunk életében adódott vagy adódik olyan helyzet, amikor az előzőekben 

megfogalmazott kérdésekre a válaszokat meg kell fogalmaznunk. A válaszok 

megfogalmazása végső soron a jövőbeni életünk alakulására vonatkoznak. Tehát meg 

határozzuk a hosszabbtávra szóló jövőképünket (víziót), fölvázolunk magunknak egy 

jövőbeni kívánatos állapotot (1.1. ábra).  E jövőbeni állapot eléréséhez különböző célokat 

rendelünk, fogalmazunk meg. A célok megvalósításához különböző utakon haladva 

juthatunk, megfelelő eszközök felhasználásával. Ez a megfogalmazott, hosszabb időtávra 

szóló cél  stratégiai célként értelmezhető.  Célul tűztem ki, hogy családot szeretnék, 

minimum kettőt, egy fiú és egy leánygyermeket, családi házat, és átlagon felüli 

életszínvonalat. Tehát – a várható feltételeket alapul véve – felsőfokú okleveles közgazdász 

végzettség (mint eszköz) megszerzésében jelöltem meg a célok elérését biztosító eszközt. A 

cél és eszköz együtt, továbbá annak elérése – az oda vezető út - adja számomra azt a 

stratégiát, amely a kívánatos jövőbeni állapot elérését biztosítja számomra. A végzettség 

megszerzése – azaz a stratégia, mint számos megvalósítandó tevékenységek láncolata – 

egyértelműen meghatározza, kijelöli számomra a mozgásteret, és erőforrásaimat 

(feltételeimet) figyelembe  véve a cselekvési programot. A stratégiám tehát megszületett. 

A stratégiai cél megvalósítása – az adott mozgástéren belül – lehetőséget ad a taktikázásra 

is. A mozgásteret azon intézmények jelölik ki, ahol a kívánt szakképzettséget  
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1.1.ábra. A stratégia, mint cél, eszköz, és folyamat 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

megszerezhetem. Taktikázhatok, ami ebben az esetben az intézmények közötti választást 

jelenti. Hogy melyik intézményt választom, ahhoz meg kell fogalmaznom a taktikai 

célokat, természetesen szintén figyelembe véve erőforrásaimat és a környezeti tényezőket. 

Taktikai célom, hogy közel legyen az intézmény, adott legyen a bejárás lehetősége, hogy 

ösztöndíjat kapjak, stb. Fontos szempont lehet a választásnál a jelentkezők száma 

(versenytársak) és a felvételi ponthatár (mint követelmény, vagy kritérium) stb. is. Mivel a 

maximális pontszámot viszem, a legnépszerűbb, patinás intézményt választom. Ennek a 

taktikának az ellenkezője is elképzelhető, tehát azt az intézményt választom, amelyikbe 

biztos, hogy bekerülök, a lényeg, hogy felvegyenek stb. Ez utóbbi is lehet megoldás, de ne 

feledjük, hogy a stratégiai célomnak alárendelten kell cselekednem ahhoz, hogy 

megvalósításának kockázatát a minimálisra csökkentsem. Az utolsó szintet az operatív, 

azaz a végrehajtás szintje jelenti. Ez tartalmazza a rövid-távra – jelen esetben – az egy 
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tanévre szóló konkrét cselekvési programomat. Ezt a programot a szak tanterve jeleníti 

meg, és az órarend konkretizálja számomra.  Eldönthetem, hogy a stratégiai célnak 

alárendelten cselekszem-e, azaz bejárok órára, folyamatosan tanulok, jeles érdemjegyet 

kell elérnem, hogy ösztöndíjat kapjak stb. vagy ennek az ellenkezője sem kizárt, esetleg a 

köztes megoldást választom. Számos kombináció létezhet, de ha a cselekvési programom 

nincs összhangban a stratégiai célommal, akkor a cél elérésnek kockázata növekszik, 

vagy meg sem tudom azt valósítani.  Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy a hozott 

példa valamennyi fázisában benne van a környezethez való alkalmazkodás kényszere és az 

arra való reagálás, valamint a cselekvési program mikéntje is. A vázolt összefüggések 

rávilágítanak annak fontosságára is, hogy a megfogalmazott célok magvalósítása 

szempontjából mennyire fontos lenne, egy kiszámítható, ismert környezet és annak 

állandósága. A stabilitás hiánya, illetve nagyfokú változékonysága a stratégia 

megalapozottságát illetve megvalósíthatóságát alapvetően meghatározza. A környezet 

változása, vagy annak nagyfokú bizonytalansága azonban nem kérdőjelezheti meg a 

stratéga szerepét, fontosságát. Számos példát lehetne hozni arra, hogy fennmaradásunk 

érdekében hogyan kell, illetve tudunk alkalmazkodni a szűkebb és tágabb környezetünk 

különböző tényezőinek változása által generált helyzetekhez. (A klímaváltozás, 

környezetvédelem kérdései, a fogyasztó igények változása, életmódváltás, fenntarthatóság 

kérdése stb.). Alkalmazkodnunk – fennmaradásunk érdekében – tehát kell, még ha 

stratégiát is kell váltanunk. Mivel a stratégia – a hozott példa alapján ez belátható - 

magában hordozza a tudatosságot (tudatos cselekvést), célt és eszközrendszert, azaz a 

változásokhoz való eredményesebb alkalmazkodás lehetőségét, ezért csak a megfelelő 

stratégia birtokában valósíthatjuk meg céljainkat, küldetésünket, növelhetjük 

fennmaradásunk megvalósításának esélyeit, a környezet illetve annak változásaihoz való 

sikeres alkalmazkodásunkat.   

 

Gyakran használjuk a stratégiát melléknévként is, például az élelmiszergazdaság stratégiai 

jelentőségű ágazat. Ilyen szóösszetételekben a stratégiai, mint jelző szerepel, és arra utal, 

hogy nagyon fontos szereppel bíró ágazatról van szó.  

 

Azt is látni kell, hogy a stratégia, különböző hierarchia szinteken is értelmezhető, tehát 

térbeni dimenziója is van. Beszélhetünk például makroszinten megfogalmazott 

stratégiákról, a vidékfejlesztés stratégiájáról, az agrárágazat stratégiájáról, adott régió 

stratégiájáról stb..  

 

A vázolt példa, illetve annak tartalmi elemei alapján belátható, hogy a fogalmak az üzleti 

világra is átültethetők. A fogalmak használhatók, de természetesen más tartalmat kapnak. 

A stratégia görög eredetű szó és kezdetben csak a katonai területeken használták. A 

hadtudományok legfontosabb részének, a harcművészetnek volt az alkotó eleme. A stratos 

szó hadsereget jelent, a stratégák pedig nem voltak mások, mint a harcművészet mesterei.  

A „stratégos”-ok feladata az volt, hogy tervezzék meg az ellenséggel szemben a csatát úgy, 

hogy egyrészt győzelemre vigyék az ütközetet, másrészt mindezt a lehető legkisebb 

emberáldozattal érjék el. A stratégák tisztában voltak saját hadseregük erőforrásaival, 

fegyverzetével, katonáikkal, viszont – természetszerűen – nem lehettek biztosak, az 

ellenfél hasonló erőforrásainak ismeretében. A cél – mármint a győzelem - érdekében 

mindent megtettek, hogy az ellenfél erejét a lehető legalaposabban vizsgálják, elemezzék, 

hogy a lehető legtöbbet megtudjanak az ellenfél erősségeiről és főleg gyengeségeiről. 

Szervezetet hoztak létre a külső információk begyűjtése érdekében. Minden oldalról 

vizsgálták, gyűjtötték a híreket, tényszámokat, elképzeléseket. A biztos belső tények és a 

külső, esetenként csak feltételezett információk alapján döntöttek a csata helyszínéről, 
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idejéről, módjáról A stratégia „A háború céljainak megfelelően meghatározza a háborúban 

alkalmazott erőket és eszközöket, a harc célját, a cél elérésének módjait, összehangolja a 

különböző fegyvernemek tevékenységét.” (Berei, 1962). 

 

 A fentiekben vázoltak és a szó jelentéstartalma alapján nem lehet meglepő számunkra, 

hogy a piacgazdasági körülmények, a gazdálkodás feltételeinek alakulása, a szűkebb és 

tágabb vállalati környezeti tényezők változékonysága stb. miatt, a stratégia fogalom 

használatára a gazdasági élet területén is sor került, és napjainkban a stratégiai 

gondolkodás a vállalati magatartás egyik meghatározó elemévé vált. 

 

Levonható tehát az a következtetés, hogy a mai értelemben vett stratégák feladata lényegét 

tekintve nem különbözik az ókorban megfogalmazott elvárásoktól. Ami más, az a hol 

kérdése, mivel a megoldandó feladat az üzleti élet területén jelentkezik. A saját erőforrások 

(eszközök, emberek) ismeretében kell a stratégiát kialakítóknak dönteni arról, hogy az 

üzleti „csatát” milyen formában, mikor, kivel, hol, és hogyan kell megvívni azzal az 

ellenféllel szemben, akiről, akikről sokkal, de sokkal kevesebb információ áll 

rendelkezésre, mint saját magukról. A „stratégiai” kifejezés azért tudott megjelenni az 

üzleti életben, „mert a XX sz. második felétől a vállalatok között egyre élesedő verseny a 

piacokat egyfajta „csatatérré” változtatta. Ezen a csatatéren vannak versenyelőnyben lévő 

„győztesek”, és vannak az iparágból távozni kényszerülő vagy más vállalatba beolvadó 

„vesztesek”. A piacon zajló harc annyiban hasonlít a tényleges ütközetekhez, hogy ott a 

különböző fegyvernemek és csapatok összehangolt akcióira, itt az egyes vállalati funkciók, 

területek, cselekvési programok összehangolására van szükség a győzelem kivívásához.” 

(Baranya Megyei Vállalkozói Központ, 2007). 

 

A stratégia mai értelemben vett értelmezése az üzleti világban is összhangban van a 

fentiekben ismertetett terminológiával. Legáltalánosabb értelmezése szerint a stratégia a 

hosszú időszakra érvényes célok, és az azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez 

azonban csak egyféle értelmezése a stratégia jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az 

alábbi megfogalmazás szerint értelmezzük: „ A stratégia olyan átfogó, komplex és 

konzisztens koncepció, amely hosszú távra készül, és lehetővé teszi, hogy a vállalkozás 

felkészüljön a jövő várható eseményeire, vagyis nem más, mint a vállalkozások hosszú 

távú fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” ( Gyulai és Kresalek, 2002). „A stratégia 

a cselekvéseknek olyan halmaza, melynek célja egyedi, nyereséges pozíció létrehozása.” 

„A stratégia tehát nem a cél, hanem a célhoz vezető út, mely eljuttatja a szervezetet egy 

jelen helyzetből egy különleges, jövőbeni pozícióba.” (Jarjabka, 2001). 

 

Az üzleti világban a vállalatokhoz kapcsolódó fogalom a küldetés. A vállalat küldetése 

szorosan kapcsolódik a stratégiához is. Chikán (2001) ”A vállalat küldetése: a vállalat 

alapvető céljának konkrét értelmezése. Meghatározza a működés körét, a belső működés 

és az érintettekkel való kapcsolatok alapelveit.” Értelmezzük a definíciót egy példán 

keresztül. Tételezzük fel, hogy az „A” és „B” vállalat  egyaránt női felsőruházati 

termékeket gyárt. Az „A” vállalat műanyag szállal kevert, a „B” vállalat pedig, csak 

természetes alapanyagot használ fel a gyártáshoz. A „B” vállalat saját tervezőt alkalmaz, 

ezért modelljei egyediek, de drágábbak. Mindkét vállalat alapvető célja – érthető módon – 

a fogyasztói igények kielégítése úgy, hogy nyereséget realizáljon. A vállalatok alapvető 

célja tehát azonos. Küldetésük azonban nagyon is eltérő. A „B” vállalat küldetése az, hogy 

egyedi termékeket kereső fogyasztói igényeket elégítsen ki, nyilvánvaló, hogy magasabb 

árakon tudja ezt megtenni. Az „A” vállalat termékei viszont az olcsóbb, kevésbé egyedi 
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termékeket vásárló fogyasztók igényeit elégíti ki. A vállalat működési körét tehát az alábbi 

tényezők határozzák meg: 

 fogyasztók, 

 igények, 

 eljárások (gyártási folyamatok) 

 a vállalat /székhelye, telephelye/területi elhelyezkedése.(Ez olyan tényező, 

amely nem nélkülözheti a kapcsolódó térgazdaságtani ismereteket. Ennek 

részletes kifejtésére a 6. fejezetben kerül sor.)  

 

A küldetésben tehát az kerül megfogalmazásra, hogy a vállalat Mit? Kinek? Hogyan? és 

Hol? akarja alapvető célját elérni.   

 

A vállalatok termelésüket úgy szervezik, hogy több fogyasztói csoport igényeit igyekeznek 

kielégíteni, diverzifikálják tevékenységüket. Ebben a megközelítésben a diverzifikáció a 

működési kör új területeken való kiterjesztését jelenti. Ennek mértéke és módja a stratégia 

fontos, központi eleme, eredményeként jönnek létre az úgynevezett stratégiai üzleti 

egységek. A stratégiai üzleti egységek olyan egymástól jól elkülöníthető üzleti területek a 

vállalaton belül, amelyek jól definiálható termék-piac kombinációkat képviselnek, 

versenyhelyzetük és eredményességük önmagukban is értékelhető. A célok kitűzése és 

megfogalmazása révén válik egyértelművé, hogy mit is jelent a vállalat küldetése, azaz: 

 

 Mi az, ami a vállalat különlegességét adja? 

 Hogyan különbözteti meg magát a vállalat a versenytársaktól? 

 Milyen sajátosságok alkotják a vállalat versenystratégiájának alapját? 

 Milyen piacokon kíván megjelenni, milyen termékkel, milyen szolgáltatással? 

 Milyen nagyságú nyereség elérésre törekszik? 

 Milyen piaci részarány elérését tűzte ki célul?  

 stb. 

 

A küldetéshez kötődően gondoljunk például, a mezőgazdasági termékekre, pontosabban 

azok választékra, például tej és tejtermékek, borok, választékára, a biotermékek egyre 

nagyobb térhódítására, gyógynövények termesztésére, stb.  

 

A stratégia eredményes megvalósításához kapcsolódó fogalom a stratégiai menedzsment. 

„A stratégiai menedzsment a vállalati döntéshozatali rendszer, a struktúra és kultúra 

integrációját jelenti.” (Gyulai és Kresalek, 2002). A stratégia menedzsment e 

szóösszetételben arra utal, hogy a menedzsment funkciók a stratégia megvalósításának 

vannak úgymond alárendelve, és mivel a stratégia a cél és küldetés megvalósítása 

érdekében szükséges, e menedzsment funkciók is stratégiai jelentőségek. Ebből 

következik, hogy például a tervezés helyett stratégiai tervezésről beszélünk, és a stratégiai 

terv a stratégiai cél megvalósításának eszköze lesz. A vállalati szervezeti struktúra alkotja 

azt a központi vázat, amire épül a tervezési, vezetésirányítási, az ösztönző és érdekeltségi, 

valamint a kommunikációs és információs rendszer. Mindezt át kell hatnia egy 

„légkörnek”, amely az egyéneket és csoportokat mindenkor a szervezeti célok elérése 

érdekében motiválja, és az egyéni igényeket is kielégíti, ez a szervezeti kultúra. A 

meghatározás alapján már könnyebben értelmezhetők a stratégiai menedzsment elemei 

illetve eszközei, melyek integrált felhasználásától és alkalmazásától remélhetjük annak a 

stratégiának az eredményes megvalósítását, amely biztosítja a vállalat eredményes 

működését.  
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2. A mezőgazdasági vállalatok stratégiai menedzsmentje, és a versenyképes 

stratégia eszközrendszere 

 
2.1.  A stratégiai menedzsment alappillérei  

 

A stratégiai menedzsment eszközrendszerét a 2. ábra szemlélteti. A vállalati szervezet 

kialakítása a stratégiai menedzsment egyik fontos feltételeként is definiálható. A vállalati 

szervezet kialakítása, működtetése tehát a terv végrehajtása szempontjából is alapvető 

tényezőként szerepel. Ezért a stratégiai menedzsment a szervezetet sem tekinti 

megváltoztathatatlannak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ábra: A stratégiai menedzsment eszközrendszere 
Forrás: Barakonyi (2000) 

 

 

Tudatosan alakítja ki azt a szervezeti formát, amely a megfogalmazott stratégia eredményes 

megvalósítása érdekében a legjobb. Elsődleges szerepe a stratégiának van, ehhez kell 

hozzárendelni a szervezeti struktúrát. A vállalatot, mint szervezetet befolyásoló fontosabb 

tényezők az alábbiak:  

 

 A piaci környezet változékonysága, komplexitása és korlátozó szerepe hat leginkább a 

szervezetre. Ha a piaci környezet stabil, kiszámítható, a szervezet kialakításával és 

működésével kapcsolatos követelmények könnyen kezelhetők, a struktúrák jól 

szabályozhatók. A dinamikusan változó és kevésbé kiszámítható piaci környezetben, 

amikor a bizonytalanság kezelése egyre fontosabbá válik, előtérbe kerül a 

döntéshozatal decentralizálásának szükségessége, a szervezeti egységek összehangolt 

működését garantáló szabályozók, mechanizmusok alkalmazása 

 A tudományos- technikai környezet szervezetre gyakorolt hatása is figyelmet 

érdemel. A gyors tudományos-technikai fejlődés végső soron a piaci környezetet is 

bizonytalanabbá teszi, ami szükségszerűen előidézi azt, hogy a vállalat tudatosan 

készüljön fel a jövőre, a vezetésben a hosszú távú előretekintés érvényesüljön. Ez a 

fejlődés elsősorban a vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységére és annak 

szervezetére gyakorol/t erőteljes hatást. 

 A szervezetközi kapcsolatrendszer fogalmán a vállalat és a környezetében lévő 

politikai, kormányzati, pénzpiaci stb. szervezetekkel való viszony értendő. E a 

kapcsolatrendszereknek a kezelése a vállalat számára egyre inkább nélkülözhetetlenné 

Szervezeti struktúra 

Szervezeti kultúra 

- egyének 

- csoportok 

- vállalat 

Adminisztratív rendszerek 

- Stratégiai tervezés 

- Irányítás, 

- Ösztönzés, 

- Érdekeltség, 

- Információ, 

- Kommunikáció 
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vált, mivel az erőforrások elosztása, a termeléshez szükséges inputok beszerzése, az 

outputok piaci realizálása stb. ezeken a kapcsolati rendszereken keresztül valósul meg.  

 A kulturális környezet hatása a szervezetre egyértelműen kimutatható. A kultúra 

végső soron a különböző közösségek együttélésének terméke. A kapcsolódó 

tudományos kutatások eredményei egyértelműen bizonyították, hogy minél inkább 

eltérő kultúrával rendelkező országokat hasonlítottak össze, annál inkább eltérő volt a 

szervezetek struktúrája (Lammers-Hickson, 1979). 

 A vállalat adottságai szintén fontos befolyásoló tényezők. A szervezet kialakításánál 

ugyanis arra is figyelemmel kell lenni, hogy a kialakítandó szervezet megfelel-e a 

vállalat adottságainak, például a vállalat méretének, a vállalatban alkalmazott 

technológiáknak (alapfolyamati technológiák, információ-technolgógia), a vállalat 

létrejötte körülményeinek, a termelési szerkezetnek stb. 

 A vállalat területi elhelyezkedése szintén nem hagyható figyelmen kívül a 

szervezethez kapcsolódó kérdések tárgyalásánál. Belátható, hogy a telephelyek száma, 

azok földrajzi elhelyezkedése, egymástól való távolságuk, az infrastrukturális 

ellátottság, stb. fontos befolyásoló tényezők.  

 A vállalat tevékenységi köre (profilja) szintén nagymértékben befolyásolja az 

ellátandó funkciókat és ehhez kapcsolódóan a szervezeti megoldásokat. Mivel a profil 

szerint változik az alaptevékenység, (termelés, kereskedelem stb.) ennek megfelelően 

kell, hogy változzon a vállalat szervezeti struktúrája is.  

 

A fentiekben ismertetett tényezőket abból a szempontból vizsgáltuk, hogy azok milyen hatással 

vannak a szervezetre, hogyan hatnak annak struktúrájára. Fontos annak tudatosítása, hogy a 

tárgyalt tényezők nem mechanikusan és nem determinisztikusan eredményezik az adott 

szervezeti struktúra megváltoztatását, vagy egy új szervezeti struktúra létrehozását. A 

szervezetek mozgástérrel rendelkeznek, mely keretek között lehetőségük van arra, hogy 

alkalmazkodjanak a külső s belső változásokhoz. Ezen mozgástéren belül a stratégia az, 

amely egyfajta értékelési és célkitűzési tevékenységként, tudatosan és komplex módon méri fel 

az adott helyzetet, fogalmazza meg a célkitűzéseket, és mindezek ismeretében dönt a vezetés 

az alkalmazkodás módját és mértékét illetően.  

 

A vállalat vezetése a vállalati kollektíva tagjainak magatartását, viselkedését a vállalati 

(szervezeti) kultúra megfelelő alakításával tudja leginkább befolyásolni. A kultúra az 

emberek együttélésének terméke. A vállalati kultúra a vállalatba, mint szervezetbe, annak 

vezetési szervezetébe beágyazódó normákat, meggyőződéseket, értékeket, szemléletmódot és 

magatartásformákat jelenti.  
 

Az adminisztratív rendszerek a stratégia megvalósításának szintén fontos eszközei. Ismert, 

hogy a tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás és ellenőrzés a vezetés funkcióit jelentik. 

Ugyanakkor látni kell, hogy e funkciók, mint szabályozási folyamatok a vállalat, mint 

gazdasági rendszer alrendszereként is értelmezhetők. A szabályozási folyamatok milyensége, 

strukturális jellemzői a vállalat működésében és fejlődésében rendkívül fontos szerepet 

töltenek be.   

 

A vállalat stratégiájának kialakítása a stratégiai tervezés eredményeként kerül 

meghatározásra. A stratégiai terv hosszútávra szóló terv, a vállalat egészére koncentrál, a 

megfogalmazott stratégiai célokat számszerűsíti. A stratégiai tervezés és ezzel együtt a 

stratégiai menedzsment fogalomköre az 1970-es években került az üzleti élet érdeklődésének 

középpontjába. Tervezéssel már régóta, szinte minden cég, helyi önkormányzat, profit, vagy 

nonprofit szervezet, régió, ország és nemzetközösség is foglalkozott és foglalkozik. Tervezés 
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nélkül lehetetlen lenne akár kisebb, akár nagyobb vállalkozásokat, régiót, országot, vagy 

nemzetközösséget irányítani, vezetni. A tervezés tehát nem újdonság az üzleti, és a nonprofit 

életben. Ami viszont sajátosan éppen ezen a területen elindította, létrehozta a stratégiai 

tervezés és menedzsment felvirágzását, az volt, hogy az előre nem várható eseményekre a 

„hagyományos” tervezési metódus nem volt felkészülve. A tervezés hagyományos volta 

egyfajta logikai kapcsolat-rendszerre épül, amely az alábbiakban foglalható össze. 

 

 Helyzetfelmérés 

 Természeti és közgazdasági környezet 

 Tőkejavak 

- Befektetett eszközök(immateriális javak, tárgyi eszközök,  

      befektetett pénzügyi eszközök) 

- Forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok,   

     pénzeszközök) 

 Humán erőforrás 

 Koncepció (előterv) 

 Technológiai (termelés, szolgáltatás) tervezés 

 Pénzügyi terv és mérlegtáblák készítése 

 

Ebben a kapcsolatrendszerben a helyzetfelmérés és helyzetelemzés az első feladat. A 

helyzetelemzés során a külső környezet, a természeti és közgazdasági környezetet értékeljük, 

majd a vállalkozás belső erőforrásait elemezzük. A belső tényezőket – elsőként a tőke javakat 

– a szerint vizsgáljuk, hogy a befektetett eszközeink (épületek, gépek, ingatlanok stb.), 

valamint a forgóeszközök milyen mozgásteret engednek a vállalkozásnak a jövőépítés 

szempontjából. A humán erőforrás számbavétele szintén a meglévő erőforrásokra épít. 

Vizsgálja, hogy a jelenlegi munkaerő állomány milyen feladatok elvégzésére képes, 

menynyire felkészült a fizikai, az adminisztratív és a vezetői állomány a közeljövőben 

elvárható kihívások elvégzésére. Mindezek tudatában egy adott vállalkozás elkészíti a 

koncepció, vagy más elnevezéssel az előtervét. Az előterv a főbb mérföldköveket, a 

lényegesebb, elérhető termelési, szolgáltatási paramétereket rögzíti. Mindezek elfogadását 

követően kerülhet sor az úgynevezett technológiai tervek kidolgozására. Ezzel párhuzamosan, 

illetve ezt követően kerül meghatározásra a tevékenységekhez kapcsolódó részletes pénzügyi 

terv. Ez abból a szempontból is fontos, hogy az adott vállalat/vállalkozás, vagy éppen 

nonprofit szervezet meg tudja tervezni pénzforgalmát. Ennek ismeretében lehet tervezni a 

működéshez szükséges hitelek igénybe vételének időütemezését, időszakos pénzfelesleg 

esetén a kedvező befektetések körét. Mindezek ismerete szükséges ahhoz, hogy a különböző 

mérlegeket – emberi erőforrás mérleg, eszközmérleg, tápanyag mérleg stb. – elkészíthessük, 

és számszerűsítsük, hogy mikor és milyen mennyiségben kell külső erőforrásokat bevonni, 

vagy a saját erőforrás felesleget kimutatni. 

 

A hagyományos tervezés egymásra épülő logikai rendszerének hiányossága, hogy nem veszi 

figyelembe – és e miatt korrekciót kíván – a külső környezetben, a jövőben várható 

változások valószínűsíthetőségét. Erre a már említett 70-es évek eseményei hívták fel a 

figyelmet, de ennek fontosságát a 80-as évek elején jelentkező amerikai olajválság még 

inkább megerősítette. A külső gazdasági környezetben beálló változások – visszatekintve az 

elmúlt 40 évre – egyre gyorsabban, váratlanul és kiszámíthatatlanul következtek be. Ezt 

szemlélteti a 2.2. ábra.  A 2.2. ábra tartalmi elemeiből látható, hogy az elmúlt évszázad első 

harmadában a külső gazdasági változások sebessége és a vállalati reakció idő egymáshoz 

viszonyított aránya azt bizonyította, hogy a cégek generálták a változást, vagy arra mutattak 

rá, hogy a külső környezet változását a cégek jól, előrejelezhetően tudták prognosztizálni.  
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Változékony- 

ság mértéke 

Jellemzők 

1900 

stabil 

1930 

reakív 

múltból 

kiinduló 

1950 

anticipativ 

a jövőből 

kiinduló 

1970 

felfedező 

2000 

kreatív 

Az események 

megismerhe-

tősége 

Az 
események 

ismeretlenek 

Az 

események a múlt 
tapasztalatai 

alapján 

megismerhetők 

Az események váratlanul 

következnek be, de 
előrejelzésükben mindig 

szímthatunk a múlt 

tapasztalataira 

Az 
események 

kiszámítha-

tatlanok, 
újszerűek, 

váratlanok 

A változások 

sebessége 

Lasabb, mint 

a vállalati 
reakció idő 

Közel van a 

vállalati reakció 
időhöz 

Gyorsabbak a változások, mint a vállalati 

reakció idő 

A jövő 

előrejelezhe-

tősége 

Könnyű, mert 

az 
események 

visszatérő 

jellegűek 

A jövő a 

múltból 
extrapoláció- 

val 

előrejelezhető 

A jövő előrejlezhető 

veszéleyeket és 

lehetőségeket 
tartogat 

A jövő csak 

részben 
előrejelezhe-

tő, nehezen 

felismerhető 
jelekből kell 

következtetni 

alakulására 

 

2.2. ábra. Az üzleti környezet változékonyságának hatása 
Forrás: Ansoff (1966) 

 

 

Ez a folyamat a 70-es évektől teljesen megfordult. A külső gazdasági környezetben beálló 

változások sebessége felgyorsult, az események váratlanul következtek be. A 90-es évek 

gazdaságpolitikai változásait például senki nem sejtette. Ki gondolta volna 1988-ban, hogy a 

Szovjetunió szétesik,  hogy leomlik a berlini fal, és lehetne még folytatni a mélyreható 

társadalmi, gazdasági változások felsorolását.  

 

Az előre nem tervezhető változások azonban nem jelenthetik azt, hogy tervezés felelsleges 

lenne. Olyan tervezési módszer alkalmazására van szükség,  amely a konvencionális tervezési 

eljárásnál alkalmasabb a jövőben várható változások figyelembevételére és kezelésére, a piaci 

versenykörnyezetben a versenytársak akcióinak figyelembevételére is. Ez pedig a stratégiai 

tervezés, valamint a terv végrehajtására alkalmas stratégiai menedzsment elmélete és 

gyakorlata. 

 

A „hagyományos” és a stratégiai tervezés számos elemében különbözik egymástól. Erre hívja 

fel a figyelmet a 2.3. ábra.  

 

 
STRATÉGIAI TERVEZÉS HAGYOMÁNYOS TERVEZÉS 

Nem rutinszerű Rutinszerű 

A szervezet egészére kiterjedő Működésre, részterületekre jellemző 

Alapvető, jelentős változás Kismértékű változás 

A környezet, vagy az elvárások 

által irányított 

Erőforrások által irányított 

 

2.3. ábra. A stratégiai és a hagyományos tervezés összevetése 
Forrás: a szerző (Nábrádi A.) saját munkája 

 

 

A stratégiai tervezés – a hagyományos tervezéssel ellentétben - nem lehet rutinszerű, mivel a 

jövőben beálló változásokat kívánja feltárni, a változásokra viszont fel kell készülni, 

következésképp öszszetett, és sok bizonytalan, kockázatot okozó elemekkel terhelt. Míg a 
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hagyományos tervezés elsősorban a működésre és a részterületekre koncentrál, addig a 

stratégiai tervezés sok esetben a vállalat/vállalkozás egészére kiterjed, következésképp  

alapvető és jelentős változásokat generál. Az igazán alapvető különbség pedig – és a stratégiai 

tervezést ez különbözteti meg minden más eljárástól – az, hogy amíg a stratégia döntően a 

külső gazdasági/politikai stb. környezetben beálló változások – vagy esetleg a tulajdonosi 

elvárások – által irányított, addig a hagyományos tervezés mindig a meglévő erőforrásokra 

építetten determinált. A tárgyalt kérdéseket nagyon jól kifejezi az IBM mottója 1999. évből. 

Ez jól körülírja a stratégiai tervezés fontosságát: „A jövő mozgó célpont. A jó tervezés segíti a 

pontosabb célzást!” 

 

A vállalat információs rendszerének milyensége, annak működési mechanizmusa a vállalat 

eredményes működéséhez nélkülözhetetlen, mivel a döntéshozatal szakmai megalapozottsága, 

a döntések megfelelő időben való meghozatala nagymértékben függ a rendelkezésre álló 

információk megbízhatóságától, azok időbeni rendelkezésre állásától. A vállalat információs 

rendszere az a rendszer, amely folyamatosan figyeli a vállalat környezetére vonatkozó és 

abból származtatható információkat, és ezzel egyidejűleg kezeli és figyeli a vállalatban zajló 

tevékenységekre, a vállalat és környezete közötti tranzakciókra vonatkozó adatokat is. (Erre a 

kérdésre a stratégia monitoringjánál részletesen kitérünk.) 

 

Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer feladata, hogy a vállalat belső érintettjeinek – sok 

vonatkozásban – ellentétes egyéni érdekeit összehangolja, egy mederbe terelje a vállalat 

érdekeivel. Ennek elérése csak az érintettek motivációjával biztosítható. Ezt a motivációt kell, 

hogy biztosítsa a vállalaton belül kialakított érdekeltségi és ösztönzési rendszer. 

 

Ellenőrző kérdések 

1) Definiálja a stratégia fogalmát? 

2) Definiálja a jövőkép fogalmát? 

3) Definiálja a küldetés fogalmát? 

4) Definiálja a stratégiai üzleti egység fogalmát? 

5) Definiálja a stratégiai menedzsment fogalmát? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

1) A szántóföldi növénytermesztést alapul véve hozzon példát a stratégiára? 

2) Az állattenyésztést alapul véve hozzon példát a stratégiára? 

3) Egy gyümölcstermesztéssel foglalkozó vállalat hűtőház létesítését tervezi. Változik-e  

       a vállalat stratégiája? (Véleményét részletesen fejtse ki és szakmailag támassza alá?) 

4) A hűtőház létesítéséhez kapcsolódóan lehet-e értelmezni a taktikai és operatív szintet?  

5) A  „MODELL Kft” stratégiai üzleti egységei; kukorica 154 ha, búza 124 ha, repce 33 ha  

     és a silókukorica 27 ha. Egyet ért-e ezen állítással? Állítását szakmailag indokolja is? 

   

Irodalomjegyzék 
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3) Baranya Megyei Vállalkozói Központ (2007): Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés.  

Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet. Pécs.   

4) Berei A. szerk.(1962): Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest. 121.o. 
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6)  Chikán  A. (2001): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest. 

7)  Gyulai  L.- Kresalek P. (2002): Üzleti tervezés. Oktatási segédanyag, BMGE, Budapest. 

8)  Jarjabka A. (2001): A startégia fogalmának modern jelentéstartalma. Vezetéstudomány 7- 
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2.2. A stratégiai tervezés, mint a stratégiaalkotás eszköze és megvalósításának 

alapja 

 
Az alfejezetben a stratégiaalkotás, a stratégiai tervezés ismeretanyagának áttekintésére kerül 

sor. Az ismeretanyag tárgyalását tartalmilag két tematikus egységre bontjuk. Az első az 

ismeretanyag általános összefüggéseit tárgyalja. A második tematikus részben kerül sor a 

tárgyalt ismeretanyag mezőgazdasági vállalatokra vonatkozó adaptálásra és értelmezésére. 

Erre azért van szükség, mert – ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk – a mezőgazdasági 

termelésnek vannak olya sajátosságai, amelyek stratégiai jelentőségű tényezőknek is 

minősíthetők. Az ismeretanyaghoz kapcsolódó módszertani kérdéseket – mivel a 

Döntéstámogató módszerek és eljárások és a Gazdasági elemzés c. elméleti és gyakorlati 

jegyzetekben részletesen megtalálhatóak – nem tárgyaljuk, azokra csak utalunk. Azon 

esetekben viszont, ahol a módszer fontos szereppel bír, vagy az említett jegyzetekben 

részletesen nem kerültek kifejtésre, azokat tárgyaljuk, kiemelve a módszer alkalmazásának 

előnyeit.  

 

 

2.2.1. A tervezés hierarchiája 

 

A stratégák kialakításánál a külső környezeti tényezők feltárása és minősítése nem 

nélkülözhető. Mindez azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban is csak az EU agrárpolitikája által 

generált politikai és gazdasági térbe, és a térbeli egységek – régiók –  stratégiájába  

ágyazottan lehet - a mezőgazdaságban is - versenyképes stratégiákat kidolgozni és értelmezni.  

 

A politikai és gazdasági tér milyenségét számos tényező befolyásolja, de meghatározóak a 

mindenkori kormány intézkedései, mivel ezek közvetlenül is hatnak és meghatározzák a 

nemzetgazdaság szereplőinek - így a mezőgazdasági vállalatoknak is - a működését és 

mozgásterét. A rendszerváltás, majd az EU-hoz való csatlakozás által generált politikai és 

gazdasági tér a stratégiaalkotást, a tervezést illetően is, új kihívásokat fogalmazott meg, új 

módszerek megismerését és alkalmazását tette szükségessé.    

 

Az EU-hoz való felzárkóztatást volt hivatva segíteni az első Széchenyi terv, amely a 2000-

2002. időszakot fogta át. Ezt követően kerültek kidolgozása a különböző stratégiákat 

tartalmazó dokumentumok, ezek megvalósítását elősegítendő számos törvény, kormárendelet 

stb. lépett hatályba.  A jövőt illetően a 2014-2020. időszakra szóló EU-s irányelvek, az ezzel 

összhangban lévő stratégiák számos vonatkozásban új helyzetet generálnak, amelyhez a 

vállalatoknak a jövőben – eredményes fennmaradásuk, versenyképességük megőrzése 

érdekében – alkalmazkodniuk kell.  

 

A vállalatok tehát, stratégiájuk kidolgozásánál nem függetleníthetik magukat a makro, és 

regionális szinteken kidolgozott stratégiáktól, az ezek által kijelölt mozgástértől. A különböző 

tervek kidolgozása másfajta szemléletet, és más, hatékonyabb módszerek, eljárások 

alkalmazását is igényelte. E módszerek alkalmazása biztosítja az EU elvárásainak megfelelő 

követelmények, a kapcsolódó programozási alapelvek érvényesítését a dokumentumok 
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kidolgozása során. E módszerek közül kell megemlíteni az integrált megközelítést lehetővé 

tevő életciklus-modellt. Az életciklus-modell a különböző szintű fejlesztési célokat folytonos 

és ismétlődő ciklusok sorozataként értelmezi. Adott ciklus több egymásra épülő fázisból áll. 

Egy adott ciklus a probléma felismerésével indul, ezt követi a stratégiaalkotás, a program 

kidolgozása, végrehajtás és végül az értékelés (monitoring). A ciklus különböző szinteken  - 

projekt, program és szakpolitika - is értelmezendő.  

 

Az életciklus-modell alkalmas az egyes szintek integrálására is, mivel a programot 

projektciklusok sorozataként, a szakpolitikát pedig programciklusok sorozataként kezeli, 

illetve értelmezi. Az elmondottakból az is következik, hogy ezek a ciklusok időben 

párhuzamosan, és különböző szinteken, azaz más dimenzióban zajlanak.   

 

A vázoltak az Európai Unió szakpolitikájából eredeztethetők, melynek lényege, hogy az EU 

támogatásait, csak az adott szakpolitika keretében életre hívott programokhoz kapcsolódó 

projektek és a projektet komplexen - a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően - 

tartalmazó pályázatok alapján lehet elnyerni.  

 

A szakpolitika az EU rendszerében „ egy adott átfogó problématerület kezelésére hosszabb 

távra elfogadott irányelveket, valamint az ezek követésére kijelölt cselekvési nyomvonalat 

jelenti, amelynek megvalósítását jól lehatárolt intézményrendszer működtetése és adott 

költségvetési ciklusra jóváhagyott eszközrendszer, illetve támogatási források alapoznak 

meg” (Kovács szerk.,2006). Az Európai Unió néhány fontosabb kapcsolódó szakpolitikája; 

 

 Közös versenypolitika 

 Közös agrárpolitika (1999-től a vidékpolitikát is magában foglalja) 

 Esélyegyenlőség 

 Környezetvédelmi politika 

 K+F politika 

 Strukturális politika (Strukturális Alapok felhasználása) 

 

A programozás a tervezésnek egy olyan folyamata, amely több egymást követő és egymásra 

épülő lépések sorozatát jelenti. A folyamat egy részletes helyzetfeltáró elemzéssel indul, 

melyet ezen elemzés eredményeivel koherens stratégia-alkotás (beavatkozási terv, cselekvési 

program) követ.  A programozás folyamata szakaszolható. A programozás, a hierarchia 

szintjétől és a tervezés előrehaladási fázisától függően egyaránt lehet: 

 

 Stratégiai programozás:  

 A stratégiai programozás a helyzetfeltáró elemzést, a prioritások meghatározását, a 

 programok definiálását, az intézkedéscsoportok megnevezését, kijelölését foglalja 

 magában. 

 Operatív programozás 

 A konkrét intézkedéseket és projekteket jelenti. 

 

A program a programozási folyamat végterméke, illetve eredménye. Tartalmát tekintve nem 

egyéb, mint a szakpolitika strukturált megjelenítése. Nemzeti szinten, komplexen a Nemzeti 

Fejlesztési Tervben jelenik meg. Mivel a program a programozás végterméke, és a 

programozás szakaszolható, ebből következik, hogy stratégiai és operatív programokat lehet 

elkülöníteni.  

 A stratégia program tehát a szakpolitika céljainak strukturált megjelenítése. 

Elemei; 
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 Prioritások: A fejlesztendő szakterületek fontosság szerinti 

rangsorolása. 

 Intézkedés csoportok: A fejlesztendő területek meghatározása. 

  

 Az operatív program egy adott, tehát konkrét fejlesztendő terület további 

részletezése, a fejlesztési feladatok keretbe foglalása, a konkrét beavatkozási 

terület megjelölésével. 

 

 Intézkedések: A fejlesztendő szakterület konkrét beavatkozási területeit 

határozza meg. 

 Projekt: Az életciklus-modell rendszerébe ágyazottan a projekt nem 

egyéb, mint az operatív programokban megjelenő konkrét intézkedések 

keretében megvalósítandó összetett feladatok megjelenítői, illetve 

eszközei, amelyek a programozás elvével összhangban, a stratégiai 

programok megvalósítása révén, közvetve járulnak hozzá az átfogó, 

stratégiai célok megvalósulásához.   

   

Fontos annak megemlítése is, hogy a tervezési munka megszervezésénél, a módszerek 

megválasztásánál további szempontokat is figyelembe kell venni. E szempontok az EU-s 

programok alapelveit jelentik, amelyek az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

 A koncentráltság elve azt jelenti, hogy a különböző forrásokat összehangoltan kell 

felhasználni úgy, hogy az előre meghatározott prioritások területén érjenek el 

koncentrált hatást. 

 A programozás elve azt követeli meg, hogy a támogatások ne összefüggés nélküli 

projektek formájában, hanem komplex programokon keresztül valósuljanak meg. 

 A partnerség elve az érintettek szerepét emeli ki. Lényege, hogy az elképzelt 

fejlesztéseket az adott területen működő szervezetek összehangolt, partneri 

kapcsolatának segítségével kell megvalósítani. Tehát fontos szempontként kell 

kezelni, hogy az érintettek azonosuljanak, elfogadják az elképzelt fejlesztéseket. 

 A társfinanszírozás elvének érvényesítése – adott nagyságrendű saját erő biztosítását 

jelenti – lehet garancia arra, hogy az érintettek felelősségteljesebb hozzáállást 

tanúsítsanak a megvalósítandó projekthez, programokhoz. 

 

A hierarchia egyes szintjei az elemek ismeretében beazonosíthatók (2.1. ábra). A 2.1. ábrán 

szereplő, még nem értelmezett fogalmak az alábbiak: 

Koncepció: Eredeti jelentését alapul véve, egy tervet megalapozó szakmai 

dokumentum. Fő célja a hosszútávra szóló célok megfogalmazása. Döntési 

kompetenciával bíró szervezet jóváhagyása után alapját képezi a politikának. 
Politika: Hosszú távra szóló fejlesztési célokat tartalmazza. A döntési kompetenciával 

bíró szervezet által elfogadott koncepción alapul. 

 

Az ábrán vázolt hierarchia szintek tartalmi elemei végső soron magukban hordozzák a 

vállalati stratégia szempontjából a „lehetőségeket” és a „fenyegetéséket” egyaránt. Mindez azt 

jelenti tehát, hogy a külső tényezők elemzésénél az egyes hierarchia szintek által kijelölt 

mozgástérben kell, hogy a vállalat – az elemzés egyéb eredményeit is alapul véve – 

pozícionálja magát. Az értelmezett fogalmak, a hierarchia szintek, azok egyes elemei – ezt a 

későbbiekben szintén látni fogjuk – vállalati szinten is értelmezhetők, adott esetben más 

tartalommal.
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2.1. ábra: A tervezési struktúra hierarchia szintjei és elemei 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája
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2.2.2. A stratégiai tervezés, mint a stratégiaalkotás eszköze 

 
A stratégiai tervezés folyamatát, annak egyes szakaszait, a szakaszokban jelentkező tervezési 

feladatokat és menedzsment funkciókat a 2.2. ábra összefoglalva szemlélteti.  Székely (2000: 

238) a tervezés általános célkitűzéseit az alábbiak szerint foglalja össze: 

 

 a vállalat működéséhez és a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések alapját a terv 

képez, 

 a működés (az irányítás és a végrehajtás) programja, és 
 az ellenőrzés dokumentuma.  

 

A stratégiai tervezés sajátosságai természetesen nem módosítják a fentiekben megírtakat, de 

azt látni kell, hogy a stratégiai tervezéssel szemben megfogalmazott követelmények jelentős 

változáson meneteken keresztül, ahogy ezt az egyes tervezési szemléletek, a stratégiai 

tervezés  életre hívását előidéző feltételrendszerek tárgyalásánál is láttuk.  

 

Ahogy ez a 2.2. ábrán látható, a stratégiai tervezés folyamata a vállalat jövőképének 

megfogalmazásával indul és a stratégiai változatok kimunkálásáig tart. A stratégiai tervezés 

folyamatában jelentkező tervezési feladatok az alábbiak:  

 

 A vállalat jövőképének és küldetésének megfogalmazása.  

 A vállalat külső környezetének elemzése. 

 A vállalat belső helyzetfeltáró elemzése. 

 A stratégia megfogalmazása 

 A stratégiai célok megfogalmazása. 

 A stratégiai programozás 

 A stratégiai változatok kimunkálása. 

 

A tervezést követi a vállalat számára legjobb stratégiát adó változat kiválasztása, a stratégiai 

változatok közül. A stratégiai változatok közötti választás tehát már nem a tervezés 

folyamatához tartozik. A választás egyben döntést is jelent. Ezt a döntést  - a vállalati 

formától is függően –  a felső szintű vezetés, illetve döntési kompetenciával rendelkező felső 

szintű testület, vagy adott esetben egy személy hozza meg.    

 

A döntést a stratégia megvalósítása követi. A stratégiai terv, annak egyes tartalmi elemei – 

több tényezőtől is függően – az üzleti tervben, pályázatok megvalósíthatósági tanulmányában, 

az éves operatív tervben és azok funkcionális tervrészeiben jelennek meg. Az egyes 

tervtípusokban megjelenő feladatok vagy a tervévben, vagy éven átívelők is lehetnek.  Ebből 

következik, hogy a különböző időtávú, célú és funkciójú tervek a vállalat tervrendszerét 

adják, amelyben az egyes tervek, annak részei szoros kölcsönhatásban állnak egymással.  A 

stratégia végső soron az operatív tervekben konkretizálódik, és ezeken keresztül valósul meg.   

 

 

2.2.2.1. A jövőkép és küldetés 

 

Ha a vállalat stratégiát kíván alkotni, akkor a jövőkép (vízió) megfogalmazására 

mindenképpen szüksége van. A stratégiaalkotás a jövőkép megfogalmazásával is kezdődhet. 

A jövőképben a vállalat menedzsmentje vázolja azt a kívánatos jövőbeli állapotot, amit a 

vállalat a stratégiai időtáv végéig el szeretne érni. A jövőkép tehát tartalmazza, hogy a vállalat 

menedzsmentje; 
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2.2. ábra: A stratégiai tervezés folyamata 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 
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 Milyen jövőbeni állapotot képzel a szervezet számára? 

 Milyen tevékenységekkel kívánja ezt elérni? 

 Milyen képességekkel rendelkezik a vállalat a jövőkép eléréséhez? 

 

Decentralizált gazdasági rendszerekben, amelyekben a vállalatok önálló döntési 

kompetenciával is rendelkeznek, „elvesztik tájékozódási képességüket és képtelenek a 

következetes előrehaladásra, fejlődésre, ha nem vázolják fel fő céljaikat, és nem határozzák 

meg azokat az etikai értékeket, azt az üzleti filozófiát, amit általában követni szeretnének.” 

(Székely, 2000).  Ahogy ez a 2.2.  ábrán látható, a jövőkép kialakítása a helyzetértékelés előtt 

történik. Ez az algoritmus azonban azt a veszélyt rejti magában  – amit az elemzés 

eredményei is alátámaszthatnak -, hogy a jövőkép túlságosan elrugaszkodik a valóságtól, ezért 

elérésének nem lesznek meg a feltételei, azaz nincs realitása a jövőképnek.  Előnye lehet ezen 

algoritmus választásának az, hogy mivel a jövőképben megnevezésre kerülnek a jövőkép 

elemei is, ezért ezek ismeretében könnyebben és pontosabban behatárolhatók az elemzés 

területei, az elemzés adatbázisa, időtávja, az alkalmazni kívánt módszerek stb. 

 

Az elemzés után készült jövőkép megfogalmazásának szintén vannak előnyei és hátrányai 

egyaránt. Előnyként említhető, hogy az elemzés eredményei rendelkezésünkre állnak. Tehát 

azok az információk is birtokunkban vannak, amelyek a jövőkép kialakítása szempontjából 

fontosak. Ebből eredően tehát kedvezőbb lehet a jövőkép elérésének lehetősége. Hátránya 

lehet az, hogy „nem merünk nagyokat álmodni”, azaz óvatosabban járunk el. 

 

A jövőképpel szemben megfogalmazott elvárások az alábbiakban összegezhetők (Mészáros, 

szekr., 2011): 

 

 A jövőkép elemei koherensek legyenek, egységet alkossanak. 

 Általános iránymutatásként szolgáljon a jövőre vonatkozóan az érintettek számára.  

 Az érintettek számára legyen motiváló.  

 Rövid, tömör, érthető legyen. 

 Figyelemfelkeltő legyen, de ugyanakkor reális is a célállapotot illetően. 

 Érzelmi töltés – a motiváló és lelkesítő elemeken kívül – ne legyen a 

megfogalmazásban. 

 

Kötelező tartalmi elemei: 

 

 Időtáv vagy időpont szerepeljen a megfogalmazásban. 

 Tartalmi elemei utaljanak a legfőbb tevékenységeire a vállalatnak. 

 A szervezet jelenlegi helyzete, pozíciója és ehhez viszonyítva hova szeretne eljutni a 

vállalat. A számszerűsített érték még konkrétabbá teszi a célállapotokat. 

 

A fentiek figyelembevételével és azok érvényesítésével kerülhet sor a jövőkép szöveges 

megfogalmazására. 

 

Horváth (2006) meghatározása szerint: „míg a küldetés az alapvető értékekről, normákról, 

elvekről és szerepekről szól, addig a jövőkép konkrét célállapotot, stratégiai szándékokat ír le, 

időhorizontot jelöl ki és tevékenységeket határoz meg.” 

 

A vízióban rögzítettek tehát nem az értékrenddel, az elvárásokkal kapcsolatosak, hanem a 

konkrétan megfogalmazott elvárható jövőbeni - de még csak általánosan megfogalmazott - 



 

 

 19  

célokra összpontosít. Végső soron arra adja meg a választ, hogy a szervezet, a vállalat mivé 

szeretne válni. A vízió nem más, mint a szervezet jövőképe, üzleti útiránya, rögzítve azt, hogy 

a cég hová akar eljutni és mit kíván elérni. Az alábbi, gyakorlatból vett példa jól 

alátámasztja a fentiekben leírtakat. A Tyson Food Inc. vállalat vízióját a következőkben 

fogalmazta meg: 

 

„Célunk, hogy a világ legjobb minőségű fehérjéjét állítsuk elő, amellyel egy időben 

maximáljuk részvényeink értékét, megtartva eddig elért belső eredményeinket és az, hogy 

kedvező munkahelyi légkört teremtsünk a munkavégzéshez.” (Forrás: Tyson Food honlap 

2010; a szerző saját fordítása) 

 

Mi mondható el a cég jövőképéről? Ma még a Tyson cég nem felel meg a jövőképben 

rögzített elvárásoknak. De van elképzelésük arra vonatkozóan, hogy mi legyen az. A világ 

legjobb minőségű fehérjéje természetese arra utal, hogy a baromfi termékek esetében adjon 

valami egyediséget, különlegességet, ami vonzóvá teszi termékeit a vásárlóknál és a 

fogyasztóknál. A részvények maximálása a tulajdonosok felé továbbított üzenet, csakúgy, 

mint az eddigi eredmények megtartása. A gazdasági válság, minden szektorban kifejtette 

hatását. Csökkenésekről, leépülésekről volt, van tele a gazdasági sajtó. Azt, hogy egy 

multinacionális nagyvállalat az eredmények megtartását tűzi ki célul, nagy kihívás. Azt, hogy 

mindezt elérjék számos konkrét erőfeszítést, aktív lépéseket kell tenniük a világ sok 

országában. 

 

A vállalat küldetése nem más, mint az érdekcsoportok alapnyilatkozata az értékrenddel és az 

elvárásokkal kapcsolatosan. Az üzleti küldetés szoros összefüggésben van a jövőképpel is.  

Egy vállalatnak is meg kell határoznia, hogy mi lesz az a konkrét ideológia, amelynek 

alárendelve kívánja végezni – tartósan – tevékenységét, amely meghatározza egyediségét, 

amelyhez igazodva tevékenykedik. A küldetés közvetíti az érintettek felé, hogy a szervezet 

tisztában van önmagával, rögzítette értékrendjét, van hitvallása, ami minden más hasonló 

szervezettől megkülönbözteti, tehát bizonyítja, hogy a vállalat rendelkezik identitással. 

Hogyan fogalmazzuk meg az üzleti küldetést? Milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljen? A 

küldetés megfogalmazására, tartalmi elemeire nem lehet általános érvényű ajánlásokat tenni, 

néhány alapelvet azonban célszerű figyelembe venni:  

 

 Ne legyen túl hosszú, javasolt, hogy 200 szónál kevesebb legyen.  

 Pozitív érzést, emóciót tükrözzön a vállalatról, azt az impressziót sugallja, hogy a 

cég sikeres úton jár. 

  Különböztesse meg a céget minden más vállalkozástól. 

 Végül, de nem utolsó sorban fontos alapelv, hogy a szervezet minden szintjén 

ismerjék és értsék meg a missziót. 

 

Egy vállalat küldetése lehet például az, hogy gazdasági, szociális és környezeti szempontból 

hosszú távon a vállalat fenntartható legyen, vagy, hogy a versenytársakhoz képest prosperáló, 

olyan szervezet legyen, amely az EU-s forrásokat maximálisan ki tudja használni. Manapság 

gyakran lehet találkozni a fenntarthatóság követelménye miatt olyan küldetés nyilatkozattal,  

hogy a cég garanciát vállal termékeire, szolgáltatásaira. Újabban az üzleti küldetés kiterjed 

olyan területekre is, mint például a felelősségvállalás, gondoskodás, üzleti partnerekkel 

szembeni viselkedés, saját dolgozókkal kapcsolatosan azok többlet teljesítményének 

elismerése. A küldetés kialakítása, céljának érvényesítése a megfogalmazásban nem egyszerű 

feladat.  Vegyünk egy gyakorlati példát a küldetésre és „olvasunk” belőle. A példa a világ 

legnagyobb baromfi- és baromfitermék-előállító konszernje az amerikai Tyson cég 
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küldetésnyilatkozata: 

 

„Küldetésünk, hogy olyan megbízható és minőségi élelmiszeripari termékeket állítsunk elő és 

értékesítsünk, amelyek illeszkednek a mai változó életmódhoz azért, hogy a legjobb embereket 

az élelmiszeriparban megtarthassuk, jutalmazzuk, számukra a céget vonzóvá tegyük.” (Tyson 

2010) 

 

A cég filozófiájában egyszerre több dolog is megjelenik. Utal a misszió arra, hogy 

megbízható (élelmiszerbiztonság és élelmiszerhigiénia) terméket kíván előállítani, ami 

ráadásul illeszkedik a XXI. századi elvárásokhoz, a változó életmódhoz. Mégis milyen 

tartalommal rendelkeznek ezek az elemek? A változó életmód sejteti, hogy közvetlenül, a 

fogyasztókhoz eljuttatandó termékek köre - a változó szokásoknak megfelelően – bővül. Ha 

valaki meglátogatja a Tyson Food Inc. honlapját, szembesül azzal, hogy a küldetésben 

vállaltakat a cég folyamatosan teljesíti. A termékismertetőknél láthatjuk például a grillezésre 

kész mellfilé-t, a konyhakész grillezett csirkemellet, amit csak „melegíteni” kell. Négy 

különböző kiszerelésben és ízesítésben megjelenik a változó életmódhoz kapcsolódó új 

termékük az „Any’tizers”, ami nem más, mint csirke „snack”, más néven csirke „falatok”. E 

termékek kiválóan alkalmasak az új életvitel jellemző – nassolás, gyorsételek fogyasztása stb. 

– szokásaihoz. A cég küldetésében megjelenik a vállalati felelősségvállalás is. A legjobb 

dolgozók megtartása, jutalmazása a cég vonzóbbá tétele érdekében. 

 

A másik példa a  magyar Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. cég hitvallása, melyet a cég, 

integrált minőségirányítási politikájában fogalmazott meg: 

 

„Cégünk legfőbb törekvése küldetésének... megvalósítása, amely a kiváló és biztonságos 

termékeken, a vevő és a fogyasztó megelégedettségén alapul, biztosítja a tulajdonosok, a 

munkatársak, a partnerek, a társadalom és a környezet érdekeinek egyensúlyát.” (Gallicoop 

2009). 

 

E küldetésben is megjelenik a kiváló és biztonságos termék előállítás, de kiegészül 

ugyanakkor a fogyasztói megelégedettség tartós fenntartásának igényével. Sajátosan jelenik 

meg a cég küldetésében az érdekcsoportok elvárásának rögzítése. Fő hitvallásuk az egyensúly 

megtartása, a balanszírozás, ami a tulajdonosok, a munkatársak, a partnerek (vélhetően 

beszállítók, alvállalkozók), a szélesebb értelemben vett társadalom és a környezet (vélhetően 

természeti) együtteséből tevődik össze. (Gallicoop honlap, 2010. május) 

 

 

2.2.2.2. A vállalat külső környezetének elemzése 

 

Mivel a vállalat nem függetlenítheti magát környezetétől, azzal szoros kölcsönhatásban van, 

működése szempontjából az elemzésnek a külső környezet tényezőit is fel kell tárnia. Erre 

azért is szükség van, mert a vállalat működését és hatókörét e tényezők közvetlenül vagy 

közvetve befolyásolják. Ezek a külső tényezők ugyanis felerősíthetik, vagy gyengíthetik a 

vállalat adottságainak, feltárt tényezőinek negatív vagy pozitív hatásait, végső soron a vállalat 

pozícióját. A környezeti tényezők potenciális lehetőségeket, de egyben veszélyforrásokat is 

jelenthetnek. Az elemzés során vizsgálni kell a makro-, és mikrokörnyezetet egyaránt. A cél, 

hogy feltárjuk és minősítsük a vállalat stratégiájának kialakítása érdekében azokat az 

általános-, (makró) és mikrokörnyezeti (versenykörnyezet) tényezőket, amelyek – rendre – 

mint „lehetőségek” és „ fenyegetések” kezelendők. Erre azért is szükség van, mert a vállalat 

menedzsmentjének ismernie kell vevőit, beszállítóit, az aktuális és várható gazdaságpolitikát, 
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a gazdasági jogszabályokat, szociokulturális elemeket stb., mondhatni állandóan 

összpontosítania kell a külső gazdasági környezetben éppen aktuális, vagy nagy 

valószínűséggel beálló változásokra. A vállalkozás külső környezetét alapvetően nem tudja 

befolyásolni, de fel tud időben készülni a jövőben várható változásokra, a lehetőségek 

kihasználására, csakúgy, mint a fenyegetések csökkentésére, esetleg megszüntetésére.  

 

A makro környezet elemzése: Azoknak az általános érvényű tényezőknek a feltárására és 

minősítésére irányul, amelyek a vállalat jelenlegi és jövőbeni működést, hatókörét 

meghatározzák. E tényezők feltárása, a stratégiaalkotás szempontjából releváns területekre 

kell, hogy irányuljon, melyek az alábbiakban összegezhetők (Székely,2000): 

 

 nemzeti/nemzetközi gazdasági környezet, 

 technológiai/tudás környezet, 

 kormányzati/politikai környezet, 

 természeti környezet, 

 társadalmi környezet, 

 kulturális/érték környezet. 

 

A gazdasági környezet vizsgálata ki kell, hogy terjedjen a tőke, és pénz piacok jelenlegi 

helyzetére, a várható változásokra és azok mértékére, például a hitelkondíciók, a kamatok 

várható alakulása, az értékpapírok, deviza árfolyamok elemzésére stb. Fontos külső 

tényezőként kell kezelni a munkaerő helyzetét, az erre ható jövedelemszabályozás, a 

közterhek stb. várható alakulását is. 

 

A technológiai/tudás környezethez kötődően  – a vállalat tevékenységét alapul véve – fel kell 

tárni a K+F tevékenység eredményeit, az innovatív megoldásokat, mindezek gyakorlati 

bevezetését támogató eszközöket. Ez azért bír jelentőséggel, mert az új technológiai 

megoldások új termékek és  - ehhez kapcsolódóan -  folyamatokat generálnak. A technológia 

színvonala nagymértékben befolyásolja a termék minőségét, a termelés költségszintjét stb. 

 

 A kormányzati/politikai környezet az érvényben lévő törvényi szabályozással, a 

gazdaságpolitika alkalmazott eszközeivel (adó- és jövedelemszabályozás stb.) gyakorol hatást 

a vállalatok működésére és gazdálkodására. A politikai döntések alapvetően befolyásolják a 

vállalati döntéseket is, ezért vizsgálata fontos.  

 

A természeti környezet megóvása, a fenntarthatóság kérdése napjainkban már nem 

megkerülhető, a versenyképességet meghatározó tényezőként kell kezelni. Ez még 

hangsúlyozottabban jelenik meg olyan ágazatok esetében, amelyek közvetlenül is kapcsolatba 

vannak a természettel, igénybe veszik és használják is a természeti erőforrásokat (mező- és 

erdőgazdaság, halászat, bányászát stb.). A kapcsolódó törvényi szabályozás - talajok nitrát 

terhelhetősége, környezetvédelmi bírságok, az állatjóléti támogatások stb. - közvetlenül is 

hatnak a vállalatok működésére.  

 

A társadalmi és kulturális értékek területén jelentkező változások, trendek szintén nem 

hagyhatók figyelmen kívül. E területek, például az egészséges életmód előtérbe kerülése, a 

fogyasztói szokások, egyes termékek piacának változásai, trendjei stb.  

 

Az elemzéshez a kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt használni lehet. A gazdasági 

és társadalmi környezet elemzéséhez a kvantitatív módszerek alkalmazhatók; matematikai 

statisztikai módszerek, modellezés technikái stb.   
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A politikai, társadalmi és kulturális területek – a területek sajátosságai miatt – elemzéséhez a 

kvalitatív módszereket kell alkalmazni, de egyes esetekben a forgatókönyvek (szcenáriók) 

kidolgozása sem nélkülözhető. E területeken a tényezők feltárása és azok minősítése már nem 

tekinthetők teljesen objektívnek, a bizonytalansággal, a kockázattal, az egyes tényezők 

bekövetkezésének valószínűségével is számolni kell. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a 

döntéshozó/k szubjektivitása, az egyéni preferenciák is megjelennek a kapott eredmények 

minősítésében.  

 

A makro környezet elemzésének egyik leggyakrabban alkalmazott módszere a PEST elemzés 

A módszerrel a makro környezet jól definiálható területeit lehet elemezni az alábbi négy 

dimenzió mentén: politikai (Political), gazdasági (Economic), társadalmi- kulturális (Socio-

cultural), a technológiai (Technological).  A mezőgazdaság szempontjából – ahogy ezt az 

előzőekben is láttuk – a természeti (Enviromental) környezet állapotára vonatkozó elemzését 

is el kell végezni, a mozaik szó tehát kiegészül ezzel (PEEST)  
 

A mikrokörnyezet elemzése végső soron az iparági versenykörnyezetre és az azt alakító 

szereplőkre terjed ki. Ebből eredően az elemzés során elvégzendő feladatok:  

 

 Piac azonosítása és szegmentálása. 

 A vevők és igényeinek feltérképezése. 

 A beszállítók helyzetének feltárása. 

 A szövetségesek feltérképezése. 

 A versenytársak pozíciójának elemzése.   

 

(A kapcsolódó ismeretek a Marketing terv készítése c. jegyzetben megtalálható). Az elemzés 

eredményei különösen az üzletági stratégiák portfóliók kialakításánál fontosak. Az 

elemzéshez használható eszközök szorosan összekapcsolódnak az adott terület (iparág) 

vertikumával, a vevői igények felmérésével, a piac szegmentálásával és a vevői célcsoport 

meghatározásával stb. Az alkalmazható módszerek; termék életciklus görbe, GE piac-termék 

mátrix, a KFÉM (Külső Faktor Értékelő Mátrix), a Porter-féle öt tényezős modell, egyéb 

portfólió elemzési technikák, stb.  

 

A mezőgazdaságot illetően a mikrokörnyezet elemzéséhez a „Porter-féle 5 versenyző” 

modellt célszerű alkalmazni (Székely, 2000). A modell egyes tartalmi elemeit a 2.3. ábra 

foglalja össze és egyben szemlélteti is az egyes elemek közötti kapcsolatokat.  

 

A modell központi eleme, a már működő vállalatok közötti verseny. E vállalatok 

versenytársai egymásnak, mert küldetésük azonos, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy 

ugyanazon terméke piacán jelennek meg, tehát nincs különbség üzleti tevékenységük között.  

Ha e piacon megfelelőek az üzleti kilátások, a kívánt jövedelem e piacon realizálható, akkor 

más vállalatok is szeretnének erre a piacra belépni (új belépők).  Ez a verseny erősödését 

jelentené. Az új belépők különböző akadályokba ütköznek. (Az akadályok a 2.3. ábrán a 

félkövéren írt szöveg alatt kerültek felsorolása.) A vásárlók magatartása – ahogy ez az ábrán 

is látható – változik, ezáltal befolyásolják a versenyhelyzetet. A vevők versenyhelyzetre 

gyakorolt hatása a helyettesíthető termékek keresletének változásában jelenik meg.  

 

A tág értelemben vett szállítók (nyers- és alapanyagok, a munkaerő, a tőke, a szaktudás 

„szállítói” is hatással vannak (tevékenységük gazdasági vetülete miatt) a versenykörnyezet 

szereplőire, azok magatartására.  
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Belépési akadályok 

A méret ökonómiája 

Termékdifferenciálás 

Márkahasználat 

Átállási költség 

Disztribúciós csatornához való 

hozzájárulás 

Tőkeszükséglet  

Korszerű technológiához való 

hozzájutás 

Gyakorlat, tanulás 

Kormányakciók 

Védelem 

Szabályozás 

A politika következetessége 

Országok közötti tőkemozgás 

Vámok, árfolyamok 

Külföldi tulajdon  

A versenytársaknak nyújtott 

támogatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új belépők 

fenyegetése 

 

 

Vetélkedés a versenytársak között 

A versenytársak közötti koncentráció 

és egyensúly 

Gazdasági növekedés 

Állandó költségek 

Termékdifferenciálás 

Váltakozó kapacitásnövekedés 

Átállási költségek 

Testületi stratégiai célok 

Kilépési akadályok 

Eszközspecializáció 

A kilépés egyszeri költsége 

Stratégiai kölcsönkapcsolatok más 

cégekkel 

Emocionális akadályok 

Kormány- és szociális restrikciók 

 

 

 

Szállítók 

 

A szállítók 

alkuereje 

 

 

 

 

 

 

A vevők 

alkuereje 

 

 

Vevők 

 A szállítók ereje 

A fontos szállítók száma 

A helyettesítő termékek 

elérhetősége 

A helyettesítő termékekre való 

átállás költsége 

A szállítók fenyegetése: 

előrefelé haladó integráció 

Az iparág fenyegetése: 

visszafelé haladó integráció 

A szállítók hozzájárulása: 

minőség vagy szerviz 

A szállítók okozta költségek 

aránya 

A szállítók profitjához való 

hozzájárulás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyettesítők 

fenyegetése 

A vevők ereje 

A fontos vevők száma 

A helyettesítő termékek elérhetősége 

A vevők átállási költsége 

A vevők fenyegetése: visszafelé 

haladó integráció 

Az iparág fenyegetése: előrefelé 

haladó integráció 

Hozzájárulás a vevők termékeinek 

minőségéhez, szerviz 

A vásárlók költségeihez való 

hozzájárulás aránya 

A vásárlók profitabilitásához való 

hozzájárulás 

 

 

  

 

 

   

  

                                            A helyettesítők elérhetősége 

     A közeli helyettesítők elérhetősége 

A felhasználók átállási költsége 

    A helyettesítő terméket előállítók 

 profitabilitása és agresszivitása 

                                                Helyettesítők ára-értéke 

 

 

2.3. ábra: A Porter-féle öttényezős modell 
Forrás: Székely (2000:245) 

Szállítók Vevők 

Helyettesítők 

Új belépők 

 

Versenytársak 
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Egy teljes termékpálya elemzésénél használható módszer az OT (opportunities, threats, 

lehetőségek, veszélyek) analízis. A külső gazdasági környezetben valószínűsíthető 

változásokat csoportosítjuk a szerint, hogy melyek azok, amelyek a jövőben lehetőségként 

figyelembe vehetők, és melyek azok, amelyek veszélyeket hordozhatnak magukban a 

misszióban megfogalmazott elvárásokat illetően. A lehetőség/veszély mátrix már önmagában 

is segíthet a jövő stratégiájának kialakításában, hiszen a veszélyek eliminálása, a lehetőségek 

felkarolása akciótervek kidolgozására adhat iránymutatást. A külső környezet 

számszerűsítésére alkalmas eljárás az ún. Külső Faktor Értékelő Mátrix (KFÉM).  

 

A külső környezeti tényezők elemzéséhez kapcsolódóan kell kiemelten megemlíteni, a makro 

szinten kidolgozott stratégiákat, a régiók operatív fejlesztési programjait, az adott  

vertikumhoz kapcsolódó makroszintű stratégiák ismeretét illetve elemzését is. E térbeni 

dimenziók és területek magas prioritási fokkal bírnak, elsősorban, mint versenykörnyezet 

kezelendők. 

 

A vázolt ismeretanyag alapján belátható, hogy a külső tényezők feltárása, a „lehetőségek”  és 

„fenyegetések” beazonosítása, rendkívül sokrétű és munkaigényes feladat. Az is egyértelmű 

kell, hogy legyen számunkra, hogy az eredmények minősége, szakmai megalapozottsága 

alapvetően befolyásolja a vállalat stratégiai irányainak, stratégiai programjainak 

kidolgozását.     

 

 

2.2.2.3. A vállalat belső helyzetfeltáró elemzése 

 

A vállalat belső helyzetének elemzése azt a célt szolgálja, hogy megállapítsa a vállalat 

jelenbeli pozícióját. Ez végső soron abban nyilvánul meg, hogy feltárjuk a vállalat erősségeit 

és gyengeségeit. Az elemzésnek ki kell terjedni a vállalat egészére, valamennyi 

tevékenységére. Az elemzésnél célszerű a vállalat értékteremtő folyamatainak mentén 

haladni. Ezt biztosítja az érték-láncolat modell. A modell elemeit, és struktúráját az 2.5. ábra 

szemlélteti.  

 

Az ábrán szereplő tevékenységek alapján megállapítható, hogy a modell a vállalat valamennyi 

tevékenységét magába foglalja. Ez által biztosítja, hogy az elemzésből egyik terület se 

maradjon ki. Ennek hangsúlyozás azért fontos, mert a vállalat által előállított érték 

láncolatokban mindegyik tevékenységnek megvan a helye és szerepe. Egy adott tevékenység 

színvonala, annak megfelelősége, vagy nem megfelelősége jelenti – a reálfolyamatokhoz 

kapcsolódóan - a vállalat erősségeit illetve gyengeségeit.  

 

A modell komplex, a piaccal való kapcsolattartás (Marketing és értékesítés, ügyfélszolgálat) 

is szerepel a modellben. Az elsődleges tevékenységek a termek/szolgáltatás előallitasahoz 

kapcsolódó, közvetlen tevékenységeket (funkciókat) jelentik. A támogató tevékenységek és 

tényezők az elsődleges tevékenységek (funkciók) működését támogatják, hogy működésük  

optimális legyen.  

 

Az elemzés első területe a vállalat infrastruktúrája. Ez alatt első sorban a vállalat 

információs, kommunikációs, disztribúciós rendszerét kell érteni. Ezen túlmenően az elemzést 

a tervezés, finanszírozás, számvitel, és a menedzsment (általános és minőségmenedzsment) 

rendszerek esetében is el kell végezni.  
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2.5. ábra: Az érték-láncolat modell 
Forrás: Székely (2000) alapján a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

 

A humán-erőforrás menedzsment elemzése komplex kell, hogy legyen, valamennyi 

kapcsolódó kérdést elemezni kell (munkaerő felvétel, bérezési és ösztönzési rendszer, 

termelékenységi mutatók alakulása stb.).  

 

A technológiai és termékfejlesztés elemzése a technológiák színvonala állapotának felmérését 

szolgálja. E tevékenységhez kapcsolódóan a K+F eredményeit, az innovációs fejlesztési 

lehetőségeket, és e tevékenységek hatékonyságát is elemezni kell.  

 

Az erőforrás-ellátás elemzésének eredményei – kapcsolódóan az elsődleges 

tevékenységekhez – felhívhatják a figyelmet az erőforrások allokációjával kapcsolatos 

anomáliákra a vállalatnál.  

 

Az elsőleges tevékenységekre vonatkozóan a befele irányuló logisztika a termelés zavartalan 

anyagellátását kell, hogy biztosítsa. Ezzel összefüggésben vizsgálni szükséges a készletek 

alakulását, a készletezés tárgyi, műszaki feltételeit, a szállítókapacitást, a szállítójárművek 

üzemeltetésének (beosztás, ütemezés) helyzetét.  

 

Az átalakítás műveletei végső soron a termelési és szolgáltatási folyamatokat foglalják 

magukba. A mezőgazdaságban a termelési folyamatok önmagukban is bonyolult, műszaki-

gazdasági- biológiai rendszerek. Elemezni kell a termesztés- és tartástechnológiákat. Az 

elemzés trágyát a naturális hatékonyság, a jövedelemtermelő képesség vizsgálata stb. képezi.  

 

A kifelé irányuló logisztika elemzése a disztribúcióra, a késztermék készletezésre stb. terjed 

ki. 

 

A marketing és értékesítés elemzése a vevőállomány menedzselésének színvonalára, az 

árképzés rendszerére, az értékesítési csatornákra terjed ki. 

 

Az ügyfélszolgálat elemzése magába foglalja a termék és szolgáltatás értéke megőrzésének 

helyzetvizsgálatát, a vevői megelégedettséggel kapcsolatos rendszer működési mechanizmust 

stb. Az elemzés során azonban nem csak a reálfolyamatokat kell elemezni, hanem azok 

pénzügyi vetületeit is. Mindez azt jelenti tehát, hogy vállalati szinten és az tevékenységek 

szintjén is el kell végezni a pénzügyi elemzést. (Az egyes területekhez kapcsolódó elemzési 

módszerek, a Gazdasági elemzés elméleti és gyakorlati jegyzetben találhatók meg. ) 
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A vállalat külső tényezőinek „lehetőségek” és „fenyegetések”, a vállalat belső helyzetfeltáró 

elemzése során megállapított „erősségek” és „gyengeségek” feltárását együttesen SWOT 

analízisnek nevezzük (2.6. ábra).   

 

BELSŐ HELYZET 

Erősségek Gyengeségek 

Mindazon információk összessége, amelyek 

a cél/ok megvalósítása szempontjából 

helyzetünket pozitívan befolyásolják. 

 - Milyen előnyeink vannak? 

 - Mit csinálunk jól? 

 - Melyek a kedvező adottságaink? stb. 

Mindazon információk összessége, amelyek a 

problémát, a negatív helyzetet előidézték, 

amelyek a szűk keresztmetszetet jelentik a 

cél/ok megvalósítása szempontjából.  
 – Mely tényezők jelentenek hátrányt? 

 - Mit csináltunk rosszul? 

 - Melyek a kedvezőtlen adottságaink, a szűk    

   keresztmetszetek? stb. 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

Lehetőségek Fenyegetések 

Mindazon információk összessége, amelyek 

a cél/ok megvalósítás szempontjából 

fontosak, illetve erősítik azok 

megvalósítását. 

 - Melyek a pozitív külső folyamatok,    

   tendenciák, tényezők, változások?    

   stb. 

Mindazon információk összessége, amelyek a 

cél/ok megvalósítása szempontjából 

potenciális veszélyt jelentenek, illetve 

kedvezőtlenül hatnak a megvalósítás 

eredményére. 

- Melyek a negatív külső folyamatok,  

 tendenciák, tényezők, változások? 

stb. 

 

2.6. ábra: A SWOT mátrix főbb tartalmi összefüggései 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

 

A SWOT mátrix egy táblázatban, szintetizálva  valamennyi helyzetfeltáráshoz használt 

eszköz eredményét kell, hogy tartalmazza.  Ez által átfogó képet ad a vállalat „erősségeiről” 

és „gyengeségeiről”. Koncentráltan tartalmazza a „lehetőségeket” és „fenyegetéseket”. A 

SWOT egyes mezőinek kombinációi képezik alapját – ezt a későbbiekben látni fogjuk - a 

vállalat stratégiai irányainak megválasztásához is.   

 

A gyengeségek a vállalaton belül különböző, de kedvezőtlen helyzeteket okozhatnak. Fontos 

ismerni e helyzetek kialakulásának ok okozati összefüggéseit is. Ennek egyik hatékony 

eszköze a probléma fa.  Alkalmazásának előnye, hogy struktúrája az ok okozati 

összefüggéseket. Segítségével tehát azonosíthatók a legfőbb (általános), de az elemi okok is.   

 

A belső helyzetfeltáráshoz alkalmazható további módszer, a  Kulcsfontosságú Belső 

Tényezők elemzése, valamint a Belső Faktor Értékelő Mátrix-eljárást (BFÉM). (Lásd: 

Döntéstámogató módszerek c. jegyzet) 

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Definiálja az alábbi fogalmakat: stratégiai programozás, operatív programozás? 

2) Definiálja az alábbi fogalmakat: programozás, program? 

3) Definiálja az alábbi fogalmakat: stratégiai program, operatív program? 

4) Definiálja az alábbi fogalmakat:Prioritás, intézkedéscsoportok, beavatkozások: 

5) Definiálja az alábbi fogalmakat: intézkedések, projekt, koncepció, szakpolitika? 

6) Sorolja fel és értelmezze az EU-s programok alapelveit? 
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7) Vázolja a tervezés hierarchia rendszerét? 

8) Vázolja a stratégiai tervezés folyamatát? 

9) Értelmezze a jövőkép és küldetés fogalmakat? 

10) Vázolja a jövőképpel szemben megfogalmazott követelményeket? 

11) Vázolja a küldetéssel szemben megfogalmazott követelményeket? 

12) Mit ért a makrokörnyezet elmezés fogalmán? 

13) mit ért a mikrokörnyezet elemzése fogalmán? 

14) Milyen módszereit ismeri a makrokörnyezet elemzésének? 

15) Milyen módszereit ismeri a mikrokörnyezet elemzésének? 

16) Mi a Porter-féle öttényezős modell lényege? 

17) Mit takar a vállalat belső helyzetfeltáró elemzése? 

18) Milyen módszerei vannak a belső helyzetfeltáró elemzésnek? 

19) Mi az érték-láncolat modell lényege? 

20) Mi a SWOT lényege? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Egy példán keresztükl értelmezze a stratégiai programozás lényegét? 

2) Egy példán keresztül hozon példát a kocepcióra és a szakpolitikára? 

3) agy példán keresztül értelmezze a projektet? 

4) egy példán keresztül értelmezze az EU-os alapelvek érvényesítését? 

5) hozzon példát a tervezés hierarchia rendszerére? 

6) Egy példa alapján fogalmazzon meg egy jövőképet? 

7) egy példa alapján fogalmazzon meg egy küldetést? 

8) Hozzon példát a makrokörnyezet elemzésére? 

9) Hozzon példát a mikrokörnyezet elemzésére? 

10) A vállalat csak tejtermelő tehenészettel foglalkozik. a jövedelem csökkenő tendenciát 

mutat? mit vizsgálna és milyen módszerrel az okok feltárását illetően? 

11) Hozzon példát az érték-láncolat modellre? 
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(szerk.) (2000): Mezőgazdasági üzemtan I. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 

Budapest. 237-272. pp. 

  

 

2.2.3. A stratégiai típusok generálásának eszközei 

  

2.2.3.1. A VRIO modell, mint a stratégiai megalapozásának eszköze 

 

A stratégiai irányok meghatározásánál és a típusok behatárolásánál megalapozza munkánkat, 

ha az erőforrás és kompetencia alapú megközelítést is alkalmazzuk a stratégia irányok 
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generálásánál.  Ezt a belső erőforrások, kompetenciák elemzése (VRIO) modell 

felhasználásával tehetjük meg. A modell elmei és azok összefüggései a 2.7. ábrán láthatók
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ábra: Alapvető kompetenciák 
Forrás: Balaton et al.(2007)  

 

 

A modell az erőforrások azon jellemzőire fókuszál, amelyek hosszú távon hatnak. E 

jellemzők és kompetenciák az alábbiakban összegezhetők: 

 Az erőforrásoknak milyen szerepe van a stratégiát illetően, a kínált lehetőségek 

megvalósítása, (kihasználása) és a fenyegetések elhárítása szempontjából. Úgy 

is fogalmazhatunk, hogy e két szempontból mennyire értékes (Valuable) az 

erőforrás. 

 Mennyire egyedi, ritka (Rare) az adott erőforrás. Kedvező, ha ilyen 

erőforrással bővelkedik a vállalat. Ehhez kapcsolódóan vizsgálni kell, hogy a 

versenytársak helyzete milyen. 

 Az erőforrás ne legyen helyettesíthető vagy másolható (Imitable). Ha 

másolható, akkor az csak jelentős költségráfordítással legyen megvalósítható.  

 Végül fontos szempontként kell kezelni az erőforrások szervezetbe történő 

beágyazottságát (Organizacional fit) is. Ez alatt az értendő, hogy a vállalat 

működési folyamatai, szervezeti, irányítási rendszere, milyen mértékben 

biztosítja az erőforrások kapacitásának maximális kihasználását.  

Anyagi erőforrások:  
 Pénzügyi erőforrások: A vállalat pénzügyi eszközei, a vállalat működését befolyásoló 

pénzeszközállomány és annak forrásstruktúrája (árbevétel és bevétel, támogatások 

stb.) 

 Tárgyi erőforrások: A befektetett eszközök, forgóeszközök, azok struktúrája, 

állományértéke stb. 

 

                                                           
1
 A kompetencia fogalmán ebben a megközelítésben az erőforrásokkal való gazdálkodás, azok kapacitása 

kihasználásának képességét értjük.  

Pénzügyi erőforrások 

Tárgyi erőforrások 

ALAPVETŐ KOMPETENCIÁK 

Erőforrások KÉPESSÉGEK 

Anyagi 

erőforrások 

Nem anyagi 

erőforrások 

Technológiai erőforrások 

Piaci pozíció 

Szervezeti képességek 

Emberi erőforrások 
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Nem anyagi erőforrások: 

 Technológiai erőforrások: A vállalat alaptevékenységéhez tartoznak, egyediséggel 

rendelkeznek (termesztés és tartástechnológiák színvonala, alkalmazott fajták stb.) 

 Piaci pozíció: Az üzletági stratégiákhoz kapcsolódó elemzés eredményeit kell alapul 

venni. 

 Szervezeti képességek: A vállalat vezetésszervezeti rendszere erősségeit és gyengeset 

kell alapul venni. A szervezet irányítási mechanizmusa, információs rendszerének 

színvonala, döntéshozatali rendszer stb. tartoznak ide.  

 Emberi erőforrások: A vezetők, alkalmazottak szakmai tudása, érdekeltsége, a 

vállalati kultúra, a vállalati menedzsment innovatívitása stb.  

 

A módszer alkalmazásának algoritmusa az alábbiakban foglalható össze: 

o Az erőforrások és kompetenciák meghatározása. 

o Értékelés a VRIO modell- lel. 

o Értékelés a versenytársakhoz képest.  

 

Az értékelés – a modell elemeinek tartalmi összefüggései alapján – a 2.8. ábrán 

feltüntetteknek megfelelően törnénhet. 
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2.8. ábra: Az erőforrások és képességek értékelése a VRIO modell alapján 
Forrás: Mészáros, szerk. (2011) alapján a szerző (Pupos T.) saját munkája  

 

 

2.2.3.2. A „kék óceán” ötlet, mint egy életképes stratégia központi eleme 

 

A kék óceán stratégia alapgondolata, hogy a versenytársakat úgy lehet a legeredményesebben 

legyőzni, ha kilépünk a versenyből, és megteremtjük a vállalat számára - új keresletet 

generálva -  a verseny mentes piaci teret. Ezt a versenyképes piaci teret szimbolikusan fejezi 

ki a „kék óceán”. Ahonnét kilépünk az a piac a „vörös óceán”.  A „vörös óceánon” a területek 

lehatárolása jól definiálható, pontosan ismertek azok a kritériumok, versenyszabályok, 

amelyek alapján működik. E piacon az érintett vállalatok számára a mozgástér adott, ebből  

eredően ádáz verseny folyik a profit realizálásáért, az életben maradásért. Az óceánt tehát a 

kialakult ádáz verseny miatt, a versenyzők „vére” festi vörösre. 

       Nem 

       Igen          Nem 

       Igen          Igen        Nem 

       Igen          Igen        Igen                         Nem 

       Igen          Igen        Igen                         Igen 
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A „kék óceán” stratégiával működő vállalatoknak természetesen más üzleti logikával kell 

működniük, más jövőképpel és küldetéssel kell rendelkezniük. A szimbolikus  elnevezések 

W. Chan Kim és Renée Mauborgner a - Kék Óceán stratégia. A verseny nélküli piaci tér – 

című könyve alapján kerültek be az üzleti világba.  

 

Nem célunk a fentiekben szimbolikusan értelmezett területeken a történések közgazdasági 

tartalmának és összefüggéseinek teljes részletezettséggel történő kibontása. Erre – már csak a 

terjedelmi korlátok miatt sem - nem vállalkozhatunk. Arra viszont igen, hogy lényegre törően 

összefoglaljuk a „kék óceán” stratégiának azt a szemléletét, ami új megközelítést hordoz, 

röviden vázoljuk és értelmezzük a „kék óceán” stratégiaalkotás algoritmusát, készítésének 

módszereit, főbb tartalmi elemeit a hivatkozott szerzők műve alapján. 

 

A klasszikus versenyelmélet - a kapcsolódó módszerek, algoritmusok - a „vörös óceánon” 

folyó versenyhelyzetről szól. A „kék óceán” új piacot teremt, és ezen a piacon olyan új 

terméket kínál a jelenlegi fogyasztóknak, amire azok nem is gondoltak. A két stratégia közötti 

legfontosabb különbségek a 2.9. ábrán követhetők nyomon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. ábra: A vörös és kék óceán stratégiák megkülönböztető, főbb sajátosságai 

Forrás: Kim - Mauborgne (2005) alapján a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

 

A „kék óceán” stratégia kidolgozása természetesen új elemzési módszerek és tervezési 

algoritmus alkalmazását igényli. Az elemzés eszköztárából az alábbiakban felsorolt   

eszközök meghatározó szerepük van a „kék óceán” stratégia kidolgozásában.   

 

Stratégiai tábla: A stratégiaalkotás központi módszerének is tekinthető. Koordináta 

rendszerben ábrázolja a vállalat által értékesített termék /szolgáltatás értékgörbéjét, az iparági 

versenytényezők függvényében. Az értékgörbe az egyes versenytényezők vevői értékelésének  

összessége (Mészáros, szerk. 2011: 180). Az iparági szereplők értékgörbéjének azonosítása 

lehetőséget ad a „kék óceán” megtalálására.  

 

Ha az iparág szereplői csak a hagyományos versenytényezők alapján differenciálhatók, akkor 

ezek a „vörös óceánhoz” tartozó szereplők. Tehát a „kék óceánra” jutni, csak új, innovatív a 

Vörös óceán 
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vevők számára nem ismert terméket kínáló vállalat tud. Ebből következik, hogy olyan 

versenytényezőt kell találni, amellyel egyedülivé válik a vállalat a piacon. A vevői érték lehet: 

magas, alacsony. A 2.10. ábra a Yellow tail stratégiai tábláját szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. ábra: A Yellov tail stratégiai ábrája 
Forrás: Kim - Mauborgne (2005) alapján a szerz (Pupos T.) 

 

 

Az ábra alapján látható, hogy Yellow tail bor „kék óceán” stratégiájában, a bor értékgörbéje 

jelentősen különbözik a  márkás és kommersz borok értékgörbéjétől. A Casella Winess cég 

három új vásárlói értéket növelő tényezőt emelt be a „kék óceán” stratégiájába; a könnyed 

ívást, a könnyű választást és a mókát és kalandot, minden mást megszüntetett, vagy 

leredukált. A Casella Winess cég „kék óceán” stratégiája olyan sikeres lett, hogy az amerikai 

borpiacot teljesen átalakította. A „kék óceán” értékgörbéjének jellemzői az alábbiakban 

összegezhető:  

 

 Fókuszpont: A vállalat a verseny kulcstényezői miatt nem aprózza szét erőfeszítéseit. 

           A hagyományos versenytényezők helyett új versenytényezőkre összpontosít. 

 Divergencia: Értékgöbéje sajátos, jelentősen eltér az iparág többi szereplőjétől.  

            Értékgörbéje új elemeket is magába foglal, a hagyományosokat csak differenciáltan       

           tartalmazza. 

 Frappáns szlogen: Az értékgörbe lényege egyetlen frappáns, de figyelemfelkeltő  

mondatban is megragadható.  

 

Az ERRC háló – megszüntetni – csökkenteni – emelni – létrehozni elkészítése: A módszer 

alkalmazása hozzásegít ahhoz, hogy a vállalat kijusson az érték-költség kompromisszum 

kényszere alól, ha megadja a választ az alábbi kérdésekre: 

 Megszüntetni (Eliminate): Az iparágra jellemző, általánosan elfogadott 

versenytényezők közül melyiket lehetne megszüntetni? 

 Csökkenteni (Reducc): Mely versenytényezőket kellene jóval az iparági normák alá  

 csökkenteni? 
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 Emelni (Raise): Mely versenytényezőket kellene jóval az iparági normák fölé emelni? 

 Létrehozni (Create): Milyen új, egyedi tényezőket kellene létrehozni, amelyeket az 

iparág még nem használt?  

 

Az ERRC háló tartalmi elemeit és azok összefüggéseit a 2.11. ábra szemlélteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. ábra: Az ERRC háló négy akció kerete 

Forrás: Kim-Mauborgne (2005) alapján a szerző (Pupos T.) 

 

 

A 2.11. ábra alapján látható, hogy értékinnováció a költségek és a vásárlói érték közös 

metszetében jön létre. Ennek gazdasági tartalma az, hogy azokon a területeken lehet 

értékinnovációt létrehozni, amelyen a kapcsolódó döntések a költségekre és a vásárlók 

számára kínált értékekre pozitív hatással lesznek. A döntések pozitív hatása a költségekre azt 

jelenti, hogy költségmegtakarítás realizálható azokon a területeken és azon költségek 

vonatkozásában, ahol az iparágban verseny folyik. A vásárlói értékek azon elemeke 

erősítésével és/vagy olyan új értékek megteremtésével történhet, amelyet az iparágban még 

nem alkalmaztak. A háló előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:  

 

 A differenciálásra és alacsony költségekre való egyidejű törekvés lehetővé teszi a 

magas minőség és az alacsony költség egyidejű megvalósítását.  

 Behatárolható azon vállalatok köre, amelyek a versenytényezők iparági normák fölé 

emelését követhetik.  

 A módszer egyszerű, jelentősen hozzájárul, a felső szintű vezetek közötti 

elkötelezettség javításához. 

 A módszer alkalmazása a vállalatot a versenytényezőket illetően alapos és mélyreható 

vizsgálatára kényszeríti.   

 

A vásárló hasznosság térkép: A térkép megmutatja a vezetők számára azokat a legfontosabb 

tényezőket, amelyek a vásárlók számára hasznosságot jelentenek, segít felfedni a vásárlói 

élményeket is.  (2.12. ábra).  A vásárlói élmények – ahogy ez az ábrán is látható – hat 

szakaszra bontható. Az egyes szakaszokhoz különböző kérdések sorolhatók. A kérdések arra 

irányulnak, hogy a vásárló elégedettségére információt kapjunk az adott szakaszt illetően. 

(Kim – Mauborgne, 2006). A szakaszok a vevők élményeinek széles skáláját ölelik fel. 

Példaként vegyük az alábbi két szakasz kérdéseit:  

 

A vásárlással kapcsolatos kérdések: 
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   Mennyire könnyen megközelíthető és vonzó a vásárlás helye? 

  Mennyi ideig tart a terméket megtalálni? 

 

 

 

 A vásárlói tapasztalat ciklusának hat szakasza 
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2.12. ábra: A vásárlói hasznossági térkép (Példa) 

Forrás: Mészáros, szerk. (2011) 

  

Mennyire biztonságos a tranzakció környezete? 

Milyen gyors a bevásárlás?  

 

A kidobással kapcsolatos kérdések: 

  Keletkezik-e hulladék a használat során? 

Milyen könnyű „megszabadulni” tőle? 

Felmerülnek-e jogi/környezeti problémák a biztonságos kidobásnál? 

Milyen költséges a kidobás? 

 

A hasznossági térkép másik ismérvét a hasznossági tényezők csoportja képezi, ez az alábbi 

tényezőkből áll: 

 Vevői hatékonyság 

 Egyszerűség 

 Kényelem 

 Kockázat 

 Humor és imázs 

 Környezetbarát jelleg 

 

A hasznossági térkép 36 mezőt tartalmaz (Hat vevői élmény szakasz és hat hasznossági 

tényező kombinációja). A gyakorlati életből számos példát hoznak a szerzők arra 

vonatkozóan, hogy a hasznossági térkép segítségével, behatárolhatóak azok a befolyásoló 

tényezők amelyek a vásárlók számára hasznossággal bírnak. Egyik példa, a Ford autógyár T-

modelljének megjelenése az USA autópiacán. Az autóiparra ebben az időben az volt a 

jellemző, hogy a gyártók luxusautók gyártására koncentráltak. Ez a helyzet a hasznossági 

térképen úgy jeleníthető meg, hogy a 36 mező közül egy lenne betöltve (hasznosság és 

imázs). A hasznosság előtt fennálló akadály a vásárlók számára nem a luxus kivitel, hanem a 

kényelem és a karbantartás volt, az utak akkori nem megfelelő állapota miatt. A karbantartás 

 Kék óceán ajánlása  Jelenlegi iparági fókusz 
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azért jelentett akadályt, mert gyakori volt az autóknál a műszaki hiba, lerobbantak, a 

szakemberek száma viszont kevés volt. A T-modell – fekete színben gyártották, csak néhány 

típusban - kiküszöbölte ezeket a hibákat, és a nép autójává vált. Üzletileg a T-modell a kék 

óceán életképes ötletévé vált.    

 

A kék óceán stratégia negyedik alapelemét, a stratégia algoritmusa jelenti. A stratégia 

algoritmusa a 2.13. ábrán követhető nyomon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. ábra: A kék óceán stratégia algoritmusa 

Forrás: Kim - Mauborgne (2006)alapján a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

 

A kivételes vásárlói hasznossághoz kapcsolódóan hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy  

nem feltétlenül technológiai, hanem értéknövelő innovációra van szükség.  

 

A termék/szolgáltatás árazása kiemelt jelentőségű. Fontos kérdés, hogy bír-e olyan 

vonzerővel, hogy a vásárlók ellenállhatatlan késztetést éreznek a termék/szolgáltatás 

megvásárlására?  Ez a profit alakulása szempontjából meghatározó.  

 

A következő kérdés, hogy vajon elő tudjuk-e állítani a termékünket a célköltségen. A 

célköltséget megkapjuk, ha a stratégiailag képzett árból levonjuk az elvárt profitot. Ha a 
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célköltséget nem lehet elérni, az ötlet nem alkalmas arra, hogy tovább vigyük, mert a kék 

óceán nem biztosítana profitot.  

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a kivételes hasznosság, a stratégiai ár és a célköltség 

kombinációja teremti meg a lehetőséget az érték innováció megvalósítására.   

 

A sorrendben az utolsó lépést az elfogadást gátló akadályok jelentik, amelyeket le kell 

küzdeni. Ezen akadályokat a legbefolyásosabb és érintett csoportok – kereskedők, üzleti 

partnerek stb. - reakciói jelenthetik.  

 

A kék óceán stratégiaalkotás módszertana sajátos megközelítést alkalmaz, és nagymértékben 

hozzájárul annak felderítéséhez, hogy a vállalat termékei/szolgáltatásai milyen vásárlói 

értéket hordoznak magukban. A kék óceán stratégia a kereslet szisztematikus, újszerű 

bővítésére helyezi a hangsúlyt. Ennek megvalósítása a versenytől való elszakadásra 

fókuszálva kell, hogy történjen. Lehetőséget teremt arra is, hogy behatároljuk az életképes 

„kék óceán” ötletet, amellyel ki tud lépni a vállalat a versenyből. Látni kell azonban azt is, 

hogy rendkívül komplex gondolkodásmódot követel meg, és erőforrás igénye is magas.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Sorolja fel a „vörös óceán” stratégia főbb sajátosságait? 

2) Sorolja fel a „kék óceán” stratégia főbb sajátosságait? 

3) Vázolja a stratégiai tábla szerepét és elemeit? 

4) Definiálja a fókuszpont fogalmát? 

5) Definiálja a divergencia fogalmát? 

6) Mit ért a frappáns szlogen fogalmán? 

7) Mi az ERRC háló lényege? 

8) Hogyan lehet értékinnovációt generálni? 

9) Vázolja a vásárlói hasznosság térkép elemeit? 

10) Milyen célt szolgál a vásárló hasznosság térkép? 

11) Vázolja a „kék óceán” stratéga algoritmusát? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Ön családi gazdálkodó. Vázoljon fel egy elképzelt helyzetet a „kék óceán” stratégia 

kialakítására a diverzifikációhoz kapcsolódóan? 

2) Ön családi gazdálkodó. Vázoljon fel egy elképzelt helyzetet a „kék óceán” stratégia 

kialakítására a gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan? 

3) Az Ön véleménye szerint a Mangalica tartása és helyi termékként való értékesítése 

lehetne-e egy életképes „kék óceán” ötlet?  
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2.2.4. A vállalati stratégiák generálása 

 

 

2.2.4.1. A stratégiák típusai, főbb sajátosságaik 

 

A stratégiai tervezés, a stratégákat megalapozó ismeretanyag alapján tovább tudunk lépni. 

Mindezt azt jelenti, hogy – a vállalat jövőképével és küldetésével összhangban – stratégiákat 

generálhatunk, megfogalmazhatjuk a stratégiai célokat, majd mindezek ismeretében 

kiválasztjuk, azaz döntünk a vállalat által megvalósítandó stratégiát illetően.  

 

A feltárt ok-okozati összefüggések ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele annak, 

hogy stratégiai változatokat, alternatívákat dolgozzunk ki. A stratégia kialakításánál kiemelten 

kell kezelni azokat a tényezőket, amelyek a célok eredményes megvalósítása szempontjából 

döntő jelentőséggel bírnak. A SWOT előzőekben említett négy tényezőjének társítása, azok 

lehetséges kombinációja határozza meg a stratégia típusait. Az elméleti, lehetséges stratégiák 

típusait a 2.14. ábra alapján értelmezhetjük.  
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2.14. ábra: A stratégia lehetséges típusai a SWOT alapján 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 
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Az egyes típusok megnevezése arra is utal, hogy miben áll azok lényege. A SWOT elkészülte 

után – különösen a lehetőségek és veszélyek ismeretében – nem kizárt, hogy bizonyos célokat 

újra kell fogalmazni, ezzel összefüggésben a cél fán is módosítani kell.   

 

A stratégia típusait többféle szempont alapján lehet csoportosítani. A csoportosításnál, a 

stratégia egyes típusainak jellemzésénél arra fókuszáltunk, hogy a csoportosítás átlátható 

legyen, olyan típusokat tárgyaljunk részletesebben, amelyek a mezőgazdasági vállalatok 

számára is fontosak. Az egyes stratégia típusok részletes tárgyalása előtt, mintegy 

összefoglalva az adott csoportba tartozó stratégia típusokat, ábrák segítségével igyekszünk 

szemléletessé tenni a csoportosítást és annak ismérveit.  

A stratégiai típusok csoportosításánál és generálásánál többféle szempontot, csoportosítási 

ismérvet lehet alapul venni. A stratégiai típusok generálásánál Székely (2000) szerint, 

alapvetően három szempontot kell egyidejűleg figyelembe venni. E szempontok az alábbiak:  

 

  a működési kör,  

  a versenyelőnyök, és  

  a szinergia.  

 

A három alapvető jellemzőn túlmenően további ismérveket alapul véve, mint például az 

orientáció, a környezettel való kölcsönhatás, lehet a stratégiákat csoportosítani. Az is 

belátható, hogy a stratégiák, a vállalat típusától – iparvállalat, mezőgazdaság, kereskedelmi 

vállalt stb. - , a piactól, az iparágtól (ágazattól) is függően eltérnek, illetve eltérhetnek 

egymástól. (A továbbiakban csak a félkövéren írt szempontok alapján tárgyaljuk a stratégiák 

típusait.)  

A működési kör: A működési kör a vállalat jövőképében és küldetésében egyaránt érintett 

termék-piac kombinációkat jelenti. Ehhez kapcsolódóan – az adott feltételek függvényében – 

ki lehet dolgozni olyan stratégiai változatokat, amelyek a működési kör szűkítését, 

stabilizálását vagy bővítését irányozzák elő. Nem kizárt – adott feltételek fennállása estén – 

ezek kombinációja sem, például a szelektív növekedési stratégia. A működési kör változtatása 

esetén, a lehetséges stratégiákat a növekedéshez és a diverzifikációhoz kapcsolódó 

lehetőségek, vagy ezek kombináció jelentik a vállalatok számára. 

 

A növekedés stratégiai irányainak elméleti hátterét az Ansoff-féle termék piaci mátrix adja 

(2.15. ábra). Az Ansoff által kidolgozott eljárás segít eligazodni a növekedés és diverzifikáció 

által kínált stratégiák között. Az eljárás kettő dimenzióban, a termék és piac mentén, a 

tényezők jelenlegi vagy új jellege alapján vázolja a lehetséges stratégiai irányokat. Ahogy ez 

az ábrán is látható, a tényezők kombinációjának – a termék jellege és felhasználási módja - 

függvényében négy stratégia generálható.  
 

 
                        TERMÉK  
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Jelenlegi piac 

 

Piaci behatolás Termékfejlesztés 
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2.15. ábra: Az Ansoff-féle termék piaci mátrix 
Forrás: Ansoff (l966) alapján a szerző (Pupos T.)  
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Mivel a termék-piac vonatkozásában a stratégiai irányok egyértelműen megfogalmazhatók, e tartalmi 

része az eljárásnak napjainkban is helytálló. A diverzifikáció módjának kiválasztásánál, lépéseinél 

követett eljárása azonban – érthető módon - a gazdálkodás alapvetően más feltételrendszerének keretei 

között veszített aktualitásából.   

 

A növekedés és diverzifikáció függvényében valamennyi lehetséges stratégiát magában foglal 

Székely (2000) csoportosítása. Ez a csoportosítás – a növekedés és diverzifikáció mentén - a 

stratégiákat lényegre törően, jól átláthatóan foglalja össze (2.16. ábra).     

 

Ha a csoportosítás ismérvének a változás irányát és mértékét választjuk, akkor a 2.17. ábrán 

szereplő csoportokat és stratégiai típusokat képezhetjük. 

 

A stratégia iránya arra ad választ, hogy a vállalat merre kíván haladni. Az irányt mindig a 

jelenlegi helyzethez viszonyítva tudjuk értelmezni, mivel csak a jelenlegi helyzethez 

viszonyítva tudjuk meghatározni a szükséges tennivalókat. 

 

A fenti csoportosításokban szereplő stratégiák a SWOT lehetséges stratégiáinak típusaiba is 

besorolhatók.   

 

Visszavonulási stratégiák 

Jól lehet, a stratégia elsősorban nem arról szól, hogy valamit leépítünk, egy üzleti ágból 

kivonulunk. A bekövetkezett vagy várható kedvezőtlen feltételek miatt azonban előfordulhat 

olyan eset, hogy a vállalatnak vissza kell vonulnia. Ha a cégvezetés, sokoldalú és alapos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16. ábra: Növekedés és diverzifikáció 
Forrás: Székely (2000) 
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2.17. ábra: A stratégia típusok a stratégia iránya szerint 

Forrás: a szerző (Nábrádi A.) saját munkája 

 

 

elemzést követően arra a következtetésre jut, hogy az éppen aktuális tevékenység fenntartása, 

folytatása csak veszteséget eredményez, visszavonulási stratégiát kell, hogy válasszon. 

 

Milyen lehetőségek adódnak a vállalat számára?  A veszteséget még elviselő, ugyanabban a 

tevékenység körben tovább működni akaró cégvezetés a leépítés, a részbeni visszafogás 

stratégiáját követheti.  Az ilyen helyzetbe kerülő vállalatok első lépése, az állandó költséget 

jelentő munkabér csökkentése, részleges vagy drasztikus létszámleépítéssel. Ezt a stratégiát 

nevezzük - a visszavonulási stratégiák esetében - részleges költségleépítésnek. A cég tehát 

igyekszik túlélni a kedvezőtlen helyzetet, bízva abban, hogy az üzleti élet későbbi 

fellendülése lehetőséget biztosít számára ahhoz, hogy - meglévő eszközei birtokában - 

aktivitásukat fokozni tudja a vállalat. 

 

A nagyobb probléma akkor jelentkezik, amikor a cég fizetésképtelenné válik, a csőd veszélye 

fenyeget. A csődeljárást elindíthatja a cég saját magával szemben (öncsődöt jelent), vagy a 

hitelezők kezdeményezik azt. Ha – jogilag szabályozott - csődegyesség jön létre, akkor a cég, 

fizetési haladékot kap, kötelezettségeinek teljesítésére. Ha nincs csődegyesség, a cég 

felszámolásra kerül. A csőd közeli helyzet észlelése esetén – a csőd elkerülése érdekében - a 

visszafogott költségvetés, a részleges létszámleépítés, kivárás, a nem kapcsolt diverzifikáció 

jelentheti a stratégiák közül a megoldást. 

 

A „Nem csinálni semmit” is lehet megfelelő válasz a vállalat számára. Nem zárható ki az 

elméleti lehetőségek közül, azaz eset sem, amikor a „lehetőségek” és a”fenyegetések”, illetve 

az „erősségek” és „gyengeségek” úgymond „kioltják” egymást. Ilyen esetben – természetesen 

nem mechanikus módon elfogadva a kapott eredményt – az is jó döntés lehet, hogy csak a 

jelenlegi aktivitást érdemes fenntartani. Sem fejleszteni, sem pedig leépíteni nem érdemes, 

maradhat a „jelenlegi” állapot. 

 

Offenzív előremozdulási stratégiák. 

Az offenzív előremozdulásnak több, jól körülhatárolható és jellemzőkkel leírható változatai 

léteznek. Ezek, a különböző együttműködési formák (kooperációs és integrációs folyamatok 

(vertikális és horizontális), valamint intenzív fejlesztés a piacépítésben, piacmélyítésben, 

termékfejlesztésben és a diverzifikációban fogalmazhatók meg.  

 

 Különböző együttműködési formák 
A növekedés és diverzifikáció függvényében lehetséges stratégák kialakításában – figyelembe 

véve a vállalat és fogyasztó közös érdekét abban a vonatkozásban, hogy a szükséglet 
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kielégítés folyamata zavartalan legyen – fontos szerepe van annak, hogy az ellátási lánc 

érintettjei között milyen együttműködés, kapcsolat van.  Adott esetben tehát, célirányos és 

fontos lehet a vállalat, így a stratégia szempontjából is, hogy a vállalat lép-e, és ha igen, akkor 

milyen kapcsolatok irányába, stratégiájának kialakításakor.   

 

A vállalat a számára megfelelő stratégia kialakítását és megvalósítását alapozhatja saját 

képességeire, de a más vállalatokkal való együttműködésre is. Ha a vállalat nem számol 

semmiféle együttműködéssel, akkor kompetitív taktikáról beszélünk. A vállalatok azonban 

gyakran élnek a különböző szintű együttműködési formák választásával is, amikor 

kockázatukat akarják mérsékelni, vagy kiküszöbölni. A lehetséges együttműködési formákat a 

vállalatok között 2.18. ábra szemlélteti.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18. ábra: A vállalatok lehetséges együttműködési formái 
Forrás: Antal et al. (1966) alapján a szerző (Pupos T.) 

 

 

Ahogy ez az ábrán látható, Antal és szerzőtársai az együttműködési formákat az integráltság 

foka és az együttműködés időtávja alapján csoportosítják.  

 

A rövidtávra szóló együttműködés formái csak nagyon ritka esetekben kapcsolhatók 

stratégiához. Ha a kapcsolat fennáll, abban az esetben is ez csak közvetett módon, egy adott 

projekthez kötődően áll fenn.  

 

A hosszú távú szállítási szerződések, a beszerzési csatornákon keresztül, a beszállítók 

alkupozíciója révén már szorosan kapcsolódnak/hatnak a stratégiához. Ezek az adott 

termékpálya vertikális kapcsolatait erősítik, és – általában - nem követelik meg az érintettek 

között az erőforrások megosztását.  
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Nagy iparvállalatok projektjeinek esetében a vertikális kapcsolatok mellett horizontális 

együttműködések is megjelennek. Az érintettek megosztják a feladatokat.  

 

A rövidtávú együttműködési formákhoz viszonyítva szélsőséges esetként értelmezhetők a 

centralizált és decentralizált szerveződések. Ezek már akvizíció (vásárlás), vagy egyesülések 

révén jönnek létre. Jellemző rájuk a feladatok és erőforrások teljes megosztása.  

 

A stratégiai szövetségek a két szélsőséges eset között találhatók. A szövetség általában egy 

adott stratégiai cél megvalósítása érdekében jön létre. Összeolvadás nem történik, ezért az 

érintettek külön-külön menedzselik a szövetséget a céljuk elérése érdekében.  

A mezőgazdasági vállalatok számára az együttműködési formák közül a kooperációnak és az 

integrációnak van fontos szerepe.   

 

A kooperáció az érintettek közötti együttműködést jelenti valamilyen cél elérése érdekében.  

Az integráció a felek kölcsönös gazdasági érdekein alapuló, olyan együttműködés, amelyben 

az egyik fél, az integrátor piaci és/vagy termelési biztonságot nyújt a másik félnek, az 

integráltnak. Az integrátor, különböző termelői és pénzügyi szolgáltatásokkal segíti a 

tevékenységet folytató termelőt, vállalkozót, vagy gazdálkodó szervezetet. Az integráció lehet 

horizontális (azonos termelőtevékenységet folytató integráltak összefogása), és vertikális (egy 

adott termékpályán az egymásra épülő tevékenységet folytatók összefogása), vagy a fentiek 

kombinációja. Piacgazdasági körülmények között az integrációs kapcsolatok is – alapvetően – 

piaci alapokon működnek, e kapcsolati viszonyokat is a pénzügyi szemlélet hatja át. A 

kapcsolati viszonyok kialakítását jogi előírások is szabályozzák.  

 

Az integrációs és kooperációs kapcsolatok alapja az ellátási lánc, vagy termékpálya. A 

termékpálya egy adott termék előállításában résztvevő szervezetek (vállalatok) és a közöttük 

megvalósult technológiai, pénzügyi, jogi és szervezeti kapcsolatok összessége. A termékpálya 

szereplői között fennálló termék és pénzügyi kapcsolatok pontosan mérhetők, mindezek 

alapján piaci potenciáljuk is becsülhető.  

 

Vállalatgazdasági, szervezési, pénzügyi szempontból a termékpálya olyan rendszernek 

tekinthető, amelynek minden egyes eleme, ki- és bemeneti kapcsolattal rendelkezik. Azt is 

látni kell, hogy egy adott termékpályában meghatározott jövedelemtömeg képződik csak, és 

ez oszlik meg a termékpálya szereplői között. Mivel a vertikumban képződött hozzáadott 

érték, az egyes technológiák termelékenysége, és árarányok mellett determinált, a szereplők 

számára nem lehet közömbös, a jövedelemből való részesedés mértéke. Ebből következik, 

hogy a vertikum tagoltsága, szereplőinek száma érdekellentéteket gerjeszt. Az 

érdekellentétetek leginkább az input és output árak, a szállítási és kapcsolódó fizetési 

határidők, a minőség stb. kérdések vonatkozásában jelentkeznek. A termékpálya szakaszai és 

szereplői számának növekedése végső soron az árak növekedését, az árversenyben bizonyos 

fokú pozíció-vesztést eredményez/het.  

 

Kiemelten kell megemlíteni, hogy az integráció megvalósulhat vállalatok között, de 

vállalaton belül is. A vállalaton belüli integrációnak lényege az, hogy a vállalat a 

termékpálya szakaszai közül melyeket viszi be és valósítja meg vállalati keretek között. Az 

integráció alábbiakban vázolt sajátosságai a vállalatok közötti integrációs kapcsolatokra 

vonatkoznak, de értelmezhetők a vállalati keretek között megvalósuló integrációra is.  

 

A horizontális integráció: 
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Azonos, egynemű tevékenységeket végző vállalkozások, szervezetek, szervezeti egységek pl. 

valamilyen üzleti vállalkozásban, együttműködnek és egyesülnek. Létrehozható a vállalati 

keretek újra megvonása nélkül, szerződéses kapcsolat útján is. Ilyen, az élelmiszergazdaság 

korábbi hazai – és jelenleg külföldi – gyakorlatában a mezőgazdasági termelők társulása a 

termeléshez kapcsolódó műszaki fejlesztési vagy értékesítési tevékenységre. Ennek célszerű 

intézményes kerete a szövetkezés lehet. A horizontális integráció formái; (1) egynemű 

tevékenységek közös szervezésére létrejött integráció, (2) csak értékesítés céljából létrejövő 

termelői szerveződések például a TÉSZ (termelői és értékesítő szövetkezet), (3) egyéb típusú 

termelői szerveződések például BÉSZ (Beszerzős és értékesítő szövetkezet, TCS (termelői 

csoportok), gépkörök, stb.  

 

A vertikális integráció:  

A termékpálya rövidítése elméletileg azt jelenti, hogy kevesebb, esetleg egyetlen, közös 

érdekeltségi feltételnek feleljen meg valamennyi szereplő. Ennek módja a vertikális 

integráció. Olyan gazdaságszervezési tevékenység, mely a nyersanyagtól a végtermékig tartó 

termelési folyamat egynél több, egymást követő szakaszát fogja át (egymásra épülő 

tevékenységek, érdekeltségi viszonyok egybefoglalása). Az integrátor lehet bármely szereplő, 

így a gyártó, forgalmazó, stb. Az integrátor alapvetően érdekelt: 

 

 A költségek csökkentésében. Ennek érdekében – a termékpálya szereplőit - 

csökkenteni igyekszik az integrátor.  

 Szigorú minőségi követelményeket támaszt az érintettekkel szemben.  

 

A vertikális integráció irányultságát tekintve (attól függően, hogy az integrátor a termékpálya 

elején vagy végén helyezkedik el), lehet 

 

 A „vertikális előre” történő integráció a fogyasztó irányába – a termékpálya 

mentén – az egymásra épülő szakaszok összekapcsolódását jelenti (pl. termelés-

feldolgozás- csomagolás-értékesítés) 

 

 A „visszafele, vagy hátra” integráció.  A vertikális integráció e formáját az 

jellemzi, hogy az ellátó (input) tevékenységek bővítésére és összekapcsolására 

kerül sor. Mikor járhat előnyökkel a „visszafele” integráció? Elsődlegesen akkor, 

ha a jelenlegi beszállítók drágán adják termékeiket és a szállítási határidőket 

illetően is kiszámíthatatlanok. A termelő kockázatát tovább növeli az a piaci 

helyzet, ha a beszállítók száma az adott iparágban kevés, ugyanakkor a vállalat 

versenytársainak száma meglehetősen nagy.  Akkor is célszerű a „hátrafele” 

integráció, ha az adott iparág (a termék iránti kereslet) növekszik, és várhatóan a 

jövőben is a növekedni fog. Ilyen piaci helyzet/ek esetében célszerű tehát az 

alapanyag termelőt is bevonni az integrációba. Egy tőkeerős, erőforrásokkal jól 

ellátott vállalat esetében is – a kapcsolódó kockázatok kiiktatása céljából – célszerű 

e tevékenységet vállalati keretek közé bevinni.  

 

Megjegyezzük, hogy vannak a vállalatok között létrejött vertikális integrációnak horizontális 

elemei is, de ezek súlya, szerepe már nem meghatározó költség tételek. Ilyenek például a 

külső szolgáltatók (rágcsáló irtás), külső auditorok, (minőség biztosítás) stb. igénybe vétele. 

 

Az integráció foka szerinti csoportosításánál az alábbi eseteket céleszerű megkülönböztetni: 
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o Teljes integráció. a teljes visszafelé integrációt a vállalat akkor éri el, ha 

valamennyi inputját saját tevékenysége keretében biztosítja. a teljes előrefelé 

integráció esetében vállalati keretek között valósul meg valamennyi szakasza a 

termékpályának. 

o Kvázi integráció. a vállalatok nem tulajdonosai a termékpálya eszközeinek. A 

külső érintettekkel (szállítók, vevők stb.)  a kapcsolatot hosszú távú 

szerződésekkel biztosítják (pl.: bérleti, lízing szerződések, frenchise ügyletek 

stb.). 

o Leszűkített integráció: ez a fokozat az előre-, vagy hátrafelé integrációt 

illetően részleges integrációt jelent. A vállalat tehát bizonyos erőforrások 

biztosítását, vagy az ouputot illetően nem független. 

 

 Intenzív fejlesztési stratégiák. Az offenzív stratégiák másik csoportját az intenzív 

stratégiák alkotják. A 2.19. ábrán láthatók e stratégia típusok fő sajátosságai. 

 

 

STRATÉGIA JELLEMZŐI 

Piacmélyítés Jelen termékkel, jelen piacra erősebb 

marketinggel 

Piacfejlesztés 

Jelen termékkel földrajzilag új piacra 

való kiterjesztéssel (lehet belső piac 

is!) 

Termékfejlesztés 

A meglévő termékekhez logikailag-

szakmailag kapcsolódó extra 

szolgáltatás, vagy kiegészítő termék 

Kapcsolt diverzifikáció 

A meglévő termékekhez logikailag-

szakmailag nem kapcsolódó többlet 

termék vagy szolgáltatás 

 

2.19. ábra. Az intenzív stratégiák típusai 
Forrás: a szerző (Nábrádi A.) saját munkája 

 

 

 A piacmélyítés a meglévő javakkal (termékkel és szolgáltatással) a jelenlegi piacokra 

történő erősebb marketing tevékenységet, promóciót jelenti a termékek és 

szolgáltatások nagyobb mértékű fogyasztása, vásárlása érdekében. Számos példáját 

láthatjuk napjainkban a tőkeerős, készítményeiket hatványozottan promótáló 

vállalkozások agresszív hirdetéseinek. Ez a vállalat ezzel a stratégiával a „vörös 

óceánon”  hajózik.  A piacmélyítés rendkívül hatásos eszköz akkor, ha 

o a vevők nem elkötelezettek egy konkrét termék, vagy szolgáltatás irányába,  

o akkor is, ha érdeklődésük a termék iránt valami miatt növekedhet (pl. egyes 

betegségek elterjedése, vagy a média miatti túldimenzionálása), 

o  a piaci részesedése egy cégnek azáltal növekedhet, hogy a versenytársaik 

vegetálnak,  

o ugyanakkor a piac bővülése előre jelezhető.  

 

Szintén sikeres lehet ugyanez a stratégia akkor, ha a méretgazdaságosság (a több termék 

piacra juttatása) komoly előnnyel kecsegtethet. 
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 A piacfejlesztés azt jelenti, hogy meglévő termékeinkkel földrajzilag új piacra 

való kiterjesztéssel próbálkozunk. Ez az új piac lehet akár belső piac is. Ezt a stratégiát 

alkalmazta például a korábban lokálisan működő „Szarvas Fish” vállalat, amikor az 

afrikai harcsát bevezette a hipermarketek piacára. A termékek külpiacra történő 

elhelyezése sok kockázattal járhat. Ehhez kapcsolódóan gondolni kell arra is, hogy 

egyes országokban (India, Vietnam) nehezen elfogadható a külföldi termék. E piacok 

fogyasztói még arra is érzékenyek, hogy az eredeti termék ne a saját néven kerüljön 

forgalomba, például ilyen a Suzuki autó névhasználatának korlátozása. Az autó  

„Maruti” néven kerülhetett csak be erre a piacra. Mikor lehet igazán hatékony a 

piacfejlesztés stratégiája? Akkor ha: 

o  az új piaci csatornák egyrészt léteznek, másrészt olcsók, 

o  a szervezet/vállalkozás egyedülállóan sikeres abban, amit csinál, 

o  a feltáratlan és még mások által nem felfedezett piac létezik, 

o  a cégnek van tőkéje és emberi erőforrása, hogy földrajzilag kiterjesztett    

 vállalkozást vezethessen, 

o  a mögöttes alapipar/beszállító rendkívül gyorsan növekszik és terjeszkedik 

 

 A következő intenzív vállalkozásfejlesztési stratégia abban egyedi, hogy a vállalat 

jelenlegi termékeinek szortimentumát bővíti, új terméke(ke)t fejleszt ki és ezzel 

kívánja piaci részesedét biztosítani és növelni a jelenlegi és új piacokon. Mikor lehet 

sikeres/indokolt a termékfejlesztési stratégia? Akkor, ha  

o a cégnek olyan sikeres terméke van, amely életciklusában a növekvő, 

kiteljesedő szakaszba ért, 

o az iparágra a rendkívül gyors termékfejlesztés (például információ-

technológia) jellemző, 

o ha a legnagyobb versenytársak jobb minőségű, de elfogadható áron 

értékesíthető termékkel rendelkeznek, 

o az iparág önmaga is növekvő, kiteljesedő, 

o az illető vállalkozás erős kutatásfejlesztési kapacitásokkal rendelkezik. 

 

 A kapcsolt diverzifikáció azt jelenti, hogy a vállalkozások a meglévő termékekhez 

logikailag, szakmailag összefüggő extra szolgáltatást, vagy kiegészítő terméket 

állítanak elő/nyújtanak, míg a nem kapcsolt diverzifikáció a meglévő termékekhez 

logikailag, szakmailag nem kapcsolódó többletterméket, vagy szolgáltatásokat kínál. 

Kapcsolt diverzifikáció lehet például a baromfineveléshez-, hízlaláshoz kapcsolódó 

hiteles, hasznos szaktanácsadás. Betegségek felmerülése esetén ingyenes állatorvosi 

ügyelet, ellátás. Technológiai fejlesztéshez kapcsolódó szakismeret átadás, vagy éppen 

a szakmához szorosan kapcsolódó jogi képviselet. Mindezekkel a cég elismerést, 

megbecsülést, hovatovább bizalmát vívhatja ki kliensei, üzleti partnerei körében. Mely 

esetekben lehet a kapcsolt diverzifikáció sikeres?Akkor, ha 

o a vállalkozás stagnáló, vagy enyhén növekvő iparágban tevékenykedik, 

o a kapcsolt termék növelheti a meglévő termék vásárlási potenciálját (például 

fogkrémhez elektromos fogkefe), 

o a kapcsolt termék iránti kereslet növekszik, 

o a kapcsolt termékre nem jellemző a szezonalitás, következésképp segítheti 

az időszaki értékesítés problémáit, 

o a termék életgörbéje a hanyatlás szakaszába ér. 

 

 A nem kapcsolt diverzifikáció a cég életében alapvető változtatásokat is 

eredményezhet. Ezt a diverzifikációt eredményező tevékenység lehet áttételesen a 
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szervezet eddigi működését segítő, vagy azzal teljesen ellentétes is. A működést segítő 

diverzifikáció lehet például az, hogy a szervezet bár baromfitenyésztéssel- és 

hízlalással foglalkozik, de a fogyatékkal rendelkezőknek jótékonysági bált szervez, de 

nem csak az érintettek, hanem saját érdekében is, azzal a céllal, hogy a szervezetet az 

érdeklődés, a figyelem központjába állítja. A nem kapcsolt diverzifikáció másik esete 

az, amikor a cég/szervezet korábbi tevékenységét felhagyva, egy teljesen más 

üzletágra, tevékenységre vált át. Mikor lehet hatékony a nem kapcsolt diverzifikáció? 

Akkor, ha 

o egy vállalkozás erős versenykörnyezetben tevékenykedik, ugyanakkor az 

árrés, vagy a tiszta jövedelem nagysága alacsony, 

o a meglévő értékesítési csatorna alkalmas az új termék elhelyezésére, 

o az adott iparágra jellemző a csökkenő kereslet, 

o a vállalat rendelkezik elegendő tőkével és humán erőforrással, hogy egy új 

iparágba betörjön. 

 

Versenyelőnyök: Ez akkor lehet reális alternatíva a vállalat számára, ha az adott piacon 

valamilyen versenyelőnnyel rendelkezik. A stratégiák e szempont szerinti csoportosítása M. 

Porter nevéhez fűződik, és mint általános versenystratégiák honosodtak meg az üzleti 

világban.  Az általános versenystratégiák (három típus) az alábbiak; 

 az átfogó költségvezető stratégia, 

 a megkülönböztető stratégia, és 

 az összpontosító (koncentráló) stratégia. 

 

Ahogy ezt láttuk, a stratégiáknak vannak feltételei. E szempontot alapul véve, fontos 

kérdésként fogalmazható meg, hogy 

o Mi az alapja a versenyelőnynek? 

o Mi legyen az új stratégia iránya? 

o Hogyan lehet, milyen módon a stratégiát  

     megvalósítani?   

o Hol lehet (milyen területen) a stratégiát megvalósítani? 

 

E kérdésekre ad választ a stratégiák versenyelőnyök alapján történő coportosítása, melyet 

2.20. ábra szemléltet.  

  

HOL? 

VERSENYELŐNY ALAPJA? 

Költségtényező Megkülönböztetés 

Versenyzési terület 

Szűkebb Költségvezető Megkülönböztető 

Tágabb 
Költségre összpontosító 

Megkülönböztetésre 

összpontosító 

 

2.20. ábra: Versenyelőnyök és versenystratégiák 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

 

Átfogó költségvezető stratégia: Fő sajátossága, hogy a vállalat az adott ágazatban, egy 

szélesebb termékkörben, a legalacsonyabb költségekkel képes termelni. Tehát költségelőnye 

van, azaz költségvezető. Versenypozíciójának ez képezi alapját. Ez a versenyelőny 
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természetesen nem azt jelenti, hogy a vállalat alacsony árért, nem megfelelő minőségű 

terméket kínál a vevőknek. E mögött az húzódik meg, hogy a vállalat az értéklánc funkcióit a 

versenytársakénál hatékonyabban képes megszervezni. Tehát a kedvezőbb hatékonyság a 

forrása a költségek csökkentésének.  A kedvezőbb hatékonyságnak több okai is lehet, például 

optimális üzemméret, jobb munkaszervezés, alacsonyabb input árak, alacsonyabb átlagos 

bérszínvonal stb. E vállalatok nem keresnek maguknak új iparágakat, mert a termékfejlesztés 

gazdasági terheit nem tudnák vállalni. A költségvezető pozíció egyfajta védelmet is nyújt az 

élesedő versenyben, mivel a vállalat relatíve alacsony árakkal működik. Az alacsony árak 

belépési korlátot is jelentenek az új belépők számára, mivel e vállalatok – az alacsonyabb 

költségeket eredményező feltételeket – üzemméret, termelési tapasztalat stb. – nem képesek 

már a belépéskor érvényesíteni. A költségvezető szerep az erős alkupozícióval bíró 

szállítókkal szemben is előnyös. Ha a szállítók emelik az áraikat, akkor a jó költségpozícióban 

lévő vállalatnak kevésbé kell ezt áraiban érvényesítenie.   

 

A megkülönböztető stratégia: E stratégia esetében a vállalat azért van kedvezőbb helyzetben 

versenytársainál, mert olyan termékeket termel, amelyek valamilyen tulajdonságuk alapján 

kitűnnek a versenytársak termékei közül, tehát egyediek. Ilyen tulajdonságok lehetnek például 

a jobb minőség, a közeli elérhetőség stb. A minőségi dimenziók közül többet, vagy a 

versenytársakénál magasabb szintet képvisel a vállalat. Ez azonban többletköltséggel is jár, de 

a fogyasztók hajlandók ezt a magasabb árban elismerni. A fogyasztói kör tehát kisebb, de 

olyan fogyasztók alkotják ezt a kört, akik számára a minőségi dimenziók fontosak, márka 

hűek maradnak a magasabb ár ellenére is. E fogyasztók alkupozíciója alacsony a termék 

egyedisége miatt. A helyettesíthető termékek fenyegetésével sem kell a vállalatnak számolnia. 

Az egyediség és a fogyasztók lojalitása egyben belépési korlátot is jelent az új, potenciális 

versenytársaknak. A magasabb ár, ha az magasabb profitrátával párosul, a vállalat szállítóival 

szembeni alkupozíciót is kedvezően befolyásolja.   
 

Az összpontosító (koncentráló) stratégia: Ezt a stratégiát követő vállalat - az előzőekkel 

ellentétben – egy szűkebb, jól körülhatárolható piacot céloz meg. A stratégia tehát egy adott 

vásárlói kör, egy szűkebb földrajzi terület, vagy egy szűkebb termékválaszték jól 

körülhatárolható szegmensére irányul. A vállalat azt reméli, hogy a megcélzott területen, 

illetve a fogyasztók esetében speciális kompetenciákat tud elérni, aminek következménye 

lehet egy kedvező költségpozíció elérése, vagy a minőség lényeges megkülönböztetését éri el 

a termékek egy szűkebb csoportjánál a megcélzott fogyasztói rétegnél.   

 

A legjobb költséget biztosító stratégia (best cost privider strategy):  

A Porter-féle versenystratégiák alapján levonható az a következtetés, hogy a versenyelőnyök 

nem kombinálhatók. E mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy a versenyelőnyök 

kombinálása egy adott versenyelőny olyan mértékű elvesztését eredményezné, amely – a 

kiindulási állapothoz viszonyítva – lényegesen kedvezőtlenebb piaci eredmény realizálását 

tenné lehetővé. A gyakorlati tapasztalatok azonban több esetben is bizonyították, hogy ennek 

bekövetkezése nem szükségszerű, azaz ez a következtetés nem állja meg a helyét. Vannak 

tehát a gyakorlatban olyan stratégiák, amelyek az összeegyeztethetetlennek hitt 

versenystratégiák kombinációja mellett életképesnek bizonyultak. Ezek az ún. „hibrid” 

stratégiák. Ilyen „hibrid” stratégia a legjobb költséget biztosító stratégia is. Ez a stratégia a 

költségvezető és megkülönböztető stratégiák kombinációjaként értelmezhető. A stratégai 

elemeinek főbb összefüggéseit a 2.21. ábra szemlélteti.   

 

A „kék óceán” stratégia: 
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A stratégiai menedzsmentbe a „kék óceán” fogalom új irányzatként vonult be és terjedt el. 

Maga a fogalom, valóban új, de a stratégia, amit takar már nem nevezhető újnak. Új 

megközelítésekét jelentenek azok az eszközök, eljárásmódok, amelyek segítségével az üzleti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21. ábra: A legjobb költséget biztosító stratégia 
Forrás: Neményi - Székely (szerk.) (2013:93) alapján a szerző (Pupos T.) 

 

 

szempontból életképes „kék óceán” ötletig eljutunk. Szintén a gyakorlati tapasztalatok 

bizonyítják, hogy a technológiák szakadatlan fejlődése, a K+F tevékenységek, az innováció és 

ezek gyakorlati alkalmazása számtalan új terméket hoztak létre, új üzleti területek generáltak 

(gondoljunk csak a számítástechnika, a kommunikáció stb. területekre). A stratégiai szerzői 

olyan vállalatok adatait dolgozták fel, amelyek új termékeket fejlesztettek ki, új piacok 

feltárására törekedtek. E vállaltoknak a küldetésévé, alapfilozófiájukká váltak az említett 

tevékenységek. (Neményi - Székely (szerk.), 2013).  
 

 Úgy is fogalmazhatnánk, hogy e vállalatnál az innováció „mindennapos vendég, de ez a 

vendég – mivel azonosul a vállalat küldetésével, és alapfilozófiájával – ott is marad”.  Ez a 

versenystratégia tehát egy megkülönböztető stratégiaként értelmezhető.  

 

Szinergia: A szinergia a részek együttes hatásának mértékét jelenti. Olyan együttműködést, 

illetve együttes pozitív hatást jelent, melynek eredményeként a tényezők egyszerű 

összegzésénél nagyobb előnyök keletkeznek. A mezőgazdaságban a belső üzemi 

teljesítmények, az ágazatok közötti horizontális és vertikális kapcsolatok biztosítása 

eredményez/het szinergiát. A szinergia biztosítása a stratégiaalkotásban a tevékenységek, az 

erőforrások, és a szervezet megfelelő összehangolását jelenti.  
 

Ellenőrző kérdések: 

1) Értelmezze a stratégiák lehetséges típusait a SWOT alapján? 

2) Értelmezze a működési kör szerepét a stratégiák generálásánál? 

3) Vázolja az Ansoff-féle termék piac mátrix stratégiai típusait? 

4) Vázolja a növekedés és diverzifikáció alapján képzett stratégiák csoportjai? 

5) Értelmezze a visszavonulási stratégiát? 

6) Értelmezze a „Nem csinálni semmit” stratégiát? 
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7) Vázolja a vállalatok együttműködésének lehetséges formáit? 

8) Értelmezze a kooperáció és integráció fogalmakat? 

9) Ismertesse a horizontális integráció? 

10) Értelmezze a vertikális integrációt? 

11) Vázolja az intenzív fejlesztési stratégiák típusait, főbb sajátosságait? 

12) Értelmezze a kapcsolt és nem kapcsolt diverzifikáció fogalmakat? 

13) Értelmezze a Porter-féle versenystratégiák főbb típusait? 

14) Jellemezze a legjobb költséget biztosító stratégiát? 

15) Jellemezze a „kék óceán” stratégiát? 

16) Értelmezze a szinergia szerepét a stratégiaalkotásban? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hozzon egy tetszőlegesen választott példát az offenzív stratégiára? 

2) Hozzon egy tetszőlegesen választott példát az ansoff-féle stratégiákra? 

3) Hozzon példát – a mezőgazdaságot alapul véve – a diverzifikációra? 

4) Hozzon példát az állattenyésztésben a visszavonulási stratégiára? 

5) Milyen stratégiát igényelne a sertéságazat? 

6) Hozzon példát a horizontális integrációra a mezőgazdaságból? 

7) Hozzon példát a vertikális integrációra a növénytermesztés területére? 

8) Hozzon példát az integrációra a szőlő-bor vertikum területére (vállalaton belüli 

integrációra)? 

9) Hozzon példát a legjobb költséget biztosító stratégiára? 

10) Hozzon példát a „kék óceán” stratégiára, a növénytermesztés és az állattenyésztés 

területekről? 

 

Irodalomjegyzék 

1) Ansoff, H.I. (1966): Planning and Pratical Management Tool. Brandford University, 2. 

Arundel, A. –Bordoy. 

2) Antal, M.Z. – Balaton, K – Tari, E. – Drótos, Gy. (1996): Fejezetek a stratégiai 

menedzsment témaköréből, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. 

3) Kernter G.-Székely Cs.-Neményi M. (2013): Kutatás, fejlesztés és innováció. Elméleti 

koncepcionális és történelmi áttekintés, valamint modellek. In.: Neményi M.-Székely 

Cs.(2013) A határ menti régió innovációs pozíciója az Inno-crop Food projekt 

földrajzi területén az élelmiszergazdasági szektorban a közös K+F+I kapacitások 

szemszügéből. Tanulmány. Sopron.  

4) Porter, M. E.(1980): Competitive Strategigies: Techniques for Analysing Industries 

and Competitors. The Free Press, New York.  

5) Székely Cs.(2000): Stratégia és tervezés. In.: Buzás Gy.-Nemessályi Zs.-Székely 

Cs.Mezőgazdasági üzemtan I. Mezőgazdasági szaktudás Kiadó, Budapest. 237-272. 

pp. 

 

 

2.2.5. A stratégiai célok megfogalmazása, strukturálása és megjelenítése 

 

2.2.5.1. A stratégiai célok megfogalmazása, csoportosítása, strukturálása 

 

A stratégiai célok a vállalat jövőképéből eredeztethetők és a küldetésben jelennek meg. Ha a 

küldetés – a vele szemben támasztott elvárásoknak megfelelően került megfogalmazásra -, 

akkor abban a stratégiai céloknak is meg kell jelenniük. Ebből következik, hogy ha a 

stratégiai célok teljesülnek, akkor küldetésének a vállalat eleget tesz és eléri a kívánt jövőbeni 
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célállapotot, amely a vállalat stratégiájának átfogó céljaként is értelmezhető. A küldetés – 

ahogy ezt láttuk – a Mit? , Kinek? , Hogyan? és a Hol? kérdésekre adja meg a választ.   A 

célok végső soron e kérdések által behatárolt területekhez köthetők, a stratégia irányának és 

az általa lefedett területnek megfelelően. A célok megfogalmazásának alapját a SWOT adja, 

mivel a célok megfogalmazása csak a komplexen elvégzett elemezés eredményei alapján 

történhet. A stratégiai célok megfogalmazhatók előirányzatok nélkül, amely a célok eléggé 

általános megfogalmazását jelenti, például; a piaci részesedés növelése, a vállalat imázsának 

növelése stb.   

 

A másik lehetőség az, amikor előirányzatokat is hozzárendelünk a stratégiai célokhoz. Az 

említett példák esetében ez az alábbi megfogalmazást jelenti, a piaci részesedés 5%-kal való 

növelése, öt éven belül az iparág meghatározó vállalata legyünk stb. A stratégiai céloknak 

üzenete is van a külvilág, azaz a vállalat külső érintettjei és a belső érintettek számára 

egyaránt. Ebből eredően a célok megfogalmazásánál célszerű néhány szempontot figyelembe 

venni. A fontosabb szempontok az alábbiakban foglalhatók össze: 

 legyen tömör és érthető, 

 legyen összhangban a jövőképpel, 

 utaljon a vállalat küldetésére,  

 lehetőleg tartalmazzon előirányzatokat,  

 az előirányzatok utaljanak a változás irányára és mértékére, 

 reális és amennyire lehet, konkrét legyen. 

 

Ahogy ezt a 2.2.6. alfejezetben látni fogjuk, a kiválasztott stratégiai változat megvalósítása, a 

stratégia lebontását követeli meg. Ebből következik, hogy a stratégiai célokat is le kell 

bontani. A lebontás a stratégia tartalmának strukturálást jelenti, amit időben is ütemezni kell. 

A célok lebontásánál a stratégiai programozás algoritmusát követve, a strukturált tartami 

egységekhez kötődően célszerű eljárni. Ennek alapján a stratégiai célok az alábbiak szerint 

strukturálhatók: 

 Stratégiai (átfogó) célok 

 Programcélok, 

 Akciócélok, 

 Operatív célok 

 

A célok hierarchiájában az egyes célok – a programozás követelményének is eleget téve – 

tartalmilag egymásra kell, hogy épüljenek, tehát a célok koherenciáját biztosítani kell. Az 

egyes szintekhez tartozó célok tartalma konkrétságának (aggregáltsági fokának) kifejezését a 

2.22. ábra szemlélteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 22. ábra: A stratégiai célok és aggregáltsági fokuk alakulása 
Forrás: a szerző (Pupos T. saját munkája 
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2.2.5.2. A stratégiai célok megjelenítése, a céltérkép 

 

A stratégiai célok megfogalmazása és csoportosítása után kerülhet sor a célok és hierarchia 

rendszerének, a tartalmak egymásra épülésének és koherenciájának megjelenítésére, ami 

nagyban segíti az átláthatóságot is. Az egymásra épülést a célok alá-, és fölérendeltségének 

ábrázolásával, a koherenciát, az összefüggéseket nyilak segítségével tudjuk kifejezni és 

szemléletessé tenni.(Lásd: cél fa) 

 

A csoportosítás és az összefüggések együttes megjelenítése adja a céltérképet, ami a vállalati 

stratégia teljes célrendszerét magában foglalja. A céltérképest célszerű a BSC rendszerrel 

összefüggésben elkészíteni. (Mészáros, szerk. , 2011).  

 

A céltérkép tehát strukturáltan és vizuális formában jeleníti meg a teljes célrendszert. A 

tartalmi összefüggések mellett, a céltérkép előnyös abból a szempontból is, hogy átláthatóbbá 

teszi a célrendszert, ez pedig segít abban, hogy a vállalat vezetése könnyebben kommunikálja 

az érintettek számára a vállalat stratégiai céljait.  A céltérkép egy lehetséges struktúráját a - 

vázolt szempontokat érvényesítve - a 2.23. ábra szemlélteti. 

 

         
        *Megjegyzés: A pénzügyi mutatók is feltüntethetők 

 

 

2. 23. ábra: A vállalat stratégiai céltérképe 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

A céltérképen a célokhoz nem feltétlenül kell a pénzügyi mutatókat, teljesítményértékeket – a 

jobb átláthatóság érdekében – feltüntetni. Ahogy ez az árán is látható, az akciócélok 
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természetesen a működési folyamatokhoz is tartoznak. Ebbe a csoportba és szinthez 

sorolandók a funkcionális stratégiákhoz kapcsolódó akciók céljai is. Az ábrán a nyilak színe 

és eltérő vastagságuk, a vastagabb nyilak effektusa, arra hívják fel a figyelmet, hogy az 

operatív  célok - ugyan úgy, ahogy ez a stratégiai programozásnak illetve programoknak is 

lényege – akciók céljaivá, ezek programok céljaivá állnak össze. A programcélok 

megvalósulása viszont elvezet bennünket az átfogó cél eléréséhez. E folyamatban tehát a 

célok nem egyszerűen összegződnek, a kölcsönhatások miatt egymást erősítik, és a 

szinergikus hatás itt is érvényesül.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Értelmezze a stratégiai célok megfogalmazásánál az előirányzatok szerepét? 

2) Értelmezze a stratégiai célok típusat? 

3) Vázolja a stratégiai programozás és a célok lebontásának kapcsalát? 

4) Milyen eszközöket ismer a célok megjelnítésére? 

5) Definiála a céltérkép fogalmát és váolja annak tartalmi elemeit? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) A tehenészetben a takarmányozás rendszerét gépesíteni akara. Helyezze ezt el a 

tehenészet stratégiájába? 

2) A szántóföldi növénytermesztésben át kívánnak térni a precíziós mütrágyázás 

megvalósítására. vázolja az ön szerint kidolgozandó akciórogram és akciók tertalmi 

elemeit, fogalmmazza meg a kapcsolódó célokat? 

3) a körte vertikumban a vállalat fölvállaja az integrátori szerepet. a stratégiához 

kötődően prioritást élvező terület egy korszerű hűtőház létesítése. a stratégiához 

kapcsolódóan milyen célokat fogalmazna meg? 

 

Irodalomjegyzék 

1) Mészáros Á. (szerk.) (2011): Felsőoktatási stratégiai módszertani kézikönyv. 

Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Budapest. www.ofi.hu – Letöltve: 2013. január 20.  

 

 

2.2.6. A stratégiák kiválasztása 

 

A stratégiai változat kiválasztásnál a felső szintű vezetésnek dönteni kell, hogy a generált 

stratégiák közül melyiket választja, melyiket tartja legalkalmasabbnak a jövőkép elérése 

érdekében.  A stratégiai változatok mögött alapos elemzés húzódik meg. Az elemzéshez a 

kvantitatív és kvalitatív módszerek egyaránt alkalmazhatók (Lásd: Gazdasági elemzés 

elméleti és gyakorlati jegyzetek ismeretanyag). Az elemzési módszerek közül kiemelten kell 

megemlíteni a portfólió elemzési módszereket (BCG mátrix, termék életciklus mátrix, 

profitabilitás mátrix stb.). A eredmények ismeretében a döntést az alábbi szempontok 

egyidejű figyelembe vétele alapján kell meghozni: 

  

 Megvalósíthatóság 

 Alkalmasság 

o konzisztencia 

o harmónia 

 Elfogadhatóság  

o érdekeltek 

o érintettek 

 

http://www.ofi.hu/
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A megvalósíthatóság a stratégia gyakorlati megvalósításának követelményeit egyesíti. Arra 

ad választ, hogy a kiválasztott stratégiai változat reális-e, a megvalósítás feltételrendszere - 

külső belső egyaránt - adott-e? 

Az alkalmasság a kiválasztott stratégia életképességét vizsgálja. Arra keresi a választ, hogy a 

megfogalmazott célok között az összhang konzisztencia (lásd. az előző alfejezetet) biztosított-

e, nincsenek-e ellentmondások a célok között? A harmónia a külső környezettel való 

összhang biztosítására irányul, arra keresi a választ, az összhang a környezettel és annak 

várható változásával biztosított-e?  

 

A módszerek közül említjük meg az egyes szempontokat mondhatni komplexen kezelő 

Kvantitatív Tervező Döntési Mátrix-ot (KTDM). Az előző fejezetekben az értékelő mátrixok 

logikáját megismertük, ebben az esetben is azt kell követni.  A KTDM elvi összefüggéseit az 

2.1. táblázat tartalmazza.   

 

A döntés folyamata az alábbiakban összegezhető: a mátrix elkészítéséhez felhasználjuk a már 

korábban meghatározott FFÉM, és a BFÉM adatait, a táblázatba beírjuk a súlyokat. 

Kiválasztunk egy lehetséges stratégiát, például „vertikális integráció előre”. Legyen ez az 1. 

STR. Ezt követően az egyes tényezőket értékeljük 1 és 4 intervallumban, attól függően, hogy 

a vállalat jövőképének és küldetésének alárendelten, milyen mértékben felel meg. Ezek az 

értékek kerülnek be az ES oszlopba. Az 1 azt jelenti, hogy nem felel meg, a 2, hogy 

valamelyest, a 3, hogy elfogadhatóan, a 4-es pedig azt, hogy magasan, a legjobban.  

 

Az adott értékeket rendre megszorozzuk a kialakított súlyokkal. Az így kapott értékek lesznek 

az elfogadhatósági faktor értékek, azaz a TE (teljes elfogadhatóság) számadatai. Végül 

összeadjuk az 1. STR oszlop értékeit. Az összeg 1 és 8 közötti értéket vesz fel. Azt a stratégiai 

változatot célszerű választani, a TE értéke a legnagyobb lesz. Ez a legnagyobb érték azt jelzi,  

 

2.1. táblázat: A kvantitatív tervező döntési mátrix elvi felépítése 

 

MEGNEVEZÉS Súly 

STRATÉGIAI VÁLTOZATOK 

1. STR 2. STR 3. STR 

ES TE ES TE ES TE 

Kulcsfontosságú tényezők 

Külső tényezők(O/T)        

Szociokultúrális        

Technológia        

Gazdasági        

Politikai        

Verseny        

Belső tényezők        

Menedzsment        

Markewting        

Pénzügy, számvitel        

Termelés, szolgáltatás        

K+F        

Menedzsment információs rendszer        

ÖSSZESEN        

  Forrás: a szerző (Nábrádi A.) saját munkája 

 

hogy ez a stratégiai változat felel meg leginkább a jövőkép és küldetés megvalósításának. A 

gyakorlat ennél azonban bonyolultabb, számos kérdést kell még figyelembe venni a 

változatok összehasonlításánál, tehát további egyeztetésekre lehet szükség, és a helyes 

választás nem nélkülözheti az intuíciót sem. 
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Az elfogadhatóság a stratégia várható fogadtatását értékeli az érintettek stratégiához való 

várható viszonyulása alapján. A belső érintettek – tulajdonosok, menedzserek, munkatárak – 

és a külső érintettek – beszállítók, vevők, érdekvédelmei szervezetek, helyi közösségek, 

önkormányzatok stb. – minden olyan csoport, akit érint – negatívan vagy pozitívan a vállalat 

tevékenysége. A reakció, azaz az érintettek magatartása lehet elutasító vagy támogató. Ebből 

eredően fel kell tárni, hogy az egyes csoportok érintettsége milyen mértékű, másrészt azt is 

ismerni kell, hogy milyen az érintett csoportok érdekérvényesítő képessége. Ezen kérdések 

megválaszolásához szintén többféle módszer áll rendelkezésre. (lásd: Vidékfejlesztési 

stratégiáknál alkalmazott módszereket). E módszerek közül az érintettség hatalom mátrixát 

említjük meg. A mátrixot a 2.26. ábra szemlélteti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24. ábra: A hatalom mátrix 

Forrás: Heijden (1996 : 215)  

 

 

A 2.24. ábrán az érdek, mint dimenzió az adott helyzethez való viszonyulást – érdekeltséget, 

érintettséget minősíti. A hatalom, mint dimenzió pedig az egyes érdekcsoportok 

érdekérvényesítő képességét minősíti.  Az érdek dimenzió mentén az ábráról leolvasható, 

hogy lehetnek olyan csoportok, amelyeknek az lenne az érdeke, hogy a vállalat ne 

változtasson eddigi tevékenységén. Vagy ennek az ellenkezője is elfordulhat. Vannak olyan 

csoportok is, akik számára a vállalat tevékenysége közömbös, az új stratégiát illetően.    

 

Az előzőekben felsorolt elvi esetek, a hatalom dimenziója mentén is előfordulhatnak.  Az 

érdekcsoportoknak lehetőségük van a jelenlegei helyzetet fenntartani. Vannak olyanok, 

akikkel nem kell számolni, mivel azok érdekérvényesítő képessége gyenge. Az egyensúlyi 

állapot esetén egyik érdekcsoport sem olyan erős, hogy a helyzeten változtasson.  

 

A fontos kérdés az, hogy ha egy új stratégiának vannak érintettjei, akkor ezek az érintettek 

hogyan reagálnak – a két dimenzió mentén – a változásokra.   

 

Ebből az aspektusból a játékosok jelentik a kulcsszereplőket, mivel ők képezik azt a csoportot, 

akiket leginkább érinteni fog a stratégia-váltás. Ha ez a csoport úgy ítéli meg, hogy az új 

stratégia számukra kedvezőtlen, akkor az erejük is megvan ahhoz, hogy meggátoljak a 

stratégia bevezetését. Ha ezzel számolni kell, akkor ezt a csoportot célszerű érdekeltté tenni a 

stratégia megvalósítása szempontjából. Ezt a csoportot a vállalatnak tehát maga mellé kell 

állítania, vagy semlegesítenie.  

 

Alárendeltek 

 

Játékosok 

 

Tömeg 
 

Játékvezetők 

Szemlélők Cselekvők Érdek 

Érintettek 

Nem 

befolyásolhatók 

Hatalom 
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A tömeg csoportja közömbös a stratégiával szemben és érdekérvényesítő képessége is gyenge, 

hogy meggátolja a megvalósítást. Ez a csoport abból a szempontból érdekes, hogy ha a 

hatalmi struktúra megváltozik, melyik csoporthoz várható átlépésük?  

 

Az alárendeltek csoportját a stratégia érinteni fogja, de szintén gyenge a pozíciójuk a 

megvalósítást illetően. Nem kizárt, hogy keresnek és találnak is olyan érdekcsoportokat – 

lobbyznak -, akik elegendő erővel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a megvalósítást. 

Ezért arra célszerű törekedni, hogy a stratégia ne legyen ellentétes e csoport érdekeivel.  

 

A játékvezetők csoportját sem pozitívan sem negatívan nem érinti a változtatás. Ugyanakkor 

azért jelenthetnek veszélyt, mert az alárendeltek e csoportnál találhatnak támogatókat, és 

megvan hozzá az erejük is, hogy „kellemetlenkedjenek”. E csoport tehát potenciális 

szövetséges lehet, de potenciális ellenfelekké is válhatnak.  

 

A vázolt hatalmi viszonyokra a gyakorlati életből számos példát lehet hozni. Elsősorban olyan 

stratégiákról van szó, amelyek a természeti és antropogén környezetre jelentenek veszélyt. 

Gondoljunk az Ausztriában tervezett hulladékégető projektre – a magyar határhoz való 

közelsége miatt - Szentgotthárd lakóinak tiltakozására, vagy a Tettyén tervezett radarállomás 

elleni lakossági tiltakozásra, a tartható állatlétszám korlátozására egyes településeken, a 

kémiai növényvédelem környezetre gyakorolt hatásaira, a csomagolóanyagok, veszélyes 

hulladékok tároló helyeinek létesítésére stb.  

 

Az elemzés eredményei alapján döntünk, kiválasztjuk a stratégiai változatot. A kiválasztott 

stratégiai változatot széles körű akcióprogramnak nevezzük. Az elnevezés tartalmazza 

mindazt, amit a döntés előtt tettünk, illetve elvégeztünk. A „széles körű” megfogalmazásban 

benne van az, hogy a vállalat egészére vonatkozik, azaz átfogja a vállalat valamennyi 

kapcsolódó tevékenységét. Az összetett szó első eleme az „akció” valamilyen tevékenységre 

utal. Az akció olyan – egy vagy több stratégiai célhoz köthető intézkedések összessége, 

amelyek a stratégia megvalósításához kötődnek és nem a napi működéshez. (Erről 

részletesen is szó lesz a következő alfejezetben).  A programozás, program tartalmát már 

definiáltuk, lényeges jellegzetességét ismetelten hangsúlyozni kell, nevezetesen, hogy a 

program a programozás eredményeként - több egymásra épülő tervezési munka -  áll össze.  

 

A fogalom tartalmi eleminek kibontása és értelmezése alapján belátható, hogy az implikálja, a 

stratégia lebontásának szükségességét. A lebontás a gyakorlati megvalósítás miatt 

szükségszerű. A lebontás során a stratégiát strukturálni kell, annak tartalma alapján és az 

időbeni ütemezését illetően is. Mindez végső soron azt jelenti, hogy a stratégiát le kell bontani 

egészen az operatív, azaz a végrehajtási szintjéig. Ezt a feladatot a stratégiai programozás 

keretében végezzük el.  

 

 

2.2.7. A stratégiai programozás 

 

A stratégia megvalósításának feltétele, hogy e széleskörű akcióprogramokat lebontsuk, 

tartalmilag és időben egyaránt strukturáljuk, a végrehajtás, az operatív szint számára konkrét 

cselekvési programokká, feladatokká konvertáljuk. A 2.2. ábrán láttuk, hogy a megvalósítás 

során a stratégia a stratégiai tervben, üzleti tervben, és az éves operatív tervben is megjelenik. 

A lebontás nem csak a megvalósítás, hanem abból a szempontból is fontos, hogy lássuk, az 

érintetteknek milyen feladatokat, milyen határidővel kell megoldani. A stratégia lebontását 

tehát az operatív szintre és a funkcionális területekre egyaránt el kell végezni. Végső soron a 
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lebontás teremti meg a kapcsolatot a stratégiai célok és az operatív szint között. A 

lebontásnak három vetületét különböztethetjük meg: 

 

 A vállalat stratégiai irányait és céljait támogató akcióprogramok kidolgozása. Ezekhez 

felelősöket és mutatószámokat kell rendelni. 

 A funkcionális területek stratégiai akcióinak kidolgozása. 

 Operatív szinten, a végrehajtáshoz köthetően, a különböző projektekre vonatkozó 

feladatok konkretizálása. 

 

Az akciók olyan – egy vagy több stratégiai célhoz köthető intézkedések összessége, amelyek 

a stratégia megvalósításához kötődnek és nem a napi működéshez. Ebből eredően tehát 

pótlólagos erőforrásigényük van. Végső soron projektként is értelmezhetők (cél-időtáv-

költség). 

 

Az akciók specifikusak, ami arra utal, hogy az adott funkcionális területhez – a célnak 

alárendelten - kell kidolgozni azokat, a stratégia megvalósítása érdekében, támogató jelleggel. 

Az akciókat mindenegyes stratégiai területre ki kell dolgozni. Célszerű ezeket – a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében – táblázatos formában elkészíteni. Egy lehetséges megoldást foglal 

magában a 2.2. táblázat. Az akciókhoz kötődően elemezést is kell végezni. Az elemzés célja a 

tervezett akciók szakmai megalapozottságának igazolása. Az elemzéshez kvalitatív és 

kvantitatív módszerek egyaránt használhatók.  

 

2.2.  táblázat: Egy specifikus akcióprogram főbb tartalmi elemei 
  

Tartalmi 

elemek 

(Tevékeny-

ségek 

Átfogó célhoz 

való kapcsolat 

(Hasznosság) 

 

Specifikus célok 
Határidők, 

mérföld-

kövek 

Erőforrás 

igény 
 

Felelős 

megnevezés 
Indikátorok/telje-

sítmény mutatók 

       

       

       

       

Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

Az elemzés során számszerűsítjük a naturális és gazdasági hatékonyság mutatóit, kalkulációt 

kell készíteni a különböző kockázatokhoz kötődően, el kell készíteni a cash flow-t stb. Az 

időbeni ütemezéshez használható technikák; háló tervezés, Gantt-diagramm stb. 

 

Ezt követően célszerű elkészíteni a specifikus akcióprogramok összesítését a vállalati 

stratégiába ágyazottan is. Ennek megjelenítése történhet táblázattal (2.3. táblázat), és ábra 

(2.2. ábra) segítségével egyaránt.  

 

Az előzőekben tárgyalt feladatok után kerülhet sor az erőforrások allokációjára, a saját és 

idegen források figyelembevételével.   Ezt az ismert prioritások mentén kell megvalósítani, 

azaz a stratégiai célnak alárendelten.  

 

Az erőforrások után lehet a stratégiai programot végső formába önteni és megjeleníteni. A 

végső program megjelenítése írott formában nem más, mint a vállalat stratégia terve.  
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2.3. táblázat: A vállalati stratégia megjelenítésének egy lehetséges formája 

 

Stratégiák 

(Széles körű 

akcióprogra

mok) 

Specifikus 

akcióprog-

ramok 

Átfogó 

célhoz 

való 

hozzá-

járulás 

Stratégiák 
Határi-

dők, 

mérföld-

kövek 

Erő-

forrás 

igény 
 

Felelős 
célja/i 

Indi-

káto-

rok 

1. 

1.1.       

1.2.    

1            n    

Összesen - - -   

2. 

2.1.       

2.2.       

2.             n       

Összesen - - -    

          Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

 

A stratégiai terv tartalmi elemeit tehát a tervezési folyamat egyes szakaszainak végén kapott 

eredmények differenciált, tömör, lényegre fókuszáló megfogalmazása adja.   

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Vázolja a megvalósíthatóság szempont szerepét a stratégia kiválasztásában? 

2) Vázolja az alkalmazhatóság szempont szerepét a stratégia kiválasztásában? 

3) Vázolja az elfogadhatóság szempont szerepét a stratégia kiválasztásában? 

4) Fogalaja össze a KTDM mátrix lényegát a stratégia kiválasztásában? 

5) Miért célszerű a hatalom mátrix alkalmazása a stratégia kiválasztásában? 

6) Értelmezze a stratégiai programozás fogalmát és tartalmi elemeit? 

7) Miben látja a speciális akcióprogramok szerepét? 

8) Értelmezze a stratégiai terv fogalmát és megjelítésének eszközeit? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hozzon gyakorlati példát a KTDM mátrix alkalmazásának hasznosságára? 

2) Hozzon gyakorlati példát a hatalom mátrix alkalmazására? 

3) A tehenészet fejlesztését alapul véve fejtse ki a stratégia programozás lényegét? 

4) hogyan jeleníteni meg a tehenészet stratégia tervét? 

 

Irodalomjegyzék 

1) Heijden K.(1996): Scenarios, the art of strategic conversation, John Wiley & Sons, 

1996, 215.p. 

2) Székely Cs. (2000): Stratégiai tervezés. In.: Buzás Gy.-Nemessályi Zs.-Székely Cs. 

(szerk.) (2000): Mezőgazdasági üzemtan I. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 

Budapest. 237-272. pp. 
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2.25. ábra: A stratégia egy lehetséges megjelenítése ábrán 
Forrás: a szerző (Pupos T.) saját munkája 

 

1.1.1. 

1.1. 

1.1.2. 1.2.1. 1.2.2. 

1.2. 

1.Stratéga 

2.1.1. 2.1.2. 

2.1. 

2. Stratégia 

VÁLLALATI STRATÉGIA 

3. Stratégia 

Vállalati 

szint/Priori-

tások/ 

Funkcionális 

szint 

Akciók/Pro-

jektek/ 

Operatív 

szint 
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2.2.8.. A mezőgazdasági vállalatok lehetséges stratégiai 

 

Az előző fejezetekben a stratégiaalkotás általános összefüggéseit tárgyaltuk. A 

mezőgazdasági termelést, és az ágazatot jellemző sajátosságokkal nem foglalkoztunk. E 

sajátosságok viszont stratégiai tényezőként is értelmezhetők, mivel a stratégiai tervezés  

bizonyos algoritmusait, az alkalmazható módszereket jelentős mértékben befolyásolják, adott 

esetben felülírják vagy módosítják az összefüggéseket stb. A stratégiaalkotáshoz 

kapcsolódóan e jellegzetességek kezelése több szempontú megközelítést igényel.(Székely, 

2000). E szempontok közül az alábbiakat emeljük ki: 

 

 az ágazat versenystratégiáinak sajátosságai, 

 a mezőgazdasági termelés sajátosságai 

o a természettől való függőség, 

o a természeti erőforrások és a mezőgazdaság kapcsolata. 

o a mezőgazdasági termelés, mint sajátos „ember-gép-talaj-növény-állat” 

(Csáki,1982) 

 a mezőgazdaság sajátos szervezeti formái, 

 a mezőgazdasági termékek és piacok jellegzetességei, 

 

 

2.2.8.1. Az ágazati versenystratégiák sajátosságai 

 

Porter (1993) szerint az ágazatok – csak s versenystratégiájuk jellegét alapul véve- az alábbi 

csoportokba sorolhatók:  

 

 megosztott iparágak, 

 keletkező iparágak, 

 érett iparágak, 

 hanyatló iparágak, 

 globális iparágak. 

 

A mezőgazdaság a megosztott iparágakhoz sorolható be. A megosztott iparágak egyik 

jellegzetessége, hogy a piaci szereplők között sok a kis és közép vállalat (KKV), azaz sok a 

versenytárs. Mivel sok a vállalat, az elaprózott piaci részesedésük miatt nincs ráhatásuk a 

vertikum működésére. Az ágazat megosztottsága az alábbi jellegzetességek miatt következik 

be (Székely, 2000).  

 

 Alacsony belépési korlát: 

A törvényi szabályozás lehetővé teszi, hogy bárki, aki a szükséges erőforrásokkal 

rendelkezik, mezőgazdasági tevékenységbe kezdjen. (Vannak tevékenységek, amelyek 

csak meghatározott szervezeti keretek között folytathatók). 

 Helyhez kötött a termelés: 

A mezőgazdasági termelés jelentős hányada helyhez kötött (növénytermesztési 

ágazatok, tömegtakarmányt fogyasztó ágazatok). A helyhez kötöttség az alapvető 

termelési eszköz, a termőföld miatt van.  

 Magasak a szállítási költségek. 

A mezőgazdasági termékek jellege, az üzemen belüli, de a vállalat és környezete (pl. 

feldolgozás) között is jelentős költségeket okoz a szállítás, ami a versenyképesség 

szempontjából hátrányt jelent.  

 Sokszínű a termékek piacán a kereslet. 
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Mivel a mezőgazdasági termelés alapvető szükségletek kielégítésére alkalmas 

termékeket állít elő, vagy a termékek a további feldolgozás alapanyagai, rendkívül 

sokféle fogyasztói igény van jelen a piacon. Az igény – az életmódváltással is 

összhangban – egyre differenciáltabban jelentkezik, de ez nem generál olyan 

volumenű keresletet, ami a vállalati méretek növelését indokolná.   

 A személyes szolgáltatások igénye. 

A mezőgazdaságban is egyre jelentősebb lehet a figyelmes kiszolgálás. Gondoljunk itt 

a termelő és fogyasztó közvetlen találkozására, mint például a lokális termék 

értékesítése a lokális piacon, vagy zöldség, gyümölcs egyes baromfi termékek piacaira 

stb. E személyes kapcsolatokban a bizalom erősen benne van.  

 Az általános költségek hatása. 

Az általános költségek állandó költségnek tekinthetők. Az ágazati méret, a szervezeti 

struktúra stb. jelentős mértékben befolyásolja nagyságuk alakulását.  

 A tevékenységek kombinálhatósága. 

A kombinálhatóság ebben az esetben a mezőgazdasági termelés más tevékenységgel 

való folytatását jelenti. Tehát a főállású tevékenység mellett még mezőgazdasági 

tevékenységet is lehet folytatni például brojler hizlalás. Az ilyen gazdálkodók 

árukibocsátása azonban csak kis volument jelent.  

 Kilépési korlát. 

A mezőgazdaság a lakósság széles rétegei számára mondhatni egyedüli megélhetési 

forrást jelent. Tehát nem döntés kérdése, hogy folytassák, vagy abbahagyják a 

mezőgazdasági termelést, és más vállalkozási tevékenységbe kezdjenek. Ez a helyzet 

azonban komoly gátját jelenti az üzemi méretek növelésének is.  

 Az állami és helyi szabályozás. 

A kapcsolódó szabályozó eszközök a vállalatok tevékenységét, működésük határait 

alapvetően befolyásolják. A versenyképesség szempontjából kiemelendő a 

méretkorlátok kérdésköre, és az ehhez kapcsolódó támogatáspolitika.  

 

A fentiekben vázolt jellegzetesek tehát a mezőgazdaságtól elválaszthatatlanul vannak jelen, 

nem hagyhatók figyelmen kívül a stratégiák generálásánál. 

 

 

2.2.8.2. A mezőgazdasági termelés sajátosságai, mint stratégiai tényezők 
 

A mezőgazdasági termelés sajátossága az ágazat térbeni elhelyezkedéséből, a termeléshez 

szükséges erőforrások és inuputok sajátosságaiból eredeztethetők. E sajátosságok stratégiai 

tényezőként is értelmezendők.  A jellegzetességekhez kötődően fontos szempontként kell 

figyelembe venni, hogy az inputok egy részének megválasztására nincs ráhatásunk, 

adottságként, - például a talaj minősége, az időjárás milyensége stb. – és egy részük kockázati 

tényezőként is kezelendők. A főbb jellegzetességek az alábbiakban összegezhetők:  

 

 A természettől való függőség. Ezt az alábbi adottságként kezelendő tényezők okozzák: 

 Az éghajlati adottságok, például csapadék, napsütése órák száma, azok eloszlása, 

hőmérséklet stb. Kedvezőtlen hatásuk kivédésére csak kis mértékben van 

lehetőség.  Jelentősen befolyásolják a hozam alakulását, annak minőségét, végső 

soron növelik a termelés kockázatát és idényszerűségét is.   

 A talajadottságok. A termőföld nem csak a munka tárgya, de a munka eszköze is. 

Minősége, térbeni elhelyezkedése, típusa stb. alapvetően meghatározza a 

ráfordítás-hozam viszonyok alakulását.   
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 A biológiai tényezőktől való függőség. 

 A termelés élő szervezetekkel történik. Ennek hatásai az alábbiakban jelentkeznek:  

 

 a termelési folyamat hosszára csak korlátozott lehetőségek adódnak (fajta 

megválasztása, technológia korszerűsítése stb.), 

 a termelési és munkafolyamat elválik/hat egymástól, sorrendjük kötött 

(búzatermesztés, vemhes állat stb.), 

 az élő szervezetek okozzák az idényszerűséget (éven belüli idényszerűség, 

napon belüli idényszerűség stb.), 

 az output realizálása több évet is igénybe vehet (ültetvénytelepítés, 

tenyészállat pótlása például növendék üsző esetében stb.), 

  az idényszerűség miatt fontos szerepet kap a készletezés, mely tartósan 

lekötött forgóeszköz, ezért jelentős tőkeigénye van,  

 az outputok sajátos tulajdonsággal rendelkeznek (a minőség számos tényező 

által befolyásolt, a tárolás során jelentős lehet a minőségi és mennyiségi 

veszteség stb.). 

 

 Sajátos a termelési folyamat. A termelési folyamathoz több, a környezetre káros 

kibocsátás is köthető, például a hígtrágya keletkezése, szermaradványok a talajban stb. 

 A bizonytalanság, a kockázat nem kiküszöbölhető. A természettől való függőség és a 

biológiai szervezetek együttesen idézik elő.  

 A kockázat elemzés és kockázat kezelés fontos menedzsment feladat, elengedhetetlen 

eleme a stratégiaalkotásnak. 

 Speciális inputokra illetve erőforrásokra van szükség, a természeti erőforrásokat 

közvetlenül használja, igénybe veszi a termelés. 

 A termelés jellemzője a terület tagoltság. A táblaméretek, azok térbeni elhelyezkedése, 

egymástól való távolságuk, a szállítási költségeket jelentős mértékben növelik.  

 Eltérő tulajdonformák, és üzemi méretek szintén hatással vannak a versenyképességre. 

 Eltérő vállalati és gazdálkodási formák. A kapcsolódó szabályozórendszer behatárolja 

mozgásterüket.  

 Az agrárpiac sajátosságai. 

 A munkaerőnek, mint erőforrásnak kiemelt szerepe van. 

 

 

2.2.8.3. A mezőgazdasági vállalatok lehetséges stratégiái 

 

A vázolt ágazati (iparági) és a termelés sajátosságai, valamint az összefüggések alapján 

megállapítható, hogy a mezőgazdasági vállalatok stratégia tipusainak kidolgozása csak a 

rendszerelméleten alapuló, integrált szemlélet érvényesítésével történehet, a szűkebb s tágabb 

környezetbe ágyazottan, azok stratégiai irányait is figyelembe véve. Ennek fontosságát az is 

alátámasztja, hogy az agrárgazdaság a nemzetgazdaság stratégiai ágazata. Azt is hangsúlyozni 

kell, hogy a vázolt jellegzetességek, a politikai gazdasági tér megkülönböztetett szereppel 

bírnak, mivel sok esetben nem csak módósító tényezőként kell ezeket figyelembe venni, 

hanem  kényszerítően is hatnak. Ennek eredményeként nagymértékben leszűkítik a 

mezőgazdasági vállalatok mozgásterét a stratégiák generálásánál. (A közelmúlt politikai, 

gazdasági történései sok példát szolgáltatnak erre.) 

 

A fő kérdés tehát, hogy milyen stratégiai megfontolásokat kell érvényesíteni olyan stratégiák 

generálása érdekében, amelyek a mezőgazdasági vállalatok számára megfelelő mozgásteret 

biztosítanak versenyképességük biztosításához, és ez által elérhetővé teszik jövőképüket is.  
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A stratégiai tervezés tárgyalt folyamata a mezőgazdasági vállalatok számára is alkalmazható, 

de annak egyes elemei korrekcióra szorulnak, tehát sem a folyamat algoritmusa, sem pedig a 

kapcsolódó döntési folyamat nem lehet szekvenciális, még a megvalósítás folyamatában is 

előfordulhat a változtatás – például új fajta, innovatív műszaki megoldás beveztetésének 

lehetősége stb. – szükségessége. Ehhez kapcsolódóan kiemelten kell megemlíteni az adott 

termékpálya helyzetét. Ennek különös aktualitást ad egyrészt az, hogy a mezőgazdasági 

vállalatok termékeinek döntő hányada, mint alapanyag kerül a termékpályába. A termékpálya 

végtermékének versenyképességét – természetesen nem figyelmen kívül hagyva az alapanyag 

minőségét sem – meghatározó jelentűségű az élelmiszerfeldolgozás technológiai színvonala. 

Az elosztási csatornára ugyanez elmondható.  A másik tényező, amit szintén hangsúlyozni 

kell az, hogy az adott árararányok és technolgógiai szinvonal mellett, a termékpályában 

meghatározott jövedelmtömeg képződik, és ez oszlik meg a termékpálya szereplői – 

ellentéteket generálva - között.  

 

A stratégiaalkotás másik központi elemeként kell kezeleni, a vállalati és üzemi méretek 

kérdéskörét is. E tényezők a versenyképesség alakulása szempontjából szintén 

kulcsfontosságúak. 

 

A mezőgazdasági vállalatok számára a stratégia tipusok elvi lehetőségét (Székely, 2000) az 

alábbiak képezik, képezhetik: 

 

 Növekedési és diverzifikációs stratégia, 

 Túlélési stratégia, 

 Konszolidációs stratégia. 

 Fenntartható fejlődési stratégia. 

 

A növekedési és diverzifikációs stratégiák. E stratégiák  – a vállalati és üzemi méretektől 

nagymértékben függően – jelentik a stratégia tipusok legszélesebb körét. E stratágiákat 

illetően meghatározó tényezőknek az ágazat megosztottságát és az azzal együttjáró 

jellemzőket kell megemlíteni. A megosztottságot okozó tényezők megszüntetése vagy 

semlegesítése a mezőgazdaságban sok esetben megvalósítható, például az üzemméretekhez 

kapcsolódóan, az ebből eredő hátrányok az integráció adta lehetőségek kihasználásával, 

szövetkezésekkel javítható, ezért ezek reális alternatívákat jelenthetnek. A növekedési 

stratégiák ismert jellegzetésségei alapján (Lásd: a Versenyelőnyök szerint tárgyalt stratégiákat) 

lehet alternatíva a vállalatok számára.  

 

A diverzifikáció kérdésköre már mást megközelítést igényel, mivel adott üzemméret mellett, 

ennek megvalósítása – az adottságok, az agronómiai szempontok érvényesítésének kényszere 

stb. - miatt az alaptevékenységet  illetően nagymértékben behatárolt.  

 

A mezőgazdaságban a diverzifikáció értelmezése nem tekinthető egységesnek, többféle 

értelmezésével lehet találkozni. Vannak, akik e tevékenységet a mezőgazdasági termeléshez, a 

földterülethez, a jövedelemszerzés forrásához stb. való viszony alapján értelmezik. A KSH 

(2011) besorolás szerint,  a mezőgazdaság számlarendszerében a mezőgazdasági ágazat teljes 

kibocsátását egyrészt az alaptevékenységek kibocsátása (növénytermelés, állattenyésztés, 

kertészet) másrészt a másodlagos, azaz a nem mezőgazdasági tevékenységek kibocsátása adja. 

E tevékenységeket a KSH az alábbiak szerint bontja:  
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 „A mez�gazdasági termékek feldolgozása”. A tevékenység az alapanyag előállítás 

további folytatását jelenti. A tevékenységben tehát mezőgazdasági terméket használnak 

fel. Ebbe a csoportba tartozik a mezőgazdasági termékek osztályozása, csomagolása is.  

 „Egyéb másodlagos tevékenységek”. A tevékenységek e csoportjába azok tartoznak, 

amelyek a mezőgazdaság erőforrásait, és magát a gazdálkodást veszik igénybe a 

diverzifikáció érdekében: 

 agroturisztikai tevékenységek, 

 a megtermelt termékek közvetlen értékesítése, 

 sport és rekreációs szolgáltatás a gazdaság területén (lovaglás, 

 idegeneknek nyújtott szolgáltatásnyújtás (gépek bérbeadása, terménytárolás, 

szállítás), 

 tájgazdálkodási, tájfenntartási szolgáltatások (kaszálás, sövénynyírás), 

 halgazdálkodás, 

 egyéb tevékenységek, amelyek a gazdaság földjének és eszközeinek 

igénybevételével valósulnak meg. 

  
Turner et al., (2003) munkájukban a diverzifikációt az alábbiak szerint értelmezik:   

 Strukturális diverzifikáció: 

o Turizmus (szálláshely, rekreációs szolgáltatás, vagy ezek kombinációja) 

o Hozzáadott érték növelés (direktértékesítés, élelmiszer és nem élelmiszer  

       termékfeldolgozás) 

 Mez�gazdasági diverzifikáció 

o Nem konvencionális mez�gazdasági alapanyag-termelés (növénytermelés; pl.  

       különleges f�szer- és gyógynövények, állattenyésztés: pl. szarvas, hal, strucc). 

o Ökológiai gazdálkodás. 

o Erdőgazdálkodás (energia, rekreációs, vadállomány megőrzési célú   

       erdőművelés). 

o Mez�gazdasági szerződéses munkavégzés. 

 Passzív diverzifikáció 

o Föld bérbeadás 

o Épület bérbeadás 

 

A mezőgazdaságban diverzifikáció alatt olyan tevékenységbővítést kell érteni, amely során a 

gazdálkodók a gazdaságaikban lévő erőforrások felhasználásával végeznek mezőgazdasági és 

nem mezőgazdasági tevékenységet. A tevékenységdiverzifikációval foglalkozó gazdaságok 

így három típusba sorolhatóak (Hamza, 2011): 

 Mezőgazdasági alaptevékenység-bővítéssel foglalkozók (pl. ökológiai 

gazdálkodás,energianövények termesztése, állatok bértartása, erdőgazdálkodás, 

halgazdálkodás, speciális növényfajok termesztése és állatfajok tenyésztése). 

 Hozzáadott értéknövelést, vagyis vertikális termelésbővítést végző gazdálkodók (pl. 

élelmiszer és nem élelmiszercélú termékfeldolgozás, közvetlen értékesítés). 

 Mezőgazdasági termeléstől elválasztható tevékenységbővítést, azaz nem 

mezőgazdasági tevékenységeket végző gazdálkodók (pl. falusi- és agroturizmus, 

vendéglátás, a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, mint 

lovagoltatás, vadásztatás, sporthorgászat, a kézműipar, mezőgazdasági szolgáltatás, 

tárolás, tájfenntartási, tájrendezési feladatok ellátása, vadon termő gyógynövények, 

erdei melléktermékek gyűjtése). 

 

Ezek a gazdaságtípusok természetesen nem szigorúan lehatároltak, a tevékenységek 

egymással kombináltan is megvalósíthatóak, és a piaci igényekhez alakíthatók.  
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Magyarországon a tevékenységdiverzifikáció a családi gazdaságokban a 90-es évek vége felé 

kezdett kialakulni, a nyugat-európai országokéhoz hasonló formában. Napjainkban az agrár- 

és vidékpolitikában egyre inkább előtérbe kerül ennek hangsúlyozása, mégis a magyar 

mezőgazdaságban a diverzifikáció mértéke igen szerény és elterjedését számtalan tényező 

hátráltatja; a szakértelem-, a hozzáértés-, a piaci keresletről szóló információhiány, a 

marketingeszközök használatának és a piaci fellépések hatékonyságának elégtelensége. 

Problémát jelent az agrártermelők lassú, ellentmondásos alkalmazkodása, ragaszkodása a 

megszokott gyakorlathoz, termelési struktúrákhoz, a hagyományos mezőgazdasági 

tevékenységekhez, valamint az új tevékenység végzéséhez. Emellett sok helyen hiányzik a 

támogatói településvezetői hozzáállás is. A támogatások mellett tehát szükségesek lennének 

más intézkedések is, úgymint a szaktanácsadás, képzés, tájékoztatás, termelői 

együttműködések kialakítása, integrációk ösztönzése. (Hamza, 2011).  

 

Tevékenységdiverzifikáció a vidékfejlesztési támogatási rendszerben is megjelent. A 

vidékfejlesztésben alapelv az integrált, multifunkcionális jelleg, a helyi erőforrásokra 

alapozott fejlesztés, így a tevékenységbővítés, alternatív gazdálkodási formák létrehozásának 

ösztönzése, támogatása.  

 

Túlélési stratégia 

A túlélési stratégiák mindig valamilyen kényszerűséggel hozhatók összefüggésbe. Tehát a 

túlélési stratégia mögött egy korábbi időszak rossz döntései, a makrokörnyezet kedvezőtlen 

irányú megváltozása, a természeti környezet változásából eredeztethető károk – aszály, 

viharkár stb. – a vertikum problémái, piaci anomáliák stb. húzódnak meg.  Az időszak 

túlélésére – annak időtávjától nagymértékben függően – olyan megoldások jelenthetik az 

életbenmaradás esélyeit, amelyek a vállalat erőforrásainak, vagyonának nem olyan mértékű 

felélését eredményezik, amelyek lehetetlenné teszik az újrakezdést. Tehát csak olyan 

forrástteremtő, illetve forrást felszabadító intézkedések jelenthetnek alternatívát, mint például 

a takarékosabb költséggazdálkodás, a készletgazdálkodás racionalizálása, egyes erőforrások 

értékesítése, az erőforrások kapacitáskihasználásának növelése stb.  Fontos annak 

hangsúlyozása is, hogy ez a stratégia csak abban esetben lehet célravezető, ha a vállalat belső 

érintettjei felismerik és elfogadják a tervezett drasztukusnak is nevezhető intézkedések 

fontosságát. 

 

Konszolidációs stratégia. 

A túlélés utáni időszak egyik stratégia tipusaként is értelmezhető. Ahogy ezt az előzőekben 

már láttuk, a konszolidáció nem idegen a normális gazdasági működéstől. Lehetőségként az 

alábbi specifikus akcióprogramoknak lehet szerepük; a termelési szerkezet racionalizálása, a 

termelés hatékonyságának fokozása, az erőforrások fejlesztése, a szervezeti struktúra új 

körülményekhez való igazítása, a külső érintettekkel való kapcsolattartás racionalizálása – 

szállítási és fizetési határidők módosítása -,  a koopoerációs együttműködések kiépítése, a 

finanszírozási stratégia megváltoztatása, a támogatások lehető legnagyobb mértékű lehívása, 

pályázatok útján nyerhető források növelése.   

 

Fenntartható fejlődési stratégia. 

A fenntarthatóság és környezettudatosság egymással szoros kölcsönhatásban álló fogalmak. 

Csete (2012) az alábbiak szerint fogalmaz:” A természeti környezet, a természeti erőforrások 

mérhetetlen kizsarolása, a biodiverzitás pusztulása állította az érdeklődés középpontjába a 

fenntarthatóságot.”  Hivatkozott szerző úgy ítéli meg, hogy a kérdéskör alapvető dilemmája 

„..az egyéni rövid távú, profitmaximalizáló érdeke és a hosszabb távú társadalmi, közösségi – 

egymást kizáró – érdek között húzódik.” A megoldást – a környezet, a természeti erőforrások 
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megőrzésére - a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés jelentheti, de új megközelítési 

módra van szükség.   

 

A kívánt egyensúly hosszú távú fenntartásának szükségessége nem vitatható. De hogyan lehet 

ezt megtenni, amikor a mezőgazdasági termelés is jövedelemérdekelt, a gazdálkodás 

feltételrendszerében bekövetkező változások sok esetben kényszerítően hatnak, ha a 

mezőgazdaságnak sajátos a viszonya a természeti erőforrásokhoz, mely erőforrások döntő 

hányada olyan erőforrás, amely/ek egyben a bioszféra elemei is, és a fenntarthatóságban 

szerepük meghatározó, de lehetne még folytatni a kérdések sorát.  A fenntarthatóság 

követelménye tehát az erőforrásokkal kapcsolatosan okszerű gazdálkodást – de nemcsak ezt - 

jelenti úgy, hogy az egyéb kapcsolódó követelményeket is kielégítjük. Ugyanakkor látni kell 

azt is, hogy a versenyképesség, fenntarthatóság és környezettudatosság tényezői bonyolult 

kölcsönhatásban állnak egymással, ezért komplexen kezelendők a mezőgazdasági termelés 

területén is. Azt is hangsúlyozni szükséges, hogy a gyakorlatban történő megvalósításuk csak 

megfelelő erőforrás-ellátottság mellett teljesíthető.  

 

Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a gazdálkodás jelenlegi feltételrendszerének 

keretei között – bérelt területen való gazdálkodás, föld nélküli állattartás, ezzel 

összefüggésben a szerves trágya elhelyezésének megoldatlansága, a mezőgazdasági termelést 

jellemző belső üzemi teljesítmények nagymértékű fellazulása, vagy megszűnése stb.  

környezetvédelmi problémákat is felvet, amelyeket a jövőt illetően valamilyen módon kezelni 

kell.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Vázolja a többszempontú megközelítés lényegét a stratégia tipusainak generálásánál? 

2) Fogalalja össze a megosztott iparág fő jellegzetességeit? 

3) Ismertesse a mezőgazdasági termelési folyamat – mint rendszer – tényezőit és fő 

sajátosságait? 

4) Ismertesse a mezőgazdasági termelés stratégiai tényezőit? 

5) Ismertesse a mezőgazdasági vállalat számára lehetséges növekedési stratégiák fő 

jellegzetteségeit? 

6) Ismertesse a diverzifikáció szerepét a stratégiaalkotásban? 

7) Vázolja a túlélési stratéga főbb sajátosságait? 

8) Ismertesse a konszolidációs stratégiát? 

9) Ismertesse a fenntarthatósági stratégia szerepét a mezőgazdaságban?  

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hozzon példákat a mezőgazdaság megosztottságára? 

2) Példán keresztül értelmezze a mezőgazdasági termelés stratégiai jellegzetességeit? 

3) Hozzon példát a növekedési stratégiára a mezőgazdaságban? 

4) Hozzon példát a túlélési stratégiára a mezőgazdaságban? 

5) Hozzon példát a konszolidációs stratégiára a mezőgazdaságban? 

6) Hozzon példát és a példa alapján értelmezze a fenntarthatósági stratégiát a 

mezőgazdaságban, a tápanyagvisszapotlás területén? 

7) Hozzon példát és a példa alapján értelmezze a fenntarthatósági stratégiát a 

mezőgazdaságban, a novényvédelem területén? 

8) Hozzon példát és a példa alapján értelmezze a fenntarthatósági stratégiát a 

mezőgazdaságban, az állattenyésztés – brojler hízlalás - területén? 

9) Hozzon példát és a példa alapján értelmezze a fenntarthatósági stratégiát a 

mezőgazdaságban, az állattenyésztés – szarvasmarha tartás - területén? 
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10) Hozzon példát és a példa alapján értelmezze a fenntarthatósági stratégiát a 

mezőgazdaságban, a gyümölcs ültetvények területén? 
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2.2.9. A stratégia megvalósításának monitoringja 

 

A vállalat eredményes működéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a döntéseket a 

megfelelő időben és szakmailag megalapozottan hozzuk meg. Ez a döntési szintek 

mindegyikére igaz, legyen az stratégiai, taktikai vagy operatív döntés. A döntések 

meghozatalához információra van szükség. Az információk a döntések inputjaiként 

értelmezhetők, és a gyakorlati életben ugyanúgy nélkülözhetetlenek, mint a vállalat 

működéséhez szükséges más erőforrások. Az információk nem nélkülözhetők sem a döntések 

szakmai előkészítésénél, de a döntés tervezett eredménye megvalósulásának nyomon 

követésénél sem. Fontos kérdés, hogy a szükséges információknak mi legyen a szakmai 

tartalma, hogy azok időben rendelkezésre állnak-e, hogy a vállalat információs rendszere, 

annak működése illetve működtetése megfelel-e a kapcsolódó követelményeknek. E 

fejezetben lényegre törően áttekintjük a vállalat információs rendszerének elemeit, 

működésének keretét, és részletesebben tárgyaljuk a stratégiai monitoringjának folyamatát és 

annak eszközrendszerét. 

 

 

2.2.9.1. A vállalati információs rendszer szerepe 

A vállalat információs rendszere az a rendszer, amely folyamatosan figyeli a vállalat 

környezetére vonatkozó és abból származtatható információkat, és ezzel egyidejűleg kezeli és 

figyeli a vállalatban zajló tevékenységeket, a vállalat és környezete közötti tranzakciókra 

vonatkozó adatokat is. Működése során mindezeket rendszerezi, feldolgozza, és hasznosítható 

információként bocsátja a döntéshozók rendelkezésére. Belátható, hogy az információ 

minősége, megbízhatósága, mennyisége, a megfelelő időben, a megfelelő döntési szinten való 

http://www.centres.ex.ac.uk-letöltve/
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rendelkezésre állása a stratégiai tervek szakmai megalapozottságát és megvalósításának 

esélyeit, a visszacsatolások mértékét és módját egyaránt, alapvetően meghatározza. Ez annál 

is inkább így van, mert a jó információ mindig rendelkezik valami „plusszal” ami a 

döntéshozó ismeretét kiegészíti, hozzájárulva ezzel a döntés bizonytalanságának és 

kockázatának csökkentéséhez. A vállalati információs rendszer sokféle szempont szerint 

értelmezhető struktúrát alkot. Három fő alrendszerre bontható, mint: 

 

 számviteli információs rendszer, 

 vezetői információs rendszer, 

 informális információs rendszer. 

 

A számviteli információs rendszer pénzügyi információkat biztosít a döntéshozók (pl. a 

menedzsment, állam, külső befektetők stb.) számára a vállalat működésének megítéléséhez, a 

különböző pénzügyi kimutatások elvégzéséhez.  

 

A vezetői információs rendszer elsősorban a vezetői döntések támogatását szolgálja. Az 

információ megjelenítése lehet számszerű és nem számszerű formában. A napjainkban 

jellemző integrált „ember-számítógép rendszer” elsősorban a gazdasági döntésekhez 

szükséges és felhasználható információkat szolgáltatja. 

 

Az informális információs rendszer elsősorban a vállalati kultúrához, a vállalat szociológiai 

jellemzőihez kötődő, ezekből levezethető struktúraként értelmezhető. Az informális 

információk a vállalati működés rugalmasságát, alkalmazkodóképességének javítását segítik 

elő.  

 

A vállalatoknál a három alrendszer egy integrált rendszert kell, hogy alkosson, egyben 

biztosítva az információáramlás szabályozását is. Napjainkban a kommunikáció és a 

számítástechnikai eszközök együttes alkalmazása új lehetőségeket, megoldásokat hívott 

életre.   

 

Az információs rendszerek ugrásszerű fejlődése és a menedzsment egyre nagyobb igénye a 

megbízható információk iránt hívta életre azt a funkciót, amely elsődlegesen a felső szintű 

vezetés szempontjából hangolja össze a vállalat tervezési, ellenőrzési és információellátási 

tevékenységét, és napjainkban már önálló szervezeti egységként is kifejezésre jut. Ez a funkció 

a kontrolling. A kontrolling rendszer struktúráját a 2.26. ábra, működési keretét a 2.27. ábra 

szemlélteti.  A kontrolling feladata: létrehozni a tervezési és információs rendszert és 

gondoskodni annak működtetéséről. Az ellenőrzéshez, értékeléshez és elemzéshez alapvetően 

a pénzügyi és vezetői számviteli rendszertől kapott információkat használja fel. Ezeket az 

információkat feldolgozza a felső vezetés számára. A teljesítmények elemzéséhez szükséges 

adatbázist szintén a pénzügyi számviteli rendszerből meríti. 

 

A tervezési rendszerhez való kapcsolódásának (Lásd: 2.29. ábra) főbb sajátossága, hogy 

módszertanilag és szakmailag előkészíti és ellenőrzi a tervkészítés folyamatát, összehangolja 

az egyes terv részeket, és azokat szintén előterjeszti a felső vezetés számára. Ez a feladat 

valamennyi tervtípusra kiterjed. A kontrolling szervezet folyamatosan figyeli (monitorizálja) 

és értékeli a vállalat működését is. Az eredményekről a teljesítmények mérésére kialakított 

mutatószámokon keresztül tájékozatja a felső szintű vezetést. A vezetés a kapott információk 

alapján dönt a szükséges korrekciók helyéről, módjáról, azaz megtörténik a visszacsatolás. 

Napjainkban a gazdálkodás feltételrendszerének változásai hívták életre az új vezetési, 

irányítási, döntési módszereket, eljárásokat, algoritmusokat.  
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2.26. ábra: A controlling-rendszer 
Forrás: Horváth &Partner (1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27. ábra: A controlling működési kerete 
Forrás: Anthony (1988. 19.o.) 

Tervezési rendszer: 

 stratégiai 

 taktikai 

 operatív 

Információellátási 

 rendszer: 

 vezetői számvitel 

 beszámolórendszer 

Controlling rendszer: 

 feladatok 

 szervezetek 
 eszközök 
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 68  

  

A vállalat információs rendszeréhez kötődően számos, új menedzsment szemlélet 

alkalmazását követelő rendszerek kerültek kifejlesztésre, például a StratégiaHáz©, amely a 

különböző információs alrendszereket összehangolása révén nyújt fontos információkat a 

menedzsment számára.  Az AgriScoreCard egy stratégiai vezetési – irányítási rendszer 

központi eleme. Az üzleti stratégia gyors megvalósítását és megváltoztatásának gyors 

felismerését teszi lehetővé. A Stratégiai-irányítás információs-rendszere (SIS) egy 

komplex információs-technológia alkalmazását követeli meg. A vállalati és külső 

adattárházak kapcsolatát biztosítja. E területeken biztató magyar kezdeményezések is vannak.  

 

A szervertermek megjelenésével egyre több cég kezdte meg bizonyos funkciók/szerverek 

kihelyezését szerverparkokba, hogy a külső elérés stabil legyen. A nagyobb cégek (Amazon, 

Microsoft, Google) hatalmas szerverparkokat építettek, mind saját szolgáltatásaik biztosításra, 

mind az ügyfelek igényeinek kiszolgálására. Ezek a rendszerek viszont az idő legnagyobb 

részében kihasználatlanul működtek. A cégek a megmaradt kapacitást értékesítették, üzleti 

alkalmazásokat építettek rá. Így alakultak ki a mai „felhő” szolgáltatások, melyeket 

gyakorlatilag bárki használhat, felhasználói korlát/méret nélkül. Napjainkban egy 

egyszemélyes vállalat, de akár magánszemély is igénybe vehet egy komplex SAP 

szolgáltatást, költséges beruházások nélkül.  

 

A tárgyalt összefüggések alapján belátható, hogy a stratégiai tervezés és a választott ún. 

„legjobb stratégia” megvalósításának monitoringja magas színvonalú információs rendszer 

meglétét és annak hatékony működtetését igényli a vállalat egészének működése és a stratégia 

eredményes megvalósítása szempontjából egyaránt.  

 

 

2.2.9.2. Az új szemlélet és eszközrendszer szükségessége 

 

Belátható, hogy a megvalósítás során is szükségünk van, illetve lesz információkra, amelyek 

azt a célt szolgálják, hogy nyomon kövessük, monitorizáljuk a stratégia megvalósításának 

mikéntjét. Ehhez kötődően az első jelentős szemléletbeli változás a nyolcvanas évek közepére 

– az energiaválság kezdete – tehető. A döntéshozók a pénzügyi szemlélet érvényesítését és a 

pénzügyi helyzetben bekövetkezett változásokat kifejező és számszerűsítő cash flow-t és 

ennek felhasználásán alapuló mutatószámok alkalmazását helyezték előtérbe A  pénz és 

tőkepiacokon jelentkező változások irányították rá a figyelmet – elsősorban a pénzügyi 

befektetők körét illetően - arra, hogy a vállalatok kecsegtető stratégiai célkitűzései – például a 

remélt magas hozamok vonatkozásában – miért maradtak el lényegesen a várt, illetve ígért 

értékektől. A pénzügyi befektetők tehát egyre inkább érdekeltté váltak abban, hogy 

reálisabban mérjék fel a stratégiai célok gyakorlati realizálásának esélyeit. Egyre inkább az 

érdeklődés középpontjába került, hogy hogyan lehetne a stratégiai célok megvalósíthatóságát, 

azok realitását elemezni.     

 

A XX. század utolsó évtizedében már egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy csak a pénzügyi 

mutatószámok alkalmazása, a pénzügyi szemlélet előtérbe helyezése nem elegendő ahhoz, 

hogy reálisan mérjük a vállalat működésének eredményességét, a vállalat teljesítményét, az 

értékteremtő folyamatok menedzselésének hatékonyságát stb.   

 

Az új mutatószámok alkalmazását több tényező is indokolttá tette. E tényezők közül elsőként 

kell megemlíteni azt, hogy a vállalatok célstruktúrájában strukturális átrendeződés ment 

végbe. A kapcsolódó kutatások eredményei igazolják, hogy a magyar vállalatok 
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célstruktúrájában is (2.4.táblázat) jelentős változások következtek be (Némethné-Petz, 2007, 

hivatkozik: Hollóné, 2009)  

 

2.4. táblázat. A magyar vállalati célstruktúra változása – a gazdálkodás anyagi 

feltételeire vonatkozó célok rangsorai 1994-2003.  
 

Megnevezés 
1994 1995 1996 1997 . . . 2003 

helyezési számok
* 

A költségek csökkentése 4. 2. 1. 1.    1. 

Az árbevétel növelése 2. 3. 2. 2.    2. 

A nyereség növelése 1. 1. 3. 3.    3. 

A munkavállalók 

jövedelmének növelése 
6. 6. 4. 4.    4. 

A vállalati vagyon növelése 7. 5. 6. 5.    5. 
*
 Kiemelés a GKI Zrt. felméréseiből. A vonatkozó eredeti táblázat 10 „cél-elemet” és 10 év 

   részletezett helyezési  adatait tartalmazza.  

          Forrás: Németné-Petz (2007). 17.o. táblázat átalakítva 

 

 

A táblázat adatai alapján látható, hogy a vállalati vagyon növelése hangsúlyosabbá vált, és a 

munkavállalók jövedelmének növelése – ami az érdekeltségi rendszer, mint a stratégiai 

menedzsment adminisztratív rendszerek alappillére egyik elemeként is szerepel - is előre 

lépett a fontossági sorrendben. „A tulajdonosi érték (Creating Shareholder Value)” c. könyv – 

Alfred Rappaport munkája – 1986-ban jelent meg az USA-ban, és a szerző által képviselt 

szemlélet elfogadottá is vált. Rappaport (2002) szerint „Több, mint valószínű, hogy az 

elkövetkezendő tíz évben a tulajdonosi érték válik az üzleti teljesítmény mérésének általános 

normájává.”  

A vállalati célstruktúrában bekövetkezett hangsúlyeltolódás - az értékteremtés, a vállalati 

vagyon növelésének előtérbe kerülése mellett – az új mutatószámok kifejlesztésének 

szükségességét a hagyományos pénzügyi mutatószámok korlátai is indokolttá tették. A 

pénzügyi mutatószámok (Lásd: Gazdasági elemzés elméleti és gyakorlati jegyzet 

ismeretanyaga) több olyan sajátossággal rendelkeznek, amelyek miatt nem, vagy nem minden 

esetben alkalmasak a hosszútávon megvalósítható értékteremtés, a vállalati vagyon 

változásának kifejezésére és nyomon követésére.  A fontosabb sajátosságok közül az 

alábbiakat kell megemlíteni: 

 

 A pénzügyi mutatók számításának adatbázisát az éves beszámoló és annak részei – 

mérleg, eredménykimutatás, stb. – képezik. Mivel a Számviteli törvény elveket fogalmaz 

meg, a vállalat számviteli politikája rögzíti – a számviteli elvek által kijelölt keretek 

között – az elszámolások, a számbavételezés konkrét rendszerét, algoritmusát. Mindez azt 

is jelenti, hogy az adott pénzügyi mutatók információ tartalma – a számszerűsítéséhez 

felhasznált adatok eltérő tartalma miatt – eltérhet egymástól, azaz az azonos megnevezés 

eltérő tartalmat takar/hat. E mögött több ok is meghúzódhat, például a 

készletnyilvántartás rendszere, időbeli elhatárolások elszámolása, az amortizáció 

elszámolása, a kis értékű befektetett eszközök elszámolásának rendszere, értékvesztés 

elszámolása, adózás rendszerének hatásai stb.   

 A számviteli adatbázison számszított mutatók további problémájaként kell megemlíteni, 

hogy a számvitel nem veszi figyelembe a termelés tőkeigényét, holott a vállalat 

működtetésének – a termelésnek – gazdasági vetületeként forgótőkére és a befektetett 

eszközökben lekötött tőkére is szükség van. 
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 A fentiekhez kapcsolódóan példaként említhető; a tőkearányos jövedelmezőség, az 

eszközhatékonysági és eszközmegtérülési mutatók (ROA, ROE, ROI) számításának 

gyakorlata, a számításukhoz használt kategóriák értelmezése. A jövedelmezőségi mutatók 

a számviteli eredménykategóriákat tekintik hozamnak (üzemi tevékenység eredménye, 

adózott eredmény, mérleg szerinti eredmény). A mutatók számításánál széles körben 

alkalmazott eredmény kategória az EBIT (Earnings before Interest and Taxes) azaz az 

adózás és kamatfizetés előtti eredmény, ami - megközelítőleg – az üzemi tevékenység 

eredményének felel meg.  

 Fontos szempontként kell figyelembe venni azt is, hogy a pénzügyi mutatószámok végső 

soron már megtörtént gazdasági események hatásait számszerűsítik, utólagos 

jelzőszámokként értelmezhetők. 

 A pénzügyi mutatószámok aggregát mutatóknak tekinthetők, mivel alapvetően vállalati 

szinten számíthatók, tehát több tényező együttes hatását tükrözik. 

 A pénzügyi mutatószámok – az értékteremtő folyamatok szintjén – nem vagy csak 

nehezen számszerűsíthetők. Ezen a szinten csak a költségarányos – jövedelemráta, 

költségszint – és az árbevétel arányos jövedelmezőség – profitráta – mutatók 

számíthatók. Belátható, hogy e mutatók nem alkalmasak arra, hogy a stratégia 

megvalósításának helyzetét minősítsék még abban az esetben sem, ha ezek az 

értékteremtő folyamatok egybeesnek, illetve fedik egymást a stratégiai üzleti 

egységekkel.  

 

Fontos szempontként kezelendő az is, hogy mivel a megvalósítandó stratégia általában éveken 

átívelő - ezért a program megvalósításának feladatai az egymásra épülő és egymással 

kölcsönhatásban lévő különböző időtávú, célú és funkciójú tervekben jelennek meg. Ebből 

eredően, fontos szempontként kell kezelni annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy hogyan 

lehet a vállalat célstruktúrájában a különböző időtávú célokat közös nevezőre hozni, milyen 

mutatószámok alkalmasak ennek mérésére stb.?     

 

Tudjuk, hogy a stratégiai változatok közül az úgynevezett „legjobb stratégia” kiválasztásánál 

az elfogadhatóság, átláthatóság és megvalósíthatóság fontos döntési szempontként 

kezelendő. E döntési szempontok figyelembevételének mértéke alapvetően befolyásolja a 

stratégia gyakorlati megvalósításának alakulását. A megvalósításnak ugyanis fontos feltételét 

képezi, hogy minden érintett elfogadja, átlássa a választott stratégiát, és azonosuljon a 

stratégiai célokkal. A stratégia belső – tulajdonos/ok, menedzserek, alkalmazottak – és külső – 

vevők, szállítók, forrásnyújtók – érintettjei egyaránt érdekeltek a stratégia eredményes 

megvalósításában. Ha ez így van, milyen módon lehet ezt a monitorizálás során kontrollálni, 

adott esetben az érintettek érdekeltségét, a stratégiai céllal való azonosulásukat biztosítani és 

ezt mutatószámokkal kifejezni.  

 

A vázoltak alapján megállapítható, hogy a stratégia eredményes megvalósítása nem 

nélkülözheti a megvalósítás folyamatának, és a megvalósítás helyzetének nyomon követését, 

monitoringját. Megalapozottabb információkra van tehát szükség a stratégiák kidolgozásához 

és a stratégiák monitoringjához is.   

  

A mutatószámok, mutatószám rendszerek megválasztása a stratégiai céloknak alárendelten 

kell, hogy történjen. Kaplan-Norton (1998:30) szerint "A vállalatoknak ahhoz, hogy 

fennmaradjanak és prosperáljanak az információs korszak versenyében, a stratégiából és 

vállalati képességekből levezetett teljesítményértékelési és irányítási rendszereket kell 

alkalmazniuk." 
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2.2.9.3. A stratégia monitoringának eszközrendszere 

 

Az előzőekben vázolt sajátosságok miatt, olyan új felfogások, nézetek jelentek meg, új 

módszerek kerültek kifejlesztésre, és a gyakorlatban történő alkalmazásukra is sor került, 

amelyek alkalmasak a realizált teljesítmények és a stratégiai tervszámok összevetésére, az 

eltérések okainak feltárására.  Erre azért van nagy szükség, mert az eltérések konkrét 

tartalmának és mértékének ismeretében tudunk csak dönteni a beavatkozás szükségességéről, 

azaz a visszacsatolás helyéről és módjáról. A monitoring során kapott eredmények jelentik 

tehát azt az információt/okat, amely/ek a visszacsatolást megalapozzák. A kapcsolódó döntési 

mechanizmusban ezek töltik be az információ szerepét.  

A stratégia monitoringának új modelljeként értelmezhető a kiegyensúlyozott mutatószám-

rendszer Balanced Scorecard (BSC), amely integrálja az operatív és stratégiai célokat, ez 

által alkalmas a stratégia megvalósítása és a stratégiában megfogalmazott célok 

megvalósulása helyzetének mérésére, monitorizálására. A BSC kidolgozása – egy kutatási 

projekt keretében – Robert Kaplanhoz és David Nortonhoz köthető.  A kutatás 1990-ben 

kezdődött és fő célja volt a hagyományos pénzügyi teljesítménymérést meghaladó, innovatív 

vállalati Scorecard kialakítása. Kaplan - Norton (1999:32) véleménye szerint „ A  pénzügyi 

mutatószámok nem alkalmasak arra, hogy irányítsák a szervezeteket napjaink intenzív 

versenykörnyezetének feltételei között és értékeljék helyzetüket. Ezek ugyanis visszatekintő, 

utólagos jelzőszámok (lagging indikators), amelyek nem képesek megragadni az előző 

időszakban teremtett, illetve lepusztított értékeket. A pénzügyi mutatószámok képet nyújtanak 

a múlt néhány – de nem minden – akciójának eredményéről, de nem képesek iránymutatást 

adni ahhoz, mit kell tennie a vállalatnak ma és holnap a jövőbeni pénzügyi érték 

megteremtése érdekében.” A kifejlesztett mutatószám-rendszer az értékelés során nem veti el 

teljesen a pénzügyi mutatószámok alkalmazását, de az eredménymutatókat – mint utólagos 

jelzőszámokat – kiegészíti az előremutató, úgynevezett „teljesítményokozókkal”. A 

kifejlesztett mutatószám-rendszer egyes nézőpontjait, területeit, és a köztük lévő 

kölcsönhatásokat a 2. 28. ábra szemlélteti. 

Ahogy ez az ábrán látható, a BSC központi eleme a vállalat küldetése és stratégiája. A 

küldetés a vállalat hosszú távú céljait, a vállalat alapvető értékeit fogalmazza meg és 

kommunikálja az érintetteknek. A küldetés elérésnek eszköze a stratégia. Ahogy erre már 

utalás történt, a stratégia eredményes megvalósítása nem nélkülözheti a megvalósítás 

folyamata helyzetének folyamatos nyomon követését, montiroingját. Ez azonban a megfelelő 

információtartalommal bíró mutatószámok alkalmazása mellett, igényli a stratégia 

megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú értékteremtő folyamatok beazonosítását is. A 

BSC lényege olyan mutatószámok képzése, amelyek alkalmasak a stratégiai célok 

megvalósítási helyzetének minősítésére, az elért, és a jövőben várható pénzügyi teljesítmény 

mérésére. Másrészt, a pénzügyi teljesítménymérésen túlmenően, e teljesítményt leginkább 

befolyásoló tényezőket, mint teljesítményokozókat is figyelembe veszi. A Scorecard tehát a 

pénzügyi teljesítménymérésen kívül, további három stratégiai jelentőségű nézőpontot jelöl 

meg; vevők, működési folyamatok és a tanulás és fejlődés. A négy nézőpont között fennálló 

kölcsönhatások és az ezekhez rendelt megfelelő mutatószámok egyensúlyt teremtenek a rövid 

és hosszú távú mutatók, a nem pénzügyi és pénzügyi mutatók, a jövőre vonatkozó és a múltat 

jellemző mutatók, valamint a külső és belső mutatók között. (Hollóné, 2009)  

 

A pénzügyi teljesítmény nézőpont mutatószámai – ahogy ezt már érintettük - aggregáttan 

jelzik a megtörtént gazdasági események mérhető gazdasági következményeit, korlátaik nem 

teszik lehetővé, hogy az egyre inkább előtérbe kerülő érték alapú (Value Based Management) 

menedzsmentről reális képet adjanak. A BSC rendszer által alkalmazott mutatószámok – a 
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hagyományos pénzügyi mutatószámok korrekciójának eredményeként – már alkalmasak arra, 

hogy mérjék és kifejezzék a vállalatok célhierarchia rendszerében bekövetkezett 

hangsúlyeltolódásokat (Lásd: 2.4. táblázat,) a prioritást kapó teljesítmények alakulását. Az új 

mutatószámok már figyelembe veszik és számszerűsítik a különböző akcióknak a vállalat 

pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait, kimutatják az egyes akciók, funkcionális területek – 

folyamatos termelés, beruházás stb. – pénzáramait (cash flow-kat), és számolnak a tőke 

költségével is.  A tőke költségének beemelése a mutatószámok számszerűsítésének 

algoritmusa végső soron azt is jelenti, hogy figyelembe vesszük a likviditási és piaci 

kockázatot egyaránt. Az új mutatószámok képzésénél alkalmazott főbb szakmai szempontok 

az alábbiak:  

 

 A mutatók számszerűsítéséhez szükséges hozamot nem a számviteli 

eredménykategóriák, hanem a cash flow-ok és az EVA (Economic Value Added) 

gazdasági hozzáadott érték jelenti.  

 

 A mutatók számításánál fontos korrekciós tényezőként kerül figyelembe vételre a tőke 

súlyozott átlagköltsége a WACC (Weighted Average Cost of Capital). 

 

Az EVA mutatót az 1980-as évek után kezdték el alkalmazni. Ennek legfőbb oka abban 

keresendő, hogy a számviteli mutatók nincsenek összhangban a tulajdonosi hozam 

maximalizálásának céljával. Látni kell azt, hogy a vállalati jövedelem növelése nem minden 

esetben jár együtt a tulajdonosok számára fontos gazdasági érték növekedésével. Ilyen eset 

következik be akkor, ha a tulajdonosok olyan befektetést realizálnak, amelynek hozamrátája 

alacsonyabb, mint a befektetett tőke költsége. Stuart G. B. (1991. hivatkozik: Ónodi, 2005) 

véleménye szerint „az EVA jó mérce célkitűzéshez, teljesítményértékeléshezmeghatározáshoz, 

befektetőtőkkel történő kommunikációhoz, tőke költségvetéshez és egyéb értékeléséhez. 

Kulcsszerepet játszik az értéknövelést támogató ösztönzési rendszer kialakításában.” A 

mutató számszerűsítéséhez szükség van a számviteli adatok korrekciójára is. Számszerűsítése 

az alábbi összefüggés alapján történik: 

 

EVA = Adózott üzleti eredmény – Tőkeköltség 

 

A tőke költségét kifejező mutatók számszerűsítése több módszer segítségével is történhet. 

Egyik ilyen módszer a tőkepiaci árfolyamok modelljére épül (CAPM). A modell alapján a 

befektetett tőke költsége kettő tényezőt vesz alapul: 

 

 az üzleti tevékenységben lekötött tőke – a működő tőke – haszonáldozati költségét (az 

alternatív kockázatmentes befektetés, például a hosszú lejáratú államkötvény hozama, 

azaz kamatlába) 

 valamint a részvény kockázati prémiumát. 

 

A kettő tényező hozamának együttes összege adja tehát a működő tőke költségét. A súlyozott 

átlagköltség, a WACC. Ahogy ez ismert, a vállalatok a saját tőke mellett, a működő tőkéjük 

finanszírozásához idegen tőkét is igénybe vesznek. Az idegen források igénybevétele viszont 

gazdasági teherrel jár. A vállalat üzleti tevékenységének eredményével akkor lehetünk 

elégedettek, ha az a működő tőke számított költségét meghaladó profitot állít elő. Ennek 

számszerűsítéséhez viszont ismerni kell az össztőke súlyozott átlagköltségét a WCC-ot.  
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2.28. ábra: A Balanced Scorecard kerete a stratégia operatív célokká történő lebontásához 
Forrás: Kaplan-Norton (1998:20) 
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Ennek számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján történet: 

WACC( %) = ED r
DE

E
r

DE

D






 

ahol 

   WACC: a tőke súlyozott átlagköltsége 

   D:    adósság (idegen tőke) 

   E:    saját tőke 

   Dr :   idegen tőke alternatív költségének rátája 

   Er :   saját tőke alternatív költségének rátája 

   
DE

D


   idegen tőke az össztőke %-ában 

 

   
DE

E


   saját tőke az össztőke %-ában 

 

Az összefüggések megértése érdekében vegyük alapul a „MODELL” Kft. stratégiai tervének 

első évét. A Kft-re vonatkozó adatok a 2.5. táblázatban találhatók.  A táblázat adatai alapján 

látható, hogy az idegen tőke aránya 3,5%, a saját tőke aránya – ennek megfelelően – 96,5%. 

Az átlagos hozamráták 10 % és 8%, az adókulcs 15%. Feladatként jelentkezik a WACC 

számszerűsítése. Az eredményt és a számítás algoritmusát a 2.6. táblázat foglalja magába.  

 

A WACC ismeretében a gazdasági hozzáadott érték, EVA már számszerűsíthető. 

Számításának algoritmusa alapján alkalmas arra, hogy közös nevezőre hozza a tulajdonosok, 

menedzserek és alkalmazottak eltérő érdekeit. Az EVA számszerűsítése az alábbi összefüggés 

alapján történik. 

 

2.5. táblázat: A WACC számszerűsítéséhez kapcsolódó adatok 

 
Összes forrás Ált.hozam 

ráta (%) 

Adókulcs 

Tc megnevezés E Ft % 

Hosszú lejáratú forrás (D) 11.840 3,5 10,0 15 % 

Saját tőke (E) 322.282 96,5 8,0 - 

Összesen 334.122 100,0 - - 

        Forrás: a szerző saját munkája   

 

2.6. táblázat. A WACC számszerűsítésének algoritmusa  

 
Megnevezés Korrigált ált. hozam WACC 

algoritmus % algoritmus % 

Hosszú lejáratú forrás (D) 3,5(100-15) 2,8 0,028 x 3,5 0,098 

Saját tőke (E) - 8,0 0,08 x 96,5 7,72 

Összesen    7,818 

        Forrás: a szerző saját munkája   
 

 

EVA = Adóval korrigált EBIT
 ― 

Befektetett tőke súlyozott átlagköltsége 

 

 Működő tőke * WACC 
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Az EBIT tartalmát tekintve megközelítőleg az üzemi/üzleti tevékenység (ÜTE) eredményével 

azonos. (A számviteli eredmény-kimutatásban szereplő eredménykategória módosításához a 

gyakorlati tapasztalatok alapján mintegy 15 tényező figyelembevétele elegendő.  

 

Egyéb – EVA típusú – integrált pénzügyi mutatószámok: 

 

 Részvényesi hozzáadott érték SVA (Shoreholder Valulue Added). A mutató egy 

diszkontált jövőbeli cash flow modell keretében kerül számszerűsítése. 

 Piaci hozzáadott érték MVA (Market Value Added) (A vállalat saját tőke piaci 

értékének és könyv szerinti értékének a különbsége) 

 

Egyéb mutatószámok 

 

 Készpénz hozzáadott érték CVA (Cash Value Added). Számszerűsítése az alábbi 

összefüggés alapján történik 

 

CVA = Működési cash flow – Működési cash flow szükséglet 

 

 CVA INDEX. Az alábbi összefüggés alapján számszerűsíthető:   

 

CVA INDEX =
szükségletflow cash désiköMű

flow cash désiköMű
 

 

 Beruházások cash flow megtérülése CFRO (Cash Flow Retarn On Investment). Ez 

egy beruházás arányos belső megtérülési rátaként értelmezhető. Tehát egy olyan 

diszkontráta, amely esetén, a  jövőbeli pénzáramok jelenértéke és a beruházás kezdő 

pénzáramának jelenértéke egyenlő egymással. 

 

 Szabad cash flow FCF (Free Cash Flow) mutató számszerűsítése a vállalatba 

beáramló és kiáramló pénzáramlások egyenlegeként határozható meg.  

 

A vevői nézőpont lehetővé teszi a vállalat számára meghatározó piaci szegmensek egyértelmű 

beazonosítását, versenyképességi pozícióját az adott piacon. Ez megteremti az alapját annak, 

hogy meghatározza a vállalat, az adott stratégiai üzleti egységhez kötődően, annak 

teljesítményét mérő mutatószámokat. A legfontosabb kapcsolódó mutatószámok;  

 

 fogyasztói megelégedettség,  

 a megtartott és új fogyasztók aránya, 

  a piaci részesedés mértéke, (az e nézőponthoz rendelhető speciális mutatók; az 

átfutási idő, a termék vagy szolgáltatás innovatív jellege stb.)  

 

A működési folyamatok nézőpontjában a menedzsment azonosítani tudja azokat a stratégiai 

jelentőségű tevékenységeket, amelyeknek kiemelkedő teljesítményt kell nyújtaniuk. E 

területen olyan, e tevékenységekre koncentráló mutatószámok alkalmazására van szükség, 

amelyek alkalmasak arra, hogy számszerűsítsék a fogyasztók megelégedettségére legnagyobb 

hatást gyakorló tevékenységek eredményét. Ezen túlmenően lehetővé teszik, a vállalat 

pénzügyi céljainak elérését leginkább befolyásoló tevékenységek gazdasági 

következményeinek számszerűsítését, a pénzügyi célok alakulása változásának minősítését is.  

Hangsúlyozottan kell megemlíteni a BSC rendszerhez kötődően, hogy a rendszer a működési 
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folyamatokban az innovációt – a jövőbeni célok (küldetés) szempontjából – kiemelten kezeli. 

(2.29. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.29. ábra: A működési folyamatok nézőpont - az általános értékláncmodell 
Forrás: Kaplan-Norton (1998:97) 

 

A tanulás és fejlődés a BSC negyedik nézőpontja. A gazdálkodás feltételrendszerében 

bekövetkezett változások kölcsönhatásának eredőjeként, a követelményeknek – 

fenntarthatóság, versenyképesség stb. – való megfelelés olyan kényszerítő tényezőként 

hatnak, amelyekhez a vállalatoknak - eredményes fennmaradásuk érdekében – 

alkalmazkodniuk kell. Mindez azt követeli meg, hogy a vállalatok javítsák képességeiket, 

hogy meg tudjanak felelni a fogyasztói és társadalmi elvárásoknak. Kaplan-Norton (1999: 98) 

véleménye szerint „ A szervezeti tanulásnak és fejlődésnek három alapvető forrása van: az 

emberek, a rendszerek és az eljárások. A pénzügyi, vevői és működési nézőpont általában 

nagy különbséget fed fel a meglévő és a jövőbeli teljesítmény javításához szükséges emberek, 

rendszerek és eljárások között. A különbség megszüntetése érdekében a vállalatoknak be kell 

fektetniük az alkalmazottak továbbképzésébe, az információtechnológiába és az információs 

rendszerek javításába, valamint a szervezeti eljárások és rutinok összehangolásába.” Az 

idézet tartalmi elemei egyértelműen rávilágítanak arra, hogy e nézőpontban meghatározott 

jellemzőknek kulcsszerepük van abban, hogy a vállalat elérje az előző három nézőpontban 

megfogalmazott célkitűzéseket. A vállalat nem nélkülözheti a szervezeti infrastruktúrába
2
 

történő befektetést sem. E nézőpont stratégiai jelentőségű területei, elemei: 

 

 az alkalmazottak képességei, 

 a vállalati információs rendszerek, és 

 a motiváció, a meghatalmazás és összhang. 

 

Az alkalmazottak képességeit, kompetenciáit a birtokukban lévő tudás határozza meg. A tudás 

piaci értéke egyre nagyobb. Ezzel összefüggésben a vállalatoknak nem elegendő csak az 

alkalmazottak folyamatos képzését megoldani. A vállalat bérezési- ösztönzési rendszerének 

biztosítania kell az alkalmazottak azonosulását a stratégiai célokkal. Ennek megléte jelentheti 

a garanciát arra, hogy az alkalmazottak tudásukat a vállalat céljainak elérése érdekében 

használják. E nézőpont és a teljesítmény összefüggéseit a 2.30. ábra szemlélteti. Az 

alkalmazottakkal kapcsolatos legfontosabb mutatók; 

 

 Alkalmazottak megtartása: kulcsfontosságú emberek fluktuációs rátája. 

 Az alkalmazottak teljesítménye: egy főre eső árbevétel.  

 Alkalmazottak elégedettsége: kérdőíves felmérés alapján értékelhető. 

 

 

                                                           
2
 A szervezeti infrastruktúra az emberek, a rendszerek és az eljárások összességét jelenti.(Szívós, 2007) 
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2.30. ábra: A tanulási és fejlődési nézőpont alapvető teljesítmény-összefüggései 
Forrás: Kaplan-Norton(1999:126) 

 

A vállalati információs rendszerek az érintettek közötti információáramlás helyzetét méri és 

minősíti. Fontos információnak minősíthető például, a vevőktől kapott információ. De nem 

kevésbé fontos a vállalaton belüli információáramlás milyensége sem. A gyakorlatban 

alkalmazott mutatószám a stratégiai információ lefedettsége mutató (a rendelkezésre álló 

információ/a várható információigény). 

A motiváció, a meghatalmazás és szervezeti célok összhangja nélkül a stratégia eredményes 

megvalósítása nem biztosítható. Az érintettek motiválása alapfeltétele a szervezeti célokkal 

való azonosulásnak. A motiváltság mérésére a gyakorlatban elterjedt mutató például az egy 

alkalmazottra jutó javaslatok száma, elfogadott javaslatok/benyújtott javaslatok. Az egyéni 

és szervezeti célok illeszkedésének mutatói, például; a BSC-dal kapcsolatba került felső 

szintű vezetők aránya, a BSC-dal kapcsolatba kerülő alkalmazottak aránya, a 

hangulatjelentések is fontos szereppel bírnak a munkahelyi légkör szempontjából.  

 

A vázolt ismeretek és a feltárt ok okozati összefüggések alapján belátható, hogy a BSC 

rendszer akkor képes betölteni szerepét, ha a vállalatirányítás szerves részévé válik. Tehát a 

stratégiai menedzsmentnek fontos eleme kell, hogy legyen, szoros kölcsönhatásban a 

kontrolling rendszerrel is, ahogy ezt a 2.31. ábra is szemlélteti.  

 

Látni kell azt is, hogy a stratégia megvalósítása egy folyamat eredménye is, melyet a 

megvalósítás feltételeinek változása módosíthat, tehát a visszacsatolás eredménye adott 

esetben az lesz, hogy egyes stratégiai elemeket meg kell változtatni, legvégső esetben a 

stratégiai cél újrafogalmazásához is vissza kell nyúlni. Ebből eredően nyilvánvaló kell, hogy 

legyen számunkra az is, hogy a kidolgozott és alkalmazott mutatószámok is módosulhatnak, 

azokon változtatni kell, új mutatószámokat kell képezni, új módszereket kell illetve célszerű 

adott esetben alkalmazni.  

 

Ha elfogadjuk azt, hogy döntésünk során a „lehető legjobb” akciót választottuk, akkor a 

monitoring során tapasztalható negatív eltérések gyökere nagy valószínűséggel az alábbi 

területeken keresendő:  
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2.31. ábra. A BSC helye a stratégiai tervezés és a controlling folyamatában 
Forrás: Fónagy-Árvai-Zémán,2001. (hivatkozik: Fónagy Árvai, 2006) alapján saját szerkesztés 

 

 A mérföldkövek nem megfelelő időbeni ütemezése. Ez alapvetően a stratégiai 

időtávval hozható összefüggésbe. A stratégiai időtáv megválasztása nagymértékben 

függ attól, hogy a jövőbeni lehetőségek és veszélyek feltárása a kapcsolódó 

információk feldolgozása milyen színvonalon történt. Minél inkább kiszámíthatatlan a 

környezet, nagyfokú annak változékonysága, a stratégiai időtáv hossza annál inkább 

kockázati tényezőként kezelendő. /A mezőgazdasági vállalatok esetében ez még 

hatványozottabban jelentkezik a biológiai rendszerek sajátosságai miatt/. 

 

 A fentiekkel összefüggésben a kockázatkezelés, a kapcsolódó érzékenység vizsgálatok 

elégtelensége által bekövetkezett kedvezőtlen helyzet jelentheti a második területét a 

negatív irányú eltérésnek. 

 

 Harmadik területként a végrehajtásban a leginkább érintettek érdekeltségének hiánya, 

vagy nem megfelelősége tekinthető. 
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Ellenőrző kérdések 

1) Definiálja a vállalati információs rendszer fogalmát? 

2) Sorolja fel és értelmezze a vállalati információs rendszer alrendszereit? 

3) Értelmezze a kontrolling funkcióját? 

4) Vázolja a kontrolling rendszer elemeit? 

5) Vázolja a StratégiaHáz funkcióit? 

6) Miben látja a „felhő“ szolgáltatások lényegét? 

7) Lényegretörően vázolja az új stratégiai szemlélet szükségességének tényezőit? 

8) Lényegretörően vázolja a vállalati célstruktúra strukturális változásait? 

9) Lényegretörően vázolja a hagyományos pénzügyi mutatószámok korlátait? 

10) Vázolja a BSC rendszer nézőpontjait? 

11) Értelmezze a BSC rendszer Pénzügyi teljesítmény nézőpontját? 

12) Értelmezze a BSC rendszer Vevők nézőpontját? 

13) Értelmezze a BSC rendszer Működési folyamatok nézőpontját? 

14) Értelmezze az  BSC rendszer Tanulás és fejlődés nézőpontját? 

15) Értelmezze az EVA mutatót? 

16) Értelmezze a WACC értékét? 

17) Hogyan számszerűsíti a WACC-ot? 

18) Hogyan számszerűsíti a EVA-t? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

1) A tehenészetet alapul véve értelmezze a vezetői számvitel információs rendszerét? 

2) Egy tetszőlegesen választott példán értelmezze a tervezés és kontrolling kapcsolatát? 

3) Egy csak saját forrással finanszírozott beruházás esetében hogyan számszerűsítené a 

WACC-ot? 

4) Egy konkrét példán keresztül értelmezze a vevők nézőpont szerepét a stratégia 

megvalósításában? 

5) Egy konkrét példán keresztül értelmezze a tanulás fejlődés nézőpontjához 

kapcsolódóan a humán erőforrás szerepét a stratégia megvalósításában? 
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2.3. A stratégia megvalósításának belső rendszere 

 

A stratégia megvalósításának külső és belső tényezői, feltételei vannak. A belső rendszer alatt 

azokat az alapvető vállalati jellemzőket értjük, amelyek hatással vannak a hosszú távú 

gondolkodásra, tervezésre, befolyásolják a vállalati folyamatok megvalósíthatóságát, 

eredményességét. Egy szervezeten belül számos ilyen tényező definiálható. A 2.3. fejezet ezek 

közül a szervezeti struktúra kialakítását, az emberi erőforrást, a változások menedzselését és 

a kommunikációt tárgyalja részletesen. 

 

 

2.3.1. Szervezeti struktúrák kialakítása 

 

A szervezet a gazdasági, társadalmi folyamatok megvalósításának feltételeit (eszköz, ember, 

infrastruktúra), kereteit (jogi, pénzügyi, szabályozási) biztosító, tudatosan kialakított 

(kommunikációs, információs, hatalmi) rendszer. A szervezet működésének alapja a jól 

kiépített struktúra. A „szervezet” tehát általános kategória, mely magában foglalja a termelő 

vállalatokat, az egészségügyi és oktatási intézményeket, a szolgáltatókat és minden olyan 

„szerveződést”, melynek sajátos és jól felismerhető struktúrája van. 

 

A „mechanikai paradigma” a szervezeteket a gép működése alapján képzeli el, mely 

racionális, egyszerű és mindig érvényes törvénynek engedelmeskedik (Levie, 2003). Ezzel 

szemben az „organikus paradigma” a szervezeteket a biológiai struktúrákhoz hasonlónak 

képzeli, melyben helye van a nem racionális magatartásnak is. Ez a megközelítés az ember 

teremtette szervezeteket (organizációk) az előzőtől eltérően fogja fel. Az organizációk addig 

maradnak fenn, amíg tudnak válaszolni a környezet ingereire, tudnak alkalmazkodni a 

környezet változásaihoz, képesek megszerezni a környezetből a fennmaradásukhoz szükséges 

erőforrásokat. Ezek a rendszerek fennmaradásukat döntésekkel és a környezetükkel folytatott 

folyamatos kommunikációval biztosítják (Baracskai és tsai, 1988). Barnard a szervezetet úgy 

definiálja, mint „két vagy több ember szándékosan összehangolt tevékenységeinek vagy 

erőinek rendszere” (Barnard, 1948).  

 

Természetesen a szervezetekkel kapcsolatosan több kérdés is felmerül, mint a 

munkamegosztás, hatáskör és felelősség elosztás, a szervezeti séma, a függelmi viszonyok 

szabályozottsága, csoportstruktúrák kialakítása. Ezeket nevezzük strukturális jellemzőknek. 

Strukturális jellemzők alatt azokat az ismérveket értjük, amelyekkel egy szervezet felépítése 

leírható, bemutatható. Dobák négy alapvető szervezeti jellemzőt különít el: a 

munkamegosztást, a hatáskör megosztást, a koordinációt és a konfigurációt (Baracskai és 

tsai, 1995). Ezzel szemben Kelly-Grimes a szervezeti sémát, a hatáskör - felelősség 

szabályozását, a delegálást, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat és a decentralizációt jelöli 

meg belső strukturális jellemzőként. Ezen túlmenően a szervezeti formák bemutatásánál 

sokszor találkozunk a függelmi viszonyok problémakörével is, mint struktúraértékelési 

szemponttal (Kelly-Grimes, 1993).  

 

A struktúra sematikus bemutatására használt vonaldiagramm az úgynevezett szervezeti séma. 

A szervezeti séma olyan ábra, mely megmutatja a szervezet hatásköri megosztását, az alá– és 

fölérendeltségi viszonyokat, a hierarchia rendszerét és szintjeit, a munkamegosztást. Kijelöli a 

http://www.laabagnes.hu/
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vezetési funkciókat, és következtetni lehet belőle a szervezet csoport struktúrájára is. A 

szervezeti séma, amit gyakran konfigurációnak is nevezünk másodlagos strukturális jellemző, 

mivel a már különböző elvek alapján kialakított struktúra leírása, formalizált megjelenítése a 

feladata (2.33. ábra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.32. ábra: Szervezeti séma 
Forrás: Berde (2003) 

 

 

Az egyik legalapvetőbb szervezetformáló tényező a munkamegosztás, azaz a specializáció. 

Még a legegyszerűbb szervezetek esetében is találkozunk a munkamegosztás valamilyen 

formájával, szintjével. A munkamegosztás révén a szervezet tevékenységét jól körülhatárolt 

résztevékenységre, feladatokra osztjuk és ezek minél hatékonyabb elvégzésére hozunk létre 

szervezeti egységeket, csoportokat, osztályokat. A specializáció Samuelson szerint nem más, 

„mint a tudás, a szakismeretek, vagy a tevékenységek egy meghatározott részének az 

elsajátítása, illetve végzése és „akkor érhető el a legnagyobb gazdasági siker, ha mindenki a 

legértékesebb tudását hasznosítja, és mindenki azt végzi, amihez a legjobban ért” 

(Samuelson, 1988).  

 

Fontos kérdés, hogy meddig lehet elmenni a szervezeti munkamegosztásban, milyen 

korlátozó, negatív hatások szabnak határt a specializációnak? A helyettesíthetőséget, a 

monotonitást az unalmat, és a koordinációs nehézségeket kell megemlítenünk, ami határt 

szabhat a túlzott szervezeti szakosodásnak. A specialisták helyettesíthetősége, mivel 

ismereteik egy szűk területre korlátozódnak, különösen a konjukturális időszakokban 

nehezebb feladat. Minél erősebb a szervezet munkamegosztása, egyre szűkebb az a terület, 

amelyre a szervezeti tagoknak specializálódniuk kell, annál nehezebb a helyettesíthetőség. A 

szervezeteknek nagyon sok esetben már saját maguknak kell kiképezniük a specialistáikat, 

mivel az általánosan képzett szakemberek már nem alkalmasak ezekre a feladatokra.  

 

A szervezeti munkamegosztással párhuzamosan jelentkező strukturális tényező a 

koordináció. Minél diverzifikáltabb a szervezet a munkamegosztás következtében, annál 

meghatározóbb szerepe van a szervezet működtetésében az egyes szervezeti egységek 

tevékenységei összehangolásának. Azaz a munkamegosztás eredményeként kialakult struktúra 

csak az egymáshoz kapcsolódó specializált egységek közötti koordináció révén működtethető.  

A szervezeten belüli túlzott specializációnak, a szervezet működtetésének hatékonysága szab 

határt. 

 

A szervezetben meg kell határozni a döntési és utasítási jogosultságok hierarchiáját is. Az alá- 

és fölérendeltségi viszonyok valóban meghatározzák az utasítási és beszámoltatási 

jogköröket. Az alá- és fölérendeltség kialakításának elve az, hogy az egész szervezeten belül 

biztosítva legyen a hatáskörök kapcsolódásának folyamata. A hierarchiában lejjebb levő 

személy/szervezeti egység beszámolási kötelezettséggel tartozik a felette állónak. Az alá- és 

fölérendeltség elve leszögezi, hogy nem szabad átlépni a szervezeti struktúrában 
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meghatározott vonalakat vagy bármilyen más módon megsérteni a formalizált hierarchiát. 

Minél egyértelműbbek ezek a determinációk, a struktúra annál stabilabb. Természetesen a 

struktúra, ahol érvényesül a hatáskörök stabilitása, egyben merev is. A hatáskörökhöz 

szervesen kapcsolódik a felelősség is, ami bizonyos funkciók ellátásának, bizonyos 

tevékenységek és feladatok elvégzésének kötelezettségeként értelmezhető.  

 

A hatáskörhöz és felelősséghez szorosan kapcsolódó kérdés a delegálás. Ez azt jelenti, hogy 

egy szervezeten belül, egy adott szintű vezető, a saját hatáskörébe tartozó feladatok 

elvégzésével bíz meg a szervezeti hierarchiában alatta álló személyeket. A delegált felelősség 

elve alapján a munkatársaknak lehetőséget kell kapniuk képességeik kibontakoztatására, az 

önálló cselekvésre, döntésre” (Carlson, 1968).
 

 

Ma már egyre több olyan vezetési módszer és elmélet ismert, amelyek a felelősség 

decentralizálását hirdetik. Blanchard és munkatársai a „felelősség hatalmáról” beszélve a 

felhatalmazás alatt a döntési jogok és az azzal kapcsolatos felelősség delegálását értik. 

Szerintük a felhatalmazás lépései a következők: szabad információ áramlás kialakítása, 

autonómia teremtés az autonómia határainak kijelölésével, hierarchikus döntés helyett 

önirányító teamek kialítása (Blanchard és mtsai, 1998).
 

 

A hatáskör egyben annak a megjelölése is, hogy hány beosztott tartozik az adott vezetőnek 

közvetlen beszámolási kötelezettséggel. Általánosságban elfogadható az a megállapítás, hogy 

egy vezető nagyszámú beosztott munkáját képes hatékonyan irányítani azaz „laposabb” 

szervezeti struktúrák, kialakítására nyílik lehetőség. Ez azt jelenti, hogy csökken a 

hierarchikus szintek száma, a szervezeteket abszolút értelemben is kevesebb vezető irányítja. 

A jelenlegi vezetési gyakorlatban ez a tendencia ismerhető fel. 

 

A függelmi viszonyok is szorosan kapcsolódnak a hatáskörhöz. Egyvonalas struktúrák (2.33. 

ábra) esetében a függelmi viszonyok egybeesnek a hatáskörrel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.33.  ábra: Hatáskör szabályozás, egyvonalas - lineáris szervezet 
Forrás: Dobák (1997) 

 

 

Függelmi viszonyok alatt a vezetőknek azt a feladatát értjük, amely a beosztottak munkájának, 

teljesítményének, magatartásának és viselkedésének megítélését, értékelését jelenti. A 

függelmi viszony nem csak ítéletalkotási kompetenciát jelent, hanem az ezzel kapcsolatos 

motivációs (jutalmazás, kitüntetés) ellenőrzési és személyzeti (felvétel, elbocsátás) 

feladatokat is.  
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A több vonalas szervezetekben, (2.34. ábra) a hatáskörök funkció alapúak, az alá- és 

fölérendeltségi és függelmi viszonyok nem egyértelműen definiáltak. A funkcionális és a 

mátrix szervezetekben a függelmi viszonyokat külön meg kell határozni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.34.  ábra: Hatáskör szabályozás, több vonalas - funkcionális szervezet 
Forrás: Berde (2003) 

 

Az egyszemélyi vezetés a vezetéselmélet egyik fontos alapelve (Taylor, 1911). 
 
Ez azt mondja 

ki, hogy egy személy csak egy vezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel és csak egy 

vezetőtől kaphat utasításokat. Ilyen módon a hatáskörök, az alá-, fölérendeltségi és a függelmi 

viszonyok egyértelműen definiáltak, ezáltal biztosított, hogy a szervezeten belül a hatáskörök 

nem keverednek. Az egyszemélyi vezetést a funkcionális struktúrákban Taylor sem tudta 

teljes mértékben kiküszöbölni, az ő funkcionális szervezeteiben is külön meg kellett határozni 

a függelmi viszonyokat (Dobák, 1997).
 
Még bonyolultabb szituáció alakulhat ki egy matrix 

szervezetben, amikor egy személy tagja lehet egy projekt-teamnek és egy termelési 

egységnek, csoportnak is. Így az illető egyszerre két vagy több felettesnek is elszámolással 

tartozik. A függelmi viszonyokat ebben az esetben is külön szabályozni kell.  

 

A szervezeti formák csoportosítására az  egyik legátfogóbb rendszerezést és összefoglalást 

adja meg Dobák. A szerző négy alapvető szervezet típust különít el, úgy mint a lineáris, 

funkcionális, divizionális és mátrix.  

 

A lineáris szervezetet, egyvonalas szervezet (2.35. ábra) klasszikus példája, melyben a 

„vonalbeli” struktúrálódás a jellemző. A szerző értékelése szerint ebben a struktúrában 

minden beosztott csak egy személytől kaphat utasítást, és a vezető a szervezeti egység minden 

tevékenységéért felelős, a függelmi és a szakmai jellegű kapcsolatok nem válnak szét.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.35. ábra: Lineáris – funkcionális szervezet 
Forrás: Berde (2003) 
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Előnye, hogy egyszerű, könnyen áttekinthető. Könnyű a szervezet mélységi illetve szélességi 

tagoltságának átalakítása, bővítése. A jogosultságok és a feladatok jól körülhatárolhatók, az 

alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműen meghatározottak. Különösen a vertikális 

kommunikációs és információs csatornák működtethetőek eredményesen a szervezetben, de a 

horizontális koordináció a hierarchia alsóbb szintjén álló szervezeti egységek között nehézkes. 

A hiányzó specializáció növeli a felső szintű vezetők leterhelését. A túlzott szabályozottság 

miatt általában merev, rugalmatlan, a környezeti változásokhoz nehezebben alkalmazkodik. 

 

A funkcionális szervezeteket a szerző, a többvonalas szervezetek tipikus példájának tartja. 

Jellemzője, hogy minden beosztottnak több felettese is van. A szervezeti egységek bizonyos 

feladatok (funkciók) ellátására jöttek létre, azaz a munkamegosztás funkcionális elvre épül. 

Stabil környezetben, viszonylag könnyen áttekinthető, nem túl bonyolult termékszerkezet és 

tevékenység esetén lehet eredményes. A döntési jogkörök a funkcionális vezetők kezében 

összpontosulnak. A specializáció eredményeként a vezetők csak az adott szakmai feladatokért 

felelősek, de akár több szervezeti egységben is. A függelmi viszonyokat a struktúra nem jelöli 

ki, ezért azokat külön szabályozni kell. A függelmi viszonyok szabályozása lineáris, azaz 

vonalbeli elemeket visz a funkcionális struktúrába.  Ezért a valóságban tiszta funkcionális 

szervezetek nem igazán léteznek, ezeket inkább lineáris – funkcionális (2.35. ábra) 

struktúráknak nevezhetnénk. 

 

A divizionális szervezeteket (2.36. ábra) a vezetési szakirodalomban először Chandler 

határozta meg, és ezeket „multidivizionális” kifejezéssel illette, mivel, felfogása szerint önálló 

divíziókból álló struktúráról van szó. (Chandler, 1977).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.36. ábra: Divizionális szervezetek 
Forrás: Dobák (1997) 
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A szervezetre az a jellemző, hogy bizonyos mértékig, az adott feladatok, tevékenységek 

végzésében önállósággal rendelkező egységekből épül fel. Attól függően, hogy milyen 

mértékű a szervezet önállósága csoportosíthatóak a divíziók. A legalacsonyabb szintű 

önállósággal a „cost – centerek” azaz a költség–központok rendelkeznek, mivel ők csak a 

költséggazdálkodásban, a költségek felhasználásában önállóak. A „profit–központok” már a 

jövedelemképzésben és felhasználásban is önálló hatáskörrel rendelkeznek, míg az 

„investment – centerek” azaz a „befektetési központok” már a beruházások és a fejlesztések 

területén is függetlenek. A divíziók önállóságának számos területe, fokozata lehetséges, még a 

jogi önállóság is elképzelhető, de a vagyoni függőség mindig fennáll.  

 

Divíziókat diverzifikált szervezeti tevékenységek mellett célszerű létrehozni, azaz amikor 

széles a termékskála és heterogén a termékszerkezet. Ez a struktúra lineáris szervezetként is 

felfogható, jellemzője, hogy az önálló divíziók tevékenységét a divízió központ fogja össze és 

irányítja. Az operatív és a stratégiai feladatok jól elkülöníthetőek, szétválaszthatóak, mivel az 

operatív feladatok a divízió, a stratégia, pedig a központ hatásköre. A divíziók önállóságából 

fakad, hogy minél nagyobb függetlenségre törekednek és erős a divíziók érdekérvényesítésére 

irányuló törekvése is. 

 

A hagyományos struktúrák, azaz a lineáris és funkcionális szervezetek esetében, annak 

érdekében, hogy a horizontális koordináció is hatékonyabb legyen a függőleges „vonalakat” 

merőlegesen metsző struktúrákat is létre kellett hozni a szervezeteken belül. Ezek a 

horizontálisan, a függőleges struktúrára keresztbe szervezett formációk lehetnek, projektek 

vagy termékcsoportok. Az ilyen formációkat mátrix szervezeteknek nevezzük. (2.37. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.37.  ábra: Mátrix szervezet 
Forrás: Berde (2003) 

 

 

A mátrix struktúrában az embereket egy meghatározott projekthez, feladathoz rendelik, 

ugyanakkor felelősséggel tartoznak eredeti funkcionális vagy termelő részlegüknek is, azaz 
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döntés decentralizált, azaz a két dimenzió között megosztott. Több vonalas irányítási elv 

érvényesül, a feladatok és a hatáskörök szabályozása, meghatározottsága alacsonyabb szintű, 

azaz a szervezet kevésbé formalizált. Ennek köszönhetően, könnyebben alkalmazkodik a 

környezeti változásokhoz, rugalmasabb. Általában változékony, heterogén környezetben, 

valamint nagy újdonság és kockázatot jelentő feladat esetében célszerű ilyen struktúrák 

kiépítése. A mátrix szervezet rendkívül innovatív, adaptív lehet, de új vezetési kultúrát, stílust 

és személetet igényel. A struktúra felépítéséből adódóan jellemzője lehet a két vezetési 

dimenzió rivalizálása, döntés és konfliktuskerülés, a felelősség vállalástól való tartózkodás. A 

szervezetben felértékelődik a „teamek” szerepe, jelentősége, megjelenhet a túldimenzionált, 

túlhajtott csoportmunka. Mivel a szervezet formalizáltsága alacsony, különösen 

krízishelyzetben a struktúra instabillá válik és fennáll az összeomlás veszélye. Az, amit a 

szervezet előnyeként emeltünk ki, nagyon könnyen a hátrányává válhat. 

 

Mintzberg szerint a szervezetek struktúráját alapvetően meghatározza a működési terület, a 

méret, a technológia jellege a szervezet múltja, történeti kialakulása, fejlődése. Az általa 

elkülönített öt szervezeti típus ma már klasszikus csoportosítássá vált. A „mintzberg ötöse”: 

az egyszerű szervezet, gépi bürokrácia (technokrácia), szakértői bürokrácia (expertokrácia); 

divizionális szervezet, feladat struktúra (adhocrácia) (Mintzberg, 1979).
 

 

Az egyszerű struktúra kulcsfontosságú eleme az egyszemélyi vezető, vagy a vállalkozó. Kis 

szervezetek általános formai jellemzője a gyors döntéshozatal, fogékonyság az új iránt, azaz 

innovatív, ellenséges környezetben is életképes. Tevékenysége nem túl bonyolult, egyszerű, 

átlátható csak néhány feladatra vállalkozik. Ezért a szolgáltatásokat kénytelen a „piacon 

venni”. A tulajdonképpeni hatalmat az egyszemélyi vezető gyakorolja, ezért a szervezet 

centralizált, de ennek ellenére, rugalmas, alkalmas a gyors változtatásokra, manőverezésre. 

Könnyen tönkremegy, de sokszor feltámad. 

 

A gépi vagy ipari bürokrácia a nagy ipari, automatizált, tömegtermékeket előállító 

szervezetek konfigurációja. Jellemzője, hogy technostruktúra azaz a tevékenység technikai-

technológiai eleme a szervezet kulcsfontosságú, meghatározó része, ezért gyakran nevezik 

„technokráciának” is. Csak stabil környezetben életképes, mivel rugalmatlan így nehezen 

alkalmazkodik a környezet változásaihoz. Irányítási rendszere központosított, a termelés 

hatékonyságára orientált szervezetek számára előnyös. 

 

A szakértői bürokrácia (expertokracia) esetében a technostruktúra csak másodlagos, a 

szervezetben az önálló független szakértők a meghatározóak. A szakértők, kvalifikált 

szakemberek (mérnökök, orvosok, tanárok, ügyvédek), nagy autonómiát igényelnek ahhoz, 

hogy hatékonyak lehessenek. Ez a forma a kórházak, egyetemek és az önálló szakmai 

tevékenységek (ügyvéd) számára alkalmas működési struktúra. A szervezetben a hatáskörök 

decentralizáltak, kevésbé formalizált.  

 

A mintzbergi divizionális szervezetek, hasonlóan a chandleri multidivizionális struktúrákhoz 

akkor kerülnek előtérbe, ha a vállalat tevékenysége, bonyolult, összetett, diverzifikált. A 

diverzifikáltság arra kényszeríti a szervezetet, hogy az egyes termékcsoportok, üzletágak 

részére, olyan piacra orientált szervezeti egységet hozzon létre melyek „kvázi” autonómok. 

Ezek a „részben önálló” szervezeti egységek a döntési jogkörök decentralizálását jelentik, de 

gyakran előfordul, hogy a divízió vezetők a döntési jogkörök oroszlánrészét maguknak tartják 

fenn. A szervezet kulcsfontosságú elemei ezek szerint a divízióvezetők. Általában nagy 

mamut struktúrák alakulnak ki, jelentős a teljesítmény orientáció, az ellenőrzés és mérés. 

Nehezen alkalmazkodik a változásokhoz. 
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Az adhocrácia az ideiglenes, nem stabil, változó, állandó mozgásban lévő szervezet 

struktúrája. Az „ad hoc” latin kifejezés, jelentése: csak erre a különleges célra, erre az egy 

feladatra. Az adhokrácia olyan szervezetet jelent, amelyet egy feladat megoldására, 

elvégzésére hoztak létre, a feladat elvégzésével a szervezeti egység is megszűnik. Az 

adhokratikus struktúrák gyorsan felállíthatóak a pillanatnyi szükségleteknek megfelelően, 

általában rövid életűek.  

 

A szervezet és a csoport struktúrának a mezőgazdaságban sajátos összefüggései jelentkeznek. 

A csoportok a vállalati szervezetek alapegységei, melyek szerkezete, kapcsolata, hierarchiája 

meghatározza az adott szervezet struktúráját. Magát a szervezeteket is felfoghatjuk a 

csoportok csoportjának. A formális struktúra valóban kijelöli a csoportkereteket a 

szervezetben történő munkavégzésre. Ennek következtében tehát a csoportok nemcsak a 

struktúra alapelemei, hanem a szervezet működésének alapegységei is. A csoportokat, 

valamilyen szervezeti cél, feladat megvalósítására hoznak létre, egyik meghatározó 

csoportképző ismérv a munkafeladat (Branyiczki, 1991). Mindezeken túl a csoportméret, 

összetétel, a csoportnormák, a csoportok együttműködése és elkülönülése olyan tényezők, 

amelyek jelentős mértékben befolyásolják a vállalatok működését. Ezek a tényezők 

meghatározzák a vállalati kultúrát, a kommunikációt, a konfliktusokat, a döntés előkészítést 

és végrehajtást, azaz magát a szervezet struktúráját. Ma már a vezetés is összetett, komplex 

feladat, azaz „csapatmunka”, csoportfeladat (Belbin, 1998). 

 

A csoporttípusok meghatározását több szerző eltérő ismérvek alapján végezte el. Méret 

szerint Bakacsi (2001) határozott meg típusokat. Carrer és Scheier (1998) formális és 

informális alaptípusokat különít el. A mezőgazdasági vállalatokban is a csoportok a termelés 

szervezeti alapegységei (Magda, 1998). Jelentőségük, szerepük, hatásuk, típusaik 

megegyeznek vagy hasonlóak az ipari szervezetekéhez. A mezőgazdasági termelés jellegének 

megfelelően egy vállalaton belül két sajátos csoporttípust különíthetünk el. Az elkülönítés 

alapjával az alábbi szempontok szolgálnak: 

 

 a tevékenység, feladat, 

 az előállított termék, 

 a csoportösszetétel. 

 

Ha a fenti tényezők állandóak és a csoport egy vagy viszonylag kevés termék előállításában 

vesz részt, akkor állandó csoportról beszélünk. Azok a csoportok, amelyek összetétele, 

feladata változó, több termék előállításában is részt vesz, azt változó csoportnak nevezzük. A 

mezőgazdasági termelőszervezetek vezetésében, és az állattenyésztésben általában állandó 

csoportok találhatóak. A növénytermesztésben, a termékfeldolgozásban elsősorban a változó 

csoportok a meghatározóak. 

 

A gyakorlati tapasztalatok alpján alapján kijelenthető, hogy a mezőgazdaságban alkalmazott 

változó összetételű csoportstruktúrák teljes mértékben kielégítik a programszervezet 

kritériumait. Azaz, ezeket a változó összetételű struktúrákat a mezőgazdaságban is egy 

konkrét feladat elvégzésére hozzák létre. Ezek a csoportok feladatorientáltak, a feladatok 

megoldása után felbomlanak. A mezőgazdaságban sem törvényszerű, hogy az így felvett 

alkalmazottak részére a feladat elvégzése után is biztosítanak új feladatot vagy folyamatos 

munkát. A mezőgazdasági termelés ismert jellegzetességeiaz ezzel összefüggő hatások és 

azok – mondhatni mindennapos gyakorisága – változásai, a kialakult csoportstruktúrák 

azonnali megszüntetését, átalakítását vagy átszervezését igénylik. Tehát  nem jellemző, hogy 
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a mezőgazdaságban a hosszabb távon együtt funkcionáló csoportformációk kialakítása és 

fenntartása. 

 

Ha ez így va, akkor nevezhető-e a csoportstruktúrák „ad hoc”-nak. Ha az „ad hoc” kifejezés 

jelentését nézzük, ami szószerinti fordításban: „csak erre a különleges célra”, akkor azt kell 

mondanunk, hogy igen. Ezeket a szervezeti formációkat egy feladat megoldására hozzák létre, 

különböző szakképzettségű emberekből. Ha azonban a mintzbergi kritériumokat nézzük, 

akkor a válasz nem ilyen egyértelmű. Mintzber az „ad hoc” csoportokat „projekt–team”-nek 

értelmezte. A projektet egyszeri, meghatározott idejű, nagy újdonságtartalmú feladataként 

definiálta. Az egyszeri meghatározott időtartamú kritériumnak a mezőgazdaságban 

alkalmazott változó összetételű csoportok is eleget tesznek. Ha az újdonságot abszolút 

kategóriaként értelmezzük, akkor ennek a kritériumnak ezek a szervezetek nem tesznek 

eleget, mivel ismétlődő feldataok elvégzéséről van szó. A sajátosságok miatt, ha abszolút 

újdonságról nem is, de relatív újdonságról beszélhetünk, hisz az ismétlődő feladatokat 

általában változó feltételek között kell megoldani. Az elmnodottak alapján megállapítható, 

hogy ezeket a csoportokat is „ad hoc”-nak kell tekintenünk. A mezőgazdasági vállalatok 

működésében egyre több az olyan csoport, melynek az összetétele állandóan változik, sőt a 

vállalkozások egy jelentős része, egy adott feladat megoldására vesz fel alkalmazottakat, 

akiket csak a feladat megoldásáig foglalkoztat. Sok olyan szervezet van - különösen a 

növénytermesztés, feldolgozás és a kertészet területén -, amelyek csak és kizárólag változó 

összetételű csoportstruktúrával működnek. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1)  A szervezet fogalma 

2)  Melyek a strukturális jellemzők? 

3)  Mi a szervezeti séma? 

4) Jellemezze a munkamegosztást? 

5) A delegálás definíciója? 

6)  Melyek a közgazdasági szervezeti típusok Dobák szerint? 

7)  Melyek a Mintzberg-i  tipológia szervezetei? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Elemezze az egyetem/főiskola szervezeti struiktúráját a közgazdasági tipológia 

alapján! 

2) Elemezze az egyetem/főiskola szerevezeti struktúját a Mintzberg-i tipológia alapján! 

3) Hasonlítsa össze a közgazdasági és Mintberg-i tipológiát, mutassa ki a két 

küklüönböző gondolkodásmód előnyeit, hátrányait! 
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2.3.2. Emberi erőforrás menedzsment szerepe 

 

Az emberi erőforrás stratégia szerepe kettős. Egyrészt minden szervezet rendelkezik 

valamilyen humánstratégiával, másrészt a szervezet általános stratégiájának megvalósításában 

az emberi erőforrás a legfontosabb tényező. Az emberi erőforrás az utóbbi évtizedekben 

jelentős mértékben felértékelődött. A kapcsolódó szakirodalom a piac - ember - pénz - 

termelés viszonylatából egyre gyakrabban és határozottabban emeli ki az embert, mint 

alapvető erőforrást. Egy szervezet vezetésének sikeresen kell megbirkóznia a négy alapvető 

tényező: a pénzügyi eszközök, a piac, a gyártási módszerek és az emberi erőforrások 

megfelelő kombinálásával (Poór, 1992). 

 

Az emberi közreműködés nélkül a többi erőforrás működésképtelen. „Az ember olyan 

tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek nélkül a termelés nem tud előrelépni, mert a különféle 

tevékenységekhez szükséges a kreativitás, a rugalmasság, az innovációs készség, amellyel 

csak az ember rendelkezik” (Pfau, 1998). Az emberi erőforrás utóbbi évtizedekben 

tapasztalható, látványos felértékelődését számos tényező generálta. A tudomány fejlődése, a 

tudományos eredmények hatása a termelésre, a szellemi tőke értékének megsokszorozódását 

jelentette. Hasonlóak a hatásai a kommunikációs és információs technikák fejlődésének is. A 

humán erőforrás fejlesztése, működtetése költséges és jelentős befektetéseket igényel mind a 

személy, mind a szervezet részéről. 

 

Napjainkra a világgazdaság legdinamikusabban fejlődő és mára már a legeredményesebb, 

meghatározó szektora a szolgáltatás. A fejlett országokban a foglalkoztatottak több mint 60 

százaléka ebben a szektorban dolgozik és ezen országok GDP-jéhez is ilyen arányban 

járulnak hozzá. A szolgáltatások ilyen arányú bővülése egy újfajta fogyasztói, szolgáltatói 

társadalom létrejöttét prognosztizálja, amely jelentősen növeli az emberi erőforrások szerepét 

a természeti erőforrásokkal szemben. A szolgáltatások sikerességét és hatékonyságát 
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elsősorban az emberi tényezők, mint a tudás, a kommunikáció, az alkalmazkodóképesség, a 

kreativitás, az empátia, az attitűdök, azaz az emberi értékek határozzák meg.  

 

A fejlett ipari országokban nagymértékben átalakult a foglalkoztatási struktúra az elmúlt 

évtizedek során (2.38. ábra). A hagyományos termelőágazatokban (ipar, mezőgazdaság) 

végbement technikai fejlődés nyomán nagyszámú munkaerő vált feleslegessé. A termelés 

folyamatában a fő hangsúly fokozatosan eltolódott a tervezés, a gyártás minél tökéletesebb 

előkészítése és a késztermékek eladása, értékesítése irányába. Az egyes ágazatok, így a 

mezőgazdaság vállalati méretstruktúráját elemezve szembeötlő az a tendencia, hogy a mikro- 

és kisméretű szervezetek aránya a meghatározó. A legtöbb ágazatban ez az arány meghaladja 

a gazdálkodó szervezetek számának 90 százalékát. Ez a méretstruktúra szintén előtérbe állítja 

az emberi tényezőket. A mikro- és kisméretű szervezetek kevés vagy csak néhány 

alkalmazottal működnek, tehát meghatározó a hogy ez a kis létszámú munkaerő állomány 

milyen felkészültségű, milyen tapasztalatokkal, szakmai ismeretekkel rendelkezik, milyen a 

feladatnak való megfelelése, alkalmassága, mennyire képes együttműködni a kisvállalkozás 

tulajdonos vezetőjével. 

 

 

 
 

 

2.38. ábra: A gazdaság és foglalkoztatás növekedése (1840-2000) 
Forrás: Quinn: Building Capability to Innovative and Grow, 1998. 

 

 

Az emberi erőforrás gazdálkodásnak számos sajátossága jelenik meg a mezőgazdaságban, 

amelyek szintén az ágazat jellengetességeiből eredeztethetők. Ismert, hogy a mezőgazdasági 

munkafolyamatok sajátos munkakörülményeket jelentenek.  A növénytermesztési feladatokat 

szabadföldi körülmények között kell elvégezni, ahol az időjárás hatásai – eső, hideg, hőség, 

szárazság stb. – technikai eszközökkel ugyan csökkenthetők, de nem szüntethetőek meg. 

Hasonló a helyzet az állattenyésztési munkafolyamatok esetében is, ahol a biológiai 

folyamatok következményeként az állattartás és tenyésztés még sajátosabb munkafeltételek 

között folyik (Széles, 2001). A mezőgazdasági munkafolyamatok jelentős része ugyan 

gépesíthető, de nem automatizálható, tehát még a gépesített munkafolyamatok esetében is a 
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munkaműveletek egy részét manuálisan kell elvégezni, és az ember közvetlen közreműködése 

a technikai eszközök üzemeltetésében nélkülözhetetlen. A munkafolyamatok végrehajtásában 

a technikai, technológiai tényezők mellett folyamatosan figyelemmel kell lenni a biológiai 

folyamatokra, az időjárási és ökológiai feltételek változására. Ezekhez a feltételekhez, 

változásokhoz a munkavégzés során folyamatosan alkalmazkodni kell (Buzás, 2001). Ez 

szakmai felkészültséget, problémamegoldó-képességet, önállóságot, gyors döntéshozatalt és 

alkalmazkodóképességet igényel. További fontos tényezőként kell figyelembe venni, a 

struktúraváltást, a kárpótlási törvényt, az üzemi és vállalati méretek alakulását, a termelési 

szerkezet egyszerűsödését, a foglalkoztatottak számának csökkenését is.  

 

A magyar mezőgazdaságban az aktív keresők aránya a XX. század folyamán 50 %-ról 10 % 

alá csökkent. Ma az aktív munkaképes lakosság 6-8- %-a dolgozik a mezőgazdaságban. Az 

EU tagországaiban a mezőgazdaságból felszabaduló nagy létszámú munkaerő ellenére a 

mezőgazdaság fejlődése nem állt le. A kilencvenes évtizedben az agrár ágazat foglalkoztatási 

részesedése a felére (17,5 %-ról 7,8 %-ra) esett vissza, amely a szerzők szerint közeledést 

jelen az Unió 5 % alá csökkent igen nagy szélsőségeket takaró átlagos mutatójához (Tóth és 

mtsai, 2000). 

 

A foglalkoztatási arányok változása, mint ahogy a 2.39. ábra adatai mutatják, a 

rendszerváltozás éveiben következett be. A legnagyobb mértékű csökkenés 1988-és 1993 

közé esik, amikor a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 18,4 százalékról 9,1 

százalékra, azaz több mint felére csökkent. Ez a létszámcsökkenés nem egy fejlődési folyamat 

eredménye, hanem a társadalmi-gazdasági rendszer átalakításával járó válság következménye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.39. ábra: A foglalkoztatottak számának csökkenése az agrárgazdaságban 
Forrás: Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv (2004) 
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Nem beszélhetünk arról, hogy az előmunkaerő csökkenését a technikai, technológiai fejlesztés 

pótolta volna, sőt ellenkezőleg, a létszámcsökkenés egy olyan időszakra esett, amikor a hazai 

mezőgazdaságot a technológiai válság jellemzte.  

 

Összefoglalva megállapítható,  hogy Magyarországon a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

számának csökkenése az agrárgazdaság teljesítményének, a termelés hatékonyságának és 

jövedelmezőségének, az ágazat eltartó képességének romlására vezethető vissza. 

 

Az agrárgazdaságban dolgozók képzettségét és szakmai felkészültségét vizsgálva olyan 

általános véleményekkel találkozhatunk, amelyek szerint inkább a tapasztalatoknak és a 

hagyományoknak van meghatározó szerepük. A saját tapasztalat a biztos kiindulási pont, és 

ez az, ami leginkább megnehezíti az új ismeretek elfogadtatását. Prevost (1996) a 

mezőgazdaságban dolgozók gondolkodásának jellemzésénél, ezt a bizonyos fajta 

konzervativizmust még a következőkkel is kiegészíti: „tudni azt, hogy mit kell csinálni, nem 

jelenti azt is, hogy tudni akarjuk mi, miért történik.” Véleménye szerint az agrárvállalkozások 

vezetői inkább csak arra kíváncsiak, hogy mit kell tenni, azt, hogy miért, kisebb fontossággal 

bír. Valójában, a paraszttá válás, a farmergazdálkodóvá, agrárvállalkozóvá válás egy 

szocializációs folyamat eredménye. A magatartást alapvetően a tradíciók határozzák meg. 

 

A szerző szerint a mezőgazdasági gazdálkodók napi munkájukban a rájuk jellemző 

preferencia kereteket veszik figyelembe. Ilyenek: a saját tapasztalatok, a szomszédok 

tapasztalatai, mások véleménye, akikkel kapcsolatban vannak. Ezek a vonatkoztatási keretek 

megnehezítik az új tudományos, szakmai eredmények alkalmazását, elterjesztését.  

 

A munkaerőforrások vezetői értékelését mutatja be a 2.40. ábra. A megkérdezett vezetők a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.40. ábra: A munkaerőforrások vezetői preferenciái a mezőgazdaságban 
Forrás: Berde (2003) 

 

 

jelenben és a jövőben is a helyben lakó, azaz a vidéken élő munkaerőre építenek. Ez egyben 

azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban a munkavállaláshoz, hivatáshoz továbbra is a vidéki 

életforma kötődik. Ez a két tényező szorosan összekapcsolódik, erősítik egymást, azaz 

mezőgazdasági foglalkozás – vidéki életformát és fordítva, vidéki lakosság – mezőgazdasági 

munkalehetőséget jelent. A lehetőségeknek ez a fajta korlátozottsága természetesen nehezen 
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17. ábra A munkaerőforrások minősítése 
Forrás: Saját vizsgálatok. 
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fogadható el, és ezek lazítására csak a kvalifikáltabb munkaerő lehet képes. Ez a korlátozó 

összefüggés tovább rontja a mezőgazdaságban alkalmazottak más ágazatokhoz viszonyított 

képzettségi mutatóit. 

 

A vezetők a kapcsolatok révén felvett és a helyben lakó munkaerőt részesítik előnyben, 

vagyis az alkalmazottak ismertségét preferálják. Ez a megítélés a jövőben sem fog változni. 

Az emberi tényezők felértékelődésére utal, hogy minden egyes munkaerőforrásnak a jövőben 

nagyobb jelentőséget tulajdonítanak és ezt a minősítések átlagértékei is jól kifejezik.  

 

A mezőgazdasági munkafolyamatok egyik legfontosabb jellegzetessége az idényszerűség. Az 

idényszerűség már önmagában is komoly foglalkoztatási, szervezési és szervezeti 

problémákat vet fel. Az idényszerűség, azt eredményezi, hogy az év különböző szakaszaiban 

több, más időszakban, pedig kevesebb a munkafeladat. Mindez azzal jár, hogy a munkerővel 

mint erőforrással szembeni igény is hullámzik – csúcsidőszako, hullámvülgyek – de ezt a 

menedzsmentnek kezelni kell.  

 

A betakarítási időszakok munkafeladatai az adott alkalomra felvett „idénymunkásokkal” 

oldható meg. Ilyen problémákkal a legtöbb mezőgazdasági szervezet szembesül. Ezek az 

idénymunkák sokféle feladatot jelentenek a fizikai jellegű kézimunkától a szállítási 

feladatokon keresztül a különböző gépi munkákig. Az idényjellegű fizikai, kézi 

munkafeladatok elvégzésére szakképzett munkaerőt biztosítani szinte lehetetlen.  

 

A rövidtávon jelentkező idényszerűség vezetési, szervezési megoldásokkal kezelhető. A 

mezőgazdasági munkafolyamatok idényszerűségének, a feladat terhelések állandó 

változásának és egyenetlenségének a következménye a folyamatos foglalkoztatás nehézsége. 

A munkaerő egy része csak alkalmi munkavállalóként, idényszerűen foglalkoztatható. Ez 

eredményezi az országos átlagnál magasabb mértékű fluktuációt (2.41. ábra). Kapcsolódó 

vizsgálataink eredményei alapján a mezőgazdasági foglalkozta tottak számának jelentős  

 

 

2.41. ábra: A fluktuáció alakulása a vizsgált mezőgazdasági szervezetekben 
Forrás: Berde (2003) 
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csökkenése ellenére a megmlévő létszám folyamatos foglalkoztatását csak a szervezetek 58,7 

százaléka tudta megoldani. A többi foglalkoztatási gondokkal küzdő gazdaság a munkanélküli 

segély időleges igénybevételét ajánlotta dolgozóinak, vagy pedig munkaerő gazdálkodását 

határozott időre szóló szerződésekkel ésszerűsítette. Kisebb, de korántsem elhanyagolható 

mértékben az alkalmi munkavállalás lehetőségével igyekeznek enyhíteni a foglalkoztatási 

gondokon, de a megoldások között előfordult a részmunkaidős foglalkoztatás, az 

előnyugdíjazás és a nyugdíjas foglalkoztatás is. Az utóbbi formák az adminisztratív teendők 

és az anyagi terhek miatt nem népszerűek a munkaadók körében, az alacsony kereseti 

lehetőségek nem oldják meg a munkavállalók gondját sem.  

 

A foglalkoztatási gondokkal párhuzamosan, vagy esetleg annak következményeként a 

mezőgazdasági szervezetek munkaerő gazdálkodásának egyik kellemetlen jellemzője a magas 

munkaerőmozgás, fluktuáció. (A Debreceni Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi 

Intézetében folytatott kutatásokban 10 százalékos vagy az alatti fluktuációs értékek 

mutathattak ki a vizsgált szervezetek 61 százalékánál. 20 százalék feletti fluktuáció a vizsgált 

szervezetek 39 százalékánál, de 50 százalékos mértéket is meghaladó volt a munkaerő-

mozgás a vizsgált gazdaságok 10 százalékánál.)  

 

 

2.3.2.1. Az emberi erőforrás menedzsment feladatai 

 

A termelő és szolgáltató ágazatokban az emberi erőforrással kapcsolatos vezetési és irányítási 

feladatok egyre inkább előtérbe kerültek, egyre nagyobb szerepet, jelentőséget kaptak.  

Ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy e faladtok azonban egyre összetettebb, 

komplexebb tevékenységek, amelyek sok részfeladatból épülnek fel. Annak ellenére, hogy 

ezeknek a feladatoknak nem mindegyike jelenik meg egy adott szervezeten belül, az emberi 

erőforrással kapcsolatos tevékenységek szaktudást, hozzáértést, tapasztalatot igényelnek.  

 

Az emberi erőforrás gazdálkodás feladatait többféleképpen lehet csoportosítani. McKenna és 

Beech (1998) a személyzeti menedzsment legfontosabb tevékenységterületének a tervezést, 

toborzást, kiválasztást, teljesítményértékelést, képzést, ösztönzést, és a munkajogi viszonyokat 

tartják. Mások szerint - hasonló logikai egymásra épülést követve -, a tervezés, toborzás, 

munkaerő kiválasztás, munkakör értékelés, ösztönzés és munkaerő-fejlesztés adják a 

feladatok gerincét. Karoliny és Poór (1999) ezek mellett még értelmezi a 

teljesítményértékelést, a munkaköri kapcsolatokat, a karriermenedzsmentet, mint emberi 

erőforrás gazdálkodási funkciót.  

 

Az emberi erőforrás menedzsment legfontosabb funkcióit Poór és mtsai (1993), az 

alábbiakban foglalják össze: emberi erőforrás stratégia, emberi erőforrás tervezés, munkaköri 

értékelés, munkakörtervezés, ösztönzésmenedzsment, teljesítményértékelés, emberi erőforrás 

fejlesztés, munkaügyi kapcsolatok, személyzeti információs rendszer. Ennek a feladatsornak 

minden egyes eleme külön, külön is meghatározó fontosságú további részfeladatokra 

bontható. Bakacsi (2001) a vállalatvezetés egyik legfontosabb feladatának a munkakörök, és 

az azokat betöltő emberek közötti minél jobb összhang megteremtését tartja. „A szervezetek 

kialakításának egyik első lépcsője a feladatelhatárolás, a munkamegosztás, vagyis a munkakör 

kialakítás. Ezt követően az emberi erőforrás menedzsment feladata a megfelelő képességekkel 

és motivációval rendelkező ember belehelyezése a már kialakított struktúrába.” Dobák (1996) 

szerint további feladat a munkakörök és munkafeladatok által támasztott elvárások, igények, 

valamint a munkát végzők képességeinek, ismereteinek, attitűdjeinek minél tökéletesebb 

összehangolása. Mindezen feladatok integrált és stratégiai szemléletű tervezését, 
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végrehajtását, valamint értékelését nevezi emberi erőforrás menedzsmentnek. A kiválasztást 

meg kell előznie az elvárások megfogalmazásának, tehát a munkakörnek leginkább megfelelő 

„legalkalmasabb” egyének azonosítását jelenti. „Általában egy többlépcsős folyamatról van 

szó, melynek összetettségét, időtartamát és költségeit a jelentkezők száma, a munkakör 

fontossága és jellemzői határozzák meg.”  

 

Kelly és Grimes (1993) szerint a legfőbb funkciók a következők: 

 

      munkaerő tervezés, 

 felvétel, 

 képzés és oktatás, 

 vezetésfejlesztés és 

     teljesítményértékelés, 

 anyagi elismerés, 

 egészségvédelem és biztonság, 

 szervezeti kapcsolatok – érdekképviselet, 

 alkalmazottak számára nyújtott 

szolgáltatások, 

 kommunikáció és konzultáció, 

 külső kapcsolatok. 

 

A szakirodalmban található felfogások alapján az állapítható meg, hogy az emberi erőforrás 

gazdálkodás funkcióit, alapfeladatait a szerzők lényegében azonosan értékelik, lényegi 

különbség a különböző csoportosítások között nincs. Az egyes funkciók tartalmában, azon 

belüli részfeladatokban lehetnek eltérések, különbségek, de a fő feladatok, tevékenységek 

azonosak. A fő kérdés ma már sokkal inkább az, hogy ezeket a tevékenységeket ki végezze el. 

Karoliny és Poór (2000) két lehetőséget különít el: 

 

 a szervezet operatív vezetői, 

 személyzeti specialisták, menedzserek. 

 

A legtöbb vezetői időfelhasználást vizsgáló felmérés szerint az operatív vezetők 

munkanapjának döntő része olyan tervezett vagy nem tervezett értekezletekkel, 

megbeszélésekkel, telefonbeszélgetésekkel és problémamegoldásokkal telik, melyeknek 

közvetlen hatása van az emberekre. A legtöbb operatív vezető beosztottjai vezetését 

mindenekelőtt munkájával kapcsolatos mindennapos tevékenységként értelmezi. Olyan 

tevékenységként, mely az emberek közötti kapcsolatok alakításában, illetve a 

magatartáskontroll terén igényel tőlük jártasságot. Az ilyen típusú menedzseri kompetencia a 

legfontosabbak közé tartozik. Ez a mindennapi vezetői gyakorlat közepes vagy nagyobb 

méretű szervezetek esetében már képes egységességet biztosítani a személyzeti politikák, 

eljárásmódok és szabályok területén. Ez viszont már az önálló személyzeti szakapparátus 

létrehozását igényelheti. 

 

Kisebb szervezetkben nincs elkülönülő személyzeti/emberi erőforrás szervezet, így az 

operatív vezetők között oszlik meg a személyzeti menedzsment minden funkciója a 

munkabeosztástól a toborzásig, a kiválasztástól a bérezésig. Ahogy a szervezeti méret nő, 

ahogy a specializáció fokozódik, úgy jelenik meg az adminisztratív ügyeket bonyolító 

ügyintéző, a szakember, később pedig a szervezeti egység.  A szervezet méretétől, szervezeti 

struktúrájától és a törzskari, szervezeti egységnek tulajdonított tényleges fontosságtól függően 

változhat a részleg belső tagozódása és a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye. 

 

Kis- és képméretű mezőgazdasági szervezetknél folytatott vizsgálat eredményeit a 2.42. ábra 

tartlmazza. A vizsgált szervezeteknél az az általános gyakorlat, hogy az emberi erőforrás 

gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a vezetők végzik el. A 116 esetből mindössze kettő 

olyan szervezet volt, ahol önálló belső szakember látta el ezeket a funkciókat, és csak három  
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2.42. ábra: Az EEM feladatainak minősítése 
Forrás: Berde (2003) 

 

 

esetben bízták ezt külső specialistára. Önálló struktúrá (osztályt) ezen funkciók ellátására 

egyetlen vizsgált szervezetnél sem volt. 

 

A nagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezeteket leszámítva az emberi erőforrás 

menedzsment feladatainak ellátása kizárólagos vezetői kompetencia. A nagyméretű 

szervezetekben működő vezetőknek is vannak feladataik az emberi erőforrás 

menedzselésével, hisz közreműködésük nélkül nem lehet eredményes a munkakörelemzés és 

kialakítás, a munkaerő felvétel és kiválasztás, minden vezetőnek el kell látnia a saját területén 

a teljesítményértékelés feladatait is. Ezekkel a kérdésekkel akkor is foglalkozniuk kell a 

vezetőknek, ha egyébként a szervezet önálló személyzeti szakembereket is alkalmaz. Az 

emberi erőforrás menedzselésével kapcsolatos feladatok vezetői körben végzett elemzés 

eredményei alapján, a mezőgazdasági vállalatok vezetői a legfontosabb feladatnak a 

teljesítményértékelést és ösztönzést tartják, míg legkevésbé fontosnak az emberi erőforrások 

fejlesztését ítélik meg. Hasonlóan kisebb jelentőségűnek minősítik a személyzeti információs 

rendszert és a munkakör kialakítást, értékelést. A megfelelő szakképzettséget elvárásként 

megfogalmazzák a felvételre jelentkező munkaerővel szemben, de a jövedelemviszonyok nem 

teszik lehetővé a képzések finanszírozását. Az eredményesen gazdálkodó szervezeteknél 

azonban az utóbbi években egyre inkább felismerik ennek a fontosságát, támogatják az 

alkalmazottak tanulását, de a szervezeten belül szervezett képzések is egyre ritkábbak. A 

legfontosabb feladatként az ösztönzést és a teljesítményértékelést jelölték meg a megkérdezett 

vezetők.   

 

A vizsgálatok arra is kiterjedtek, hogy a mai mezőgazdasági szervezetek vezetői milyen 

elvárásokat fogalmaznak meg az alkalmazottaikkal szemben és ezen elvárásokat, hogyan 

minősítik. A vizsgálatok az alábbi tényezőkre terjedtek ki: szakképzettség, gyakorlati 

tapasztalatok, feladatoknak való megfelelés, munkakörnek való megfelelés, rugalmasság, 

rátermettség, kreativitás, állóképesség, alkalmazkodóképesség, együttműködő képesség. Az 

eredményeket a 2.43.  ábra mutatja be. 
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2.43. ábra: A munkaerővel kapcsolatos vezetői elvárások minősítése 
Forrás: Berde (2003) 

 

A vezetői véleményekben a legfontosabb elvárás, a feladatnak, illetve a munkakörnek való 

megfelelés, valamint az együttműködési készség. Meglepő, hogy a szakképzettség nem 

szerepel a legfontosabb vezetői elvárások között. Az alsó szintű vezetők elsősorban az 

együttműködő-képességet, a gyakorlati tapasztalatokat preferálják, de fontosnak minősítik a 

szakképzettséget és a feladatnak való megfelelést is. Legkevésbé a kreativitást tartják 

fontosnak. A felsőszintű vezetők véleményében kiemelkedik a feladatnak és a munkakörnek 

való megfelelés, valamint a kreativitás. 

 

Ellenőrző kérdések: 
1)  Hogyan alakul a foglalkoztatottság a mezőgazdaságban? 

2)  A munkaerő-állomány képzettsége az agrárágazatokban? 

3)  Melyek a szezonális foglalkoztatatás okai? 

4)  Mik a fluktuáció okai? 

5)  Melyek az emberi erőforrás menedzsment feladatai? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Fejtse ki a mezőgazdaságban alkalmazott foglalkoztatási módok előnyeit, hátrányait! 

2) Milyen módszerekkel csökkenthető a mezőgadzdasági szervezetekben a fluktuáció? 

3) Hogyan lehetne javítani a mezőgazdasági foglalkoztatottak körében a szakmai 

képzettséget? 
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2.3.3. A kommunikáció stratégiai szerepe 

 

A szervezetek működésének alapja a kommunikáció. A kommunikáció minden vezetési 

formánál egyaránt jelen kell, hogy legyen, mivel a kommunikáció révén tudatosítható a 

szervezeti tagokban a szervezet feladata, küldetése, célja, azaz a stratégiája. A kommunikáció 

a stratégia megvalósításának egyik nélkülözhetetlen eszköze. A kommunikációnak négy 

alapvető funkcióját különböztetjük meg: érzelmi, motivációs, információs, ellenőrzési. 

 

 Érzelmi funkció: a kommunikáció segítségével a szervezet tagjai kifejezésre juttatják 

érzelmeiket, elégedettségüket, vagy éppen elégedetlenségüket. A feladó érzelmei 

befolyásolják az üzenet kódolását, csakúgy, mint a fogadó érzelmei a megértést. 

 Motivációs funkció: a vezető a különböző motivációs eszközök (meggyőzés, 

eredmények visszajelzése, dicséret, büntetés, stb.) segítségével mozgósítja a 

beosztottakat a szervezeti célok megvalósítására. 

 Információs funkció: bizonytalanságot szüntet meg (információk szétosztása, 

összegyűjtése), így segíti a döntéshozatalt. Itt nagy jelentőséggel bír a szükséges 

adatok teljessége, pontossága, valamint a megfelelő közvetítő csatornák megléte. 

 Ellenőrzési funkció: a szervezetben kialakított csatornák biztosítják a vezetői 

tájékozódást, a vezetők kommunikáció révén visszajelzést kapnak a szervezet 

keretében folyó tevékenységekről. 

 

Hangsúlyottan kell megemlíteni, hogy „a kommunikáció több, mint az információ. Több, mert 

célja nem egyszerűen csak a bizonytalanságot megszüntető adatok közvetítése, s más, mert 

sok esetben a megszüntetendő bizonytalanság nem technikai, hanem magatartási természetű” 

(Bakacsi és mtsai, 1991).
 
A kommunikáció alapértelmezés szerint nem más, mint információ 
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átadás , közvetítés. A szervezeti kommunikáció azonban több ennál, mert magában foglalja a 

kommunikációban közölt információ azonos értelmezésére irányuló törekvést. 

 

A vállalati kommunikációban belső és külső kommunikációs köröket határolunk el. A külső 

kommunikációs kör egyben a vállalat külső kapcsolatait jelenti. A belső kommunikáció a 

szervezeten belüli kapcsolatok kialakítására törekszik, ezáltal hat a szervezeti működés 

koordinálására (Gróf, 2001). A külső és belső kommunikációs folyamatok 

összehangolásában, irányításában az elsőszámú vezetőknek meghatározó szerepük van (2.44. 

ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.44. ábra: A külső és belső információ a vezetőre koncentrált 
Forrás: Berde (2003) 

 

Mind a belső, mind a külső információ a vezetőt „keresi”, az elsőszámú vezetőknél éri el a 

legnagyobb koncentráltságot, a kétkommunikációs rendszer középpontjában az elsőszámú 

vezető van. A belső felfelé irányuló információknál a feldolgozottság és a koncentráltság 

egyre inkább nő, az elsőszámú vezetőhöz már a legkoncentráltabb, legfeldolgozottabb 

formában jut el. Az e mögött meghúzódó szelektálást a külső kommunikációs csatornák csak 

részben végzik el, ezért célszerű olyan szervezeti egységet létrehozni, amely figyeli, gyűjti, 

szelektálja ezeket az információkat. Nagyobb szervezetek képesek ilyen feladatokat ellátó 

munkatársak esetleg szervezetek foglalkoztatására, de a mikro-, kis-, középméretű 

vállalkozások esetében ezt külső szervezetekkel oldják meg (2.45. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       

 

                                                       

 

2.46. ábra: Szakmai kommunikáció 
Forrás: Dajnoki (2002) 
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Az elmúlt évtizedben, a rendszerváltás következtében a szakmai kommunikációs rendszerek 

összeomlottak, újra szervezésük lassan halad. A nagyobb szervezetek képesek önálló külső 

információfigyelő, gyűjtő és elemző szervezet működtetésére, de az információs 

szolgáltatásokra nekik is szükségük van. A kis szervezetek és a családi vállalkozások esetében 

létkérdés valamilyen központilag szervezett és finanszírozott kommunikációs hálózat 

működtetése. 

 

A szervezeti kommunikáció fogalmán a gazdálkodó vállalatok, vállalkozások közötti 

kommunikációs, információs, valamint a szervezeten belüli információs és kommunikációs 

rendszerét értjük. A szervezetekben megkülönböztetjük a formális és az informális 

információáramlást biztosító kommunikációs csatornákat (2.47.ábra). 

 
 

2.47. ábra: Kommunikáció a szervezetben
 

Forrás: Dobák (1999) 
 

A formális információáramlást tovább osztályozhatjuk iránya alapján: vertikális, ezen belül 

lefelé és fölfelé irányuló, valamint horizontális kommunikációra. Ezen formális 

kommunikációs csatornák kialakításáért, illetve karbantartásáért, függetlenül azok irányától, a 

vezetők a felelősek. 

 

 A lefelé irányuló (felülről jövő) kommunikáció a magasabb szinteken kiadott információk 

továbbítása az alsóbb szintek felé. A hatáskör közvetlen hierarchikus vonalai mentén 

halad, általában eligazításokat, utasításokat közvetít. Daft a lefelé irányuló 

kommunikációnak öt alaptípusát különbözteti meg (Daft, 1988). 
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 Célok megvalósítása: Idetartozik a stratégia, a szervezeti és egyéni célok, az elvárt 

viselkedésminták kommunikálása, vagyis amelyekkel a vezető általános iránymutatást 

szeretne adni. 

 Munkavégzési utasítások és magyarázatok: Meghatározott, konkrét feladatok 

szétosztása, az elvégzés módjának közlése, valamint annak világossá tétele, miként 

kapcsolódik más tevékenységekhez az adott feladat. 

 Elvárások, szabályzatok közlése: A szervezet működését meghatározó keretek és 

formák megfogalmazása. 

 Visszajelzés a teljesítményről: Annak értékelése, hogy a beosztottak milyen 

színvonalon végezték el munkájukat. 

 Nevelő szándékú üzenetek: azzal a szándékkal küldött információk, hogy a vezetők 

segítségükkel elnyerjék az alkalmazottak támogatását a szervezeti célok megvalósítása 

érdekében, valamint elkötelezzék őket a közös értékrendszer mellett. 

 

A lefelé irányuló kommunikáció a szervezeti struktúra hierarchikus és hatalmi rendszere miatt 

viszonylag gyors és hatékony és nélkülözhetetlen, ugyanakkor nem lehet kizárólag csak erre a 

csatornára alapozni a hatékony szervezeti kommunikációt. 

 
 A fölfelé irányuló kommunikáció szintén a hatáskör vonalai mentén halad, általában az 

alsóbb szintű vezetési tevékenységre vonatkozik. A szervezetekben több okból is 

törekednek arra, hogy az alsóbb szintekről információk jussanak el a felsőkre. az okok 

négy csoportra oszthatók.
 

 

 Problémák közlése: A vezetőknek tájékoztatást kell kapniuk arról, ha valami miatt 

nem lehetséges a feladatok teljesítése. A problémákat általában az információhiány, 

időhiány, státuszbeli különbségek, a felettes partner személyisége, a szervezeti 

struktúra, valamint a kommunikációs utak merevsége okozhatja. A státuszbeli 

különbségek oda vezethetnek, hogy az alkalmazottak érdekeltségét a szervezet 

terveiben és teljesítményében helytelenül mérik fel a vezetők. 

 Javaslatok a fejlesztésre: Általában minden munkahelyen elvárják a beosztottaktól és 

lehetőséget is biztosítanak számukra, hogy saját ötleteikkel hozzájáruljanak a 

hatékonyabb munkavégzéshez. 

 Beszámolók készítése: Bizonyos rendszerességgel vagy alkalmakhoz kötötten a 

beosztottaknak számot kell adniuk saját maguk és szűkebb szervezetük 

tevékenységéről, teljesítményéről, a tervek teljesülésének fokáról. 

 Sérelmek és viták közlése: A vezetés megfelelő szintjeit informálni kell e tényezőkről, 

azok hatékony kezelése érdekében. 

 

A vezetőknek nagy hangsúlyt kell fektetniük a fölfelé irányuló kommunikációra, hiszen ez 

lehetőséget ad jobb döntések meghozatalára, valamint elkötelezettebbé, motiváltabbá teheti az 

alsóbb szinten dolgozókat, segítve őket abban, hogy jobban megértsék és elfogadják a 

szervezeti célokat. A vezető nem csupán információkat közöl, hanem hivatalos 

kommunikációs kapcsot képez a hierarchia szintjei között. Számos információ megy rajta 

keresztül minden irányba. A vezetés magasabb szintjéhez ő juttatja el a beosztottak 

véleményét, akik számára viszont ő jelenti a vezetést (Torgersen-Weinstock, 1979).
 

 

A horizontális kommunikáció a szervezet különböző egységeiben dolgozó vezetők, 

alkalmazottak között zajlik. Elsősorban a szervezet egyedi tevékenységeinek 

összehangolásában van jelentős szerepe, valamint az egymástól függő feladatok koordinálása 

érdekében is szükség lehet oldalirányú kommunikációra.  
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Az informális kommunikáció különböző formái természetes módon alakulnak ki a 

szervezetben. A jó vezető megtalálja annak módját, hogy hogyan használhatja fel céljainak 

elérése érdekében ezt a hálózatot. 

 

Az informális kommunikáció legnagyobb része hasznos, sőt akár szükséges egy vállalkozás 

hatékony működéséhez. Ugyanakkor jórészt olyan információkból áll, amelyek nem 

kapcsolódnak közvetlen módon az egyén munkájához, és káros hatással is lehet a 

szervezetekre. Éppen ezért fontos, hogy a vezetők ismerjék el ezeket az informális 

kommunikációs csatornákat és biztosítsák ezek helyét a vezetésben (Kelly-Grimes, 1993). 

Egy szervezet működésében leggyakrabban előforduló kommunikációs formák: 

 

 hivatalos kommunikációs utak, 

 nem hivatalos beszélgetések, 

 hirdetmények, 

 körlevelek, 

 értekezlet, 

 érdekképviselet, 

 tárgyalás. 

 

A hivatalos kommunikációs utakat a szervezet struktúrája egyértelműen kijelöli. Hivatalos 

úton való kommunikálás esetében az információ végigjárja a vállalat minden egyes szervezeti 

lépcsőjét. Ennek az a hátránya, hogy a továbbított adatok, vélemények túl sok lépcsőt járnak 

meg, így fokozottabban fennáll a torzulásuk lehetősége. Mivel ennek a csatornának a 

működése szabályozott, előre kidolgozott szisztéma alapján működtetett a sok szint ellenére is 

gyors és hatékony, különösen rutin kérdések és feladatok esetében. Kis szervezetek esetében,  

a hivatalos kommunikáció gyorsan és hatékonyan működik, sokszor közvetlen 

kommunikációra épül, így kisebb az információtorzulás lehetősége.  

 

A nem hivatalos beszélgetések alatt olyan egy vagy több szervezeti tag, vezető között nem 

tudatosan és rendszeresen szervezett kommunikációt értünk, amely kötetlen, informális 

információcsere. Általában a magasabb beosztású vezető kezdeményezi, de nem kizárt a 

beosztotti kezdeményezés sem. Ilyen esetekben fel kell oldani minden olyan akadályt, ami a 

státuszbeli, életkorbeli különbségek miatt feszélyezheti a beszélgetést. Törekedni kell a 

kölcsönös információcserére, mert csak így nyerhető el a résztvevők bizalma. Nagy előnye, 

hogy az ilyen beszélgetésen résztvevő beosztottakban a beavatottság érzését váltja ki, ami 

javítja az illetők elkötelezettségét is a szervezet iránt. 

 

A hirdetmények a szervezeten belül sok ember informálására alkalmas kommunikációs 

lehetőség. Gyors, pontos információátadást tesz lehetővé. Hátránya, hogy nincs 

visszacsatolás, az információ azonos értelmezése nem ellenőrizhető. Sajátosságai miatt 

általában csak a szervezeti működés szempontjából nem lényeges adatok, információk 

továbbítására használják. 

 

A körlevél a hirdetmény egy speciális formája. Az információt tartalmazó levelet kisebb 

szervezeti részegységeken belül körözik, és az alkalmazottak aláírásukkal elismerik az 

információ átvételét. Alkalmas a szervezeti működéssel, eljárásokkal, szabályokkal, 

ügyrenddel kapcsolatos információk közlésére.  

 

A szervezeti kommunikáció egyik leggyakoribb formája az értekezlet. Értekezlet alatt három 

vagy több szorosan együtt dolgozó személy megbeszélését értjük (Hitt, 1999). Az értekezlet 
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közvetlen kommunikációra épül, így megvan a lehetőség az információ pontosítására akár 

többszöri közvetlen visszacsatolás alapján az azonos értelmezés kontrollálására is. Gyors, 

pontos, hatékony kommunikációt tesz lehetővé, ráadásul az egész folyamat vezetői irányítás 

és kontrol alatt valósul meg.  A legtöbb szervezetben az értekezleteket előre meghatározott 

időközönként, rendszeresen tartják, illetve rendkívüli helyzetben tartanak megbeszélést. 

Fontos az értekezlet előkészítése, és az időtartam, mert egy nem megfelelően előkészített 

értekezlet mindenkit akadályoz a munkában, hisz ha nincs meg pontosan a tárgya, akkor nem 

tudnak miről beszélni. Kisvállalkozások esetében az értekezletek nem mindig viselik 

magukon az értekezlet jellemzőit, inkább közvetlen beszélgetéshez hasonlítanak, melynek oka 

általában a barátias légkör. 

 

Az érdekképviselet feladata, tevékenysége nem más mint információgyűjtés a beosztotti 

körben és ezek gyors, a hivatalos információs csatornák kikerülésével történő továbbítása a 

vezetés felé. Ez a forma a felfelé irányuló kommunikáció, rendkívül gyors és hatékony módja. 

Ennek az információs csatornának az üzemeltetése alapvető szervezeti és vezetői érdek, 

különösen a motivációs, szervezési, kommunikációs, a munkahelyi viszonyokra és légkörre 

vonatkozó problémák visszajelzése miatt. A dolgozói érdekképviseletek eredményes 

működésének alapvető feltétele az, hogy a kommunikációs folyamatban az információk 

valóban érkezzenek el a szervezet minden dolgozójához. Jól kiépített érdekképviselet 

működtetése csak megfelelő méretű szervezeten belül lehetséges, így sajnos a kis- és 

középvállalatok esetében ez a kommunikációs forma nem él. 

 

A szóbeli kommunikáció fontos vezetői tevékenysége a tárgyalás. A tárgyalás az irányítás 

közvetlen formája, ezért gyakori és fontos szerepet tölt be a vezető kommunikációs eszközei 

között. Roóz három alapvető tárgyalás (megbeszélés) típust különböztet meg (Roóz, 2001): 
 

 Információorientált megbeszélések: új történések bejelentése, beszámolók meghallgatása. 

 Cselekvésorientált tárgyalások: javaslatok kidolgozása, problémák azonosítása, 

alternatívák közötti választások. 

 Kombinált tárgyalások: helyzetjelentések egy feladat előrehaladásáról, megegyezés 

további teendőkben. 

 

A gyakorlatban dolgozó vezetők véleménye alapján az állapítható meg, hogy a szervezeti 

kommunikációban a nem hivatalos beszélgetéseknek fontos szerepük va. A rangsorban 

jelentős helyet foglal el a tárgyalás, az értekezlet, valamint a hivatalos beszélgetések. A 

megkérdezettek körlevél és a hirdetmény szerepét a szervezeti kommunikációban 

jelentéktelennek minősítették. 

 

A kommunikációtehát nem különül el a vezetéstől. A kommunikáció vezetés, vagy 

helyesebben megfogalmazva a vezetés kommunikáció. Ezt belátni a legfontosabb az egységes 

és jól irányított kommunikációhoz, csak ha valóban ez a meggyőződésünk, akkor leszünk 

képesek jó szervezeti kommunikációt megvalósítani. Ha az embereket jól akarjuk vezetni, jól 

kell kommunikálnunk. A kettő egy és ugyanaz a feladat (D’Aprix, 1982).
 

 

 

2.3.3.1. A kommunikáció befolyásolásának lehetőségei 

 

Mint ahogy azt már korábban kifejtettük, a szervezeti kommunikációs folyamatban a 

legfontosabb a kommunikáció által közvetített információ azonos értelmezése, a 

kommunikációs lánc minden szintjén. Ez azonban nehezen teljesíthető elvárás, mert a lánc 
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minden egyes pontjára érkező információ mennyisége eltérő. A lefelé irányuló kommunikáció 

esetén, egy adott szervezeti egység vezetéséhez érkező információt az egységvezető, mint 

vevő fogadja, értelmezi, majd el kell döntenie, hogy az általa irányítottak részére ebből mit 

kell továbbítania. A vezető tehát nemcsak mint küldő - fogadó vesz részt a kommunikációban 

és befolyásolhatja annak információ tartalmát, hanem mint az információt értelmező-értékelő 

és szelektáló is. A küldő-fogadó szerepből származó kommunikációs zajokat (információ 

torzulások)  Bakacsi (2001) az alábbiak szerint értékeli. „Ha abból a feltételezésből indulunk 

ki, hogy a szándékolt üzenet mindig világos, egyértelmű, akkor sok esetben messze járunk a 

valóságtól.” Gyakran már maga az üzenet is zaj forrása. Ebből a szempontból két típust 

különböztetünk meg. Az egyik esetben a küldő maga sem tud pontosan fogalmazni, számára 

is bizonytalanságokkal, homályos részletekkel terhes az üzenet. „Kommunikálni márpedig 

kell” akkor is, ha a küldő maga sem teljesen bizonyos az üzenetben. Lehet, hogy épp a 

kommunikációtól várja saját gondolatai tisztázását.” 

 

A másik csoportba azokat az eseteket sorolhatjuk, amikor a küldő valamilyen okból 

szándékoltan zajos üzenetet bocsát útjára, jóllehet saját maga számára céljai, szándékai 

egyértelműek. E mögött nagyon alapos megfontolás állhat. Mások bizonytalanságban tartása, 

a bizonytalanságot okozó tényezők birtoklása a hatalom fontos forrása. Ezért a felek sokszor 

tudatosan nem kívánják a rendelkezésükre álló teljes információmennyiséget átadni, a másik 

bizonytalanságát csökkenteni, sőt adott esetben akár annak fokozása lehet a céljuk (a 

bizonytalanság növelése kommunikáció révén). A bizonytalanság fenntartásának, növelésének 

különböző fokozatai és eszközei vannak: szándékos megtévesztések, pszichológiai hadviselés 

és taktikai pozícióharc (Fisher és Ury, 1987).  

 

Alá- és fölérendeltségi viszonyok esetén a bizonytalanságban tartás lehetőségei tovább nőnek.  

Minél hierarchikusabb a szervezet, minél közelebb áll a bürokratikus modellhez, annál 

valószínűbb, hogy bizonyos szervezeti szintek monopóliumként kezelnek bizonyos 

információkat. Ugyanakkor igaz, hogy az információk monopolisztikus birtoklásában sem 

egyoldalú a függés. A beosztottak is rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek többé - 

kevésbé ellensúlyozzák a felsőbb szint információs monopóliumát. Számos információ 

ugyanis a beosztottak szintjén hozzáférhető, és ha megfelelően „gazdálkodnak” velük, akkor 

komoly lehetőségük van a függőség kölcsönössé tételére, a saját érdekek megjelenítésére és 

érvényesítésére. A szándékolt zajok felismerése, a „normális” kommunikációtól való 

megkülönböztetésük rendkívül fontos, ugyanakkor figyelmet és nagy tapasztalatot igényel –, 

az ellene való védekezésről nem is beszélve. 

 

A kommunikációs lánc szereplői, mint ahogy azt az előzőekben bemutattuk, fogadóként is 

közreműködnek a kommunikációs folyamatban, és mint fogadó is lehetnek zajforrások. Az 

információ értelmezése és értékelése nem független a fogadó olyan sajátosságaitól, mint 

annak fizikai, szellemi képességei, vagy az őt körülvevő világról alkotott képe, véleménye, 

értékelése. Ennek eredményeként a szándékolt üzenet megszűrt, csorbított vagy éppen 

átalakított, kiegészült tartalommal válik tényleges üzenetté. Janis (1971) szerint nem tudjuk 

függetleníteni az információk értelmezését annak a csoportnak a normáitól, értékeitől, 

amelyeknek tagjai vagyunk. A csoportgondolkodás a szervezet minden tagjára hat, 

egyoldalúvá teszi a csoporton belüli kommunikációt, másrészt kizárja bizonyos információk 

felmerülését és megfontolását. 

 

Az információértelmezés alapja a személyes bizalom. Ha a fogadó nem bízik a küldőben, 

vagy korábbról már kedvezőtlen tapasztalatai vannak a feletteseitől kapott információ 

szakmai tartalmával, szándékával, valósághűségével kapcsolatban, ez kihat a kommunikáció 



 

 

 106 

eredményességére is. A beosztottak bizalmát viszonylag könnyű elveszteni, helyreállítása  

már sokkal nehezebb feladat. Tehát a vezetőnek igyekeznie kell, hogy pontos, egyértelmű, 

valós és ellenőrzött információkat adjon tovább a beosztottaknak. Ha a küldővel szemben a 

bizalmunk mérsékelt vagy teljesen hiányzik, hajlamosak vagyunk elutasítani az üzenetet. A 

bizalommal kapcsolatos másik véglet a kommunikációban, hogy a feladó irányában meglévő 

nagyfokú bizalom esetén, feltétel és kritika nélkül elfogadjuk a kapott információt. 

 

Az információ értelmezése jelentős mértékben függ a fogadó személyiségétől. Rejtett értékek, 

előfeltevések, előítéletek, attitűdök vagy egyszerűen a pillanatnyi érzelmi állapot hatására is 

félreértelmezhetik, vagy egyszerűen negligálhatják a fogadók az üzenetet, vagy ellenkezőleg, 

minden további nélkül azonosulhatnak velük (Allport, 1977). Amit a vezető fontosnak tart, az 

a beosztottak számára lehet jelentéktelen, mivel ők más értékek és meggyőződések alapján 

ítélik meg az információt. Ennek az elkerülése érdekében az információt küldő vezetőnek azt 

is célszerű közölnie a kommunikációs folyamatban, hogy véleménye szerint miért olyan 

fontos a szóban forgó üzenet. Hasonló nehézségeket okoznak a kommunikációs 

folyamatokban az előítéletek, a sztereotipizálások. Ez különösen a vezetőkre nézve jelenthet 

hátrányos megkülönböztetést, amikor a szervezet tagjai a vezetőséget egységes csoportnak 

minősítik valamilyen negatív szempont alapján. A negatív előítéletekből származó 

általánosítások azért nagyon veszélyesek, mert a beosztottak, egy bizonyos pont után minden 

vezetői információt, kommunikációt fenntartásokkal fogadhatnak, illetve elutasíthatnak. 

 

A szervezeti kommunikáció egyik legnagyobb problémája az időhiány. Az információ 

közlése, pontosítása, a visszacsatolás, meggyőződni annak helyes értelmezéséről, különösen a 

vezetők részéről türelmet és sok időráfordítást igényel. A szervezeti kommunikáció 

hatékonysága, gyorsasága növelhető, időigénye jelentősen csökkenthető a szervezet 

sajátságos kommunikációs jelrendszerének kialakításával és intézményesítésével. Ez a fajta 

kommunikáció úgy lehet eredményes, ha azt törvényesítjük, egyértelműen definiáljuk a 

jelrendszert, az azok által megjelenített fogalmakat és ez, az újonnan belépők részére is 

hozzáférhetővé válik. A szervezet sajátos kommunikációs jelrendszerét a szervezeti kultúrába 

be kell építeni és annak elterjesztése, tudatosítása, fejlesztése különleges vezetői feladat. 

 

A státuszbeli különbségek, mint a kommunikációt nehezítő tényezők, a szervezeten belül is 

léteznek. Minél nagyobbak a státuszbeli különbségek, annál nagyobbak a kommunikációs 

nehézségek. Ezt tovább erősítheti a hivatalos kommunikációs csatornák merevsége, az 

információs lánc hierarchikus felépítése és szigorú betartatása. Ezeknek a merevségeknek a 

feloldása, lazítása, kezelése vezetési stílus és elhatározás kérdése. Mindig a főnök veregeti 

meg a beosztott vállát és nem fordítva. 

 

Sok zavart okozhat az információ értelmezésében a kommunikáció megszakítása. Ez a 

szervezeti kommunikációban, különösen a jelenlegi kommunikációs eszközöket figyelembe 

véve, mindennapos jelenség (váratlan telefonhívások, SMS). Ez zavarja a kommunikáció 

folyamatosságát, a folytatás esetleg már más szituációban, más körülmények között történik, 

azaz az eredeti kommunikációs helyzet helyreállíthatatlan. Ilyen helyzetek elkerülése is 

vezetői kompetencia, általános magatartási és viselkedési elvárás, bárkivel is kommunikál, 

hogy más kommunikációk zavaró hatását kizárja. 

 

A kommunikációs folyamatban a vezetőnek meghatározó a szerepe abban is, hogy a 

beosztottak a feladatok végrehajtásához megkapják a szükséges és elegendő információt. 

Ehhez a vezetőnek fel kell mérnie a beosztottak feladatait, szerepét és meg kell tudnia 

állapítani azok ellátásához szükséges információ tartalmát és mennyiségét. A folyamat – 
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mivel kommunikációról van szó – kétoldalú, azaz a fogadónál meg kell lenni annak a 

szakismeretnek, kvalifikáltsági szintnek, amely alkalmassá teszi a kommunikáció 

információtartalmának értelmezésére. A vezető feladata tehát ebben a kérdésben is összetett, 

azaz, a feladat és az elvégzéséhez szükséges információ, valamint az üzenet 

információtartalma és a fogadó felkészültsége közötti összhangot biztosítania kell.  

 

A kommunikációs folyamatok eredményességét jelentős mértékben elősegíti és megkönnyíti  

az empátia. Az empátia nem más, mint az a képességünk, hogy beleképzeljük magunkat 

mások helyzetébe, megértsük viselkedését, szándékát. Másképpen fogalmazva, képességet 

jelent arra, hogy mások szemével lássuk környezetünket. Vezetési szempontból az ezt 

kifejezeő fogalom a „szociális érzékenység”. A közösség, szervezet, beosztottak helyzetének, 

problémáinak felismerése, megértése valóban különleges vezetői képesség. Valószínűleg ez 

már több mint kommunikáció. A kommunikáció menedzsmentben a redundancia a 

folyamatok támogatásának, segítésének egyik sajátos eszköze. A redundancia a szervezeti 

kommunikációban azt jelenti, hogy az információt egy időben, párhuzamosan több csatornán 

továbbítjuk és a szükségesnél nagyobb mennyiségben. Ez azonban időben és pénzben is 

többletráfordítást eredményez. Nemcsak a redundanciának, hanem a visszacsatolásnak is 

vannak időben és pénzben kifejezhető ráfordításai.  

 

A mezőgazadsági vállalatok vezetői és a vállalakozók körében, a kommunikációhoz 

kapcsolódó vizsgálatok eredményeit 2.48. ábra szemléleteti.  

 

 

  
 

2.48. ábra: Az eredményes kommunikációt akadályozó tényezők minősítése 
Forrás: Berde (2003) 

 

 

A kommunikációt leginkább akadályozó tényezőként a megkérdezettek az információhiányt 

jelölték meg, de kiemelték a bizalmatlanságnak és előítéleteknek, a hatáskörök 

tisztázatlanságának, valamint a hivatalos kommunikációs utak merevségének akadályozó 

szerepét is. Az információbőségnek és az informális kommunikációnak nem tulajdonítottak 

jelentősebb negatív hatást.  

 

A kommunikációt támogató tényezők közül az eredmények alapján az empátiának és a 

kommunikációs technikáknak tulajdonítanak legnagyobb szerepet.Magas értékelést kapott 
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még a visszacsatolás és a több csatornás információközlés, azaz a redundancia is. A 

megkérdezett vezetők legkisebb jelentőséget az érdekvédelemnek tulajdonítottak. 

Valószínűsíthatő, hogy ebben a minősítésben az érdekvédelemnek az elmúlt időszakban 

tapasztalható presztízs vesztése is kifejeződik. 

 
Ellenőrző kérdések: 

1)  A kommunikáció fogalma? 

2)  Melyek a kommunikáció funkciói? 

3)  A szakmai kommunikáció értelmezése! 

4)  Értelmezze a szervezeti kommunikációt! 

5)  Jellemezze a lefelé irányuló kommunikációt? 

6)  Jellemezze a felfelé irányuló kommunikációt? 

7)  Ismertesse a kommunikációs formákat a szervezetében? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Értelmezze a mezőgazadsági szervezetekben alkalmazott szervezési kommunikációt! 

2) A munkaeligazítás rendje és kommunikációs lehetőségei egy mezőgazdasági 

szervezetben! 

3) A munkakiadás rendje és kommunikációs lehetőségei egy mezőgazdasági 

szervezetben! 

4) Értelmezze a kommunikációs stratégiát! 

5) Értelmezze a stratégia kommunikációját! 
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3.  A vállalat stratégiai terve 

 
3.1. A stratégiai terv főbb tartalmi elemei 

 
 

„Semmi sem borzalmasabb az egész emberi tudásban,  

mint egy rossz terv hatékony kidolgozása!”  

(Mike Pedler) 

 

Az előző fejezetekben tárgyalt ismeretekre alapozva, e fejezet célja; a stratégia írott formában 

való megjelenítése, dokumentálása, azaz a stratégiai terv elkészítése. A stratégiai terv 

elkészítéséhez, az Esettanulmányban szereplő „MODELL” Kft.-re megadott információkat 

és üzleti tervét vesszük alapul, a legtöbb esetben csak utalás történik a már tárgyalt  

ismeretanyagra, a terv tartalmi elemeire, vizuális megjelenítésére fókuszálunk.   
 

A stratégiához kapcsolódóan hangsúlyozni kell, hogy az állandósuló versenyhelyzet miatt, a 

vállalat stratégiáját sem szabad egy megváltoztathatatlan, „kőbe vésett” cél és 

eszközrendszernek tekinteni. Ebből következik, hogy az eredményes alkalmazkodás, az elért 

vagy elérni kívánt pozíció érdekében a vállalatnak stratégiáján is változtatni kell.  Hogy a 

visszacsatolás mit és milyen mértékben érint, azt a vállalat adottságai, szűkebb és tágabb 

környezete, gazdálkodási feltételrendszerének változásai határozzák meg. Jarjabka (2001) 

ezért is tartja szükségesnek a stratégia jelentéstartalmának újszerű értelmezését. Hivatkozott 

szerző az alábbiak szerint fogalmaz: „  A magyar vállalatok, - miképp a világgazdaság többi 

résztvevője – nap, mint nap szembesülnek új kihívásokkal. A hazai és külföldi versenytársak 

akciói és a vevők hedonista magatartása örökös versenyre sarkallják azokat, akik 

meghatározó szerepet kívánnak betölteni választott piaci szegmentumaikban. Ilyen 

környezetben mindössze egy tényező változatlan: a változás. Ennek a folyamatnak a XX. 

század végén legjobban tetten érhető eleme a globalizáció, melynek következményeképpen a 

piaci verseny szélesedik és éleződik, a fogyasztói piacok differenciálódnak, a termékek és 

szolgáltatások termékélet ciklusa pedig lerövidül.” 

 

A mezőgazdasági vállalatok esetében – az ismert sajátosságok miatt   – a rugalmas 

alkalmazkodás, annak időbeni lefolyása, jelentős mértékben behatárolt. Ugyanakkor, a 

mezőgazdasági termékek piacán is élesedik a verseny, és a verseny által generált 

követelményekhez a mezőgazdasági vállalatoknak is alkalmazkodniuk kell.  

 

A stratégiai terv a stratégiai tervezés folyamatának eredménye. A vállalat stratégiájának 

lényegre törő, írott formában való megjelenítésének dokumentuma. Pozícionálja a vállalat 

jelenlegi helyzetét, és a vállalat tágabb és szűkebb környezetébe ágyazottan vázolja a 

stratégia megvalósítása révén elérhető jövőképet, a vállalat küldetését, az ehhez vezető utat, 

és a célok elérésének eszközrendszerét.   

 

A stratégiai terv fogalma alapján körvonalazhatók a stratégiai terv főbb tartalmi elemei is. 

Ahogy az üzleti tervnek, úgy a stratégiai tervnek szintén nincsenek kötelező tartalmi elemei. 

Mivel az üzleti terv a vállalati stratégia konkrét időtávra kimunkált cselekvési programja 

ezért a vállalat stratégiai terve és az üzleti terv egyes tartalmi elemei – adott esetben - teljes 

mértékben fedik, illetve fedhetik egymást.  

 

A stratégiai terv egy lehetséges tartalmi struktúrája az alábbiakban foglalható össze: 

 

1. A vállalat jelenlegi helyzetének pozícionálása.  
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2. A vállalat jövőképe. 

3. A vállalat küldetése. 

4. A vállalat stratégiája és célstruktúrája. 

5. A vállalat üzleti stratégiája. 

6. A stratégia megvalósítása, a funkcionális stratégiák. 

 6.1. A vállalat termelési stratégiája. 

 6.2. A vállalat humán erőforrás stratégiája 

 6.3. A vállalat információs rendszerének stratégiája. 

 6.4. A vállalat finanszírozási stratégiája 

 6.5. A vállalat szervezeti struktúrája.      

 6.6. A vállalat marketingstratégiája. 

7. A stratégia megvalósításának időbeni ütemezése és forrásigénye. 

8. A stratégia megvalósításának monitoringja 

 

 A tartalmi elemek közül csak azokhoz fűzünk kiegészítést, amelyeket a megjelenítés 

szempontjából fontosnak tartunk a kapcsolódó elvárásoknak való jobb megfelelés érdekében.  

 

1. A vállalat jelenlegi helyzetének pozícionálása.  
A kiindulási helyzet egyrészt a vállalatra vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb szakmai 

információkat szöveges formában, és a kapcsolódó  fontosabb naturális és pénzügyi 

mutatókat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a vállalat erősségeire alapozva pozícionálja a vállalat 

jelenlegi helyzetét; Vázolja a vállalat erőforrás ellátottságát, agroökopotenciálját, a vállalat 

működésének eredményességét. Másrészt, lényegre törően összefoglalja – a tágabb és 

szűkebb környezetbe ágyazottan – a vállalat stratégiájának kialakításra ható belső stratégiai 

sajátosságokat, a külső tényezőket, mint lehetőségeket, és kitér a stratégia megvalósítását 

leginkább befolyásoló fenyegetettségek ismertetésére is.    

 

5. A vállalat üzleti stratégiája. 

E tartalmi rész megfogalmazása – célszerűen - az alábbiakra terjed ki:   

 hogy milyen a stratégiai egység kiindulási pozíciója,  

 melyek és milyenek a vázolt stratégia vállalati szintű feltételei,  

 a külső feltételek, mint lehetőségek fölvázolása, és várható jövőbeni alakulásuk 

trendje, 

 célszerű érinteni a várható kockázatokat, illetve körvonalazni azok várható 

hatását a stratégia megvalósítása szempontjából, és végül  

 a várható kockázatok kezelésének lehetséges módszereire is célszerű kitérni.   

 

Hangsúlyozni kell, hogy adott esetben, az egyes ágazatok közötti belső üzemi teljesítmények 

egyensúlyának biztosítása is lehet stratégiai jelentőségű a mezőgazdasági vállalat számára. 

 

6. A stratégia megvalósítása, a funkcionális stratégiák.  
Ahogy ezt láttuk, a stratégiát le kell bontani funkcionális területekre, és a célokat konvertálni 

kell az operatív szint számára is. E tartalmi elemek a stratégiai tervben a rövid távú 

akcióprogramokat jelenítik meg írott formában.    

 

7. A stratégia megvalósításának időbeni ütemezése és forrásigénye. 

Mivel a stratégia hosszútávra szóló koncepció, ebből következik, hogy az időtáv egységei 

között – azaz az egyes évek között – átívelő feladatokat kell megoldani. Mivel a stratégia 

megvalósítása összefüggő rendszert alkot, ebből következik, hogy minden egyes időszakban 
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elért eredmény adott esetben feltétele – mérföldköve
3
 – a stratégia eredményes 

megvalósításának. Ezért célszerű ezt vizuálisan is szemléletessé tenni. A megjelenítés 

nagymértékben segíti, sőt alapját képezi a monitoringnak és a kapcsolódó kommunikációnak 

is. A legáltalánosabban használt módszer – ahogy ezt láttuk - a Gantt-diagramm. Az időbeni 

ütemezés természetesen nagymértékben függ attól, hogy milyen projektről van szó. Célszerű 

bizonyos „ráhagyással” tervezni, annak érdekében is, hogy a szükséges forrást biztosítani 

tudjuk.  

 

Az éveken átívelő feladatok kölcsönhatásban vannak egymással, és erőforrásuk vonzata 

mellett pénzügyi vonzatuk is van, tehát az adott év pénzügyi tervének is szerves része kell, 

hogy legyen az adott évben megvalósítani tervezett feladat. Ezért a stratégiai terv pénzügyi 

vonzatának számszerűsítésénél sem nélkülözhető az úgynevezett gördülő tervezési technika, 

tervezési szemlélet. Ennek lényege, hogy folyamatosan biztosítsa az előrelátást a kiválasztott 

időtávra, összhangban az időbeni ütemezéssel. A gördülő tervezés lényegét Szakály (2000) az 

alábbiak szerint definiálja:  „ ….adaptív módon halad előre az időben, az új helyzetekre 

vonatkozó információkat figyelembe véve hozza meg döntéseit és így biztosítja a vállalat 

stabilitását….”  Tartalmilag tehát e szöveges résznek, ez jelenti a legfontosabb elemét. 

Nevesíti a forrásstruktúrát és pénzügyi mutatószámokkal kifejezi a legfontosabb okozati 

összefüggéseket (Lásd: BSC módszernél leírtakat)    

 

8. A stratégia megvalósításának monitoringja 

A menedzsment kontroll tömör összefoglalását jelenti, a stratégiai jelentőségű területekre és 

módszerekre fókuszálva. A naturális és pénzügyi mutatókat célszerű táblázatban rendezni, a 

terv és tény adatok feltüntetésével.  

 

 

3.2. A „Modell” Kft. stratégiai terve 

 

Ahhoz, hogy a „MODELL” Kft. stratégiai tervét elkészítsük, szükséges ismerni a vállalatra 

vonatkozó információkat és a kapcsolódó elemzések eredményeit. A legfontosabb 

információkat az alábbiakban foglaljuk össze:   

 
A „MODELL” Kft. a ”Gyöngyszem” kistérségben található. A kistérség természeti értékekben gazdag, 

biodiverzitása az országban egyedülálló. A kistérség operatív programja, a generált projektek is ismeretek.  A 

„MODELL” Kft. fejleszteni és korszerűsíteni kívánja a termesztéstechnológiáit.  Mivel egyre nagyobb igény 

jelentkezik a környezetet kímélő precíziós technológiák, és a helyi tejtermékek iránt, a „MODELL” Kft. 

tulajdonosai jelentős fejlesztést kívánnak megvalósítani. E fejlesztés az alábbi területek érinti:  

 A precíziós technológiai alkalmazása iránt, a kistérségben jelentkező igény kielégítése. 

 Ehhez kapcsolódóan a szaktanácsadás céljául is szolgáló modell gazdaság 

megteremtése. 

 Az 50 férőhelyes tehenészeti telep jelenlegi 35 db tehén és szaporulata állatállomány 

fejlesztése a telep kapacitásának mértékéig.  

 A tehenészet jövedelemtermelő képességének növelése, és egy tejfeldolgozó üzem 

létesítése.  Ez utóbbi a helyi lakossági igények, intézmények saját üzleten keresztül 

történő kielégítését szolgálná. A tejfeldolgozó üzem és a saját értékesítés feltételeinek 

megteremtésére a tehénlétszám felfutása után kerülne sor, integrálva a kistérség 

tehenészettel foglalkozó KKV-it is.   

A Kft. stratégiai tervét, annak megjelenítését – az előzőekben vázolt struktúrának megfelelően – a „MODELL” 

Kft. stratégiai terve címszó alatt az alábbiak szerint készítettük el.   

                                                           
3 A projekt megvalósítása szempontjából tartalmilag azonos, az eredmény szempontjából egymásra épülő, 

meghatározott tevékenységek összessége. 
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1. A VÁLLALAT JELENLEGI HELYZETÉNEK POZÍCIONÁLÁSA 

 

A „MODELL Kft.” 2005. január 15-én alakult, határozatlan időre. A cégjegyzék száma: Cg.15-o2-305270. A 

társaság tulajdonosainak száma négy fő. A törzstőke (alapítói vagyon) a tulajdonosok között az alábbiak szerint 

oszlik meg: 30-30-20-20%.  A társaság fő tevékenységi köre: Mezőgazdasági tevékenység. Ezen belül; 

szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés /tehenészet) és mezőgazdasági szolgáltatás. A társaság kettős 

könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, alanya a társasági adónak és az áfa-nak. Üzleti eredményét a 

Számviteli törvény alapján összköltséges és forgalmi költséges eljárással egyaránt ki tudja mutatni, ennek 

megfelelően alakította ki számlarendjét, könyvvezetését. Az éves beszámolójában a gazdálkodás eredményét 

összköltségeljárással „A” változat szerint állapítja meg. Éves beszámolót készít a naptári évről december 31-i 

fordulónappal. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Számviteli politikája a tevékenység folytatásának elvén 

alapul, tehát következetesen alkalmazza a tényleges bekerülési, illetve előállítási értéket. 

 

Jelen időpontig a Kft. szántóföldi áru növénytermesztéssel és tehenészettel foglalkozott. A természeti 

adottságokhoz igazította termelési szerkezetét, erőforrásainak kapacitását igyekezett kihasználni. A 

menedzsment mindig fogékony volt az innovatív megoldások iránt. Ennek is köszönhetően a precíziós 

technológiák alkalmazását, a tehenészet jövedelemtermelő képességét illetően egyaránt, elismertté vált szűkebb 

és tágabb környezetében is.   

 

Növénytermesztés:  

A növénytermesztés eszközellátottsága biztosítja a precíziós technológiák alkalmazását. Minden feltétel adott a 

régió átlaghozamait lényegesen meghaladó hozamok realizálásához, amelyet az elmúlt öt év átlagadatai is 

alátámasztanak. A növénytermesztésre vonatkozó fontosabb információkat az 1. és a 2. táblázatok tartalmazzák. A 

szántóterület jő minőségű, az éghajlati adottságok kedvezőnek minősíthetők. A bérelt területek szerződéseinek 

időtávja - a Z-12 tábla kivételével – tíz év. A Z-12 tábla a jövő évtől kikerül a Kft. hasznosításából, mivel a bérleti 

szerződés meghosszabbítására a tulajdonossal nem sikerült megegyezni. Ebből eredően a Kft. számára a tervezési 

időszakban 315 ha terület áll rendelkezése. Ennek 83,2%-a saját tulajdonban van.  

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Állattenyésztés:  

A tehenészeti telep eszközállománya apportálással került a vállalat tulajdonába.  (Házasságkötés volt az 

apportálás oka). A 3. táblázatban találhatók a tehenészetre vonatkozó fontosabb mutatók, a létszámadatokat a 4. 

táblázat tartalmazza. A telep technológiai színvonala korszerű, és kiforrottnak tekinthető. A jövőt illetően a 

takarmánykiosztás technológiáján kell javítani. Az állomány Magyar tarka, alkalmas arra, hogy a telep 

kapacitásáig fejlesszük az állományt.    

 

A Kft. szakember ellátottsága. Az ágazatvezetők, az ügyvezető igazgató egyetemet végzett agrármérnökök. A 

termelésben foglalkoztatott alkalmazottak mezőgazdasági szakképzettsége jelentős gyakorlati tapasztalattal 

párosul. 

 

A Kft. az innovatív megoldások gyakorlati bevezetéséhez több pályázatot is nyert. A pályázatok által elnyert 

támogatások megteremtették a feltételeit a precíziós technológiák alkalmazásának. E technológiák kidolgozását 

és gyakorlati alkalmazását illetően, a szakemberek jelentős tapasztalattal rendelkeznek. A szakigazgatási 

szervek, a szaktanácsadók több alkalommal is felkérték a Kft. menedzsmentjét szakmai bemutatók szervezésére.    

Megnevezés 

Terület Hozam* (t/ha) 

ha % Saját Régió 

átlaga 

Kukorica 135 42,0 8,2 5,7 

Búza
 

142 44,0 6,2 4,3 

Repce 33 10,2 3,3 2,3 

Silókukorica 12 3,8 37,5 28,5 

Összesen 322 100,

0 

- - 

A tábla 
Tulajdoni 

megoszlás 
A tábla 

Tulajdoni 

megoszlás 

jele 
ha 

Saját 
Bé-

relt 
jele 

ha 
Saját 

Bé-relt 

Z-1 5  5 Z-7 27 27  

Z-2
 

27 27  Z-8 116 116  

Z-3 30 30  Z-9 29 29  

Z-4 13  13 Z-10 6  6 

Z-5 33 33  Z-12 7  7 

Z-6 10  10 Z-13 14  14 
Össz.  90 28 Össz.  172 27 

2. táblázat: A vetésszerkezet és a 

fajlagos hozamok alakulása 

1. táblázat: A szántóterület alakulása 
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A Kft. pénzügyi helyzete:  

 

A Kft. pénzügyi stabilitása - ha az eredmények az elmúlt időszakok átlagai szerint alakulnak - biztosított. Azt 

azonban meg kell jegyezni, hogy az eredmény alakulását a különböző jogcímeken  –  földalapú támogatás, AKG 

programban való részvétel, adó visszatérítések stb. - realizált támogatásoknak a szerepe meghatározó. E 

bevételek jövőbeli alakulása jelentős kockázati tényezőként kezelendő. A Kft. gazdálkodására vonatkozó 

fontosabb pénzügyi mutatókat az 5. táblázat tartalmazza.  

 

 

5. táblázat: A „MODELL” Kft. fontosabb pénzügyi mutatóinak alakulása 

 

Megnevezés 
Mért. 

egység 
Érték (t0 ) 

Jövedelmezőség mutatószáma 

Árbevétel arányos jövedelmezőség % 16,8 

Költségarányos jövedelmezőség % 15,6 

Bérarányos jövedelmezőség % 117,4 

ROE (Saját tőke arányos jövedelmezőség) % 5,9 

ROA (Eszközarányos jövedelmezőség) % 5,1 

ROI (Össztőke arányos jövedelmezőség)  % 5,7 

Adóssági és hitelképességi mutatók 

Adósság-állomány aránya % 10,2 

Saját tőke aránya % 89,8 

Kötelezettségek aránya %  

Adósság-állomány fedezettsége %  

Finanszírozási stratégia mutatói 

NFT (Nettó forgótőke) E Ft -4545 

FT (Forgótőke) E Ft 28452 

FTF (Nettó forgótőke/Forgótőke)  % - 

BFEF (Befektetett eszközök fedezettsége) % 98,3 

                               t 0: Bázis év 

 

 

A Kft. finanszírozási stratégiáját tükröző mutatókhoz kapcsolódóan az alábbiakat kell megjegyezni. A mutató 

értékei alapján megállapítható, hogy a Kft. a bázis évben agresszív finanszírozási stratégiát folytatott, mivel a 

NFT (nettó forgótőke) értéke negatív. Ebből következik, hogy a BFEF (befektetett eszközök állományának 

fedezettsége) mutató alapján a befektetett eszközök állományának csak 98,1%-át finanszírozta tartós forrásokkal. 

Ezt a mutatót akkor célszerű számítani, ha a NFT negatív. Számszerűsítése az alábbi összefüggés alapján 

történik 

 

Megnevezés Mért. 

egység 

Érték 

A két ellés között eltelt idő nap 410 

Kiesések   

- Szopós borjú % 5 

- Választott borjú % 3 

- Éven belüli üsző % 2 

- Éven túli üsző % 1 

Tehénselejtezés % 15 

Termékenyítési index db 1,5 

Tervezett tejtermelés l/db/év 6675 

Tejkvóta ezer l/év 189 

Megnevezés 

Bázis időszak 

Zár

ó 

Állat-

egység 

 db  

 Tehén  35 15,0 

Szopós borjú 6 2,4 

Választott borjú 3 1,8 

Növ. üsző 1 évig 5 3,0 

Növ. üsző vemhességig 3 1,8 

Vemhes üsző ellésig 7 7,0 

Összesen 59 31,0 

3. táblázat: A tehenészet fontosabb 

paraméterei 
4. táblázat: A tehenészet létszámadatai 
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100
BFE

NFT-BFE
 BFEF  

ahol BFEF: Befektetetett eszközök fedezettsége mutató            BFE: Befektetett eszközök 

állományértéke 

 NFT: Nettó forgótőke 

 

 

2. A „MODELL” Kft. JÖVŐKÉPE 

 

A „MODELL” Kft. a szűkebb és tágabb környezetének feltételrendszerére alapozva, az érintettekkel szoros 

együttműködésben és azok megelégedésére, a szántóföldi áru növénytermesztés, a tejtermelő tehenészet 

termékei vertikumának bővítése, és a növényvédelmi szolgáltatás területén öt év múlva, elismert és példaértékű 

gazdaság lesz.  

3. A „MODELL” Kft. KÜLDETÉSE. 

 

A több mint tíz éves működési tapasztalatok alapján, továbbra is a kft. keretei között, a helyi kedvező természeti 

és közgazdasági adottságokra alapozva, a fenntartható és versenyképes termelés folytatása a szántóföldi 

növénytermesztés és tehenészet, valamint a növényvédelmi szolgáltatások területén kíván működni. Működését 

úgy szervezi, hogy az belső érdekeltek és a külső érintettek elvárásainak, az innovatív technológiák 

alkalmazásával a bemutató gazdaság követelményeinek is megfeleljen. Feladatának tartja, hogy a tejtermelő 

tehenészet állomány létszámának növelésével, a tejvertikum bővítésével, lokális termékekkel megjelenjen a 

lokális piacokon, akár az integrátori szerep fölvállalásával is.  

 

4. A VÁLLALAT STRATÉGIÁJA ÉS  CÉLRENDSZERE 

 

A vállalat stratégiáját széleskörű, komplex elemzés eredményei támasztják alá. Értékeltük a különböző 

területeken tervezett fejlesztéseket követő pozíció várható változását. A fontosnak ítélt tényezők, valamint azok 

súlyának figyelembevételével a 6. táblázatban szereplő sorrendet kaptuk, amelyet a Kft. vezetése is elfogadott.      

                              

6. táblázat: A „MODELL” Kft. stratégiájának akcióprogramjai 

Prioritási 

sorrend 
Stratégiai üzleti egység 

Versenyhelyzet 

rangszám 

1. Tejfeldolgozó üzem létesítése 4,55 

2. Növényvédelmi szolgáltatás 4,27 

3. 
A precíziós technológiák 

informatikai rendszerének kiépítése 
4,00 

4. Szakmai rendezvények szervezése 3,68 

 

 

A prioritási területek akcióprogramjait és az egyes akciókat, azaz a Kft. stratégiáját az 1. ábra szemlélteti.  

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a stratégia illeszkedik a térség stratégiájához, maximálisan figyelembe veszi a 

helyi adottságokat és lehetőségeket. A vállalat valamennyi tevékenységét érinti, de ami új stratégiai irányt jelent 

a vállalat számára az a prioritási sorrend alapján az 1. és 2.  A stratégia célrendszerét a 2. ábra szemlélteti. 

 

5.  A VÁLLALAT ÜZLETI STRATÉGIÁJA 

 

A vállalat vevőivel és beszállítóival egyaránt, korrekt, több év óta fennálló szakmai kapcsolatokat alakított ki. A 

vállalatnak - eddigi üzemelésének évei alatt - behajthatatlan követelése nem volt. Az értékesítési csatornákon 

nem kívánunk változtatni. 

 

1. Tejfeldolgozó üzem létesítése. 

Az ágazat jelenlegi jövedelemtermelő képessége - a kiváló minőségű tej ellenére is – csak szerénynek mondható. 

Figyelembe véve a kistérség helyzetét, a kapcsolódó támogatási és szabályozó rendszer változásait, a 

prognosztizálható keresletet, életképes stratégiának ítélhető. Megvalósításának feltételeit a tehenészet 

tenyészállat létszámának felfuttatása, jövedelemtermelő képességének 
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1. ábra: A „MODELL” Kft. stratégiája 

 

 

2. ábra: A „MODELL” Kft. stratégiája 

 

 

és a tejipari termékek kereslete – közintézmények, helyi lakósság stb. igényei - képezik  A megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítésével a menedzsment - a Kft. aktív közreműködésével -, külső szakértőt bíz meg. Az ágazat 

jövedelemtermelő képessége javításának fontos elemét képezi a takarmányozás rendszerének javítása. A 

takarmánykiosztás fejlesztése mellett - egy korszerű takarmány kiosztó kocsi vásárlása -, kiemelt területnek 

tartjuk a tenyésztői munka hatékonyságának növelését.  

 

2. Növényvédelmi szolgáltatás. 

A precíziós növényvédelemi szolgáltatás iránti igény – az előzetes felmérés alapján – az erőforrások 

kapacitásának 65%-os kihasználását teszi lehetővé. Figyelembe véve az egyre szigorodó környezetvédelmi 
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előírásokat, a „Sárgarigó” Nemzeti Park kiterjedését a térségben – a beruházás hosszú távon is életképesnek 

ítélhető. A beruházás hatékonysága, és a kockázat-elemzés eredményei ezt egyértelműen alátámasztják. A 

beruházást az első év első negyedévében realizálni kell.  

 

4. Szakmai rendezvények szervezése. 

Az eddigi gyakorlat szerint a szaktanácsadással kapcsolatos rendezvények; precíziós technológiák bemutatása, 

szakmai workshopok szervezése csak eseti jelleggel kerültek megszervezésre. A műtrágya, növényvédőszer 

forgalmazókkal, a felsőoktatási intézményekkel kialakított kapcsolatok elmélyítésével ezeket rendszeressé 

kívánjuk tenni. A vállalat vezetése e rendezvények tartását az innovatív megoldások gyakorlatba történő 

gyorsabb bevezetése, a Kft. versenyképességének megőrzése, szakmai kapcsolatok teremtése miatt különösen 

fontosnak tartja. A vállalatnál a technikai feltételek ehhez adottak. A színvonalasabb szakmai tanácskozások 

érdekében azonban a technikai feltételeken javítani kell. Amennyiben e rendezvények rendszeressé válnak, a 

tejüzem termékei bemutatásának is jó lehetőséget adnak.  

 

 

6. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA, A FUNKCIONÁLIS STRATÉGIÁK 

6.1. A vállalat termelési stratégiája 

 

A növénytermesztési technológiák esetében a precíziós technológiák alkalmazása - a többéves gyakorlati 

tapasztalatok ezt egyértelműen alátámasztják – nagymértékben hozzájárul a hozamok színvonalának 

stabilizáláshoz, a környezetvédelmi problémák csökkentéséhez. A technológia jelenlegi színvonala, erőforrás – 

műszaki, humán stb. - ellátottsága, több év kitartó fejlesztő munkájának eredményeiként versenyképesnek 

ítélhető a jövőt illetően is. A tejtermelő tehenészet takarmánygazdálkodásának hatékonyságát kell javítani. Ezen 

túlmenően a tenyésztői munkára jobban oda kell figyelni.. A növényvédelmi szolgáltatás rendszerének 

kifejlesztése, a Kft. jövedelmének alakulása szempontjából is kedvezőnek ítélhető. A rendelkezésre álló 

szakember gárda alkalmas e szolgáltatás magas színvonalú teljesítésére.  A szakmai bemutatók, workshopok 

szervezése növeli a vállalat imázsát, fontos szerepük van a kapcsolatépítésben. Ennek hasznossága nehezen 

számszerűsíthető, ennek ellenére a Kft. vezetése a társadalmi tőke szempontjából rendkívül fontosnak tartja.  

6.2. A vállalat humán erőforrás stratégiája 

A Kft. szakembergárdáját magas szintű szakmai felkészültség, az innovatív megoldásokra való nyitottság 

jellemzi. Munkaerő felvételét a Kft. csak akkor tervezi, ha a tejfeldolgozó üzem  megkezdi működését.   

 

6.3. A vállalat információs rendszerének stratégiája 

A Kft. információs rendszerének fejlesztése stratégiai területként is értelmezhető.  

 

A precíziós technológiák információs rendszerének kiépítése: 

A gazdasági hatékonyság javítása érdekében szükséges a műtrágyázás tervezéshez kapcsolódóan azon 

alapegység  meghatározása, amely – összhangban a technológiai adta előnyökkel – még megalapozottabbá teszi 

a technológia alkalmazását. Ehhez kapcsolódóan ki kell dolgozni a technológiához az eddiginél jobban 

alkalmazkodó számviteli nyilvántartási rendszert is. Végső soron azt a kérdést kell megválaszolni, hogy mi 

legyen a költségviselő; tábla vagy ágazat?  Az információs rendszer fejlesztését illetően a másik területet a 

tejtermelő tehenészetben a tenyésztői munkát nagyban segítő szoftver beszerzése jelenti.  Olyan információs 

rendszer kidolgozására is szükség van, amely a növényvédelmi szolgáltatást igénybe vevő vállalatok véleményét 

eljuttatja a menedzsment számára.  

 

6.4. A vállalat finanszírozási stratégiája 

  

A Kft. finanszírozási stratégiáján nem kíván változtatni. Eredményes pályázatokkal igyekszik a támogatásokat 

maximálisan igénybe venni. A tehenészet fejlesztéséhez kapcsolódóan megkülönböztetett figyelmet fordít a 

fejlesztés forgótőke igénye többletének finanszírozására, a vállalat cash flow-jára gyakorolt hatása miatt.  A 

tenyészállat állománynövelést, és a kapcsolódó forgóalap feltöltést saját forrással kívánja biztosítani. A fejlesztés 

forgótőke igényének tervezett alakulását a 6. táblázat tartalmazza. A stratégiához kapcsolódó pénzügyi 

mutatószámok a 8. fejezetben találhatók.  
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6. táblázat: Az állatállomány forgóeszközeinek forgótőke állománya 

 

Megnevezés 

t1 t 4 Változás 

Záró Záró 

E Ft 

Anyagok összesen 814 875 61 

Mezei leltár (silókukorica) 1142 1582 440 

Késztermékek (szilázs) 2958 5030 2072 

Készletek összesen 4914 7487 2573 

Követelések 1121 763 -358 

Állatok 3473 8084 4611 

MINDÖSSZESEN 9508 16334 6826 

 

6.5. A vállalat szervezeti struktúrája 

A Kft. jelenlegi irányítása – összhangban tevékenységi területeivel és az ágazati méretekkel - a munkamegosztás 

elvén alapuló funkcionális vezetés szervezeti struktúra alapján valósul meg. E szervezeti struktúrán a jövőt 

illetően sem kíván változtatni. Azzal viszont számol, hogy a tejfeldolgozó üzem belépésével a funkcionális 

területek száma bővül, ezért 1 fő okleveles élelmiszer mérnök felvételét tervezi.  

6.6. A vállalat marketing stratégiája 

Ahogy erre már utalás történt, a vállalat, beszállítóival és vevőivel egyaránt, több éves kapcsolaton alapuló, 

korrekt partneri viszonyt épített ki. Nem látja annak szükségességét, hogy ezen változtasson.  A növényvédelmi 

szolgáltatás piackutatását az ágazatvezető képes megoldani.  A tejüzem létesítése azonban e vonatkozásban új 

helyzetet teremt. A tejüzem termékeinek marketing stratégiáját, a jelentkező feladatok ellátását a Kft. 

megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott szakemberrel tervezi megoldani.  

 

7. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐBENI ÜTEMEZÉSE 

A megvalósítás ütemezését – megfelelő alapot szolgáltatva a stratégia monitoringjához is – a Gantt-diagramm 

alkalmazásával tesszük szemléletessé (3. ábra). A diagramon az akciókkal bezárólag ábrázoljuk a stratégia 

időbeni tervezett megvalósítást, a mérföldkövek feltüntetésével. Ez utóbbi ismerete különösön a pályázati 

források szempontjából bír jelentőséggel, de szervesen kapcsolódik a finanszírozási stratégiához is.  

 

3. ábra: A stratégia Gantt-diagrammja 
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8.  A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MONITORINGJA 

A monitroinghoz az alapdokumentumot a Gantt-diagramm, valamint a stratégia megvalósítása szempontjából 

fontos mutatószámok képezik, amelyeket célszerű ábrákon és táblázatokban megjeleníteni. A stratégiai céljait 

számszerűsítő mutatószámokat az alábbiakban közölt ábrákkal és táblázatokkal jelenítjük meg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. táblázat: A Kft. fontosabb tervszámai 

 

 

Megnevezés 

Mért.

egy-

ség 

Stratégia időtávja  

t1 t 2 t3 t4 

 Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény 

Értékesítés          

- Növénytermesztés t 880  984  1000  820  

- Kukorica t 1107  955  936  1017  

- Repce t 109  89  89  109  

- Tej l 230880  262040  293250  312000  

Üzleti egységek bevétele          

- Növénytermesztés E Ft 119018  114188  113985  112170  

- Tehenészet E Ft 21222  24487  28748  29791  

- Szolgáltatás E Ft 51455  51455  51455  51455  

- Egyéb  E Ft 27147        

- AST állományváltozása E Ft 15501  6216  4259  7943  

Összes termelési költség EFt   206260  205596  203407  

UTE E Ft 31228  17742  20368  25911  

Mérleg szerinti eredménye E Ft 22970  14820  17313  21093  

Saját tőke E Ft 322282  337102  354415  375508  

Hosszú lejáratú hitel E Ft 10149  8458  6767  5076  

Értékcsökkenési leírás E Ft 27460  27545  27599  26170  

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: A növénytermesztés 

árbevételének megoszlása 
 

4. ábra: Az állatállomány korcsoportonkénti 

megoszlása 

A növénytermesztés árbevételének megoszlása 
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8. táblázat: A Kft. fontosabb pénzügyi mutatói 

 

Megnevezés 

Mért.e

gy-ség 

Stratégia időtávja  

t1 t 2 t3 t4 

 Terv Tény Terv Tény Terv Tény Terv Tény 

Követelésállomány E Ft 25068  24855  24961  25084  

- Vevőállomány E Ft 564  640  714  763  

- Egyéb köv. áll. E Ft 24504  24215  24247  24321  

Forgótőke fedezettsége  1,7  2,3  2,1  2,8  

WACC1 % 7,84  7,86  7,88  7,91  

WACC2 % 4,92  4,93  4,94  4,95  

ÉVA1 E Ft 3324  -6312  -6839  -548  

EVA2 E Ft 12180  1646  2172  3577  

Chas  flow E Ft 591  35712  -17764  41229  
         1

Átlagos hozamráta: 8% 
         2 

Átlagos hozamráta: 5% 

 
9. táblázat: A tehenészet programjának lebontása 

Tartalmi 

elemek 

/Tevékenysé-

gek! 

Átfogó 

célhoz való 

kapcsolat 

/Hasznosság/ 

Specifikus célok 
Határidők, 

mérföldköve

k 

Erőfor-

rás igény 
Felelős 

Megnevezés 

Indikátorok, 

teljesítmény- 

mutatók 

Kapacitás 
kihasználás 

J
ö

v
ed

el
m

ez
ő

sé
g

  
n

ö
v

el
és

e
 -   Tehén állomány   

     fejlesztése 50 db 
4. év 

12.31. 

Többlet 

forgótőke 

igény 

Ágazatvezető 
- Hozamok növelése 

Szaporodásbiol
ógiai mutatók 

javítása 

- Saját szaporulatból 

tenyésztési program 

alapján  

Termékenyítési
index 

≤1,4 Folyamatos - Ágazatvezető 

- Két ellés közötti idő ≤ 410 nap 

Takarmányozás 
technológiájá-

nak 

fejlesztése 

- Takarmányozás 

költségének 
csökkentése 

Takarmány 

kiosztó kocsi 
vásárlása. 

1. év 

12.31. 
10 M Ft Ágazatvezető 

- Fajlagos hozamok 

növelése 
+ 5% Folyamatos - Ágazatvezető 

 

10. táblázat: A Kft. cash flow-ja 

Sor- 

szám Megnevezés 

Stratégiai időtáv 

t1 t2 t3 t4 

1. Mérleg szerinti eredmény 22970 14820 17313 21093 

2. Értékcsökkenési leírás 27460 27545 27599 26170 

3. Belső forrásképződés (1+2) 50430 42365 44912 47263 

4. Készletek változás -11128 14 3505 -3169 

5. Követelések változása -21700 213 -106 -123 

6. AIE változása         

7. NPFE változása összesen (4+5+6) -32828 227 3399 -3292 

8. RLK változása 4813 -1344 629 754 

9. PIE változása         

10. Pénzeszköz folyamatos működésből (3+7+8+9) 22415 41248 48940 44725 

11. Pénzeszköz pénzügyi akciókból (HLK növekedése) 11840       

12. BF csökkenése (tenyészállat értékesítés) 2000 2390 2517 3130 

13. Rendelkezésre álló pénzeszköz (10+11+12) 36255 43638 51457 47855 

14.     - Beruházásra /Tejfeldolgozó indítása/ 29600   60000   

15.     - Fejlesztés/Tehenészet/ 4373 6235 7530 4935 

16.     - HLK törlesztésére 1691 1691 1691 1691 

17. Pénzeszközök felhasználása összesen(14+15+16) 35664 7926 69221 6626 

18. Cash flow (Nettó változás a pénzeszközökben) 

(13-17) 
591 35712 -17764 41229 
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4. A vállalat stratégiájának megvalósítása 
 

 

4.1. Változ(tat)ásmenedzsment 

 

Értelmezésünk szerint a változás nem más, mint folyamatos alkalmazkodás a környezeti 

feltételekhez. A környezeti feltételekben bekövetkezett változások generálják azokat a 

hatásokat, amelyekre a vállalatnak reagálnia kell. E hatások kedvezőek vagy kedvezőtlenek 

lehetnek, adott esetben kényszerítően hatnak. A változásokra egy szervezet sokféle módon 

reagálhat. A változás központi kérdését a szervezetek változtatása jelenti, mivel ez alapvetően 

kihat a vállalatok működésére. Azt is látni kell, hogy a vállalat működésében, viselkedésében 

bekövetkezett változtatások legtöbbjének szervezeti kihatásai is vannak. Levontható az a 

következtetés, hogy a legáltalánosabb és a legfontosabb változások azok, amelyek a 

szervezetek megváltoztatására irányulnak, és ezeket strukturális változásoknak nevezzük. A 

környezeti feltételekhez való alkalmazkodás azonban nem mindig igényel strukturális 

változásokat. Gyakran csak szemléleti, magatartási, viselkedési módosulások is elegendőek az 

alkalmazkodáshoz. A kultúraváltás, a vezetési stílus vagy módszerek változtatása, a minőségi 

gazdálkodás és termelés vagy a marketingpolitika alakítása sem érinti imnden esetben a 

szervezetek struktúráját. 

 

Az alkalmazkodás számos olyan változást kényszerít ki a szervezetektől, amelyek nem 

igénylik a struktúra megváltoztatását, de lényegesen érinthetik a szervezetek működését. Ezért 

nem célszerű különbséget tenni a működést és a struktúrát érintő változások között, mert 

maga a változtatás folyamata, természete azonos. Ezért a továbbiakban „szervezeti 

változások” elnevezéssel ezt a jelenséget összevontan kezeljük és értékeljük.  

 

A változásmenedzsment jellemzője, hogy csak azokat az átalakításokat tekinti szervezeti 

változásnak, amelyek a szervezet vezetésének tudatos beavatkozása nyomán, vagy attól 

kísérve mennek végbe. Ezek az úgynevezett „irányított szervezeti változások” tudatos vezetői 

tevékenységet tételeznek fel, azaz tudjuk, hogy miért és honnan indultunk és hová akarunk 

érkezni. A változásvezetéssel kapcsolatos elméletek, módszerek szinte kivétel nélkül az 

„irányított szervezeti változások” témakörén belül maradnak. Stabil, tiszta, átlátható 

gazdasági környezetet tételeznek fel. Minden mérhető, kiszámítható, modellezhető. A 

változtatás szükségessége belátható, az azt kiváltó külső-belső tényezők egyszerű, hűvös 

mérlegelése alapján. A változtatás folyamata megtervezhető, irányítható, azaz kézben tartható 

(Kiss, 1991). A hagyományos vezetési szemlélet szerint, a szervezeti változást „irányított 

változás”-nak tekintjük, tehát vezetői közreműködést feltételez.  

 

„Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vezetés nem használhatná fel az elindult 

változásokat a saját maga céljaira. A sikeres vezetők a beinduló változási folyamatot gyakran 

„saját vitorlájukba fogják” és az eredetileg tőlük függetlenül elinduló folyamatok így 

irányítottakká válnak. A szervezeti változtatások alatt minden esetben irányított változásokat 

kell érteni, hisz maga „a szervezeti változtatás” kifejezés önmagában is utal a vezetés aktív 

részvételére”. A változás egy folyamat, melynek a fázisai jól meghatározhatóak és 

elkülöníthetőek (4.1. ábra).  Minden átalakulást megelőz egy viszonylag stabil állapot, amit 

nevezhetünk kiindulási helyzetnek is. Ezt a kiindulási helyzetet a stabilitás és a 

kiegyensúlyozottság jellemzi, olyan értelemben, hogy a változást támogató, kiváltó erők 

egyensúlyban vannak a változást akadályozó tényezőkkel (Lewin, 1975). Ezek a változást 

kiváltó és akadályozó tényezők, erők, körülmények nagyon különbözőek lehetnek és 

származhatnak a szervezeten kívülről, belülről egyaránt. 
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4.1. ábra: A változtatás folyamata 
Forrás: Berde (2003) 

 

 

Ha ez az egyensúlyi állapot bármilyen okból felborul,  a folyamat a következő fázisba lép, 

azaz a változtatás szakaszába.  Ebben a fázisban a szervezet nincs stabilitásban, sok a 

bizonytalanság, de a változtatás eredménye még nem ismert. A változtatás eredményeként 

létrejövő állapotot nevezhetjük jövőbeni vagy célállapotnak. Ez a változtatás eredményeinek 

megszilárdítása, konszolidálása után létrejövő stabil egyensúlyi helyzet. A változtatási 

folyamat fázisaihoz a tevékenységek is egyértelműen hozzárendelhetőek. A kiinduló 

állapotban ahhoz, hogy változás jöjjön léte, az egyensúlyi állapotot fel kell lazítani, azaz 

destabilizálni kell. Ez lehet spontán, nem irányított, de lehet tudatos vezetési tevékenység is. 

Tudatos irányított változásvezetésnél vagy az akadályozó tényezőket kell gyengíteni, vagy a 

támogató tényezőket erősíteni.  

 

A fellazítás után, az átmeneti állapotban kerül megvalósításra a tényleges változtatás. A 

változtatás eredményeit meg kell szilárdítani, azaz a konszolidálás révén rögzítjük a változást 

és alakítjuk ki az újra stabil célállapotot. A folyamat legkockázatosabb része a stabil jelenlegi 

állapot utáni fellazított, destabilizált, azaz instabil átmeneti állapot, ami maga a változtatás 

realizálása. Ebben a fázisban a szervezeti tagok azzal szembesülnek, hogy a vállalaton belüli 

helyzetük, szerepük, feladatuk bizonytalanná, a korábban stabil, biztonságos környezetük 

instabillá vált. Pillanatokon belül sokszorosára nő az információigény, mindenki mindent 

tudni szeretne, különösen a jövőbeni helyzetre, állapotra vonatkozó adatok iránt nő meg az 

információ „éhség”. Kommunikációs zavarok, érdekellentétek, konfliktusok kerülnek a 

felszínre. A szervezeti tagoknak személyiségükből adódóan is van fenntartásuk a 

változásokkal szemben, de ha  tudomásukra jut, hogy a változás őket is érinti, szembesülnek a 

változtatás problémáival, kialakul az inercia, azaz a változásokkal szembeni ellenállás.  Az 

ellenállásnak számos oka lehetséges, melyek két nagy csoportra oszthatók: a személyes és 

szervezeti eredetű ellenállás. A személyes indíttatású ellenállás magatartási, kulturális, 

pszichológiai tényezőkre vezethető vissza. A pszichológiai tényezők közül talán a 

legfontosabb az ismeretlentől való félelmünk, a bizonytalanság-kerülésünk, a status quo 

megőrzésére való törekvésünk, amit másképpen homeosztatikus beállítottságnak is szokás 

nevezni. A szervezeti lét ismert, elfogadott, begyakorolt állapota, az abban való cselekvés 

kisebb szellemi és fizikai energiát igényel, mint az újra való áttérés. Magánéletünket és 

szervezeti létünket szokásokkal – rutinokkal, programozott cselekvésekkel – népesítjük be, 

hogy a bennünket körülvevő komplexitást mérsékeljük. A váltás bizonytalansággal és a már 

megszerzett, „bebiztosított” értékek elvesztésének kockázatával jár. Az emberek, pedig 

        stabil         instabil  stabil 

Kiinduló állapot 

Fellazítás, 

destabilizálás Változtatás 
Megszilárdítás, 

konszolidálás 
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tudatosan és tudat alatt is sokat tesznek azért, hogy ezt a kockázatot kiküszöböljék. A változás 

fenyegetheti anyagi érdekeinket, az új eljárások, a korábbitól eltérő rutinok olyan félelmet 

ébreszthetnek bennünk, hogy nem leszünk képesek az új követelményeknek megfelelni, s így 

a teljesítményünk csökken, a hozzá kötött jövedelmünkkel együtt. Ezért a változási 

folyamatok gyakori velejárója az első időszakban csökkentett norma, amelyet azután 

fokozatosan emelünk a kívánt szintre. 

 

Még egyértelműbb az ellenállás, ha a változás nemcsak a megszokottat, hanem magát a 

munkahelyet is fenyegeti. Az elbocsátás, a létbiztonság elvesztésének kockázata a legerősebb 

ellenálláshoz is vezethet: itt az ellenállás teljes fegyvertára előkerülhet, a munkalassítástól a 

sztrájkig. 

 

A szelektív észlelés lényegében tudatalatti reakció. Hajlamosak vagyunk elutasítani azokat a 

jelzéseket, amelyek megkérdőjelezik magatartásunk, tevékenységünk helyességét, viszont 

hajlamosak vagyunk túl értékelni azokat a megerősítő jeleket, amely az addig követett 

magatartás helyességét támasztják alá. Mindennek eredményeként kialakulhat egy olyan 

értékelés, hogy igazából semmi okunk sincs a változtatásra (Bakacsi, 2001). 

 

A magatartási tényezők közül egyik legfontosabb az ún. „kívülálló (outsider) effektus”: az 

alapállás, hogy „ezt ti találtátok ki, csináljátok is meg, nekem semmi közöm hozzá”. Ugyanez 

a magatartás figyelhető meg gyakran, mikor külső szakértők működnek közre a változások 

során. A külsőkkel szemben ilyenkor gyakran előítélet jelenik meg, eleve lehetetlenné téve a 

velük való együttműködést. Mindezek mellett több más magatartási, viszonyulási forma is 

alapja lehet a szervezeti tagok változásokkal szembeni ellenállásának. A dogmatizmus, 

kényelmesség, bizalmatlanság mind-mind a változások sikere ellen hat. Nemcsak az egyén 

homeosztatikus berendezkedésű: a szervezetek is törekednek állapotuk fenntartására, amit 

szervezeti konzervativizmusnak is nevezhetünk. Ennek egyik eredménye pedig gyakran az, 

hogy a jó szándékú vezetői elképzelések visszájukra fordulnak, és az érintettek ellenállását 

váltják ki. 

 

A változást kezdeményező vezetők és a változás által érintett többi szervezeti tag eltérő 

módon viszonyul a változásokhoz, beleértve a folyamat által csupán csak érintett (és nem 

kezdeményező) vezetőket is. Mivel az eltérő viszonyulás eltérő információkra, eltérő 

észlelésre és a változással való eltérő érzelmi azonosulásra vezethető vissza, ezek a hatások 

még nagy tudatossággal is csak nehezen küszöbölhetők ki. 

 

Az említett logikai, vezetéspszichológiai tényezők mellett az ellenállásnak további szervezeti 

eredetű okai is vannak. Az ellenállás legfontosabb szervezeti oka a hatalmi pozíciók féltése. 

mivel a változások a szervezet erőforrás-elosztási sémáját is megváltoztathatják, és ezért 

közvetlen érdekeket sértenek. További ellenállást eredményezhet az is, hogy a változás egy-

egy szakma vagy szervezeti egység létét kérdőjelezi meg. Ellenállást válthat ki az is, ha a 

tervezett változást az érintettek korlátozottnak érzik. A szervezetek egymásra utalt rendszerek, 

ahol az egyik egységben vagy szervezeti alrendszerben végrehajtott változások más szervezeti 

egységeket vagy alrendszereket is érintenek. Ha a változások ellentétesek a szervezeti 

kultúrával, akkor komolyan számolni kell a csak nehezen és hosszútávon változtatható 

kulturális közeg vissza fogó hatásával, ezért nem szabad lebecsülni a kultúra, mint szervezeti 

ellenállás-gerjesztő tényező szerepét. 

 

A változás kiterjedhet a vállalat egészére, de korlátozódhat annak csak egy-egy szervezeti 

egységére vagy résztevékenységére is. Az eltérés mértéke a jelenlegi és a jövőbeni állapot 
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között a jelentéktelentől a lényeges minősítésig számtalan átmenet lehetséges. A változás 

visszafordíthatatlansága azt jelenti, hogy az átalakítások tartósak, az eredeti állapot nem 

állítható vissza. A visszafordítható változások, nem jelentenek lényeges vagy alapvető eltérést 

a jelenlegi helyzethez képest (Miller-Friesen, 1984). A változásvezetési módszerek és taktikák 

megválasztásánál alapvető fontosságú lehet, hogy felmérjük a változással szemben jelentkező 

ellenállás mértékét és kezelésének lehetőségeit. Minél nagyobb az ellenállás mértéke, annál 

nehezebb azt hatalmi eszközökkel kezelni, annál inkább kényszerül a vezetés különböző 

változásvezetési módszerekkel az ellenállás mértékét csökkenteni.  

 

Az ellenállás erősségét, mértékét számos tényező befolyásolja, és vizsgálata nehéz, mivel 

nincsenek mérhető paraméterek. Vezetők körében végzett felméréseink arra irányultak, hogy 

behatároljuk azokat a tényezőket, amelyek – a vezetők véleménye szerint – a leginkább 

akadályozzák a változásokat. Ezek a gátló tényezők valójában az ellenállás személyes vagy 

szervezeti okait jelentik (4.2. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ábra: A változást akadályozó tényezők minősítése 
Forrás:  Berde (2003) 

 

 

Az ellenállás kiváltásában elsősorban az játszik meghatározó szerepet, ha a szervezeti tagok 

biztonságérzése, azaz a biztonsági szükségletek kielégítése válik veszélyeztetetté. A 

munkalehetőségek és a személyes státusz, valamint az anyagi lehetőségek változásának előre 

sorolása arra utal, hogy a leginkább akadályozó tényező a változás során, hogy a szervezeti 

tagokban bizonytalanság érzés alakul ki. A ragaszkodás a megszokotthoz, a régihez – a 

rngsorban ezek következnek - is összefüggésben van a biztonságérzetünkkel. Az értékelések 

arra utalnak, hogy az eltérő értékrend és az új technikától, technológiától való félelem nem 

játszik jelentős szerepet a változásokkal szemben kialakult ellenállásban (Kotter-

Schlessinger, 1992). 

 
Az ellenállás erőssége nagymértékben függ a kezdeményező és az ellenállók hatalmi 

pozícióitól. Minél nagyobb a kezdeményező hatalma, annál könnyebben képes elnyomni az 

ellenállást és minél kisebb a hatalma az ellenállókhoz viszonyítva, annál inkább kényszerül 

türelmesebb meggyőzésre épülő vagy éppen manipulatív taktikák alkalmazására. A szervezeti 
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tagok aktivitása és magatartása a változás folyamatában a 4.3. ábrán jelzetteknek megfelelően 

alakul.  

 

 

                        t 
 

4.3. ábra: Aktivitás és az ellenállás a változás folyamatában 
Forrás: Kotter (1999) 

 

 

Amikor a szervezeti tagok szembesülnek a változás tényével, az első reakció a „döbbent 

tehetetlenség”. Minél nagyobb mértékben érinti az illetőt a változás, annál nagyobb a 

bénultság. A passzív bénultságtól fokozatosan alakul ki az aktív tiltakozás, melynek lényege a 

változás tagadása, ami tiltakozásban, ellenállásban jelenik meg. Miután a tiltakozás, az 

ellenállás nem vezet eredményre, az ellenállás aktivitása egyre inkább csökken, az 

„ellenállók” beletörődnek, hogy a változás elkerülhetetlen.  

 

Az aktivitás legalacsonyabb szintje a depresszió, amikor a szervezeti tagok elfogadják a 

változás tényét, a változás előtti helyzetért már nem érdemes, az új helyzetért pedig még nem 

akarnak aktívan tevékenykedni. Az aktivitás, a kipróbálás, a tudatos alkalmazkodás, majd a 

beépülés fázisaiban fokozatosan nő. Ezzel párhuzamosan nem tűnik el a szervezeti ellenállás 

csak úgy egy csapásra. A visszarendeződési törekvések mindvégig megmaradnak és a tudatos 

beépülés fázisáig az elfogadási aktivitásnál kisebb mértékben ugyan, de növekednek. Az 

ellenállásnak és az aktvitásnak ezt a változását a vezetőknek a módszereik megválasztásával 

és értékítéleteik kialakításával mindvégig szem előtt kell tartaniuk, például; megértés, 

türelem, folyamatos kommunikáció stb. A tiltakozás szakaszában az ellenállás mérséklésére 

tárgyalások kezdeményezése célszerű, különösen az ellenállók informális vezetőivel és 

meghatározó személyiségeivel. Az alkuk betartása alapvető elvárás, mert ez a későbbi 

visszarendeződési törekvések aktivitására jelentősen kihathat. Eredményes vezetői taktika 

lehet még a szervezet meghatározó „hangadó” személyiségeinek bevonása a változás 

folyamatába, ezzel beavatottá és a változás mellett elkötelezetté válnak.  

 

A beletörődés és az elfogadás passzív, depressziós állapotából minél előbb ki kell mozdítani a 

szervezet tagjait a kipróbálás irányába. Ebben jelentős segítséget nyújthat a jövőkép 

pozitívumainak minél szélesebb körű, jó kommunikációja és különböző motivációs eszközök 
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alkalmazása. Bizonyos információ manipulációk is megengedhetőek, mint a kedvezőtlen 

hatások elhallgatása, irányított információadás, információidőzítés.  A kedvezőtlen hatások az 

ellenállás következtében mindig nagyobb jelentőséget kapnak, a szervezet tagjai előzetes 

aggodalmaikat látják bennük igazolódni, míg a pozitív hatások leértékelődnek, mivel azokat 

fenntartásokkal kezelik, átmenetinek vagy véletlennek tekintik. Az információs taktikáknál, 

bár átmenetileg nagyon eredményesek, azért kell óvatosan bánni, mert könnyen 

eredményezheti a vezetők hitelvesztését. Ez bizalmatlansággal társulva akár vezetési válságot 

is eredményezhet. Valótlan információkat alkalmazni az ellenállás kezelésére tilos. 

 

A kipróbálás stádiumában látványos sikereket kell biztosítani és pozitív motivációval kell 

támogatni a tagokat a továbblépésre. A rövidtávon elért sikereknek széles publicitást kell 

biztosítani, elismerésekkel és jutalmazásokkal, még az is megengedhető egy bizonyos 

mértékig, hogy az eredményeket túlértékeljük. Ezzel a módszerrel azért kell mértéktartóan 

bánni, mert a helyes értékrend visszaállítása a konszolidált állapotban majd nehézségekbe 

ütközhet. 

 

A tudatos részvétel már magas aktivitású fázis, de a beépülés és az új helyzettel való 

azonosuláshoz célszerű belső képzéseken és tanfolyamokon elmélyíteni az új 

követelményeket, normákat és lehetőségeket. A minél nagyobb elkötelezettség érdekében 

támogató vezetői magatartás és további motivációs eszközök alkalmazása szükséges. 

 

A visszarendezési törekvések aktivizálódásának alapja, hogy a kipróbálásban és a 

beépülésben sikertelen szervezeti tagok ellenállása ismételten felerősödik, és a 

visszarendeződési törekvések támogatóivá válnak. A vezetés feladata az okok felderítése és 

kezelése, valamint újabb lehetőségek adásával és támogatások biztosításával segíteni az újabb 

beépülési szándékokat. Mások sikeressége bizonyos mértékig motivációt jelenthet, de egy 

határon túl a különbségek az ellenállást erősítik. 

 

A változásvezetés stratégiái többfélék lehetnek. Zaltman - Duncan (1977) elsősorban a 

változásvezetés magatartási kérdéseivel foglalkoztak. Vizsgálataik alapján négy 

változásvezetési stratégiát dolgoztak ki: a rásegítő, a felvilágosító-oktató, a manipulatív és a 

hatalmi.  
 

 A rásegítő stratégiát olyan esetben célszerű alkalmazni, amikor a változások belső 

indíttatásúak, azokat a szervezet tagjai, esetleg szervezeti egységei kezdeményezik. Ez 

esetben a vezetés feladata - különösen, ha a változás egybeesik a szervezeti célokkal 

és a vezetés elképzeléseivel - a változás támogatása, segítése.  

 A felvilágosító és oktató stratégia alkalmazása olyankor célravezető, ha valamilyen 

tudati, ismereti, szemléleti akadálya van a szervezet előrehaladását biztosító 

változtatásoknak.  

 A manipulatív stratégia alatt azt értik a szerzők, hogy a vezetők különféle 

módszerekkel befolyásolják a szervezet tagjait, és igyekszenek mérsékelni az 

ellenállás mértékét, ezáltal megvalósítani a változást.   

 A hatalmi stratégia a kényszerítésre épül. A vezetői hatalom forrása származhat a 

vezető személyiségéből és a pozíciójából. A változások kikényszerítésében a vezető 

személyiségéből származó hatalomnak is lehet szerepe. A szakértői hatalom a vezető 

szaktudásából származik. Az a tekintély, amit a vezető szakmai felkészültségével 

vívott ki, olyan eszköz a változások menedzselésében, ami növeli a beosztottak 

bizalmát, és ez az ellenállás csökkenését eredményezheti. A vezető személyiségéből 
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származó karizmatikus hatalom viszont a vezetői akarat érvényesítésében lehet 

hatásos.  
 

A változás során elkövetett hibák elemzése alapján Kotter (1999) nyolc lépcsőből álló 

változásvezetési módszert javasol. A módszernek nyolc szakasza van, amelyek mindegyike az 

átalakítást veszélyeztető nyolc hiba valamelyikének a megfelelője. Ezek a szakaszok a 

következők: 

 

 A változtatás halaszthatatlanságának érzékeltetése. 

 A változtatást irányító csapat létrehozása.  

 Dolgozzunk ki vonzó jövőképet.  

 A jövőkép jó kommunikálása  

 Az alkalmazottak felhatalmazása.  

 Építsünk be rövid távú sikereket.  

 Az eredmények megszilárdítása és további változások kezdeményezése. 

  Az új megoldások beépítése a szervezeti kultúrába.  

 

Vezetői körben vizsgáltuk, hogyan minősítik a változásvezetési módszereket. A vizsgálat 

kérdőíves interjúra épült, az interjúalanyoknak 1-től 5-ig terjedő skálával kellett értékelniük 

az általunk megadott módszereket a változásbeli eredményességük alapján (4.4. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ábra: Változásvezetési módszerek értékelése 
Forrás: Berde (2003) 

 

 

A megkérdezettek a kommunikációt, a részvételt és bevonást, valamint a segítségnyújtást 

értékelik a legeredményesebb változásvezetési módszernek. A minősítések alapján azt kell 

megállapítani, hogy a tárgyalás és széleskörű információadás is fontos szerepet játszik a 

folyamatok eredményességében. A legkisebb szerepe a megvesztegetésnek és a 

manipulációnak van.  

  

A mezőgazdasági szervezetek esetében a változtatásokkal kapcsolatos vezetési feladatok az 

ismert sajátosságok miatt is különleges szerepet kapnak. Ezekhez a sajátosságokhoz kell 

igazítani - mind a nagyobb, mind a kisméretű szervezetek esetében - a munkaszervezeteket. A 
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vezetési struktúrákra viszont nincsenek hatással ezek a tényezők, azaz a vezetési struktúra 

stabil. A két struktúra, azaz a vezetési és munkastruktúra szétválasztásának alapját ez a 

stabilitásbeli különbség adja. Ma már azonban a mezőgazdasági termelő szervezetekben a 

vezetési struktúrák olyan mértékben egyszerűsödtek, hogy nincs értelme a két struktúra 

megkülönböztetésének.  

 

A sajátosságok közül a változtatáshoz kapcsolódóan kiemelndő, hogy a mezőgazdasági 

termelés élő szervezetekkel folyik, azaz biológiai folyamatok szabályozására, befolyásolására 

irányul, amihez alkalmazkodni kell. Ezt nevezzük a munkafolyamatok esetében „biológiai 

optimum”-nak. A biológiai optimumokhoz való alkalmazkodás rendkívül nehéz, 

szervezésigényes, nagyon sok változtatást, egyenetlen munkaterheléseket, ingadozásokat 

okoz. Kisebb volumenű termelés esetén a biológiai optimumok tartása viszonylag könnyebb 

feladat, de ez esetben a műszaki-technikai feltételek biztosítása nehéz vagy esetleg lehetetlen. 

A biológiai tényezőknek viszont van egy determinisztikus hatása is. Azaz a folyamatok 

beindítása meghatározza az elvégzendő feladatok és tevékenységek sorrendjét, idejét, 

technikai-technológiai elvárásait. Ez a biológiai determinizmus korlátozza a változtatások 

lehetőségeit, előre meghatározza, a termelési folyamatot. 

 

A mezőgazdasági szervezeteket változás vezetési szempontok alapján ellentmondások 

jellemzik. A mezőgazdasági termelési folyamatokban egyfajta kettősség ismerhető fel. 

Egyrészt a folyamatok jellege, a biológiai és időjárási befolyásoltsága még tovább fokozza 

azokat a változtatási kényszerítéseket, amelyek egy átlagos gazdasági szervezetre hatnak. 

Másrészt a folyamatok ciklikussága, és biológiai determináltsága korlátozza is a változtatások 

lehetőségeit. 

 

A biológiai optimumok és a technológiai optimumok nem mindig esnek egybe, sőt azt is 

mondhatjuk, hogy csak a legritkább esetekben. A mezőgazdasági termelésben igen gyakran 

előfordul, hogy a biológiai optimumban azért nem tudjuk elvégezni a munkaműveleteket, 

mert a technológiai feltételek kedvezőtlenek. A kedvezőtlen technológiai feltételek mellett 

elvégzett munkaműveletek többletköltséggel, többlet szervezési feladattal és káros élettani-

környezeti következményekkel járhatnak. Ha elmulasztjuk a biológiai optimumot, olyan 

termék-vagy termeléskiesést eredményeznek, melyek komoly jövedelemcsökkenést 

eredményezhetnek. A biológiai optimum tatrtásának számos felétele van, például az adott 

vállalat, vállalkozás technikai, műszaki lehetőségei és munkaerő-ellátottsága. Van tehát egy   

„szervezési optimum” is. Ez azt az időintervallumot jelenti, amely alatt az adott szervezet 

erőforrás kapacitásával a munkafolyamatok átlagos körülmények között teljesíthetők. Fontos 

vezetői feladat tehát, a biológiai, technikai és szervezési optimum összhangjának 

megteremtése.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1)  A változás fogalma? 

2)  Melyek a változás fázisai? 

3)  Jellemezze a változás állapotait? 

4)  Sorolja fel a változást akadályozó tényezőket! 

5)  Hogyan alakul az aktivitás és az ellenállás a változás folyamatában? 

 

Kompeteciát fejlesztő kérdések: 

1) A változások sajátosságai a mezőgazdaságban! 

2) Mutassa be az utóbbi 5 év legfontosabb változást generáló tényezőit a magyar 

mezőgazdaságban! 
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3) Mutassa be az Európai Uniós szabályozás változásainak hatását! 
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4.2. A stratégiai és operatív menedzsment kölcsönhatásai 
 

 

Az ismeretanyag eddigi tárgyalása során még nem foglalkoztunk olyan kérdésekkel, amelyek 

a vállalati stratégiai megvalósításának szintereit jelentik. Nevezetesen, hogy milyen 

menedzsment funkciókat kell alkalmazni a végrehajtás (operatív) szintjén, hogy e funkciókat  

milyen sajátosságok jellemzik, hogy a stratégiai célok hogyan jutnak el a végrehajtás szintjéig 

stb. Ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ a fejezetben tárgyalt ismeretanyaggal.   

 

 

4.2.1. A kölcsönhatások elméleti háttere 

 

Első lépésként tárjuk fel az általános összefüggéseket, mindenek előtt azt, hogy a vállalat 

stratégiai tervezésének folyamatában a tervezés egyes horizontális szintjei hogyan 

kapcsolódnak a stratégiai tervezés folyamatához. Ennek kiemelt tárgyalása azért szükséges, 

mert az egyes stratégiák – vállalati stratégia és a különböző funkcionális stratégiák – közötti 

összhang illetve kölcsönhatás biztosítása már a tervezés folyamatában is tetten érhető, a 

kölcsönhatások alapjai már innét eredeztethetők. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a stratégiai 

tervezésnek a célok és feladatok, azaz a megvalósítás összhangját is – a különböző szinteken 

– biztosítani kell. Az összefüggések feltárásához Székely (2000) munkáját vesszük alapul. A 

szerző a stratégiai tervezés folyamatában a vállalaton belüli horizontális szintek szerepét, 

feladatait és az egyes szintek között fennálló kapcsolatokat a 4.5. ábrán látható módon 

értelmezi, és a tervezési folyamat algoritmusában 12 tervezési feladatot határoz meg. A 

tervezési feladatok sorszáma, azok tartalma megegyezik a 4.5. ábrán szereplő sorszámokkal. 

Az egyes tervezési feladatok az alábbiak szerint összegezhetők;  

 

1. A vállalat víziójának, jövőképének megfogalmazása: A vállalat, jövőképében azt 

fogalmazza meg, hogy a jelenlegi pozíciójából hova kíván eljutni, milyen etikai értékeket 

és vállalati filozófiát kíván megvalósítani a jövőkép elérése érdekében.  
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2. A stratégiai megalapozás és a fő tervezési irányok meghatározása: A fő csapásirány és 

küldetés megfogalmazása, az egyes horizontális szintekre vonatkozó tervezés kihívásai, 

teljesítménymutatók, indikátorok meghatározása.  
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4.5. ábra: A stratégiai tervezési folyamat a vállalkozás irányítási szintjein 
Forrás: Székely (2000) alapján a szerző 

 

 

3. A küldetésnyilatkozat megfogalmazása üzleti szinten: A stratégiai üzleti egységek (SBU) 

meghatározása, versenyzési mód, a piaci szegmensek behatárolása. 

4. Az üzleti stratégia és a széleskörű akcióprogramok megfogalmazása. 

5. A funkcionális stratágia/ák megfogalmazása: A stratégia eredményes megvalósítása 

érdekében a stratégiai jelentőségű területek (funkcionális terület: humán erőforrás, 

finanszírozás stb.) behatárolása, az üzleti stratégákkal való egyeztetés, a kapcsolódó 

akcióprogramok meghatározása.  

6. Az üzleti és funkcionális stratégiák összehangolása: Az erőforrások felmérése, az 

erőforrások szükséges allokációjának és a szükséges prioritásoknak a meghatározása, 

7. Az üzleti szintű specifikus akcióprogramok megfogalmazása és értékelése. 

8. A specifikus akcióprogramok meghatározása és értékelése az érintett funkcionális szinten, 

illetve szinteken.  

9. Erőforrások allokációja, teljesítménymutatók (BSC mutatószámrendszer) meghatározása a 

menedzsment kontroll számára. 

10. Éves tervezés üzleti szinten: A stratégiai üzleti egységek éves tervének elkészítése. 

11. Éves tervezés funkcionális szinteken: Az éves funkcionális tervek kidolgozása. 

12. A vállalat éves tervének összeállítása: Az éves tervek összehangolása, A stratégiai és 

operatív források véglegesítése. A stratégia megvalósítása ütemezésének megfelelően.  

 

A stratégiai tervezés folyamatában – ez a személet tekinthető hagyományosnak - a stratégia 

egy folyamat, azaz út, amelyen a vállalatnak végig kell haladnia, hogy a megfogalmazott 

célokat elérje. Ezt a felfogást alapul véve, a stratégia végső soron a vállalat küldetésében 

jelenik meg. A stratégiai célok a küldetésben nyernek konkrét megfogalmazást. A vállalat 

stratégiája a vállalat stratégiai tervében ölt test. A vázolt 12 tervezési feladat – ha jól 

megfigyeljük azokat – végső soron háromféle stratégiát érintenek. Ezek megjelenítése, a 

közöttük fennálló kölcsönhatások értelmezése azonban már átvezetnek bennünket a különféle 

stratégiák részletesebb tárgyalásához.  
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 4.2.2. A vállalati, üzleti és a funkcionális stratégiák értelmezése 

 

Függetlenül attól - a vállalatot alapul véve –, hogy a stratégiát milyen felfogás, vagy iskola 

szerint közelítjük meg, a stratégiának három fő szintjét különíthetjük el.  

 

 Vállalati stratégia: A vállalat, illetve az adott szervezet általános cselekvési irányát 

foglalja magába.  

 Üzleti stratégia: A termékek, szolgáltatások homogén csoportjainak, azaz az SBU-k 

stratégiáit jelenti. 

 Funkcionális stratégia(k): Az egyes funkcionális területek stratégiáját tartalmazzák,  

azok optimális működését, illetve működtetésüket fogalmazzák meg.   

 

A fenti stratégiák tartalmában benne rejlik az, hogy a vállalati stratégia, illetve a kapcsolódó 

stratégiai döntések meghatározzák mind az üzleti, mind pedig a funkcionális stratégiák cél és 

eszközrendszerét. Az egyes szinteken kijelöli a működés kereteit, azaz behatárolja azok 

mozgásterét. Mindez azt jelenti, hogy a stratégiai célokat le kell fordítani a végrehajtás 

szintjeire, azokat konvertálni kell operatív célokká, tehát meg kell határozni, hogy mit kell 

tenni, mikor és hogyan. Az operatív célok megvalósítását segítik a különböző 

akcióprogramok is. Ezek meghatározzák, hogy mit kell elérni az egyes területeken, és a 

szükséges tennivalókat időben is – év, negyedév, dekád stb. – lebontják, strukturálják. 

 

Vörös (1999) a stratégiát az alábbiak szerint fogalmazza meg: „ A stratégia, cselekvéseknek 

egy olyan halmaza, melynek célja egyedi, nyereséges pozíció létrehozása.” E megfogalmazás 

alapján az a következtetés vonható le, hogy a stratégia nem a célt jelenti, hanem a célhoz 

vezető utat. Ezt az utat kell végigjárnia a vállalatnak ahhoz, hogy eljusson a jelenbeli 

helyzetből a kívánatos – a jövőképben vázolt – állapothoz.  

 

Jarjabka (2001) tanulmányában az egyes stratégiák közötti kapcsolatokat és kölcsönhatásokat 

elemzi. Úgy ítéli meg, hogy a globális stratégia megvalósítását összehangoltan kell segíteni a 

vállalat minden egységnek - és ahogy ez már említésre került - le kell fordítani azt az 

egységek nyelvére.    

 

Henkey (2001) szintén e mellett foglal állást. A lebontás a szervezeti munkamegosztási 

elveknek megfelelő részterületek „nyelvezetére” is meg kell, hogy történjen, és ezek végső 

soron a funkcionális stratégiákat jelentik. Ilyen stratégiák lehetnek pl.: a humán erőforrás, a 

finanszírozás, a marketing, a K+F tevékenység, a termelés stratégiája stb. is. Tehát a  termelés 

stratégiája (Operations Strategy, OS) is egyik funkcionális stratégiaként értelmezhető.  

 

A termelés az a tevékenység, ami miatt a vállalat létrejött, mint a tevékenység folytatásának 

szervezeti keret. Ebből az aspektusból a termelés közvetlenül, vagy közvetve, hat a vállalat 

működését biztosító valamennyi folyamatara, érinti, áthatja annak valamennyi területét. (4.6. 

ábra). A 4.6. ábra tartalmi összefüggéseiből adódik és értelmezhetők a stratégák típusai és 

azok kölcsönhatásai is (4.7. ábra). 

 

Fontos annak hangsúlyozása, hogy az egyes stratégiák nem élhetnek önálló életet. Az 

ábrázolás adta lehetőségek azt a helyzetet sugallják, hogy az egyes stratégiák vertikálisan 

egymásra épülnek, holott természetesen nem egészen erről van szó. Azt kell látni, hogy ezek 

horizontálisan egymás mellett léteznek, de csak abban az esetben segítik a vállalati stratégia 

megvalósítását, ha a felső szintű vezetés képes ezeket integrálni. Ebben az esetben lehet csak 
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4.6. ábra: Az operatinons kitüntetett szerepe a funkciók között 
Forrás: Krajewski,L.J.–Ritzman (1999), hivatkozik: Jarjabka (2001) alapján a szerző 
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4.7. ábra: A termelési stratégia elhelyezkedése 
Forrás: Vörös (1995) alapján a szerző 

 

 

arra számítani, hogy a kívánt kölcsönhatás eredményeként létrejöjjön a szinergia. (A fogalmat 

az 1. fejezetben értelmeztük).  

 

Fontos kérdés, hogy az előzőekben tárgyalt összefüggések, az egyes stratégiák és a közöttük 

lévő kölcsönhatások értelmezhetők-e a mezőgazdasági vállalatok esetében is? Továbbá, hogy 
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a mezőgazdasági termelés ismert sajátosságai módosítják-e, vagy teljesen felülírják a tárgyalt 

összefüggéseket. A kérdések megválaszolása - a megismert összefüggésekbe ágyazottan - 

nem nélkülözheti a mezőgazdasági termelési folyamatok és a mezőgazdasági vállalat 

kapcsolódó sajátosságainak áttekintését. Mindezt a rendszerelméleten alapuló integrált 

szemlélet érvényesítésével kell megtenni. Ugyanis csak ez teszi lehetővé számunkra az ok 

okozai összefüggések és kölcsönhatások feltárását.  

 

 

4.2.3. A mezőgazdasági termelés kapcsolódó sajátosságai  

 

4.2.3.1. A termelési folyamatok, mint termék-előállítási rendszerek 

 

A Csáki (1982) szerint „a rendszerelmélet alapgondolata, hogy a jelenségeket, dolgokat 

komplex összefüggésükben kell tanulmányozni.” Ismert, hogy a rendszer meghatározott 

elemekből áll, és akkor működőképes, ha elemei kölcsönhatásba kerülnek egymással. Az 

értékteremtő folyamatok /a továbbiakban: termelési folyamatok/ is értelmezhetők 

rendszerként. A termelőrendszer erőforrások olyan halmaza, amelynek feladata az inputok 

átalakítása termékké vagy szolgáltatássá adott technológia keretei között. Ha a termelés 

definícióját vesszük alapul, és a lehető legáltalánosabban fogalmazunk, akkor a termelési 

folyamat tényezői az alábbiak lehetnek: műszaki tényezők, fizikai tényezők, kémiai tényezők, 

biológiai tényezők és humán tényezők.  Az összefüggéseket és kölcsönhatásokat a 4.8. ábra 

szemléleti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. ábra: A termelési folyamat, mint termék előállítási rendszer 
Forrás. a szerző saját munkája 

 

 

A tényezők, mint a rendszer elemei, a folyamat inputjai lesznek, és az értéktermelés során 

transzformálódnak, beépülnek a termékbe vagy szolgáltatásba. Ennek azonban feltétele, hogy 

az elemek egymással kölcsönhatásba kerüljenek. Belátható, hogy ezt a rendszer egyik kulcs 

fontosságú eleme a humán tényező biztosíthatja csak. Az ábra magában foglalja tehát az 
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előzőekben felsorolt tényezőket és az egyes tényezők közös halmazát, kölcsönhatását. Az 

outputhoz tehát csak akkor jutunk, ha a kölcsönhatást az ember, mint egyik nélkülözhetetlen 

tényezője a rendszernek, biztosítja. Ebben a kölcsönhatásban rejlik az output 

(termék/szolgáltatás) minősége, a termelési folyamatnak a környezetre gyakorolt hatása is. Ez 

a kölcsönhatás pedig nem egyéb, mint a termék/szolgáltatás-előállítás technológiája. A 

technológia – rendszerszemléletű felfogásban – tehát nem más, mint a termelési folyamat 

lefolytatásához szükséges tényezők (elemek) előre meghatározott algoritmusok szerinti 

összekapcsolását biztosító végrehajtási mód, eljárás. Hogy az output előállításához milyen 

inputokra van szükség, azt az output határozza meg.  

 

Ahogy ezt az előzőekben már láttuk, a mezőgazdaságban a termelési folyamatok számos 

olyan sajátos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek nagymértékben befolyásolják a 

kapcsolódó menedzsment funkciókat, és azok mozgásterét. Csáki (1982) szerint, az egyes 

mezőgazdasági rendszerek közös ismérvét, a rendszer működésének céljában, nevezetesen a 

mezőgazdasági termékek előállításában kell kerseni. Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

mezőgazdasági rendszereket meg kell különböztetni a biológiai rendszerektől. Az egy más 

kérdés, hogy a mezőgazdasági termelési folyamatok, mint termék előállítási rendszereknek 

egyik eleme az állat, vagy növény, mint biológiai rendszer. Alapvetően ezek az elemek azok, 

amelyek a sajátosságokat okozzák. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a mezőgazdasági 

rendszerek rendelkeznek mindazon tulajdonságokkal is, amelyek a rendszereket általában 

jellemzik, például elkülöníthető a mezőgazdasági rendszereken belül is az irányítási rendszer, 

amely szabályozza és vezérli a reálfolyamatokat.  

 

Kiemelten kell kezelni azt is, hogy a „mezőgazdasági rendszerek reálfolyamatai a biológiai 

rendszerek működésével növények és állatok élettevékenységével esnek egybe. A 

mezőgazdasági rendszerek végső soron az „ember-gép-talaj-növény-állat” rendszernek 

tekinthetők, tehát sajátos biológiai-gazdasági rendszerként értelmezhető.” 

 

További kiemelt sajátosságként kell kezelni, hogy az inputok egy részének megválasztására 

nincs ráhatásunk, adottságként kezelendők, pl.: a talaj minősége, az időjárás milyensége stb. 

A termelési folyamatok hosszára – mivel biológiai folyamatokról van szó – szintén nincs vagy 

csak kis mértékben – a tartástechnológia elemeinek megválasztásával - van ráhatásunk.  

 

A vázolt összefüggések alapján levonható az a következtetés, hogy a termelés, mint 

funkcionális stratéga a termesztés-, és tartástechnológiákban jelenik meg a mezőgazdasági 

vállalatokban is. E mellet – a termelési folyaamtok - a fejlesztési stratégiák elsődleges 

szinterei is.  A stratégiák kidolgozása tehát csak termelési sajátosságok által behatárolt 

mozgástéren belül történhet. 

 

 

4.2.3.2. A mezőgazdasági vállalat és a stratégiák kölcsönhatásai 

 

Rendszerelméleti megközelítést alapul véve belátható, hogy a vállalatban levő eszközök 

önmagukban nem képesek tevékenységet végezni. Az állatok és a növények emberi 

beavatkozás nélkül a természeti környezetükkel olyan egyensúlyra törekszenek, mely a 

vállalati cél szempontjából nem hasznos, ezért jelentenek a vállalatnak tervezési, szervezési 

feladatot. A dolgozó ember önmagában, eszközök, és szabályozási tevékenység nélkül 

ugyancsak képtelen a vállalati cél részét képező tevékenységet folytatni. Ez a tevékenység 

tehát csak akkor alakul ki, ha az elemek meghatározott tevékenységekbe, ágazatokba 

rendeződnek.  



 

 

 135 

 

A vállalat ágazati rendszere hozza létre a vállalat termelési szerkezetét. Az ágazatok - mint a 

vállalati rendszer alrendszerei - egymással sokféle és sokirányú kapcsolatban állnak, 

miközben olyan új integratív tulajdonságokat hoznak létre a vállalatban, melyekkel az 

alrendszerek korábban nem rendelkeztek. Ezért nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy egyes 

ágazatok kialakításánál, tervezésénél a stratégiák megfogalmazásánál nem lehet figyelmen 

kívül hagyni az egyes ágazatok közötti kapcsolatokat sem.   

 

Az ágazatok közötti kapcsolatok lehetnek vertikális (termék) kapcsolatok, amikor az egyik 

ágazat a másik termékét, szolgáltatását használja fel. A horizontális (gazdasági) kapcsolatok 

két vagy több ágazat közös erőforrás igénybevétele kapcsán alakulnak ki, amely jó esetben 

javítja azok kihasználását. Mindezeket a kapcsolatokat az ágazatok „belső üzemi 

teljesítményének” nevezzük. A versenyző ágazatok ilyen irányú kapcsolatai viszonylag lazák.  

 

Kulin - Mohacsek (1935) az Aerebo-féle iskola nézeteihez kapcsolódóan az alábbiakat írják: 

„…ugyanis a mezőgazdasági üzem szerves egységnek tekinthető, abból egyes ágazatokat 

kiragadni és azokat a többi ágaktól függetlenül mérlegelni nem lehet, mert különben előállhat, 

azaz eset, hogy ha egyes rentábilisnak mutatkozó ágazatokat kibővítünk, az üzem 

összjövedelmezősége leromlik (organizmus teória). Így pl. hiába mutatkozna a magtermelés 

jövedelmezőnek, hogyha azt méretein túl kibővítenénk, romlana a talaj fizikai struktúrája, 

megnövekedne az elgyomosodás veszélye, kevesebb lenne a takarmányterület s ennek 

megfelelően a tartható haszonállatlétszám, ami a megcsökkent trágyaprodukción keresztül a 

növénytermelés hozamában is apadást idézne elő; kedvezőtlen irányba tolódna el továbbá a 

tőke- és munkakihasználás (az egyoldalú termelés folytán) stb. végeredményben az üzem 

összjövedelmezősége leromlana.”   

 

Az egyes ágazatok között fennálló belső üzemi teljesítmények kihasználásának, továbbá, 

hogy a mezőgazdasági üzem szerves egységet képez - mai szóhasználattal a rendszerelmélet 

érvényesítésének szükségessége – fontosságának kihangsúlyozása, a mai napig nem veszített 

aktualitásából. Ezek figyelmen kívül hagyása – a profit maximalizálása, a rövid távú érdekek 

vagy az egyéb feltételek hiánya, a feltételrendszerek egyes elemeinek ellentmondásossága – a 

mezőgazdasági termelés vonatkozásában nem lehet következmények nélküli. Napjainkban, a 

gazdálkodás feltételrendszere változásai együttes hatásának eredőjeként a mezőgazdaságban 

ezek a „belső üzemi teljesítmények” nagymértékben fellazultak, vagy teljesen hiányoznak, 

például a föld nélkül, állattenyésztéssel foglalkozó vállalakozások esetében ez komoly 

gondokat hoz felszínre; a keletkezett szerves trágya elhelyezése, a kapcsolódó 

környezetvédelmi problémák, a vegyszeres növényvédelem stb.   

   

A rendszer további fontos sajátosságai az alábbiakban összegezhetők; az elemek között 

mellérendeltség vagy egyenrangúság van, az elemek csak a rendszer egésze szempontjából 

értékelhetők reálisan, az elemek meghatározott strukturális elrendezettsége is feltétele annak, 

hogy az elemek kölcsönhatásba kerüljenek egymással, és a rendszerre jellemző új tulajdonság 

jöjjön létre, a rendszer egyes elemei – biológiai tényezők – kulcsfontosságúak a rendszer 

működése szempontjából, a célirányos beavatkozás hatása többirányú a rendszer működésére  

stb. 

 

A mezőgazdasági vállalat, mint gazdasági rendszer főbb kapcsolódó sajátosságai közül az 

alábbiakat emeljük ki; a vállalat, mint gazdasági rendszer alrendszerei (elemei), maguk is 

rendszerek, sokfélék, kapcsolataik pontosan nem írhatók le, a rendszer működése 

sztochasztikus jellegű, előre pontosan nem határozható meg működése, a kockázattal 
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számolni kell, nyílt, környezetétől nem izolált egység, azzal szoros kölcsönhatásban van, 

dinamikusan működik, a vállalatban egyidejűleg zajlanak a reál és pénzügyi  folyamatok, ezek 

egyidejűleg, egymástól elválaszthatatlanul vannak jelen stb. 

 

A mezőgazdasági vállalat - mint rendszer – esetében is a zavartalan működés feltétele a 

szabályozó és a szabályozott folyamatok szerves egysége. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a stratégiai üzleti egységek az árutermelő ágazatok 

lesznek. Az üzleti stratégia a vállalat termelési szerkezetében ölt teste, illetve jelenik meg. Az 

egyes ágazatok között fennálló belső üzemi teljesítmények kihasználása jelentős szinergikus 

hatást eredményez.  

 

A kölcsönhatások vállalati szinten történő feltárásához fogadjuk el, hogy a vállalatban 

háromféle terméket termelnek. Legyenek ezek a termékek; búza, borsó és tej. Elfogadva a 

feltevésünket, a 4.9. ábrát készíthetjük el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. ábra: A mezőgazdasági vállalat és a különböző stratégiák szinterei 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

Az ábra alapján is látható, hogy a mezőgazdasági vállalaton belül zajló termelési folyamatok 

nagyon szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A kölcsönhatások az egyes ágazatok 

közötti belső üzemi teljesítményekben rejlenek. Ismert, hogy a borsó a búza legjobb 

előveteménye. Agronómiai szempontok miatt viszont egyes ágazatok részaránya nem lehet 

tetszőleges, gondoljunk a növényvédelmi problémákra pl. napraforgó, cukorrépa, stb. A 

példában szereplő állattenyésztési ágazat – tehenészet – a tömegtakarmány szükségleten 

keresztül, jelentős hatással van az árunövény termesztés vetésszerkezetére is. Fontos 

szempontként kezelendő - finanszírozási szempontból -, hogy a tehenészet nyílt ciklusú 

termelési folyamat, tehát folyamatos árbevételt biztosít.  

    

Ha a 4.9. ábrán látható termék-előállítási rendszereket kifejező nagy körök közös metszetére 

fókuszálunk, akkor észre kell vennünk, hogy a három termék-előállítási rendszer - a 
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kölcsönhatások miatt – kirajzol egy negyedik kört. Ez az a mozgástér – ha úgy tetszik 

virtuális tér -, amelyen a vállalat menedzsmentjének döntéseit meg kell hozni, azaz a 

kölcsönhatások miatt, az operatív szinten hozott döntések vállalati szintre továbbgyűrűző 

hatásait a stratégiai célnak alárendelten kell kezelni, a menedzsmentfunkciók gyakorlati 

megvalósítása során. Ebben rejlik a rendszerelméleten alapuló integrált szemlélet 

érvényesítésének fontossága a stratégiák kidolgozása és megvalósítása során.  

 

Az egyéb funkcionális stratégák célja, megvalósításuk szerepe a mezőgazdasági vállalat 

esetében sem különbözik más vállalatokétól. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a vállalat 

kettő funkcionális stratégiája, a pénzügyi (finanszírozási) stratégia vállalati szinten 

valósítható meg, a források allokációját illetően, mivel a stratégiai üzleti egységek 

pénzáramlásai vállalati szinten összegződnek. A másik, vállalati szinten kidolgozott 

funkcionális stratégia a vállalat marketing stratégiája. Ez a stratégia szintén a vállalat 

stratégiai céljainak alárendelten, de szerves kapcsolatban és kölcsönhatásban az üzletági 

stratégiákkal kell, hogy kidolgozásra kerüljön.      

 

 

4.2.3. A menedzsment funkcionális területe 

 

A vázolt összefüggések alapján belátható, hogy a különböző funkcionális stratégiák, azok 

gyakorlati megvalósulása jelöli ki azt a mozgásteret, amelyben a vállalatban zajló folyamatok 

koordinációja megvalósul/hat. Erre viszont, a vállalat versenyképességének biztosítása 

érdekében – piacgazdasági viszonyok között - egyre nagyobb szükség van. Többek között 

ezzel is magyarázható a „termelés és szolgáltatási rendszerek irányítása” elnevezés 

használata - az angol „Operations management” kifejezés magyar megfelelője -, egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a vállalat stratégiai céljainak megvalósításában.  

 

A gazdálkodás feltételrendszerében bekövetkezett – akár folyamatosnak is nevezhető -  

változások által generált követelményeknek való megfelelés, az eredményes alkalmazkodás  a 

másik olyan terület, amely a termelés és szolgáltatás menedzsmenthez tartozó ismereteket, a 

gazdasági élet, a vállalati menedzsment egyre inkább súlyponti kérdései közé emelték. A 

gazdaság és vele együtt a kapcsolódó tudományterületek, vizsgálati módszerek, tervezési 

eljárások stb. fejlődése, a kapcsolódó kutatási eredmények, kifejlesztett módszerek és 

algoritmusok is nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy kialakultak a menedzsment 

funkcionális területei (4.10. ábra).  

  

A menedzsment fogalma sem tekinthető egységesnek, többféle definíció alapján is 

értelmezhető.  Az egyik definíció alapján a menedzsment olyan tevékenységet jelent, amely 

az emberi, fizikai, pénzügyi és információs erőforrások tervezését, szervezését, irányítását és 

vezetését foglalja magában a szervezet céljainak eredményes megvalósítása érdekében.  

 

Koltai (2006) szerint „a termelésmenedzsment a menedzsment egyik funkcionális területe, 

melynek feladata a termelő és szolgáltató rendszerek hatékony működtetése” Mindez úgy 

kell, hogy történjen, hogy lehetővé váljon a vállalat céljának és küldetésének megvalósítása. 

A Termelés és szolgáltatás menedzsment integrált felfogásban értelmezi a termelési 

folyamatot, illetve annak elemeit. A termelés és szolgáltatás menedzsment a termelési 

folyamat szintjén jelenti tehát az összes olyan tevékenység tervezését, koordinálását, 

végrehajtását, szervezését, irányítását, ellenőrzését, stb. azaz a menedzsment funkciókat, 

amely érték előállítására irányul.  
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4.10. ábra: A menedzsment funkcionális területei 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

Az is belátható, hogy operatív szinten ugyanazok a menedzsment funkciók – tervezés, 

szervezés, irányítás, ellenőrzés - jelentkeznek, mint vállalati szinten, de – érthető módon - más 

tartalommal. A menedzsment funkciók főbb sajátosságai az operatív végrehajtás szintén az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

 

    Rövidtávra szólnak. 

    A vállalaton belüli folyamatokra irányulnak. 

    A döntések eredménye jól kiszámítható és hamar jelentkezik. 

    A funkciók célja, alapvetően üzemgazdasági jellegű. 

    A kockázat, a bizonytalanság kisebb, mint a stratégiai döntéseknél. 

    A menedzsment funkciókhoz kapcsolódó módszerek, eljárások jól  

          algoritmizálhatók. 

 

Az operatív végrehajtás szintjén a menedzsment funkciókat az alábbiak szerint értelmezzük 

Koltai (2006): 

 

 Termeléstervezés: A termeléshez szükséges humán, gépi, anyagi valamint információ 

jellegű erőforrások mennyiségének térbeli és időbeli helyzetének meghatározása.  

 Termelésszervezés: A termeléshez szükséges inputok hatékony összerendelése. 

 Termelésirányítás: A termelési feladatok megvalósításához szükséges 

inputok/erőforrások operatív összerendelése. 

 Termelésellenőrzés: A termelési feladatok megvalósításához szükséges 

inputok/erőforrások optimális működésének ellenőrzése. 

 

A fentiekben tárgyalt összefüggések követhetők nyomon – más szemléletmódot alkalmazva -  

Chikán (2005) kapcsolódó munkájában is. A szerző, a vázolt összefüggéseket, azok gyakorlati 

megvalósulását a folyamatszemléletű vállalatvezetésben jelöli meg. Ennek főbb tartalmi 

összefüggéseit a  4.1.  táblázat foglalja magába.   

 

A táblázat a vállalaton belüli funkciókat és folyamatokat, illetve azok kölcsönhatásait tünteti 

fel. A vállalat és környezete közötti kapcsolatokat, a vállalaton belüli viszonyokat úgy kell 
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4.1. táblázat. A folyamatszemléletű vállalatvezetés főbb összefüggései 
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Forrás: Chikán (2005:165) .   

 

                         Folyamatokat vezérlő funkciók 

                         A funkciók egyes elemeinek jelenléte 

 

 

rendeznie a vállalatnak, hogy versenyképessége biztosított legyen. Végső soron a vállalat és a 

fogyasztó érdeke közös abban a vonatkozásban, hogy a szükséglet-kielégítés folyamatában, 

azaz az értékláncban és ellátási láncban ne keletkezzenek zavarok. Az értéklánc 

tevékenységeinek összekapcsolása elsődlegesen folyamatszemléletben kell, hogy történjen, és 

a menedzsment feladata e tevékenység zavartalan lefolyásának biztosítása. A táblázatban 

szereplő fogalmak tartalma az alábbiak szerint értelmezhető: 

 

 Funkciók. A vállalaton belüli munkamegosztás szerinti tevékenység csoportok 

Azonos, vagy közelálló szerepet töltenek be a cél megvalósításában.  

 Folyamatok. Az egyes funkciók együttműködésével mennek végbe, zajlanak, de 

azonosítható a meghatározó funkció. Az adott funkció menedzsmentje felelős a 

folyamat egészének lebonyolításáért. 

 Fogyasztói-orientációs folyamatok. Azok a folyamatok, amelyek a fogyasztói 

igényekhez kapcsolódnak. 

 Értékteremtő (termelési) folyamatok. E folyamatok megvalósulása juttatja a vállalatot 

az erőforrásokhoz, ezek biztosítják az inputok termékké /szolgáltatásokká való 

konvertálást. 

 Tudás folyamatok. Azok a folyamatok tartoznak ide, amelyek a vállalat belső 

érintettjei számára eljuttatják a szükséges információkat. Ezen keresztül valósul meg 

az információ tudássá válása, a munkaerő tudásának alkalmazása. 

 Pénzügyi folyamatok. A reálfolyamatokhoz kapcsolódó pénzáramlást indukáló és 

eredményező folyamatokat jelentik. 

 Koordinációs folyamatok. A vállalatban zajló folyamatok összekapcsolását segítő 

folyamatok, a vállalat céljának és küldetésének megvalósítása érdekében. 

 

Székely (2002) tanulmányában a „Menedzsment perspektívák. Irányítási körök” c. 

alfejezetben az alábbiakat írja:” A menedzsment-kontroll teória és módszertan, három 

szinthez: a stratégiai-, a menedzsment kontroll-, és a feladat (task) szinthez köti a 

menedzsment rendszer vezetői tevékenységeket és a felelősséget.” Ezt egy többszörös 

üzletirányítási modellként értelmezi.  Ennek lényege abban foglalható össze, hogy a modell 
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nem kizárólag a hierarchia szintekhez, hanem irányítási-körökhöz kapcsolja a vezetői 

funkciókat, mégpedig egyidejűleg több körhöz. E modell lényegi összefüggéseit a 4.11. ábra 

szemlélteti.  

 

 

 
 

4.11.  ábra. A többszörös irányítási modell elemei 
Forrás: Székely (2002) 

 

 

„A javasolt 3 irányítási kör: az operatív-, a stratégiai-, és a normatív-kör. Ezek az összefüggő 

körök, különböző súllyal szerepelnek a vezetési gyakorlatban. A többkörös szemlélettel 

differenciáltabb irányítás valósítható meg, mivel külön-külön és összefüggően kezeli a 

különböző a feladatokat és érdekeket.” 

 

 Operatív-kör: A rövid távú (napi, heti, negyedéves, éves) működtetésének és az üzletvitel 

fenntartásának feladatait végzi. Mindaz lehet: szabályozás, vezérlés és megelőzés. 

 Stratégiai-kör: A vállalkozás sikeres és eredményes jövőjének hosszú távú biztosításával 

foglalkozik. Teszi mindezt olyan sajátos szemlélettel, eszközökkel és módszerekkel, 

melyekkel jól alkalmazkodhat a változó környezethez és nyerhet pozíciókat (vagy nem 

veszíti el) a piaci versenyben. A napi operatív irányítási munka mellett, egy adott 

időhorizonton előre gondolkodik és ezt kimunkált, tudatos tervek alapján teszi.  

 Normatív-kör: Előíró, diktáló, kormányzó funkcióköre a vállalati irányításnak. A 

tulajdonosok és más vállalati-érdekeltek (shareholders, stakeholders) által delegált 

hatalmi testület, „board” (pl. igazgatótanács) keresztül érvényesítve azt. Ezt az irányítási 

kört kis és közepes méretű cégeknél maguk a tulajdonos(ok) vagy azok képviselői (pl. 

felsővezető) gyakorolja. Összefogja, összehangolja az operatív-, a stratégiai- és a 

normatív-irányítás követelményeit, terveit, feladatait és azok együttműködését.” 

 

Az irányításra való hivatkozások, azok tartalma nem vitatható, de hangsúlyozni kell az 

előzőekben vázolt kölcsönhatásokat. Tehát ezen irányítási körök a kölcsönhatások által 

kirajzolt téren belül értelmezendők (4.9. ábra), azt osztják fel az irányítási-körökre és 

funkciók szerint. Ez alól véleményem szerint még a normatív kör sem lehet kivétel. Az egy 

más kérdés, hogy a tulajdonosok, a végső döntéshozók elfogadják-e – adott esetben – a 

menedzsment szakmai érvelését, vagy visszautasítják azt.    
 

Ellenőrző kérdések. 

1) Vázolja a stratégiai tervezés lépéseit és azok tartalmát testületi szinten? 

2) Vázolja a stratégiai tervezés lépéseit és azok tartalmát üzletági szinten? 

3) Vázolja a stratégiai tervezés lépéseit és azok tartalmát funkcionális szinten? 

Stratégiai

irányítás

Operatív

irányítás

Normatív

irányítás

Stratégiai

irányítás

Operatív

irányítás

Normatív
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4) Értelmezze a vállalati, üzletági és funkcionális stratégia fogalmakat?! 

5) Vázolja az operations szerepét az egyes funkciók között? 

6) értelmezze a rendszer fogalmát? 

7) Értelmezze a termelési folyamatot, mint termék előállítási rendszert? 

8) Vázolja a mezőgazdasági termelés főbb kapcsolódó sajátosságait? 

9) Értelmezze az egyes stratégiák között fennálló kölcsönhatásokat? 

10) Értelmezze a stratégiai menedzsment funcionális területeken jellemző tartalmát? 

11) Értelmezze a taktikai menedzsment funcionális területeken jellemző tartalmát? 

12) Értelmezze az operatív menedzsment funcionális területeken jellemző tartalmát? 

13) Értelmezze az operatív menedzsment fogalmát? 

14) Definiálja a folyamatokat vezérlő funkciókat? 

15) Definiálja az egyes irányító körök fogalmát? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések. 

1) Példán keresztül értelmezze stratégiai tervezés lépéseit és azok tartalmát testületi 

szinten? 

2) Példán keresztül értelmezze stratégiai tervezés lépéseit és azok tartalmát üzletági 

szinten? 

3) Példán keresztül értelmezze stratégiai tervezés lépéseit és azok tartalmát funkcionális 

szinten? 

4) Példán keresztül értelmezze a vállalati, üzletági és funkcionális stratégia fogalmakat? 

5) Példán keresztül értelmezze a termelési folyamatot, mint termék előállítási rendszert? 

6) Példán keresztül vázolja a mezőgazdasági termelés főbb kapcsolódó sajátosságait? 

7) Példán keresztül értelmezze az egyes stratégiák között fennálló kölcsönhatásokat? 

8) Példán keresztül értelmezze az operatív menedzsment funcionális területeken jellemző 

tartalmát? 

9) pédán keresztül értelmezze az operatív menedzsment fogalmát? 

10) Példán keresztül értelmezze az egyes irányító körök fogalmát? 
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5. A mezőgazdasági vállalatok főbb stratégia területei 
 

 

5.1.  A vállalatfinanszírozás főbb stratégiai kérdései 

 

A vállalat, mint a vállalkozási tevékenység folytatásának szervezeti kerete, nem 

függetlenítheti magát a környezetétől. Ellenkezőleg, fennmaradásának alapfeltétele a 

környezettel való kapcsolattartás, a releváns információk megszerzése, feldolgozása és a 

vállalat érdekében történő eredményes hasznosítása. A vállalatban zajló értékteremtő 

folyamatok, mint a reál-javak mozgása (áramlása) ellentétes irányú pénzáramlásokat 

indukálnak, amelyek vállalati szinten összegződnek. Azt is látni kell, hogy a  pénz, mint a reál 

és pénzügyi folyamatokat összekötő kapocs a vállalat és környezete közötti 

kapcsolatrendszerekben is nélkülözhetetlen.  

 

A fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy a reálfolyamatokat, illetve annak egyes 

elemeit érintő döntések hatással vannak a pénzügyi folyamatokra is. Ebből azonban nem 

következik az, hogy a pénzügyi folyamatokra a menedzsmentnek nem lehet ráhatása, hogy 

azok csak a reálfolyamatok utólagos követésén alapulhatnak. A reálfolyamatok sajátosságai 

által ugyan meghatározott keretek között, de vannak lehetőségek a pénzügyi folyamatok 

"kézbentartására" is.  Vállalati szinten is szükséges tehát az erőforrások hatékony 

allokációjának biztosítása. Ehhez azonban - többek között - az is szükséges, hogy a 

reálfolyamatokat szem előtt tartva racionális pénzügyi döntéseket hozzunk, és e döntésünk 

alapján tervezzük, szervezzük, ellenőrizzük és vezessük a vállalatot, azaz gyakoroljuk a 

menedzsment funkciókat a pénzügyekkel kapcsolatos folyamatok területén is, a vállalat rövid- 

és hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében. Mindez a vállalat funkcionális 

pénzügyi stratégiájával lehetséges, amely nem egyéb, mint a vállalat finanszírozási 

stratégiája. Ez tehát vállalati szintű kategória, és operatív szinten nem értelmezhető.    

 

A pénzügyi menedzsmentnek döntéseit, a vállalati stratégia által meghatározottan, de a 

kölcsönhatásokat is figyelembe véve kell meghoznia, azaz a vállalat finanszírozási stratégiáját 

kialakítania.  A finanszírozási stratégia - a vállalat pénzügyi egyensúlyának biztosítása 

érdekében - nem egyéb, mint a vállalat működéséhez, befektetéseihez szükséges 

pénzforrások megválasztásának módja és eredménye, mely eredmény a kialakult tőke- és 

forrásstruktúrában jelenik meg. A vállalat finanszírozási stratégiája sem élhet „önálló 

életet”, a kapcsolódó pénzügyi döntéseket a vállalati stratégiát meghatározó stratégia típusok, 

azok akcióprogramjainak megvalósítása generálja. A döntések eredménye ellentétes irányú – 

pénzeszköz állomány növekedése, vagy csökkenése - pénzáramlásokban kel életre. A 

finanszírozási stratégia feladata tehát, az ellentétes irányú pénzáramlások egyensúlyát – 

rövidebb és hosszabb távon egyaránt – vállalati szinten úgy biztosítani, hogy a különböző 

források bevonása a lehető legkisebb gazdasági teherrel járjon, azaz a WACC, az össztőke 

súlyozott átlagköltsége a vállalat számára a lehető legkisebb legyen.   

 

 

5.1.1. A finanszírozási stratégiák elméleti háttere 

 

A finanszírozási stratégiák kialakítása nem nélkülözheti a finanszírozás alapvető elméleti 

összefüggéseinek ismeretét. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert ezek az alapvető 

összefüggések jelölik ki azt a mozgásteret, amely keretek között a pénzügyi döntéseket meg 

kell hozni. Az adott feltételek – például a kapcsolati tőke megléte -, természetesen, rövidebb 

távon ezt a mozgásteret kiszélesíthetik, de hosszabb távon, a tartós pénzügyi egyensúly 
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fenntartása érdekében az alapösszefüggéseknek érvényesülniük kell.  E tartalmi 

összefüggések az időbeliség elvéből eredeztethetők. Az időbeliség elve alapján a 

finanszírozási stratégiákat kettő aspektusból is vizsgálni kell. Az időbeliség elvét, a tartalmi 

összefüggéseket az 5.1. ábrán követhetjük nyomon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Tőkeként funkcionáló eszközállomány 

 

    Idényszerűen jelentkező forgóeszközök 

 

 

5.1. ábra: A vagyonmérleg főbb tartalmi elemei, az időbeliség elve 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

Az ábra alapján látható, hogy az egyes vagyonelemek a vagyonmérlegben annak a 

szempontnak a függvényében követik egymást, hogy az adott eszköz a termelési folyamatban 

betöltött szerepe miatt, milyen hosszú ideig van lekötve. Ebből a szempontból a „kritikus 

időtáv” egy év. Ismert, hogy a források a vagyon eredetéről tájékoztatnak. A források 

sorrendiségében szintén felfedezhető az időbeliség elve. A források esetében ez a forrás 

lejárati idejét jelenti. A forrásstruktúra tehát a lejárati idő szerinti rangsort követi.  

 

Az időbeliség elve az eszközök termelésben való lekötési ideje és a források lejárati ideje 

közötti összhangot jelenti. Az 5.1. ábra alapján látható, hogy a forgóeszközök egy adott 

hányadához - sárga háttérrel került kiemelésre - is hosszú lejáratú forrásokat kell rendelni. Ez 

azért van így, mert a forgóeszközök egyes csoportjainak állományértéke  - a termelési 

folyamat sajátosságai és a kapcsolódó menedzsmentdöntések által is meghatározottan -, a 

folyamatos termelés érdekében, állandó jelleggel le vannak kötve, azaz tőkeként, a forgótőke 

elemeként funkcionálnak. A forgótőke a forgóeszközök körforgásának folyamatában, egy 

adott időszakra vonatkozóan, a folyamatos termelés biztosítása érdekében, a termelési 

folyamat(ok) és a termelés szervezésének sajátosságai által meghatározottan, állandóan 

megjelenő vagy jelen lévő forgóeszköz-féleségek tőkeként funkcionáló állományértéke. 
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Elemei; a folyamatos termelés viteléhez nélkülözhetetlen készletek, követelések és a 

pénzeszközök biztonsági pénzkészlet hányada. (Pupos, 2011.). 

 

Az időbeliség elvének egyik aspektusát tehát a tőkeként funkcionáló vagyonelemek 

forrásainak biztosítása jelenti. A hosszú távú pénzügyi stabilitás érdekében az időbeliség 

követelményének eleget téve, a termelésben éven túl, illetve állandó jelleggel lekötött 

eszközállományhoz csak saját tőkét, vagy hosszú lejáratú idegen forrásokat kell rendelni.  E 

forrásokat a saját forrás (mérleg szerinti eredmény) vagy hosszú lejáratú források (hitelek, 

értékpapírok, vissza nem térítendő támogatások stb.) jelentik. Ebből következik, hogy a 

hosszú lejáratú idegen források a saját tőkét előlegezik meg, ezért visszafizetésük forrása is 

csak a mérleg szerinti eredmény lehet.   

 

A időbeliség elvének másik aspektusa az idényszerűen jelentkező forgóeszközök 

forrásigényének biztosítása. Mivel a termelés – gazdasági vetületét tekintve - nem egyéb, mint 

a forgóeszközök körforgása, az idényszerűen jelentkező forgóeszközök – más 

megfogalmazásban a folyamatos termelés költségei – a forgótőkén felül jelentkező 

forgóeszközök állományértékét jelentik. E forgóeszközök a termelési folyamat végén – 

jövedelmező gazdálkodás esetén – az árbevételben megtérülnek.  A folyamatos működés saját 

forrása tehát az árbevétel. Árbevétel hiányában rövid lejáratú idegen forrásokkal történik a 

finanszírozásuk. E források a rövid lejáratú hitelek és a tartós passzívák. A tartós passzívák a 

folyamatos termeléstől elválaszthatatlanok, állandó jelleggel képződnek, mint például a 

szállítóállomány, a költségként elszámolt, de pénzügyileg nem realizált tételek, például a 

levont SZJA előleg, TB járulék stb. A rövid lejáratú hitelek tehát az árbevételt előlegezik meg,  

és visszafizetésük is árbevételből történik.  

 

Összegezve az elmondottakat megállapítható, hogy a finanszírozási stratégia alakításának 

eszközrendszerét a saját források, a vállalat kereskedelmi-hitelezési politikája, a pénz- és 

tőkepiacon életre hívott pénzügyi instrumentumok, valamint az egyéb kapcsolatokból 

származó források jelentik.   

 

A vázolt összefüggések teremtik meg tehát azt az elméleti hátteret, amelynek ismerete 

szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi menedzsment szakmailag megalapozott döntéseket hozzon 

és a WACC mutató értéke kedvező legyen. E mutató alakulása viszont attól függ, hogy 

hogyan alakul a vállalat tőkeszerkezete. A tőkeszerkezet a vállalat lejárat nélküli (saját tőke) 

forrásának és a hosszú lejáratú kötelezettségeinek arányát tükrözi. A tőkeszerkezet 

összetételét tehát a hosszú távú finanszírozási döntések alakítják.  

 

A pénzügyi szerkezet fogalmán a vállalat forrásszerkezetét értjük, nevezetesen a saját tőke, 

a hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek arányát.  

 

Amikor döntés születik a stratégiai akcióikat illetően, a hozott döntés, hatással lesz, változást 

okoz a vállalat eszközeiben, forrásaiban, vagy mindkettőben.  

 

A reálfolyamatokhoz kapcsolódó döntések a befektetési döntések. A befektetési döntések a 

vállalat vagyonának nagyságára és összetételére vannak hatással. E döntéseknél a vállalat 

pénzügyi stabilitása szempontjából nagy jelentőséggel bír annak meghatározása, hogy milyen 

élettartamú eszközökbe, mikor, milyen nagyságrendben fektessünk be pénzeszközöket? A 

befektetési döntések – a már működő vállalatok esetében - hosszú távra szólnak, a 

beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódnak. Ha e döntésünk pénzügyi szempontból is 

jónak ígérkezik, újabb döntési problémával találjuk magunkat szembe, nevezetesen, honnan 
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és milyen formában biztosítsuk a forrásigényt, azaz, hogyan finanszírozzunk? Meg kell tehát 

hozni a finanszírozási döntésünket is.   

 

A rövidtávra szóló befektetési döntések a forgóeszközökre vonatkoznak. A kapcsolódó 

finanszírozási döntések a rövid lejáratú kötelezettségek állományára vannak hatással. Ezen 

pénzügyi döntések legfontosabb alapkérdései, mennyit fektessünk be forgóeszközökbe, milyen 

legyen a forgóeszközök struktúrája. A finanszírozási döntések szempontjából vizsgálva ezen 

eszközök csoportját, azokat a kérdéseket kell megválaszolni, hogy a forgóeszközök mekkora 

hányadát finanszírozzuk hosszú lejáratú, és lejárat nélküli, úgynevezett tartós forrásokkal, 

valamint milyen legyen a rövid lejáratú kötelezettségek aránya és struktúrája?  

 

A fentiekben megfogalmazott elvek együttes gyakorlati alkalmazása nem könnyű feladat. 

Adott esetben csak az érvényesítésükre való törekvés és figyelembevételük lehetősége áll 

fenn. Előfordulhat például, hogy a pénzügyi szempontból "legjobb" megoldást jelentő forrás 

igénybevételéről is lemond(hat) a vállalat, hogy függetlenségét megőrizze. 

 

Egy vállalat vagyona - ha a vállalat jövedelmezően gazdálkodik, és adózott eredményét a 

vállalatba visszaforgatja - a gyakorlatban az idő függvényében növekvő tendenciát mutat. 

Ezzel összhangban változik forrásszükséglete és annak struktúrája is. A pénzügyi egyensúlyi 

helyzetnek a minősítésére alkalmas mutatószám a forgótőke fedezettsége mutató (FTF), 

amely az alábbi összefüggés alapján számszerűsíthető és értelmezhető: 

 

FTF = 
FT

NFT
 

ahol 

 

NFT = Nettó forgótőke FT= Forgótőke 

 

A nettó forgótőke számszerűsítése a vagyonmérleg adatai alapján (Lásd: 5.1. ábra) az alábbi 

összefüggések alapján történhet: 

 

Nettó forgótőke = (FE + AIE) – (RLK +PIE) 

 

vagy 

 

Nettó forgótőke = (HLK +ST)-BE 

 

ahol  

 

FE: Forgóeszközök RLK: Rövid lejáratú kötelezettségek 

AIE: Aktív időbeli elhatárolások PIE: Passzív időbeli elhatárolások 

HLK: Hosszú lejáratú kötelezettségek ST: Saját tőke 

BE: Befektetett eszközök   

 

Az FTF mutató tartalmi összefüggései alapján egyértelműen értelmezhető a vállalat 

finanszírozási stratégiája. A tartalmi összefüggés alapján belátható, hogy  

 

 ha az FTF=1, a finanszírozási stratégia szolid, azaz maradéktalanul érvényesül az 

időbeliség elve, 
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     ha az  FTF>1, akkor a finanszírozási stratégia konzervatív, és 

 

     ha  az FTF<1, akkor a vállalat finanszírozási stratégiája agresszív.  

 

 

A szolid finanszírozási stratégia az ideális elméleti modell, mert FTF=1, tehát maradéktalanul 

érvényesül az időbeliség elve.  

 

Az agresszív finanszírozási stratégia esetében az FTF<1, tehát a forgótőke állománynak csak  

bizonyos hányadát finanszírozzuk rövid lejáratú forrásokkal. Ez a stratégia - a vállalatnak a 

környezettel való szoros kapcsolata miatt - hazardírozó jellegűnek minősíthető. A partneri 

kapcsolatokban bekövetkezett változások ugyanis - pl. kamatlábak változása, fizetési 

fegyelem lazulása stb. - a kötelezettségek teljesítését illetően likviditási problémákat 

okozhatnak a vállalat számára, mivel a rövid lejáratú források tartósan lekötött 

eszközállományt is finanszíroznak. Törlesztésükhöz a lekötött tőkét fel kell szabadítani, ami 

csak értékesítés útján lehetséges. Ez pedig a folyamatos működésben okozhat zavarokat, 

mivel a folyamatos termelés feltételei sérülnek, illetve hiányozni fognak.   

 

A konzervatív finanszírozási stratégia lényege, hogy az idényszerűen jelentkező forgóeszköz 

állomány egy részéhez is saját tőkét, vagy hosszú lejáratú forrásokat rendelünk, tehát az 

FTF>1. Ez a megoldás pénzügyi szempontból nem tekinthető racionális megoldásnak még 

akkor sem, ha a vállalat számára ez a környezettől való függőséget illetően lényegesen kisebb 

kockázattal jár. A tartós, szabad saját források bevonása az idényszerűen jelentkező 

forgóeszközök állományának finanszírozásába ugyanis - elméleti szempontból minősítve ezt - 

kisebb hozamot eredményez, a lehetőségként adódó tartós befektetésekkel szemben.  

 

 

5.1.2. A tőkeszerzés lehetséges módjai 

 

A hiányzó tőke külső forrásairól, a potenciális befektetőkről az 5.2. ábra tájékoztat. Adott 

projekt forrásigényének előteremtéséhez a potenciális befektetők ismerete fontos tényező, de 

számos kapcsolódó kérdést is célszerű vizsgálat tárgyává tenni. A vizsgálandó kérdéseket és a 

lehetséges kapcsolható forrásokat az 5.3. ábra szemlélteti.  

 

A fúzióval történő tőkeszerzés esetén az érintett vállalatok fuzionálnak a szükséges tőke 

biztosítása érdekében. 

 

A magvető tőke azon befektetők tőkéje, akik innovatív vállalkozásokat már a kezdeti 

időszakban felkarolnak, mert fantáziát látnak a projektben. Szerepük az innovációs 

folyamatban nagyon jelentősnek mondható. Lényegében tőkéjük nyújtásával áthidalják azt az 

időszakot, amikor a vállalkozás saját forrásai már kimerültek. Képviselői az üzleti angyalok, 

mint szakmailag elkötelezett, tőkével rendelkező vállalkozók. Másik csoportjuk a 

magvetőtőke-társaságok, és kockázati tőkebefektető társaságok, akik a kezdő, de nagy 

kockázatú, ám jelentős értéknövekedési potenciállal kecsegtető vállalkozásokba fektetnek be 

tőkét. Hozamelvárásaik magasabbak, mint az üzleti angyaloké. (Hazánkban, speciális 

formában léteznek, mivel forrásaiknak fedezete állami forrásból táplálkozik) 

 

Adott pénzügyi kondíciók mellett a hosszú távú befektetések finanszírozásának mondhatni 

nélkülözhetetlen eleme és a modern gazdasági élet jól funkcionáló finanszírozási eszköze a 
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lízing. A lízing fő jellemzője, hogy mint finanszírozási eszköz, ily módon szorosan 

kapcsolódik a bakokhoz is.  

 

 

 5.2.  ábra: A potenciális befektetők (forrást nyújtók) képviselői 
Forrás: Pupos (2011) 

 

 

Az ügylet létrejöttének egyik fontos eleme a lízingdíj. A szerződő felek a lízingdíj összegét 

illetően szabadon állapodnak meg. Szabad megállapodás tárgya a lízingdíj egy-egy részlete, 

és azaz összeg, amelynek ellenében a lízingelt tárgy - a futamidő végén - a lízingbe vevő 

tulajdonába kerül. A lízingszorzónak természetesen nyereség tartalma is van. A bérbevevőnél 

a lízingügylet kedvező hatása az, hogy saját forrás nélkül jut hozzá a befektetett eszközhöz, és 

a lízingdíjat - a vonatkozó számviteli és adózási szabályoknak megfelelően - költségként 

elszámolhatja, az tehát adóalapot csökkentő tétel lesz. A bérbeadónak azért kedvező, mert a 

tulajdonjog az övé, amortizációt számolhat el. Pénzügyi lízing esetében a lízingbe vevő 

mutatja ki a mérlegében a vagyontárgyat (bár a tulajdonjog marad a lízingbe adónál), így az 

amortizáció is nála jelenik meg. Kockázata kisebb, mivel a bérlő pénzügyi nehézségei esetén 

a lízing tárgya nem kerül be a "csődvagyonba". Tehát ha a bérlő vállalat csődbe megy, 

felszámolásra kerül, a lízingbeadónak nem kell osztozkodnia a többi hitelezővel a vagyon 

felett. Ezen túlmenően azonban a lízingtársaságok is különböző biztosítékokat kérnek (pl. 

biztosítás megkötése).  A bérbevevőnél az ügylet hátrányaként említhető, hogy a lízingdíj 

teljes összege magasabb, mint az eszköz bekerülési értéke lenne.  Ha a beruházáshoz hitelt 

vennénk fel, akkor ott is jelentkeznének a hitel terhei, de általában a lízingdíjnál kisebb 

összegben. A lízingdíjat a bérbevevő költségként teljes mértékben elszámolhatja. Hitel 

esetében ez csak a terhekre igaz, a hitelt adózott eredményből kell visszafizetnie. Beruházás 

esetén viszont az amortizáció jelentkezne adóalap csökkentő tételként. Ezek azok a tételek, 

amelyeket számszerűsíteni kell,és az érvényes banki kamatok, a futamidők, a fizetendő 

nyereségadó kulcs nagyságrendje, és természetesen a vállalat teherbíró képessége alapján 

dönthetünk, hogy lízingelünk, vagy vásárolunk. 

 

A hosszú távú pénzügyi döntések forrásai a tőkepiac eszközei és saját források lehetnek, 

nevezetesen: 

           hosszú lejáratú idegen források (az értékpapírok; kötvény, részvény, hitelek stb.) 

           saját forrás ( mérleg szerinti eredmény, amortizáció), 

           támogatás (EU-s és nemzeti forrásokból) 

           egyéb források.

BANKOK MAGÁNSZFÉRA KÖZSZFÉRA 

Hitelt nyújtanak 
Tulajdonrész ellenében nyújtanak 

tőkét 

POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK 
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5.3. ábra: Eldöntendő kérdések és tőkeszerzési alternatívák 
Forrás: Felletár (2010) alapján a szerző

Forrásnyújtó beléphet-e a forrásigénylő 

tulajdonosi körébe? 

Igen Fúzió mási céggel 

Üzleti angyalok/Magvető tőke/ 

Fejlesztő tőke 

Klasszikus kockázati tőke 

Részvénykibocsátás 

Szükséges-e a fejlesztés tárgyának tulajdonjoga? 

Nem 

Igen 

Nem 

Nem Nem eldöntött 

Nyílt végű pénzügyi lízing 

Operatív lízing 

A forrásigénylő értékelhető gazdasági múlttal 
rendelkezik 

Projekt jellegű finanszírozás 
Igen, de az 

ügylet 

kockázata 
magas 

Jelzáloghitel 
Igen 

Banki elvárásnak a fejlesztés megfelel-e? Igen Fejlesztési hitel 
Nem Zárt végű pénzügyi lízing 
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A kötvények és részvények forrásként történő bevonása (kötvény kibocsátása) csak a tőkeerős 

nagyvállalatok számára járható út. A vállalatok döntő hányadának a tőkepiac egyéb eszközei 

jelentik a reálisabb alternatívát. (Belátható, hogy az értékpapírok nem csak befektetési, 

hanem forrásteremtési lehetőségek is, ha nem vevői, hanem kibocsátói pozícióban vagyunk 

(pl. kereskedelmi kötvény). 

 

A hosszú lejáratú források között meghatározó szereppel bírnak a hosszú lejáratú hitelek. A 

hitelhez való hozzájutás kritérium rendszerét a hitelt nyújtó pénzintézetek és bankok rögzítik. 

E hitelek gazdasági terheinek számszerűsítését el kell végezni, és a különböző kondíciókkal 

bíró hiteleket, azok NPV-je alapján célszerű rangsorolni.  

 

A hosszú lejáratú források között kiemelten kell megemlíteni az EU-s és a nemzeti 

támogatásokat. A támogatások részben pályázat útján, vagy a termelés viteléhez 

kapcsolódóan realizálhatók. A megvalósítani kívánt fejlesztések kritikus területe a forgótőke 

(a mezőgazdaságban a tartósan lekötött forgóeszköz állomány) növekedésének finanszírozása. 

Ezt - a jelenlegi gyakorlat szerint - a bankok és pénzintézetek nem szívesen hitelezik, az 

állami támogatásból és egyéb forrásokból - pl. EU támogatás - lehet a saját erő kiegészítése 

céljából pályázni. Az elnyert fejlesztési támogatásokat az általános szabály szerint rendkívüli 

bevételként kell könyvelni, de vannak olyan támogatások is, amelyeket – mivel az erről szóló 

kormányrendeletben ez nevesítve megjelenik - a tőketartalékba kell helyezni. A fejlesztési 

támogatás így vagy közvetve – az eredményen keresztül – vagy közvetlenül – a tőketartalék 

növelésével – a saját tőkét növeli. 

 

 

5.1.3. A folyamatos termelés forrásszerzési lehetőségei 
 

A stratégiák megválasztásánál a hosszútávra szóló pénzügyi döntéseknél nem kevésbé 

fontosak a folyamatos működés forrásigényének, azaz a vállalat likviditásának szempontjai 

sem. E szempontok érvényesítését az operatív szinten is biztosítani kell. Ennek magyarázatát 

az operatív szinten hozott döntések vállalati szintre továbbgyűrűző hatásaiban, és a termék-

előállítási rendszerek vállalati szinten jelentkező kölcsönhatásaiban kell keresni. (Lásd 

részletesen a 3.5.4. alfejezetet).  

 

Mivel a termelés – gazdasági vetületét alapul véve – nem egyéb, mint a forgóeszközök 

körforgása, ezért a forgóeszközök körforgáshoz, illetve annak egyes elemeihez kapcsolódóan 

hozott döntések alakítják és egyben meg is határozzák a körfogás gazdasági terheit és 

forrásigényét is. Hogy a forgóeszközök állományának nagysága sok, vagy kevés, az 

önmagában nem dönthető el, hisz azt a vállalat profilja, az adott termelési folyamat 

sajátosságai, a kapcsolódó döntések stb. alapvetően befolyásolják és meghatározzák. Jól 

kifejezik ezt  az 5.1. táblázat adatai. 

 

A táblázat adatai az eszközök, ezen belül a forgóeszközök, és annak struktúráját a vállalkozási 

tevékenység függvényében fejezik ki. A terméket előállító vállalatok, ipari terméket gyártó és 

a mezőgazdasági vállalat estében a forgóeszközök részaránya az összes eszközön belül 85,6% 

illetve 66,5%. A szolgáltatást nyújtó vállalatok esetében a forgóeszközök részaránya 6,2% 

illetve 23,6%. A gyógy szálloda kiugróan magas pénzeszközeinek aránya a termelési folyamat 

sajátosságaival magyarázható. A termelési folyamat hossza rövid, amit az átlagos tartózkodási 

idő számszerűsít (3,2 nap).  
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5.1.  táblázat: A vállalati típusok vagyonstruktúrája 

 

 

Megnevezés 

Ipari 

terméket 

gyártó 

vállalat 

Mezőgaz-

dasági 

vállalat 

Szolgáltató vállalat 

Gyógy szállo-

da 

Kereskedel-

mi vállalat 

% 

A/Befektetett eszközök 13,7 32.2 93,8 75,7 

B/Forgóeszközök 85,9 66,5 6,2 23,6 

 I. Készletek 1,9 72,1 4,1 74,6 

 II. Követelések 97,7 22,1 16,6 23,8 

III. Értékpapírok - - - - 

IV. Pénzeszközök 0,4 5,8 79,3 1,6 

Forgóeszközök összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

C/Aktív időbeli elhatárolások 0,4 1,3 0,2 0,7 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100,0 100,0 100,0 100,0 

MÉRLEG FŐÖSSZEG
*
  

(milliárd Ft) 
97 0,24 5,2 1,1 

             Forrás: Pupos (2011) 

             
*
 Az üzleti titoktartás miatt kerekített összegek 

 

 

Ha egy vállalat többet fektet be forgóeszközökbe, feltételezhetően nagyobb lesz a 

készletszintje, de jobban ki tudja szolgálni a piaci megrendelőket, és ha a partnerek 

megbízhatóak, több lesz a pénze is, így fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni, a 

körforgás ideje csökken stb., azaz javul a likviditási helyzete. Ez azonban csak az egyik 

megközelítési mód. A forgóeszközök egyes elemei – pl. pénzeszközök, forgatási célú 

értékpapírok – ugyanakkor alacsony hozamot adnak. A vázolt feltételek esetén a vállalat 

többet fektet be valóban likvid eszközökbe, ugyanakkor ezzel rontja jövedelemtermelő 

képességét. 

 

Ha a lehetséges másik esetet vizsgáljuk – keveset fektet be forgóeszközökbe - megállapítható, 

hogy éppen fordított helyzettel állunk szembe. Növekedhet a vállalat jövedelme, de nagyobb 

lesz a kockázata is. Ebben az esetben tehát csökken a likviditás költsége, de nőni fog a 

likviditás hiányából adódó költség.  

 

Ha a termelésmenedzsment feladatait a finanszírozás aspektusából vizsgáljuk, akkor a 

termelés gazdasági vetületét kell alapul venni. Mindez azt jelenti, hogy a körforgás elemeivel, 

és a forgótőkével való gazdálkodást állítjuk a középpontba, végső soron a forgótőke 

menedzsmentről van szó.   Fontos annak hangsúlyozása is, hogy  csak akkor járunk el 

helyesen, ha a kapcsolódó befektetési döntéseket komplex módon, azaz a reál és pénzügyi 

folyamatok kölcsönhatásait operatív és vállalati szinten egyaránt vizsgáljuk, mert csak így 

lehet megalapozott finanszírozási döntéseket hozni. Ebből következik, hogy a tervezésnek 

külön-külön ki kell térnie    

 

 a forgótőke elemeire, 

 az idényszerűen jelentkező forgóeszközökre, 

 valamint a működési ciklus forrástételeire is. 

 

A forgótőke elemeivel való gazdálkodás – ahogy ez annak definíciójából következik - a 

készletek, a követelésállomány és a pénzeszközök tőkeként funkcionáló állományával való 

gazdálkodást jelenti.  
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Ahogy ezt az előzőekben láttuk, lehet olyan vállalati stratégia, például a túlélési stratégia, 

amikor a vállalat arra kényszerül hogy a vagyon átrendezésével szabadítson fel forrásokat a 

folyamatos termelés viteléhez. E megoldásnak több formái is lehetnek; a forgótőke egyes 

elemeinek felszabadítása, pl. a követelésállomány (vevőállomány), forgási sebességének 

növelése – fizetési határidő csökkentése -, a tőkeként funkcionáló készletállomány értékének 

csökkentése szintén forrásokat szabadít fel stb.  

 

Az idényszerűen jelentkező forgóeszközökhöz kötődően kell megemlíteni a vállalat 

kereskedelmi, hitelezési politikáját, amely a stratégia megvalósításában – az üzletági 

stratégiában – fontos szereppel bír. A vevőállomány mellett a szállítóállomány menedzselése 

sem hagyható figyelmen kívül. A szállítóállomány a működési ciklus pénzügyi ciklusának 

egyik forrásként kezelendő tétele. Ebből eredően a vállalat számára nem lehet közömbös a 

szállítói kötelezettségek teljesítési határidejének alakulása. A szállítók megválasztása, a 

kapcsolódó kedvezőbb fizetési kondícióik szintén csökkenthetik a folyamatos működés 

forrásainak gazdasági terheit.  Az üzletági stratégák vonatkozásában is adódnak tehát 

racionalizálási lehetőségek. Az elmondottakon túlmenően, forrásokat generáló megoldások 

lehetnek például a beszerzési, értékesítési időpontok megváltoztatása, a volumenekhez kötött 

árengedmények kihasználása stb.   

 

Likviditási helyzetünket javíthatjuk, ha a követelésállomány egy részét bevonjuk a 

finanszírozásba. Ez azt jelenti, hogy követelésünk behajtását az erre a célra szakosodott 

pénzügyi szereplőre, a faktorra bízzuk. A faktorálás a vállalkozó áruszállításából, 

szolgáltatásából eredő, rövidlejáratú követelések refinanszírozásának egyik lehetséges 

módja. A faktoring ügylet során a szállító, illetve eladó, követelését a faktoráló társaság – díj 

ellenében – átvállalja, illetve megvásárolja. Ezáltal az eladó, illetve a vevő a lejárat előtt juthat 

pénzeszközeihez. A faktorálás hátránya a magas faktorálási díj, amely a követelés összegének 

1-2 %-a. A forfetírozás esetében közép és hosszú lejáratú követelés megvásárlásáról van szó. 

Az ügylet költségei szintén magasak, a követelések tartalma gépekre, beruházási eszközökre, 

a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozik. Ebben az esetben a forfetőr teljes 

kockázatot vállal. Ez az ügylet típus inkább a nemzetközi kereskedelemben gyakori. 

 

A mezőgazdasági vállalatok stratégiájának kialakításánál fontos szempontként kell 

figyelembe venni azt, hogy a mezőgazdaság a megosztott ágazatok csoportjába sorolható 

(Székely, 2000). A megosztottságból eredő hátrányok leküzdésében - ahogy erre szintén 

történt már utalása - fontos szerepe a horizontális és vertikális integrációna. E formáknak a 

folyamatos működés forrásigényének biztosítása szempontjából lehet jelentőségük. 

 

Az integrációs kapcsolatok kialakítása és eredményes működése a kis és közepes 

agrárvállalkozások számára fokozottabb jelentőségű, mivel a pénzintézeti minősítés alapján 

kevésbé vagy nem minősülnek hitelképesnek. Ennek viszont az a következménye, hogy a 

folyamatos termelés finanszírozási igényének biztosítása megoldhatatlan feladatok elé 

állíthatja a vállalkozókat.  

 

A lehetőségek kihasználása, amelyek az integrátor szervezetek részéről - természetesen nem 

önzetlenül - a termelés előfinanszírozása és egyéb szolgáltatások nyújtása révén realizálhatók. 

A megkötött szerződésekben kerülnek rögzítésre azok a konkrét szolgáltatások és 

kötelezettségek, amelyek az érintett partnerek közötti viszonyt szabályozzák.  
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Az integrátor vagy termeltető részéről nyújtott szolgáltatások - adott kamatláb érvényesítése 

mellett - a termesztéstechnológia több elemének finanszírozására terjedhetnek ki, például  

növényvédő szer és műtrágya költség meghitelezése, a betakarítás költségének meghatározott 

mértékig történő térítése, a brojler hízlalásban a naposcsibe és takarmány meghitelezése stb.  

 

Hangsúlyozni szükséges azonban azt, a vállalatot illetően – integrátor, vagy integrált – hogy 

az integrációnak stratégiai, taktikai, és az operatív tevékenység szintjén is meg kell valósulnia 

az eredményes együttműködés érdekében 

 

A forrásteremtés további lehetőségei közül kell megemlíteni a "külső finanszírozás" 

módozataként a pénzügyi piacon szerezhető forrásokat. E források közül a rövid lejáratú 

hitelek illetve ezek különböző formái  jelentik, illetve jelenthetik a folyamatos működés 

forrásigényének biztosítását.  

 

A vázolt elvi lehetőségek, módozatok mind a folyamatos működés, mind pedig a beruházások, 

fejlesztések finanszírozását illetően szerepet kap(hat)nak. A gyakorlati megvalósítás során a 

lehetséges változatok nem nyernek kizárólagosságot, a finanszírozás stratégiája kialakítása 

általában ezek kombinációjával történik, illetve történhet.  

  

 

5.1.4. A folyamatos termelés pénzügyi vetületeinek megjelenése a vállalat finanszírozási 

stratégiájában 

 

A termelési folyamatok differenciáltságát okozó tényezők közül - a kölcsönhatások miatt – a 

termelési folyamat működési ciklusának sajátosságaként, annak zárt illetve nyílt ciklus 

jellegét kell kiemelni. A termelési folyamatok, annak függvényében, hogy az inputok 

felhasználása és transzformációjuk eredményeként megjelenő output időben hogyan 

viszonyul egymáshoz, kettő nagy csoportra oszthatók, úgymint; 

 

 nyílt ciklusú termelési folyamatok, és 

 zárt ciklusú termelési folyamatok. 

 

A nyílt ciklusú termelési folyamatok sajátossága, hogy az inputok felmerülésével 

párhuzamosan outputhoz jutunk. Gondoljunk pl. a tejtermelésre, a tojástermelésre, stb. 

Előfordul, hogy a piacképes termékhez több hónapot is várni kell. A piacképes termékhez 

való eljutás időtávjának a termelés forrásigénye biztosítása szempontjából van nagy 

jelentősége. E vonatkozásban tehát a termelési folyamatot, mint reálfolyamatot kell 

értelmezni. (Ilyen termelési folyamatok esetében a körforgás idejét objektív okok miatt nem 

lehet, illetve nincs értelme mérni.) Ez a sajátosság csak olyan termelési folyamatokra 

értelmezhető, ahol a termelési folyamat elengedhetetlen tényezői a biológiai, élő szervezetek.)    

 

A zárt ciklusú termelési folyamatok azok, ahol a munkafolyamat és termelési folyamat 

időben szétválik, tehát az output csak a termelési folyamat végén jelenik meg. Az 

inputperiódus és a termék gyártási (elkészítési) időigénye mérhető. Ha alapul veszünk egy 

ipari terméket, e termék összeszerelésének idejét úgy kapjuk meg, ha a körforgásban szereplő 

forgóeszközformák – a gyártási folyamatban megjelenő különböző készültségi fokú termékek 

– előállításáig eltelt gyártási időtartamokat összeadjuk. Az input periódus egy adott termékre 

vonatkozóan azt az átlagos időtartamot fejezi ki, amely egy termék két darabjának gyártási 

igénye között átlagosan eltelik. Például, ha egy adott termékből az éves megrendelt 

mennyiség ötven db, és a termelés az év minden napján folyik akkor a termék input periódusa 
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365/50=6 nap. Az időtartamok a terméktől függően tág határok között mozoghatnak, pl. egy 

db anyacsavar gyártása, a búzatermesztés, egy anyahajó elkészítése stb. A termék előállítás 

időigénye tehát akár több évet is igénybe vehet pl. ültetvények, búzatermesztés, stb.  

 

Az őszi vetésű növények termelése jó példa arra, hogy a „termelés folyamatossága” a 

mezőgazdaságban, a növénytermesztést illetően az évek viszonylatában értelmezhető, és a 

fordulónapi állapotnak megfelelő forgóeszköz, az őszi vetésállomány, azaz a mezei leltár.  

 

A zárt és nyílt ciklusú termelési folyamatok jelenléte, és azok aránya egy adott vállalaton 

belül a reálfolyamatok által indukált pénzügyi folyamatok miatt, a termelés finanszírozása, 

ezen belül a forrásigény szempontjából bír jelentőséggel. Vállalati szinten a forrásigényt 

alakító hatások összegződnek. A termelés által indukált pénzügyi folyamatok – ahogy erre 

már utalás történt – pénzáramlásokban kelnek életre. E pénzáramlások fontos sajátossága, 

hogy a gazdálkodás adott feltételrendszere, továbbá az előzőekben értelmezett zárt, illetve 

nyílt ciklus jelleg miatt, olyan pénzügyi folyamatokat indukálnak, amelyek pénzáramai adott 

időtávon belül, meghatározott időpontokhoz köthetők, bevételek és kiadások formájában 

jelennek meg. A kiadások mögött mindig valamilyen kötelezettség, a bevételek mögött a 

vállalat és környezete közötti teljesítmény kapcsolat húzódik meg.  

 

A forrásigény biztosítása szempontjából a pénzáramlások időbeli eloszlása és volumenük 

nagysága, egymáshoz viszonyított aránya jelenti a kritikus pontokat. A gazdasági év 

strukturálása, az alapvető időegység, mint időtartam meghatározása a tervezés során sem 

nélkülözhető (lásd: termelési terv, értékesítési terv, pénzforgalmi terv stb.). A gazdálkodás 

jelenlegi feltételrendszerének keretei között a leggyakrabban alkalmazott időegység; egy 

hónap. Az operatív szintről induló, de a vállalati szintre továbbgyűrűző, azaz a jelentkező 

kölcsönhatások miatt a termelési folyamatban vizsgálni szükséges az idényszerűen jelentkező 

forgóeszközök megjelenési formáit is. E megjelenési formákat az 5.4.  ábra szemlélteti. 

  

Az ábra alapján jól nyomon követhető, hogy az idényszerűen jelentkező forgóeszközöknek a 

körforgásban bekövetkező transzformációjuk eredményeként olyan formái jelennek meg, 

amelyek vagyonná transzformálódnak. Ennek a gazdasági vetülete, illetve hatása bír 

jelentőséggel, mivel feleslegesen köt le pénzeszközöket, vagy – a termelési folyamat 

sajátosságai miatt – tőkeként funkcionálnak.  

 

 A termelési folyamat működési ciklusában – mint a forgóeszközök körforgása – is tetten 

érhetők az előzőekben vázolt sajátosságok és a vállalati szintre továbbgyűrűző hatások és 

kölcsönhatások. Mindezek a finanszírozási stratégia szempontjából az alábbiakban 

összegezhetők:   

 a körforgásnak fontos, de egyben elválaszthatatlan eleme a befejezetlen  

    termelés, 

 a termelési folyamat kezdete és befejezése a gazdasági éven átívelő, ami  

    adódhat a  termelési folyamat sajátosságaiból, pl. búzatermesztés,  

     vagy szervezési okokból, pl. a keltetőgépben lévő tojás a mérési időpontban, 

 a mérési időpontban a termelési folyamatba befektetett forgóeszközök 

vagyonná transzformálódnak,   

 egyes termelési folyamatok  outputja a gazdasági évben csak egyszer jelenik 

meg, ezért készletezésük szükségszerű,   

 a készletek volumenét az e termékeket felhasználó más ágazatok igénye 

határozza meg, 
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5.4. ábra: Az idényszerűen jelentkező forgóeszközök transzformációjának lehetséges 

formái 
Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

az igény számszerűsítésének időtávja újraterméstől fordulónapig, és a  

következő gazdasági év január 1-től újratermésig terjed, 

 a készletként funkcionáló, vagyonná transzformálódott forgóeszközök 

fordulónapi állományértéke tekinthető a mezőgazdaságban a tartósan lekötött 

forgóeszköz állománynak, azaz a forgótőke elemének, 

 e forgóeszköz állomány szintje az a minimális szint, amely elengedhetetlen 

feltétele az évek viszonylatában értelmezendő folyamatos termelésnek,  

 e fordulónapi állapot az új gazdasági év nyitásával megszűnik – befejezetlen 

termelés - létezni,  

 a készletek állománya a felhasználás intenzitásának megfelelően folyamatosan 

csökken.   

 

IDÉNYSZERŰEN JELENTKEZŐ FORGÓESZKÖZÖK 
(A TERMELÉS ÖSSZES KÖLTSÉGE) 

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖZVETETT KÖLTSÉGEK  

OUTPUT/TERMÉK/ REJTVE MARADNAK 

 

JÖVEDELMEZŐ 

GAZDÁLKODÁS 

ESETÉN 

VESZTESÉGES 

GAZDÁLKODÁS 

ESETÉN 

KÉSZTERMÉK KÉSZLET 

FÉLKÉSZ TERMÉK 

BEFEJEZETLEN TERMELÉS 

REALIZÁLT 

PÉNZESZKÖZÖK(±) 

VAN FEDEZET 
(PÉNZESZKÖZ-

ÁLLOMÁNY NŐ) 

NINCS FEDEZET 
(PÉNZESZKÖZ-

ÁLLOMÁNY  
CSÖKKEN) 

ÁRUTERMÉK (NETTÓ ÁRBEVÉTEL) 

KÖVETELÉSEK 

/VEVŐK/ 
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A sajátosságok közül – a kölcsönhatást illetően is - kell megemlíteni az egyes ágazatok között 

fennálló kapcsolati viszonyokat is, pl. a növénytermesztés és annak termékeit felhasználó 

állattenyésztési ágazatok között, vagy az egyes növénykultúrák kedvező hatását, amelyet a 

vetési sorrend tervezésénél veszünk, figyelembe stb. E kapcsolati viszonyokat belső üzemi 

teljesítménynek nevezzük.   

 

A fentiekben vázolt sajátosságok ismerete a kapcsolódó döntéseknél fontos szempontként 

kezelendő. Jól szemlélteti ezt például a tavaszi vetésű növények alaptrágya igényének 

kijuttatása – a mezei leltár állományértékének növekedése miatt - az átállás évében. Ebben az 

évben ugyanis az alaptrágya költsége kétszer jelentkezik. A tavaszi kijuttatás költsége a 

tárgyévben költségként elszámolást nyer. Az ősszel kijutatott műtrágya költsége viszont 

vagyonná transzformálódik, és a mezei leltár értékét növeli. Az átállásnak a tárgyév 

eredményére hatása nem lesz, de – nagyságrendjének függvényben – adott esetben 

finanszírozási problémákat okozhat, mivel a tárgyév mérleg szerinti eredményének – az 

ősszel jelentkező költség összegével megegyező nagyságrendben – adott hányada a mezei 

leltárban lekötődik.  

 

A finanszírozás szempontjából hasonló de jóval összetettebb esettel állunk szembe akkor is, 

ha például a tehenészet állománylétszámát kívánjuk felfuttatni, saját szaporulatból. Ebben az 

esetben a tenyészállat utánpótlást szolgáló állatállomány értéke, annak többlet takarmány 

készlete, ennek a saját termelésű takarmányok mezei leltár vonzata is az állandó jelleggel 

lekötött készletállományként – a tartósan lekötött forgóeszköz állományként (forgótőkeként) 

– szerepel. A tenyészállattá történő átminősítés állományértékének forrása szintén a mérleg 

szerinti eredmény lehet. Mindezek a hatások a vállalati szinten számított cash flow-ra 

kedvezőtlenül hatnak, a vállalat szabad pénzeszköz állományát csökkentik.  

 

A vázolt összefüggések alapján levonható az a következtetés, hogy minden olyan, a 

termelési folyamatba történő beavatkozás, amely a forgótőke elemeként funkcionáló 

állományértékeket növeli - ha ez nem tudatos beavatkozás eredménye – finanszírozási 

problémákat eredményezhet, azaz a tervezett finanszírozási stratégiától lényeges eltéréseket 

idézhet elő. 

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Értelmezze az időbeliség elvét? 

2) Értelmezze a forgótőke fogalmát? 

3) Értelmezze az idényszerűen jelentkező forgóeszközök fogalmát? 

4) Értelmezze a nettó forgótőke fogalmát? 

5) Értelmezze a forgótőke fedezettsége mutatót? 

6) Vázolja a potenciális befektetők szerepét? 

7) Sorolja fel a tőkeszerzés lehetséges külső forrásait? 

8) Értelmezze az optimális forgóeszköz szint fogalmát? 

9) Értelmezze a zárt és nyílt ciklusú termelési folyamat fogalmát? 

10) Vázolja a folyamatos működés lehetséges forrásait? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Vázolja a FTF mutató és a szolid finanszírozási stratégia összefüggéseit? 

2) Vázolja a FTF mutató és az agresszív finanszírozási stratégia összefüggéseit? 

3) Vázolja a FTF mutató és a konzervatív finanszírozási stratégia összefüggéseit? 

4) Egy konkrét példán keresztül értelmezze a fizetési határidő (vevők) csökkentésének 

hatását a folyó termelés forrásigényére? 
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5) Egy konkrét példán keresztül értelmezze a fizetési határidő (szállítók) csökkentésének 

hatását a folyó termelés forrásigényére? 

6) Tételezzük fel, hogy az „A és „B” vállalkozás egyféle termék értékesítésével 

foglalkozik. Legyen ez a termék 500 db kifli eladása egy nap. A bolt a hét minden 

napján nyitva tart.  A pék „A” vállalkozásnak a kiflit olyan feltétellel adja, hogy 

minden nap ki kell egyenlíteni annak ellenértékét. A „B” vállalat a kifli ellenértékének 

kiegyenlítésére 30 nap fizetési határidőt kap.  

a. Hogyan alakul a vállalat forgótőke igénye az „A” és a „B” vállalat  

            esetében?  

b. Milyen finanszírozási stratégiával üzemel az „A” vállalat? 

c. Milyen finanszírozási stratégiával üzemel a „B” vállalat? 

7) Tételezzük fel, hogy az alaptrágyák őszi időszakra való áttérés esetén a műtrágya 

többletköltsége 2000 E Ft. Válaszolja meg az alábbi kérdéseket, ha minden egyéb 

tényezőt változatlanak tekintünk: 

a. Az átállás hogyan hat és miért a tárgyév eredményére? 

b. Az átállás hat-e a forrásstruktúrára? 

c. Az átállásnak milyen hatása lesz a cash flow-ra? 

 

Irodalomjegyzék 

1) Pupos T.(2011): Forgótőke-gazdálkodás. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 

2) Székely Cs. (2000): Az agrárvállalkozások stratégiai tervezéséről. Gazdálkodás, 

XLIV. évfolyam, 2. szám, 31-48. pp.  

 

 

5.2. A vállalat marketing stratégiája 

 

 

A vállalkozások marketing terve elkészítésének célja  – a vállalati stratégiába ágyazottan - az, 

hogy a cég stratégiai tervével összhangban lévő, az abban megfogalmazott elképzelések 

elérését segítő elemzést végezzünk, és meghatározzuk azon lépések láncolatát, amelyek 

hozzájárulnak a kitűzött jövőkép eléréséhez. A marketing ismeretek, a Marketing terv 

készítése jegyzetben részletesen kifejtésre kerültek. E fejezetben, a vállalati stratégához 

kapcsolódóan csak a legfontosabb ismereteket foglaljuk össze.   

 

Fontos annak hangsúlyozása, hogy a marketing egy proaktív tevékenység, ami igyekszik 

elébe menni a piaci folyamatoknak, a vásárlók véleménye alapján előre jelezni a várható 

változásokat. Ezért a marketing a vállalati célokat végrehajtó funkciótól eltérően az előzetes 

tervezést megalapozó tevékenységgé lép elő, amelynek feladata, hogy a „fogyasztó 

hangjának” felismerésével támpontokat adjon a vezetői döntések meghozatalához. A 

marketing stratégia kialakítása során ezt a kettősséget figyelembe kell venni.  

 

Megfelelően piacorientált vállalkozás esetében a marketing jelen van a vállalat stratégiai 

céljainak meghatározásakor, és a különböző funkcionális területek összehangolt tevékenysége 

során létrejött célok megvalósítását is támogatja. A marketing stratégia felépítése ezt a logikát 

követi, így a stratégia első két része a helyzetelemzéssel és a lehetséges akadályok 

azonosításával foglalkozik. A stratégiai terv második blokkjában pedig a részletes 

helyzetelemzés alapján kitűzhetők a marketing célok, valamint meghatározhatók az azok 

eléréséhez szükséges eszközök. 

 

A marketing tervezés legfőbb előnyeit az alábbiakban foglalhatjuk össze (Cohan, 2009): 
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 A marketing terv olyan, mint egy útvonalterv.  

 Segíti a vállalat stratégiai menedzselését és megvalósítását.  

 Tájékoztatja az új résztvevőket a terv végrehajtásában, és a célok elérésében 

játszott szerepükről. 

 Segít a megvalósításhoz szükséges források megszerzésében.  

 Új gondolatokat ébreszt, és elősegíti a korlátozott források jobb felhasználását. 

 Segít a felelősség, a feladatok és az ütemezés szervezésében, és felosztásában.  

 Segít tudatosítani a ránk váró problémákat, lehetőségeket és veszélyeket.  

 

A marketing terv tehát a vállalati célok elérésének hatékony eszköze lehet abban az esetben, 

ha a marketing, mint funkcionális stratégia, és mint vállalatirányítási filozófia megfelelő 

szerepet tölt be a cégen belül. A marketing eredményessége nagymértékben javítható, ha a 

tervezési folyamat kezdeti szakaszától, egészen a megvalósításig és az akciók ellenőrzéséig 

aktív szerepet vállal.  

 

A marketingstratégia kialakításának első szakaszában a hangsúly a vállalatot körülvevő 

környezet főbb tendenciáinak áttekintésére helyeződik. Ennek során a következő főbb 

kérdésekre kell választ adni: 

 

 Milyen makrokörnyezeti tényezők befolyásolják a piacot, a vállalkozás tevé- 

kenységét? 

 Ezek a makrotényezők hogyan változtak az előző tervezési időszakhoz képest?  

 Milyen tényezők változtak a termék piacán (keresleti jellemzők, fogyasztói 

igények változása, telítettség)?  

 Milyenek a piacon tapasztalható verseny jellemzői (versenytársak, verseny 

jellege)?  

 Milyen a termék piaci helyzete (életgörbe, piacrészesedés, profit, 

célcsoportok)?  

 

A marketing helyzetkép kialakítása során figyelembe kell vennünk minden olyan tényezőt, 

amely hatással lehet a stratégiai célok meghatározására, és befolyásolhatják a célok elérését. 

A főbb területeket az 5.5. ábra foglalja össze. A marketing helyzetkép felvázolása során 

tulajdonképpen egy fogyasztóorientált megközelítésű iparági elemzést kell végeznünk. Ennek 

lépései a következők (Porter, 2006): 

 

1. A vállalat számára releváns iparág határainak feltérképezése.  

2. Az iparág struktúrájának elemzése.  

3. A közvetlen versenykörnyezet elemzése. 

 

Az iparág marketing szempontból leginkább elfogadható meghatározása Porter (2006) 

nevéhez fűződik, aki szerint az azonos vagy egymással közvetlenül helyettesíthető 

termékeket/szolgáltatásokat előállító vállalatok csoportját nevezhetjük iparágnak.  

 

A megfogalmazásból jól látható, hogy az elemzés során igen fontos a megfelelő iparági 

határok meghatározása, mivel így valóban arra a területre koncentrálhatunk, ahol a termékünk 

„élete” lezajlik. 

 

 Az iparági elemzés második és harmadik lépése a marketing terv elkészítése szempontjából 

nagyobb jelentőséggel bír, mivel az első elemet az üzleti terv más részei magukban foglalják.  
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5.5.ábra: A marketing helyzetkép elemei 
Forrás: Porter (200) 

 

 

. Ennek megfelelően a marketing terv javasolt felépítése az alábbiak szerint alakul: 

  

1. Vezetői összegzés  

2. Marketing helyzetkép 

 2.1. Makrokörnyezeti helyzetkép  

 2.2. Piaci helyzet  

 2.3. A termék helyzete  

 2.4. Versenyhelyzet 

 2.5. Elosztási helyzet  

3. Lehetőségek és problémák elemzése 

 3.1. Lehetőségek és veszélyek elemzése  

 3.2. Erősségek és gyengeségek elemzése 

 3.3. Fő kérdések elemzése  

4. Célkitűzések  

 4.1. Pénzügyi célok(várható nyereség és veszteség)  

 4.2. Marketing célok 

5. Marketingstratégia  

6. Pénzügyi terv  

7. Cselekvési program 

 

A továbbiakban cask azokat a tartalmi elemeket emeljük ki, amelyek szorosan kapcsolódnak a 

vállala stratégiájához. 

 

Versenyhelyzet elemzése. 

A versenykörnyezet elemzésének első lépéseként behatároljuk azon vállalatok körét, akik 

tényleges versenytársként vannak jelen a piacon. Ehhez meg kell ismerni a stratégiai 

csoportok fogalmát. A stratégiai csoport az iparág vállalatainak azon köre, amelynek tagjai 

hasonló vagy azonos stratégiát követnek, azonos piaci szegmensek kiszolgálásával, és közel 

azonos források, illetve eszközök felhasználásával tevékenykednek, következésképpen 

hasonló módon reagálnak a piaci lehetőségekre és veszélyekre.(Porter, 2006). A túl tágan 

meghatározott stratégiai csoport azt eredményezi, hogy olyan szereplőket is figyelembe vesz 

az elemzés, amelyek ténylegesen nem jelentenek veszélyt. Ez maga után vonhatja a szűkös 
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helyzet

Verseny-

helyzet

Marketing

helyzetkép

A termék

helyzete

Piaci helyzet
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erőforrások elaprózódását. A túlságosan szűkre szabott csoport-meghatározás esetén, látótéren 

kívül kerülhetnek olyanok, akik valós veszélyt jelenthetnek a vállalat számára. A folyamat a 

versenytársak azonosítását jelenti.  

 

Elosztási helyzet elemzése. 

Az elosztási helyzet elemzése során a vállalat a jelenlegi és a jövőbeni potenciális értékesítési 

csatornáit tekinti át, azok mérete, a vállalat szempontjából való fontossága és relevanciája 

alapján. Ennek során érdemes kitérni a jelenlegi értékesítés csatornánkénti megoszlásának 

vizsgálatára. Amennyiben a cég tisztában van az általa alkalmazott értékesítési formák 

jelentőségével, meg tudja határozni azok jövedelmezőségét. Az elosztási helyzet elemzése 

során a következőkre érdemes kitérni: 

 

 Jelenleg alkalmazott csatornák azonosítása.  

 Az alkalmazott csatornák jellemzőinek meghatározása (részesedés az összes 

értékesítésből, költségek, jövedelmezőség, rugalmasság, együttműködési 

készség, konfliktusok).  

 Versenytársak által alkalmazott elosztási csatornák áttekintése.  

 Potenciális jövőbeni csatornák.  

 

Jól látható, hogy az elosztási helyzet elemzésekor csak az egyik terület; a jelenleg alkalmazott 

csatornák értékelése. A másik fontos kérdés kérdés a jövőben potenciálisan alkalmazható 

elosztási rendszerek, mint lehetséges értékesítési utak azonosítása és rövid értékelése. 

 

Lehetőségek és problémák elemzése 

A marketing terv e tartalmi eleme egy szintetizáló fejezet, ami az előbbiekben elvégzett 

elemzéseket egy mindenki számára áttekinthető, a lényegi elemekre fókuszáló táblázatból, és 

a hozzá fűzött szöveges magyarázatból áll. Az elemzés több szinten (termék, termékcsoport, 

vállalat, stratégiai csoport, stb.) végezhető, ugyanakkor annál jobban alkalmazható, minél 

konkrétabb, jól körülhatárolható a vizsgálat tárgya. Egy adott termék esetében tehát igen jó 

szolgálatot tehet, ugyanakkor egy egész iparág feltérképezése során már tévútra is vezethet. 

 

Fő kérdések elemzése. 

A főbb kérdések elemzése során a tervező felhasználja a SWOT-analízis során nyert 

tapasztalatokat, és ezen keresztül kijelöli a tervben mindenképpen megjelenítendő fontos 

irányokat (Kotler, 2002). Ennek során a következő területeket mindenképpen érdemes górcső 

alá vennie a vállalkozásnak: 

 üzletágak jövedelmezősége, annak változásai;  

 a vállalkozás versenyképessége az adott piacon;  

 az esetleges kivonulás szükségessége;  

 az alkalmazott értékesítési csatornaszerkezet szükséges változtatásai 

(meglévőkből kilépés, újakba való belépés, jövedelmezőség alapján esetleges 

hangsúly áthelyezés);  

 az eddigiekben alkalmazott termék-, kommunikációs és árazási stratégia 

szükséges változtatásai a múltban mutatott hatékonyságuk alapján;  

 a lehetőségek kiaknázása és a veszélyek kivédése érdekében szükséges K+F+I 

feladatok (akár termékfejlesztés, akár szervezeti vagy szolgáltatás innováció).  

 

A marketing terv e fejezetrészének kulcsszerepe van, hiszen az itt felvetett főbb kérdések 

azok, amelyek a későbbiekben alapját képezik a megfogalmazásra kerülő marketing 

stratégiának. 
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Célkitűzések. 

A marketing terv célkitűzései a korábban elemzett területek tapasztalatai, és a főbb kérdések 

fejezetrészben tárgyalt központi gondolatok alapján határozhatóak meg. A célkitűzések 

feladata, hogy fókuszálja a vállalkozás tevékenységét arra az időtartamra, amelyre a 

marketing terv vonatkozik. A jól megfogalmazott célkitűzés az alapja a későbbi 

megvalósításnak. A célok hatékony kitűzése során a következő kritériumokat érdemes 

figyelembe venni (Cohan, 2009): 

 

 • alkalmasság,  • motiválás,  

• időbeli mérhetőség,  • érthetőség,  

• megvalósíthatóság,  • elkötelezettség,  

• elfogadhatóság, • részvétel,  

• rugalmasság, • összhang.  

 

A megfelelő célkitűzés segíti a vállalat létrehozásakor megfogalmazott alapvető célok 

elérését. Időben mérhető, tehát meghatározza, hogy mikor minek kell történnie, ami 

megteremti az ellenőrzés alapját. Olyan célokat kell kitűzni, amelyek reálisan elérhetők, 

ellenkező esetben ugyanis a megvalósításban résztvevőket nem fogja kellőképpen motiválni.  

 

Marketingstratégia 

A marketingstratégia végső soron az előbbiekben megfogalmazott célok elérése érdekében 

megtenni kívánt lépések láncolata. Ebből eredően a cselekvési terv kifejtését is ugyanolyan 

felbontásban célszerű megtenni, mint ahogyan korábban a célok is megfogalmazásra kerültek.  

 

Cselekvési program 

A marketingstratégia  célkitűzéseinek és a hozzá rendelt költségelemeknek az ismeretében a 

marketing terv végén a következőkérdésekre kell választ adnunk: ki, mit, mikor csináljon és 

mindez mennyibe fog kerülni? A cselekvési program kidolgozása során a marketing terv által 

felölelt időszakot célszerű havi, esetleg negyedéves ciklusokra bontani, és a korábbiakban 

meghatározott feladatokat az így kialakított időtényezőhöz viszonyítani és táblázatos 

formában is mejeleníteni. Az elkészült cselekvési program akkor tekinthető megfelelőnek, ha 

a megvalósításban résztvevők számára világos, egyértelmű az abban szereplő feladatok 

végrehajtásának mikéntje. 

 

Ellenőrzés 

A marketing terv utolsó eleme az ellenőrzés módjának meghatározása. Az ellenőrzés során a 

tervben foglalt célokat vetjük össze a tényleges teljesítéssel, és meghatározzuk az eltérés okát. 

Minden esetben fel kell tárni a mögöttes okokat, annak érdekében, hogy a következő időszak 

terveiben felhasználhatók legyenek a tapasztalatok.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Ismertesse a marketing stratégia célját? 

2) Sorolja fel a marketing terv tartalmi elemeit? 

3) Ismertesse a versenyhelyzet elemzés célját? 

4) Ismertesse az elosztási helyzet elemzés célját? 

5) Ismertesse a lehetőségek és problémák elemzés célját? 

6) Ismertesse a fő kérdések elemzés célját? 

7) Ismertesse a marketing terv fő célkitűzéseit? 

8) Vázolja a cselekvési program célját? 

9) Vázolja az ellenőrzés célját? 



 

 

161 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Mit és hogyan vizsgálna, ha növényvédelmi szolgáltatásT kíván megvalósítani a más 

vállalkozások számára? 

2) Mit és hogyan vizsgálna egy helyi termék helyi paicon való értékesítése céljából? 

 

Irodalomjegyzék 

1) Cohan, W.A. (2009): Marketingtervezés. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. 22-23. pp. 

2) Kotler, P. (2002) Marketingmenedzsment.KKK Kerszöv Kiadó, Budapest. 

3) Józsa L. (2002): Marketingstratégia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 107-112. pp.  

4) Porter, M. E.(2006): Versenystratégia. Akadémiai Kiadó, Budapest.  

 

 

5.3. Az innováció a mezőgazdaságban 

 

 

A globalizációs folyamat átrendezte a vállalkozások üzleti környezetét, versenyelőnyeinek 

forrásait. A vállalkozások versenyelőnyeiket ma leginkább a tudásalapú tevékenységek révén 

teremthetik meg. A tudásalapú gazdaság koncepciója előtérbe került az elmúlt évtizedben, 

amely a gazdaság, tudástól, információtól, és magas fokú szakképzettségtől való, növekvő 

függését jelenti (OECD, 2005). Az Európai Unió Lisszaboni stratégiája is a tudásalapú 

gazdaság fontosságát hangsúlyozza, ugyanis célul tűzte ki, hogy Európa 2010-re a világ 

legversenyképesebb, leggyorsabban növekvő tudásalapú gazdaságává váljon.  A cél elérése a 

vállalkozások innovációs képességének növelésével valósulhat meg, amely hozzájárul a 

térség/régió versenyképességének növeléséhez is. Csak ott tartható fenn tartós vállalati 

versenyelőny, ahol állandósul az innovációra irányuló kutatás-fejlesztési tevékenység 

(Lengyel, 2003). 

 

A tudásalapú gazdaságban a tartósan versenyképes vállalkozások tevékenységét a tudás 

középpontba állítása jellemzi: magasan képzett munkaerőt foglalkoztatnak, új tudást állítanak 

elő, magas hozzáadott értékű outputot, innovatív termékeket/szolgáltatásokat/technológiákat 

hoznak létre. A hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásoknak nemzetközi 

versenytársakkal kell szembesülniük, amelyek a legtöbb esetben multinacionális vállalatok. 

Mindebből következik, hogy a vállalkozásoknak kapcsolati tőkéjüket kell fejleszteni, 

innovatív tevékenységet kell folytatni, tudatosan kell fellépni a piacokon. 

 

 

5.3.1. A K+F+I fogalmi rendszere 

 

Ahogy a mai üzleti világban használt számos kifejezésnek az értelmezése, ugyan így a 

kutatás, kísérleti fejlesztés és az innováció fogalma sem tekinthető egységesnek. Részben 

azonos és részben eltérő felfogások, értelmezések és nézetek övezik e fogalmakat.  

 

A tárgyalt ismeretanyag központi elemét a K+F+I ismert kifejezésmód adja. Mivel más 

tantárgyak keretében – például a Kutatás módszertana – is előkerültek fogalmak és bizonyos 

összefüggések, ezekre csak utalunk. A fő hangsúlyt a mezőgazdaság - stratégia – 

versenyképesség – fenntarthatóság - innováció kapcsolatrendszereinek és kölcsönhatásainak 

elemzésére helyezzük, és az innovációs folyamat gyakorlati szempontból való 

megközelítésére fókuszálunk.  
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Az innováció fontossága abban rejlik, hogy megteremti a vállalkozás versenyelőnyét, ezáltal a 

sikeres működés és fejlődés alapvető mozgatórugója lesz. A versenyelőnyök kihasználása a 

vállalat versenyképességéhez vezet, amelyet alapvetően az innovációs képesség teremt meg. 

 

A K+F fogalom többé-kevésbé letisztultnak tekinthető. A kutatás-fejlesztési tevékenységek 

meghatározása, a tevékenységek elhatárolása, valamint a kutatás-fejlesztési típusok 

megkülönböztetése és statisztikai mérése világszerte az OECD által − a 1960-as és 1970-es 

évekbeli kiadások után − 2002-ben ismételten megjelentetett, a „Javaslat a kutatás és 

kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes gyakorlatára” című kézikönyvön (a továbbiakban: 

Frascati Kézikönyv), mint a nemzetközileg leginkább elfogadott gyakorlaton alapul. 2012-ig a 

magyar adójogszabályok is – a fogalmak értélemezésénél - a Frascati Kézikönyvet vették 

alapul. A hivatkozás ugyan 2012-től kikerült a jogszabályokból, azonban a Frascati 

Kézikönyv a továbbiakban is a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás fontos módszertani 

alapjául szolgál, melynek sok eleme Európában beépült a nemzeti szabályozás 

fogalomrendszerébe. A könyvben az alábbi definíció szerepel: 

 

„A kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységen, azt a rendszeresen végzett alkotó munkát 

értjük, mely célja az ismeretek bővítése, beleértve az emberről, a kultúráról és a 

társadalomról alkotott ismereteket, valamint ennek az ismeretanyagnak új alkalmazások 

kidolgozására való felhasználását. Tevékenységei; alapkutatás, alkalmazott kutatás és a 

kísérleti fejlesztés (OECD, 1993). 

 

A Kutatás módszertana c. jegyzet alapján ismert, hogy a kutatás célja végső soron új 

ismeretek szerzése, a tudás gyarapítása. A kutatás a jelenleg érvényes és többé-kevésbé 

mindenki által elfogadott nézet szerint tipizálható, azaz két nagy csoportra osztható úgy, mint 

alap- és alkalmazott kutatás: 

 

1. „Az alapkutatás olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új 

ismeretek szerzése (tudásbővítés) a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető 

tényekről bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül.” A definíció 

alapján tehát, az alapkutatás konkrét alkalmazási és felhasználási cél nélkül történik. Ez 

tekinthető az úgynevezett tiszta alapkutatásnak. A célzott alapkutatással szemben 

követelmény, hogy annak eredménye alkalmas legyen már ismert, vagy a jövőben 

várhatóan felmerülő problémák megoldására. Az alapkutatás eredményeit általában nem 

értékesítik, hanem többnyire tudományos folyóiratokban teszik közzé, vagy az érdekeltek 

körében terjesztik. 

2. Az alkalmazott kutatás új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás, amelynek célja, 

hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új termékek, eljárások vagy 

szolgáltatások kifejlesztéséhez, illetve jelentős javulást eredményezzen a már meg lévő 

termékekben, eljárásokban vagy szolgáltatásokban. Magában foglalja az ipari kutatáshoz 

szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, kivéve a kereskedelmileg 

felhasználható prototípusokat.” Mindezek alapján az alkalmazott kutatás új ismeretek 

megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét 

gyakorlati cél érdekében végeznek. Az alkalmazott kutatással szembeni elvárás, hogy 

annak eredményei közvetlenül csak egyetlen vagy korlátozott számú termék, eljárás, 

módszer vagy rendszer esetében legyenek hasznosak. Módszere a már meglévő tudás 

felmérése vagy vizsgálata a konkrét problémák megoldására. (AVIR, Fogalomtár, 2013). 

 

Az előzőek értelmezését segítve, tipikusan alapkutatás pl. az egyes növényi hormonok 

szerepének, hatásmechanizmusának feltárása, vagy pl. a növényekben a mitokondriális 
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terminális oxidációval kapcsolatos kutatások, és ezek eredményeire építő alkalmazott kutatás 

pl. egyes növényvédőszerek kifejlesztését célzó kutató/fejlesztő munka. 

 

A fejlesztésre nem adható meg egy általános fogalmi meghatározás. A fejlesztés fogalmának 

értelmezését illetően, sokféle fogalmat használunk, mint például gazdaságfejlesztés, 

vidékfejlesztés, területfejlesztés, kutatás-fejlesztés, szervezet fejlesztés stb. A fogalom tartalmi 

értelmezése mellett fontos szempontként kell figyelembe venni, a fejlesztés fogalmának 

térbeni dimenzióját is. Gondoljunk ebben az esetben például a helyi gazdaságfejlesztés, a 

regionális gazdaságfejlesztés, területfejlesztés vidékfejlesztés stb. fogalmakra. E fogalmak 

önmagukban jelzik a fejlesztés fogalmában rejlő különbségeket, de ugyanakkor az is 

belátható, hogy az eltérő fogalmaknak kell, hogy legyenek közös elemei is. 

 

A fejlesztés egy adott rendszer működésébe történő olyan tudatos beavatkozást jelent, amely 

műszaki-technikai/gazdasági/társadalmi/ökológiai szükségletek által generált elérendő új 

célnak/oknak alárendelten, anyagi áldozat vállalásával vagy a nélkül, a rendszer működése 

hatékonyságának növelése érdekében történik. A fejlesztés, mint tevékenység, azaz mint 

folyamat értelmezendő, ennek eredményeként valósul meg. 

 

Hogy milyen rendszerbe történik a tudatos beavatkozás, és milyen céllal, ennek függvényében 

értelmezhetők a konkrét fejlesztések illetve a kapcsolódó fogalmak, pl. műszaki fejlesztés, 

szervezetfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés, területfejlesztés stb..  

 

A számviteli törvény megfogalmazása szerint: 

 

„A kísérleti fejlesztés olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező 

tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek 

létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak 

vagy bevezetettek lényeges javítása.” 

 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a magyar gazdaság versenyképességének 

és jövedelemtermelő képességének a tudásra, valamint a technológiai innovációra épülő és a 

fenntartható fejlődést szolgáló növekedését, megalkotta a 2004. évi CXXXIV. törvényt a 

kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
4
. A törvény célja, hogy 

 a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozása és 

hasznosítása feltételeinek javításával segítse a magyar gazdaság fenntartható 

fejlődését, 

 elősegítse a vállalkozások technológiai innováción alapuló versenyképességének 

növekedését és a régiókban található kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségek 

minél teljesebb körű hatékony kihasználását, 

 ösztönözze a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását,  

 előmozdítsa a kutatás-fejlesztésben foglalkoztatottak szakmai felkészültségének 

javulását és társadalmi elismertségük növelését,  

 járuljon hozzá az ország védelmi és biztonsági képességeihez szükséges fejlett 

technológiák alkalmazásához. 

 

A 2004. évi CXXXIV. törvényben érvényesülnek az állam és a piaci szereplők viszonyára 

vonatkozó elvek és szabályok.  

 

                                                           
4
 http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/2004_CXXXIV_tv_K_F_20120201.pdf 

http://www.sztnh.gov.hu/jogforras/2004_CXXXIV_tv_K_F_20120201.pdf
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A tevékenységtípusok (alapkutatás/alkalmazott kutatás/kísérleti fejlesztés) 

megkülönböztetésével számos fogalmi és gyakorlati probléma merül fel. A felsorolt típusok 

olyan látszólagos sorrendiséget és elkülönítést sejtetnek, amelyek az életben ritkán fordulnak 

elő. Egyes kutatási projektek például eleve több tevékenységet fognak át. Az alapkutatás, az 

alkalmazott kutatás, illetve a kísérleti fejlesztés számviteli elszámolásának sajátosságai 

azonban igénylik a megkülönböztetést: a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei aktiválhatók 

(azaz nem feltétlenül a felmerülés időszakában kell elszámolni), míg az alap- és az 

alkalmazott kutatás költségeit, valamint a K +F tevékenység közvetett és általános költségeit a 

felmerülés időszakában kell elszámolni.Egy adott projekt lehet K+F, ha egy bizonyos 

szempontból vizsgáljuk, de egy más ik szempont alapján nem tekinthető k+F tevékenységnek 

stb.  

 

Az innováció latin eredetű szó. Jelentéstartalma; szakmai fejlesztés, újítás létrehozása, új ötlet 

megvalósítása (Tóthfalusi, 2002). Viszonylag új keletű fogalomról beszélünk, azonban 

mindezidáig sokan, és sokféleképpen próbálták definiálni. A legtöbbet használt definíció 

Schumpetertől származik, amelyet alapul vett az OECD is. E két megközelítés (Schumpeter 

és OECD) nagyban hasonlít, azonban az OECD által alkotott fogalom átfogóbb. 

 

Az innováció elméleti alapjai legelőször 1934-ben Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) 

munkáiban jelentek meg. Ő a termelési tényezők új kombinációjában jelöli meg az innováció 

lényegét, mint törekvést. Schumpeter az innovációk következő típusait különböztette meg: (1) 

új termék/szolgáltatás előállítása/bevezetése, (2) új gyártási mód/termelési eljárás bevezetése, 

(3) új piac/elhelyezési lehetőség megnyitása, (4) új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás 

megszerzése, (5) új szervezet létrehozása, vagy megszűntetése, iparági átszervezés. 

Álláspontja szerint ennek a törekvésnek a személyes hordozója rendszerint nem a feltaláló, 

nem is a feltalált eszközök tulajdonosa, hanem maga a vállalkozó, ugyanakkor lehetséges a 

különböző funkciók személyes egybeesése is. Felfogása számos vitatható vonás – főként az 

innováció és a vállalkozás egyenértékű, azonos tartalmú fogalomként kezelése – ellenére 

minden további innovációval foglalkozó elmélet kiindulópontja lett.  

 

Napjainkban innováció
5
 alatt leginkább általánosan értendő és használt meghatározás a 

következő:  

 

„Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített 

termékké, vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett 

műveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése” (OECD, 1993, 

hivatkozik: Pakucs – Papanek, 2006). 

 

Az innováció tehát a technológia és/vagy a kibocsátott termékek lényeges megújítása, vagy a 

vállalaton belüli szervezeti és érdekeltségi viszonyok lényeges átrendezése, vagy a termelési 

tényezőkön belüli lényeges átcsoportosítás, vagy az üzletpolitika érzékelhető megváltozása. 

Röviden úgy is mondhatjuk: „az innováció megújulás a vállalkozásban”.  

 

Az Európai Unió hivatalos meghatározása szerint: 

                                                           
5 Mivel a kutatás jelentős forrásokat igényel, melyek különböző csatornákon keresztül – állami költségvetés, 

üzleti szervezetek hozzájárulása pl. innovációs járulék formájában, „magvető tőke”, „üzleti angyalok” stb. – 

képződnek, az innovációnak törvényi szintű szabályozása és értelmezése is szükséges. A Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény, a Számviteli törvény a kapcsolódó kérdéseket. A Számviteli 

törvény tartalmazza a kapcsolódó költségek elszámolásának rendszerét, mivel adott esetben például a szellemi 

termékek, mint immateriális javak aktiválását el kell végezni. 
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„Az innováció a tudás alkalmazásának folyamata, a termékek és szolgáltatások, valamint 

ezek piacainak megújítása és növelése, új eljárások alkalmazása a termelésben, az 

elosztásban és a piaci munkában, a menedzsmentben, a szervezetekben és a 

munkafeltételekben, a munkaerő szakmai ismereteinek bővítése és megújítása.” (EC, 2004, 

hivatkozik: Papanek, 2008).  

 

E definíció a klasszikus értelmezésben érintett területeken túlmutat, számos területet érint és 

hangsúlyosan kezeli az innovációval kapcsolatosan a folyamatszemléletet. A meghatározások 

alapján az innováció egy folyamat, amely az ötlettől a kimenetig tart. A kimenet három 

lehetőséget jelent, terméket, műveletet és szolgáltatást. A fogalomban szereplő ötlet több 

területet – tudományos, kereskedelmi, műszaki, pénzügyi, kulturális stb. - is érinthet. Ebből 

viszont következik, hogy az innováció fogalmát nem lehet csak a technológia-intenzív 

ágazatokhoz kötni, „hanem szükséges annak ágazatoktól független, kreatív jelentését is 

árnyalni”(Jarjabka – Lóránd, 2010). 

 

Az elmúlt évtizedben az OECD által használt innováció-fogalom átalakult. Az OECD ma 

használatos innováció-fogalma a következő: 

 

„Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új 

marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, 

munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban” (Oslo Kézikönyv, 2005) 

 

E megközelítés az innováció pusztán „technológiai” voltát terjeszti ki, ezáltal nyitottabbá 

válik az alacsonyabb K+F intenzitású cégek, és a szolgáltató szektor vállalkozásai részére 

(Katona, 2006). 

 

Az innováció fogalmának újabb értelmezései, az innováció szerepe fontosságának felismerése 

a gazdasági növekedésben, a társadalom életében, az innováció természetének megváltozása, 

stb. is igényelte számos kapcsolódó kérdés újragondolását. Ezért egyre inkább jelentkezett az 

igény az innovációs folyamatot mérő indikátorok kifejlesztésére is, amelyek reálisan tükrözik 

a végbement változásokat. A kapcsolódó szakértői munkák eredményeinek végső formában 

való öntése az Oslo Kézikönyv harmadik kiadásában kerültek összefoglalásra. A könyv az 

OECD és az Európa Bizottság (Eurostat) közös gondozásában került kiadásra 2005. év végén. 

A harmadik kiadása szerint innovációs tevékenységnek tekintendő:  

 

„mindazon tudományos, technológiai, szervezési, pénzügyi és kereskedelmi lépés, amely az 

innováció megvalósítását ténylegesen szolgálja vagy irányítja.” 

 

 E definíció az innováció folyamatának valamennyi elemét magában foglalja. A K+F 

tevékenység nem közvetlen feltétele egy adott innovációnak, de prioritása természetesen nem 

kérdőjelezhető meg, szerepe az innovációban továbbra is megmarad. Az innováció 

fogalmának új értelmezése végső soron meghatározza az innováció területeit is: 

 

 Termék-innováció: olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, amely – annak 

tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen megújított. Ez 

magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki leírásokat, az összetevőket 

és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát jelleget, vagy más funkcionális 

tulajdonságokat. 
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 Eljárás-innováció: új, vagy jelentősen megújított termelési vagy szállítási módszer 

megvalósítása. Felöleli a technikában, a berendezésekben és/vagy a szoftverben 

bekövetkező jelentős változásokat. 

 Marketing-innováció: olyan új marketing-módszerek alkalmazása, amelyek jelentős 

változást hoznak a termék/szolgáltatás tervezésben, a csomagolásban, a piacra 

dobásában, reklámozásában, vagy az árképzésben. Az új módszerek az értékesítés 

növelését a fogyasztói szükségleteket, új piacok megnyitását, vagy a termékek új célú 

piaci elhelyezését célozzák. 

 A szervezési-szervezeti innováció három területen hozhat újat: az üzleti gyakorlatban, a 

munka irányításával kapcsolatos folyamatokban és menedzsment-rendszerekben, a 

munkahelyi szervezetben, ami új szervezeti struktúrákat és új döntéshozatali eljárást 

eredményezhet; valamint a külső kapcsolatokban, melyek a más cégekkel és állami 

kutatóintézetekkel ápolt kapcsolatok jellegét foglalják magukba. A szervezési-szervezeti 

innováció új szervezési-szervezeti módszerek megvalósítását jelenti a cég üzleti 

gyakorlatában, a munka szervezésében vagy a külső kapcsolatokban. 

 

A kézikönyv kiemelt területként kezeli az innováció gyakorlati megvalósítását, az érintettek 

és érdekeltek közötti kapcsolódások kialakulását, azaz a kapcsolódások, az innováció-politika 

fontosságát. A kézikönyvben háromféle kapcsolódás került definiálásra:  

 

1. Az innovációs együttműködés: innovációs tevékenység érdekében folytatott aktív 

együttműködés más vállalkozásokkal vagy állami kutatóintézetekkel (ami a tudás 

megvásárlását is jelentheti). 

2. Nyitott információs források: nyilvánosan elérhető információforrások, melyek nem 

igénylik a technológia vagy a szellemi jogok megvásárlását, vagy együttműködést az 

eladóval. 

3. A tudás és a technológia megszerzése: megvásárlása azon külső tudásnak és/vagy 

tudásnak és technológiának, amely a tőke árucikkeibe lett beépítve (gépezet, 

berendezés, szoftver), és azon szolgáltatásoknak, amelyek nem igényelnek 

együttműködést az eladóval. 

 

Az innovációt bárhogy is definiáljuk, a lényeg, hogy olyan, 

tevékenységről/termékről/technológiáról beszéljünk, amely valamilyen újítást testesít meg 

emellett a piacon bevezetésre kerül. Az újdonság értelmezése idővel némileg változott, hiszen 

felismerték, hogy a vállalkozás versenykörnyezetének hiányos, vagy nem megfelelő leírása 

más dimenzióba helyezi az újdonság fogalmát: így „a világ, vagy a cég számára új” kifejezés 

helyett „a piac számára új” alapján kell értelmezni az újdonságtartalmat (Katona, 2006). 

 

 

5.3.2. Az innovációs folyamat 

 

Az innovációt napjainkban rendszerint nem statikusan, hanem a vállalkozás megújulási 

folyamataként értelmezik. Hatásmechanizmusát mind horizontális, mind pedig vertikális 

összefüggéseiben, láncban határozzák meg. Az úgynevezett „horizontális” láncba beletartozik 

az (1) alap- és az alkalmazott kutatás, a (2) találmány, a (3) fejlesztés, az (4) ún. 

„engineering” tevékenység, a (5) kísérleti gyártás, a (6) termelés, a (7) marketing és az 

értékesítés is. Az ezek közötti szerves kapcsolat nélkül az innovációs folyamat valahol elakad, 

a kutatás, a termelés érdekei függetlenednek, az értékesítés pedig alárendelődik a termelés 

önállósult érdekeinek. A horizontális innovációs lánc szoros és rövid reakcióidejű 

koordinációt tesz szükségessé egyrészt a marketing (piackutatás, piacteremtés értékesítés) és a 
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kutatás-fejlesztés tekintetében, a kutatás-fejlesztés és a termelés, valamint a különböző 

termelő szervezetek között. Az úgynevezett „vertikális láncot”, a hatásmechanizmust, az 

innováció horizontális láncának mozgató erői, cél- és kapcsolatrendszere határozza meg, 

kijelölve működésének mozgásterét is. A vertikális hatásmechanizmus, azaz a társadalmi-

gazdasági környezet fő elemei a következők: (1) a politikai és a gazdasági alrendszer, (2) s az 

ezeket összekapcsoló intézmények (a gazdaságirányítás és szervezet-rendszere) és (3) a 

vállalati szervezetek. A vertikális hatásmechanizmusban a különböző szintek közötti 

kapcsolat jellege meghatározza a horizontális lánc integráltságának fokát. Az innovációs 

folyamat integráló egységeként a piaci K+F vagy a termelés állhat előtérben. 

Hiánygazdálkodásban a termelés megfelelő ütemezése és allokációja a szervezet fő gondja. 

Ilyenkor a termelés lesz az integrátor. Piaci viszonyok intenzív hatása esetén a marketing 

funkció játssza az integráló szerepet. Olyan periódusokban, amikor új termékek, technológiák 

kidolgozása (átvétele) a versenyképesség feltétele, a K+F integráló szerepe kerül előtérbe. 

Napjaink hazai gazdaságpolitikájára az utóbbi válik egyre inkább jellemzővé (Tolnai, 2005). 

 

Az innováció folyamatjellegét alapul véve, meg lehet különböztetni a radikális és folyamatos 

innovációt. Az előbbi esetben a fejlődés ugrásszerű, nagy változásokat idéz elő, új termékek 

és technológiák kifejlesztését teszi lehetővé. Az utóbbi esetben az innováció csak a termék 

egyes funkcióira korlátozódik (Pecze, 2003). 
 

Az innováció előzőekben vázolt fogalmainak és területeinek értelmezésében benne rejlik az, 

hogy az innovációt nem kizárólag csak a kutatás táplálja, generálja. Új dolgokat létre lehet 

hozni kutatás nélkül is. Nem szükségszerű, hogy az innovációs folyamatban a kutatás jelen 

legyen. Azt azonban látni kell, hogy az a „bizonyos ötlet” nem a semmiből születik, pattan ki, 

a mögött a felhalmozott tudás, vagy tapasztalat, adott esetben mindkettő egyidejű jelenléte is 

szükséges. 

 

A fogalmak ismeretében felvázolhatók a K+F+I kifejezés egyes elemei közötti 

kölcsönhatások (5.6. ábra). Az 5.6. ábra a K+F tevekénységeket, az ötletet az innováció, mint 

rendszer elemeiként értelmezi. A folyamatos nyíl a közvetlen, a szaggatott nyíl a közvetett 

illetve feltételes kapcsolatokat jelképezi. A különböző definíciók alapján az innováció 

folyamatának különböző modelljei is értelmezhetők. Ezek a modellek a vállalati innovációs 

folyamatok és a piaci tényezők között fennálló kölcsönhatásokat szemléltetik. Az innováció 

lineáris modellje a ’70-es évekig volt jellemző.  

 

Ez a leírás az innovációt nyílt rendszerként fogta fel, ahol az egymást követő szakaszok 

mindegyike valamilyen „fekete doboz”-ként (azaz előre nem sejthető információkat 

tartalmazva) viselkedett, s fogadta be az előző szakaszból kilépő információkat. 

 

Az innovációs folyamatot legegyszerűbben a lineáris modellek mutatják be. A kutatókat 

régóta foglalkoztatja, hogy a műszaki fejlődés kényszerítő ereje (,,nyomása”), vagy az új 

termékek, illetve eljárások iránt megnyilvánuló keresletindukáló hatása (,,húzóereje”) 

ösztönzi-e az innovációs folyamatokat (5.7. ábra). Ez a kétféle elképzelés jelenik meg a két 

lineáris modellben is. 

 

Szükségletteremtő (Schumpeter): leírja, hogy egy ötlettől a termék piacra kerüléséig mi 

történik: a meglévő technológiai ismeretek mellett szükségletet teremt. E modell az 

innovációs folyamatok kiindulópontjának az új tudományos eredményeket tekinti. A 

technológiai fejlődés ösztönzi a folyamatos kutatásokat, melyek az ismertetett lépéseken 
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keresztül vezetnek az új termékekhez. A modell elébe megy a szükségleteknek, új termékek 

felmutatásával teremt fogyasztói igényeket. 

 

 
5.6.  ábra. Az innováció folyamatának lineáris modellje 

 

 

 

 

 

5.7. ábra: A kettős hajtású („market pull” / „technology push”) innovációs modell 

 

 

Szükségletkövető (Schmookler): a fejlesztéshez szükséges megvizsgálni az igényeket. Az 

újdonságok iránti igényt tekinti kiindulópontnak e modell. A fejlesztések valós piaci igények, 

meglévő szükségletek alapján indulnak el. 

 

A „kettős hajtású” („market pull” / „technology push”) innovációs modellben fontos, hogy a 

terméket kettős hatás éri. Egyrészt a piaci információk, amelyek megteremtik a piacon 

eladható termékeket, valamint a technológia oldaláról, ahol a jelen technológia alapján 

legyártható termékek jelennek meg. Ezen kettős hatás végeredménye a termékterv, ami rögzíti 

a termék tulajdonságait. Az új termék kialakításához a termékfejlesztésen keresztül vezet az 

út. Ahogy ez az 5.7. ábrán látható, a folyamat egyes elemi egymásra épülnek, időben 

elkülönülve vesznek részt az innováció folyamatában. E modelleken belül 

megkülönböztetünk (1) kereslet vezérelt innovációt, ebben az esetben a piaci igények (vevők) 
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generálták az innovációt és (2) kínálat vezérelt innovációt, melyet az alapkutatás eredménye 

generált.  

 

A lineáris innovációs modelleknek azonban számos hiányossága van. A szükségletteremtő 

modell nem tisztázza, hogy a gazdasági tényezők milyen hatással vannak a technológiai 

változások folyamatára. A szükségletkövető modell ugyanakkor nem veszi figyelembe, hogy 

esetenként a piaci igények és az innovációs képességek nincsenek összhangban, s nem képes 

bemutatni az alternatív fejlesztési irányok közötti választás okát sem. A lineáris modellek 

közös hibája, hogy az innovációt mindkettő egy befejezett folyamatnak tekinti, pedig a 

termékek ritkán őrzik meg az első piacképes fejlesztésben elnyert állapotukat.  

 

E hiányosságokat a Rothwell-féle visszacsatolásos modell igyekszik kiküszöbölni (5.8. ábra). 

 

 

 

 

5.8. ábra: A Rothwell-féle visszacsatolásos innovációs modell 

Forrás: Rothwell, 1986. hivatkozik: Baranya Megyei Vállalkozó Központ, 2007. alapján saját(Pupos T.) 

szerkesztés 

 

Az 5.8. ábra alapján látható, hogy a modell a keresleti és kínálati elemeket egyaránt 

tartalmazza és szemlélteti – a visszacsatolások révén – a piaci folyamatok és a környezeti 

tényezők hatásait is.  

 

Az innováció egy adott térbeli egység, például egy régió versenyképességének, fejlődésének 

alakulása szempontjából is meghatározó jelentőségű. Rechnitzer (2004) szerint „az 

intraregionális fejlődés elméletei felismerték, hogy a fenntartható gazdasági növekedéshez 

elengedhetetlenek az egyetemek, kutatóközpontok, vállalati kutatóközpontok, a beszállítói 

hálózatok, a vállalatok közötti együttműködések, a piaci kapcsolatok.” Gonda (1995. 

hivatkozik: Mohácsi, 2008) úgy ítéli meg, hogy a technológiák kohézióját, a regionális 

innováció fokozását támogató elméleti keret az alábbi három alrendszerből tevődik össze: 

 

 A tudomány és technika telephelyelméleteiből (TeT), melyek magukban foglalják a 

K+F tevékenységekre hatást gyakorló, az adott térségre jellemző társadalmi tényezőket. 

 A kutatás-fejlesztés menedzsment elméleteiből. 

 Az innováció szociális rendszereit magyarázó elméletekből. 

 

A regionális innováció elméleti keretrendszerét, a vázolt alrendszerek kölcsönhatásait az 5.9. 

ábra szemlélteti.  
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5.9. ábra. A regionális innováció elméleti kerete 
Forrás: Grósz-Rechnitzer, 2005. alapján saját (Pupos T.) szerkesztés 

 

 

A regionális innovációt meghatározó tényezők; a vállalatok K+F tevékenysége, és K+F 

kapcsolatai, az innovációs szolgáltatások, a regionális környezet, a technológiai kínálat és 

politikák (Rechnitzer (2001). A kapcsolódó vélemények alapján a regionális innovációs 

potenciál stratégiai jelentőségű elemei a humán erőforrás és infrastruktúra milyensége. Ez 

pedig azért van így, mert a regionális tudásközpontok megléte, illetve azok kialakítása 

határozza meg egy térbeli egység innovatívvitását.  

 

Mivel a mezőgazdasági vállalat is egy adott térbeli egységet használ, aktívan igénybe veszi az 

erőforrásokat, és nem függetlenítheti magát szűkebb s tágabb környezetétől, a vállalat 

stratégiájának kialakítása szempontjából nem lehet közömbös az adott térbeli egység 

innovatívvitása sem. 

 

5.3.3. Innováció a vállalkozások szintjén 

 

Az Oslo Kézikönyv azt a vállalkozást tekinti innovatívnak, amely az adott időszakban 

legalább egy termék, vagy technológiai innovációt sikeresen megvalósított (OECD, 1994). 

Számszerűsítették is az innovatív vállalkozás ismérvét: a vállalkozás bevételeinek legalább 

20%-a a vizsgált időszakot megelőző 3 évben bevezetett termék innovációkból kell 
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származnia. Egy ennél kézzelfoghatóbb megfogalmazás jól definiálja az innovatív 

vállalkozásokat: „azok a cégek, amelyek menedzsmentje és működése innováció-orientált 

szemléletet tükröz, és legfontosabb céljuknak versenyképességük javítását tekintik” (Inzelt – 

Szerb 2003). 

 

A vállalkozások új piacokon való megjelenéséhez szükséges a folyamatos technológiai 

megújulás, amelyet különböző módon tudnak megvalósítani. Természetesen nem minden 

iparágban van lehetőség új technológiák bevezetésére, azonban a folyamatos megújulás 

minden vállalkozás érdeke, bárhol is tevékenykedjen. A következőkben azokat a módokat 

vesszük számba (Buzás 2003) alapján, amelyek a vállalkozások technológiai megújulásának 

útját jelentik. A vállalkozások három típusba sorolhatóak az innovációhoz való viszonyuk, és 

az új tudás, technológiák létrehozásával, elterjesztésével kapcsolatban. Az egyes típusok 

közötti eltérés a vállalkozások stratégiájának, vállalkozó szelleműségnek, és külső 

kapcsolatrendszerének különbözőségében rejlik (Mogyorósi és mtsai.). 

 

Az élenjárók (pioneers) közé azok a vállalatok tartoznak, amelyek a tényleges innovációs 

élvonalat képezik: mindig elsőként vezetnek be innovációkat, tevékenységük megelőzi a többi 

vállalkozásét. Jellemző rájuk a saját kutatás-fejlesztési tevékenység, K+F hálózatok 

kialakítása. Mivel élenjárók, ezért nincs lehetőségük korábbi tapasztalatok birtokában 

hibáikból tanulni, ami megnehezíti az élenjáró vállalkozások helyzetét, és kockázati tényezőt 

is jelent. 

 

A korai követők (quick followers) könnyebb helyzetben vannak, mivel az élenjárók 

tapasztalataiból tanulhatnak. A főbb fejlesztési, technológiai irányvonalak már kijelölésre 

kerültek, így ez a korai követő vállalkozás számára munka, idő, és pénz megtakarítást 

eredményezhet. Ezek a vállalatok elsősorban technológiai módosításokat, minőségjavítást, 

költségcsökkentést eredményező fejlesztéseket végeznek, amelyek kis léptékű változásokat 

eredményeznek. A korai követők között azonban éles verseny folyik, hiszen nagyon rövid az 

az idő, amely alatt adaptálniuk kell az élenjárók fejlesztéseit. A korai követő vállalkozások 

jellemzően felsőoktatási intézmények karaival, tanácsadó cégekkel tartanak fenn kapcsolatot. 

 

A kései alkalmazók (late comers) körébe azok a vállalkozások tartoznak, akik a más által 

létrehozott technológiák adaptációját végzik. Az adaptációt technológiatranszfer útján 

valósíthatják meg.  

 

Innovációs tevékenységgel egy vállalkozás különböző területeken érhet el eredményeket; új 

piacok feltárása, termékválaszték bővítése, minőségjavulás, kiadások csökkentése, 

környezetterhelés csökkentése stb. Az innovatív vállalkozás tehát olyan versenyelőnyöket 

tudhat magáénak, amelyek hosszú távon biztosítják a megfelelő piaci pozícióját. Ahhoz, hogy 

egy vállalkozás innovatív legyen, a következő tényezőket kell szem előtt tartania: (1) kiterjedt 

kapcsolatrendszer kialakítása és fenntartása, (2) megfelelő tudásszint biztosítása, (3) K+F 

tevékenység végzése, (4) magas hozzáadott értéket képviselő termékek/szolgáltatások 

előállítása, (5) gyors reakciókészség és (6) kezdeményezőkészség. 
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Az innováció menedzsment egyik fontos eleme a finanszírozás. Ugyanis nemcsak egy 

innovatív ötletre van szükség, hanem az ötlet megvalósulásához elegendő pénzügyi forrásnak 

is rendelkezésre kell állnia. Az innováció eredménye akár több éves folyamat is lehet, s ennek 

a jövedelemtermelés nélküli szakasznak a finanszírozását sok vállalat nem tudja megoldani. 

Fontos, hogy a cégek tisztában legyenek azokkal a lehetőségekkel, amelyek azt az időszakot 

finanszírozzák, amely alatt a vállalkozás nem termel jövedelmet (Mogyorósi és mtsai.). 

 

Az innovációk létrehozásának, és az innovatív szervezet működésének alapja, ha egy jól 

megtervezett, tudatos stratégia mentén működik. A stratégia tervezésének minden vállalatnál 

nagy jelentősége van, azonban az innovatív vállalkozások esetében ez különösen fontos, 

hiszen ők azok a vállalkozások, akik a legkönnyebben buknak el a gyorsan változó piaci 

körülmények között speciális tevékenységük miatt. A stratégia lényege, hogy a 

legkönnyebben jussanak el a kutatás-fejlesztéstől a termék/szolgáltatás/technológia 

elkészítésén keresztül a piacra.  

 

Egy innovációs stratégia kialakítását mindenképpen a vállalat életciklusához kell igazítani. 

Minden esetben, a vállalkozásnak nyitottnak és rugalmasnak kell lennie a piac jelzéseire. El 

kell dönteni, hogy a vállalkozás maga akar-e újdonsággal megjelenni, vagy versenytársainak 

gyors követésével az innováció átvételére törekszik. Két fontos aspektust kell kiemelni 

minden innovációs stratégiánál: nevezetesen, hogy az innovációs stratégia középpontjában a 

fogyasztó/vásárló/felvevő piac áll. Emellett tudomásul kell venni, hogy minden fejlesztés 

környezetfüggő, ami azt jelenti, hogy az innovációs folyamatot erősen befolyásolják a 

fogyasztók, versenytársak, az állam, és a természeti környezet is. Elemezéssel ebben az 

esetben is fel kell tárni a lehetőségeket és fenyegetettségeket. Kiemelten kell kezelni a 

kapcsolódó szabályozó rendszert. Az állam által kialakított szabályozási környezet 

akadályozhatja is akár a vállalati innovációt (pl. bürokratikus, hosszadalmas engedélyezési 

eljárások, forrásszerzés akadályozása, stb.), de a kutatás-fejlesztés fontosságának előtérbe 

kerülésével az innovációt támogató kormánypolitika nagy hatással van a vállalati 

kezdeményezésekre.  

 

A piacbefolyásoló képesség, az innováció tartalom, és a vállalkozás reakcióképessége alapján 

alapvetően négyféle innovációs stratégiát különböztetünk meg (Drucker, 1985).  

 

A „leggyorsabban a legjobbat-elv” alapján a vállalkozás a legrövidebb időn belül törekszik 

az iparági vezető pozíció megszerzésére, akár új piacok megszerzésével is (pl. az Apple 

garázsból induló karrier).  

 

Egy másik stratégia szerint a vállalkozás megvárja, amíg valaki más egy félkész újítást hoz 

létre, majd az idővel versenyre kelve ezt a megoldást továbbfejleszti a vevők igényei szerint 

(pl. IBM szoftverfejlesztése, az Apple PC-k alapján).  

 

Más stratégiát kell alkalmazni, amikor a vállalat egy speciális piaci rést fedez fel, amelynek 

mérete elég kicsi ahhoz, hogy egyedül ki tudja elégíteni a piacot. Ekkor versenytársa nemigen 

lesz, hiszen a gazdaságos termelési mennyiséget több vállalkozás nem fogja tudni kielégíteni. 
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Ez a stratégia feltételez olyan képességeket, tudást a vállalat részéről, amelyeke csak az ő 

birtokában van - hiszen ha nem így van, könnyen lemásolható az innováció (pl. a Bosch 

gépkocsi fényszóró gyártása).  

 

A legösszetettebb stratégiát az iparág átfogó innovációja, gazdasági jellemzőinek 

megváltoztatása jelenti Drucker szerint (pl. a Xerox a korábbi drága másológépek helyett 

irodai használatra alkalmas fénymásolókat készített). 

 

A mai technológiai fejlődés intenzitását tekintve azt mondhatjuk, hogy a tudás és technológia 

igényes iparágakban egyre rövidebb lesz a termékek életgörbéje. A termék életgörbéje jól 

reprezentálja a piaci bevezetéstől kezdve az előállítás, fejlesztés költségeit, illetve az 

értékesítéssel elérhető hasznot. Figyelembe kell venni, hogy a termékek piaci jelenléte, a 

vásárlók pozíciója és az alkalmazott, vagy előállított technológia életgörbéje hogyan 

illeszkedik egymáshoz (Mogyorósi és mtsai., 2009). 

 

 

5.3.4. Innováció a szakpolitikák szintjén 

 

Az Európa 2020 stratégiában az Európai Bizottság kiemelten kezeli a kutatás és innováció 

szerepét. A mezőgazdaságot illetően a „KAP jövője 2020” iránymutatásai is fontos szerepet 

szánnak az innovációnak. Az Európa 2020 stratégia költségvetése 4,5 milliárd eurót irányoz 

elő az (1) élelmiszer-biztonság, (2) a biogazdaság és a (3) fenntartható mezőgazdaság 

területén a kutatás és innováció céljaira. Az innováció kiemelt szerepét támasztja alá és 

hangsúlyozza az EU 2000 stratégiában megfogalmazott kiemelt kezdeményezés is, az 

„Innovatív Unió” (5.10. ábra).  

 

Ez a kezdeményezés az innovációs partnerség koncepciójának bevezetését tűzi ki célul. A 

koncepció bevezetésének szükségességét abban látja, hogy közvetítő szerepet töltsenek be a 

tudomány és az innovatív megközelítések gyakorlati alkalmazásában. A koncepció bemutatja 

a „Mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság” európai innovációs partnerség 

koncepcióját.  A koncepció gyakorlati megvalósításának szükségességét a mezőgazdasággal 

szemben megfogalmazott elvárások támasztják alá. Az elvárásokat és azok teljesítésének 

fontossága azokban a változásokban keresendő, amelyek az EU tagállamaiban is 

végbementek, illetve a jövőt illetően várhatók. Ezek az alábbiakban foglalhatók össze. 

 

(1) Társadalmi kihívások: E vonatkozásban kiemelten kell megemlíteni az emberiség 

élelmiszerigényének – a FAO előrejelzése szerint – mintegy 70%-os növekedését. Jelentős 

igénynövekedést prognosztizálnak a takarmányok, a rostnövények, a bioenergia és a 

bioanyagok vonatkozásában is. A várható trendek tehát egyértelműen jelzik a mezőgazdasági 

termelés, illetve kibocsátás volumennövelésének szükségességét. Ugyanakkor azt látni kell, 

hogy a termesztés-technológiák jelenlegi szintjén, a mezőgazdaság a természeti erőforrások és 

a környezet további jelentős károsodása nélkül ennek a kihívásnak nem tud megfelelni. 

Fontos kérdésként kezelendő tehát a hogyan tovább megválaszolása. Új növekedési pályára 

kell áttérni. Ennek legfontosabb területei az alábbiakban foglalhatók össze: 

 élelmiszertermelés, 

 takarmánynövények termesztése, 

 rostnövények termesztése, 
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5.10. ábra: Az EU 2020 stratégiájának elemei 
Forrás: Sebők (2011) alapján saját (Pupos T.) szerkesztés 

 

 a biomassza és bioanyagok termelése, 

 az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 

 a biológiai sokféleség megőrzése, 

 az ökoszisztémák megőrzése, 

 az ökoszisztéma szolgáltatások helyreállítása stb. 

 

A beavatkozásokat úgy kell megvalósítani, hogy figyelembe vesszük a helyi adottságokat, 

hogy a biodiverzitás nyújtotta lehetőségeket a hagyományos és korszerű beavatkozásokkal 

kombinálhassuk, biztosítva ezzel a korlátos erőforrások kedvezőbb kihasználását, és 

allokációját. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján az a következtetés vonható le, hogy a 

követelményeknek való megfelelés csak „jelentős kutatási és innovációs erőfeszítések révén 

lesz elérhető”. .  

 

(2) A versenyképes és fenntartható uniós mezőgazdaság  elősegítése: e cél megvalósításának 

központi elemét a mezőgazdasági termelés alapvető termelési eszköze, a termőföld jelenti, 

amely korlátos erőforrásként kezelendő. Ezért a mezőgazdasági termelés termelékenységének 

növelését az adott erőforráson kell megvalósítani, biztosítani a termelés diverzifikációját a 

termékek a termelési módok és technológiák vonatkozásában egyaránt. Ennek fontosságát az 

is alátámasztja, hogy a termőföld – érthető módon – szoros kölcsönhatásban van a 

biodiverzitással, az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal, a víz minőségével és mennyiségével 
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egyaránt. Ezen összefüggések és kölcsönhatások miatt, hasznosítási módja, művelésmódja 

stb. meghatározza állapotának jövőbeni alakulását.  

 

Előnyök és hátrányok: az agroökopotenciál termelés általi kihasználása végső soron csak az 

agrobiznisz szereplőinek összefogásával valósulhat meg. Ennek realizálása feltételezi azt is, 

hogy az egyes termékellátási rendelkezésekben, a mezőgazdasági termelők (mint alapanyagot 

előállítás) pozíciója megerősítést nyerjen. A minőségi élelmiszerek iránti igény növekedése 

jelzi a helyi piacok szerepének fontosságát is. Az előzőekben említett termékek iránti piaci 

igény növekedése, a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást is generálja, amely az innovációs 

lehetőségek alkalmazásoknak új kereteit is jelenti.  

 

A tanulmányban az alábbi területek szerepelnek, amelyek a mezőgazdaságban a kutatás és 

innováció területén prioritást élveznek: 

 

  Növekvő mezőgazdasági termelékenység, termelés és forráshatékonyság. 

A kapcsolódó intézkedések a mezőgazdasági termelés növelését célozzák meg. Biztosítani 

kívánja a források hatékony felhasználását és fenntarthatóságát. Olyan termelési rendszerek 

alkalmazása a cél, amelyeknek egyes inputigénye kis volumenű, főleg a foszfor és nitrogén 

tápanyagok vonatkozásában és a növényvédőszerek fenntartható felhasználásában. Az 

inputoktól való függőség csökkentése, az energia, víz és a genetikai erőforrások optimális 

használata is kiemelt területként kezelendő.   

 

 A biológia alapú gazdaságot támogató innováció. 
 Célként került megfogalmazásra, hogy az e területen alkalmazható innovatív megoldásokat 

nemcsak az egész ellátási lánchoz, hanem a bioalapú gazdasághoz is hozzá kell rendelni. E 

területen a biomassza és fehérjetermelés áll az innovációs folyamat középpontban, mint a 

biomassza intelligens felhasználása, az elsődleges fehérjetermelés kiváltása algákkal, vagy 

bioerjesztéssel. 

 

  Biológiai sokféleség, ökoszisztéma-szolgáltatások és talajműködés. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az integrált ökológiai rendszerekre, mint a talaj-

biodiverzitás, a szénmegkötés, a vízmegtartás, az ökoszisztéma-stabilitás és –ellenálló 

képesség, a beporzás javítása, stb. E területen belül kerül megemlítésre a földdel való 

gazdálkodás, az integrált területfejlesztés, a természetes ökoszisztéma-megőrzési rendszerek 

innovációja is. 

 

  Az integrált ellátási lánc innovatív termékei és szolgáltatása.i 

   A cél innovatív termékek, berendezések és szolgáltatások kifejlesztése és alkalmazása, 

egyszersmind átlátható és fenntartható ellátási lánc kialakítása. Fontos kérdésként kezelendő 

az információs rendszerek és kockázatkezelési eszközök hatékonyabbá tétele a termékek és 

termelési eljárások jellegének figyelembevételével.  

 

  Élelmiszer-minőség, élelmiszer-biztonság és egészséges életmód. 

   E célterületen az innovatív eljárások alkalmazása olyan területeken, amelyek közvetetten 

szolgálják és biztosítják a minőséget, például állatállományok egészségügyi ellátását 

biztosító új rendszerek kidolgozása, mint például az állatok és növények természetes 

kezelése. A kapcsolódó információs rendszerek fejlesztése, intelligens csomagolási módok 

kifejlesztése stb.  

 



 

 

176 

 

A vázolt területek, a megfogalmazott célkitűzések fontossága miatt a partnerségi hálózat 

mielőbbi kiépítése mellett foglal állást a tanulmány.  

 

Az Új Széchenyi Terv Tudomány – Innováció programja a korábban követett K+F+I 

alapú, technológiai innováción alapuló szakpolitika megváltoztatásának szükségességét 

fogalmazza meg, hangsúlyozva az innováció – összhangban a nemzetközi trendekkel – 

szélesebb körű értelmezését, az innováció sikeres, a gyakorlatban megvalósító EU 

tagországok tapasztalatainak a figyelembevételét is. A Tudomány – Innováció Program 

legfontosabb céljait a következőkben foglalja össze: (1) az ország versenyképességének 

növelése; (2) a magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozása, 

bővítése; (3) a fenntartható gazdasági, társadalmi fejlődés biztosítása és a (4) lakosság 

életminőségének javítása. 

 

A megfogalmazott célkitűzések megvalósítása nem nélkülözheti a megvalósításhoz szükséges 

feltételrendszer megteremtését. E feltételrendszer megteremtését a kapcsolódó területeken 

különböző szabályozási eszközökkel igyekszik megvalósítani. Kiemelten kerül megemlítésre 

a regionális különbségek kezelése is: „Külön figyelmet érdemel a K+F+I támogatási rendszer 

területi kiegyensúlyozatlansága. A kiegyenlített fejlődés a regionális szintű K+F+I 

tevékenység, az együttműködések, a hálózatosodás (pólusok, klaszterek) ösztönzésével 

biztosítható.” A program főbb prioritásai a következők: (1) horizontális prioritások; (2) 

ágazati prioritások és (3) kreatív iparágak. 

 

A horizontális prioritások között fontos célkitűzés a hazai tudásbázis és az üzleti szféra 

összekapcsolása. A beavatkozási területek: (1) emberi erőforrások fejlesztése; (2) konkrét 

vállalkozásfejlesztési lépések a hazai innovatív cégek helyzetbe hozására; (3) nemzetközi 

együttműködés; (4) a nemzeti innovációs rendszer kormányzati irányítási rendszerének 

átalakítása és (5) jogszabály-alkotási lépések. 

 

Az ágazati prioritások a versenyképességi kihívásoknak leginkább megfelelni tudó ágazatok 

vonatkozásában kívánja a feltételrendszert jelentős mértékben javítani. A kapcsolódó 

intézkedések makrogazdasági alapú és versenyképességet javító hatások elérését célozzák 

meg. A program a K+F+I húzóágazatait az alábbiakban jelöli meg. 
 

 A mobilitás, járműipar, és a logisztika. 

 Az egészségipar. 

 Az informatika és a számítástechnika, melyek fejlesztésével az egész gazdaság 

teljesítőképessége növelhető. 

 Az új energetikai és környezetvédelmi fejlesztések, melyekkel a gazdaság, illetve a 

társadalom működésének biztonságát lehet elérni. 
 

Új energetikai és környezetvédelmi K+F+I fejlesztések céljait a program az alábbiak kerültek 

megfogalmazásra:  
 

 A klímavédelmi célok elérése érdekében a CO2 kibocsátás csökkentése. 

 A gazdaságos energiaellátás biztosítása. 

 Az ellátásbiztonság növelése, az import földgáz szerepének mérséklése. 

 A megújuló energiahordozók fokozottabb alkalmazása. 

 Energiatakarékosság, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése. 

 Hosszú távú gazdaságos, környezetkímélő és biztonságos villamos energiaellátás. 
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A kreatív iparágak „azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, 

képzettségben és képességekben rejlik, és amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és 

felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni. A kreatív ipart az alábbi 

szektorok alapján határozzák meg: elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, 

film és videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés, építészet, könyvkiadás, zene, 

előadó-művészet, képzőművészet, iparművészet, formatervezés és divattervezés, művészeti és 

antik piac, valamint kézművesség. „ Több ország példája is bizonyítja e szektor növekvő 

szerepét a gazdasági növekedésben, bizonyítja, hogy „az emberi kreativitás a leghatékonyabb 

gazdasági erőforrás” (Wekerle Terv:19).   

 

A vázoltak alapján látható, hogy a szakpolitikák stratégiai jelentőségű területként kezelik az 

innovációt a mezőgazdaságban is. Az EU 2020 stratégia szintjén a mezőgazdáságot illetően 

közvetlen és konkrét prioritások, intézkedések fogalmazódtak meg. Az Új Széchenyi Terv 

Innovációs Programjában a mezőgazdaság ugyan nincs nevesítve, de a program egyes elemei 

a mezőgazdaságot is érintik, mint például a humán erőforrás fejlesztése, jogszabály-alkotási 

lépések, Új energetikai és környezetvédelmi fejlesztési K+F+I fejlesztések stb.  

 

Az innováció eredményessége nagyban függ attól, hogy milyen anyagai források állnak 

rendelkezésre, másrészt attól is, hogy milyen a kapcsolódó intézményrendszer és annak 

működése. Az anyagi források alakulását a K+F ráfordítások GDP-ben való részarányának 

mutatójával jellemzik. E mutató alakulásáról nyújt tájékoztatást az 5.11. ábra. Az EU 2020 

célindikátora 3%, míg ugyanezen mutató Magyarország vonatkozásában 1,8%. A 2009. évhez 

viszonyítva a 2020. célindikátorának elérése rendre 1,2% illetve 0,6% növekedést feltételez. 

A hazai intézményrendszert az 5.12. ábra szemlélteti.  

 

 

 

 

5.11. ábra. A GDP arányos K+F ráfordítás alakulása 2009. évben 
Forrás: Sebők (2011) alapján saját (Pupos T.) szerkesztés 

 

 

Az innovatív fejlődést mindenekelőtt a kutatási és fejlesztési tevékenység generálja. A K+F 

tevékenység eredményessége viszont összefüggésben áll az erre fordított költségekkel.   

 

0 1 2 3 4 5

Izrael

Svédország

Finnország

Japán

Korea

Egyesült…

Németország

EU-27

Magyarország

Lengyelország

GDP arányos K+F ráfordítás Célindikátor-2020



 

 

178 

 

 

 

 

5.12. ábra: A K+F+I új kormányzati struktúrája 
Forrás: Sebők (2011) alapján saját (Pupos T.) szerkesztés 

 

 

A K+F tevékenység nem kielégítő mértékű finanszírozása növeli a technológiai rést
6
. 

Továbbá az alapkutatásokat sújthatja, hiszen nem elégítenek ki közvetlen piaci 

szükségleteket. Valamint a nem kielégítő finanszírozás azt a veszélyt is hordozza, hogy az 

alapkutatáson foglalkoztatott K+F személyzet külföldön vállal munkát. 

 

 

5.3.5. Innováció a mezőgazdasági vállalatokban 

 

A kapcsolódó kérdések és összefüggések megértése nem nélkülözheti a mezőgazdasági 

vállalatok esetében azt, hogy az innováció folyamatát, az ágazati sajátosságokat is figyelembe 

véve, az összefüggéseket a környezettebe ágyazottan vizsgáljuk. A környezet egyes hierarchia 

szintjei az alábbiakban összegezhetők. 

 

1. Az Európai Unió kapcsolódó stratégiája, az „Innovatív Unió” . 

2. Országos szinten az Új Széchenyi terv Innováció Programja. 

                                                           
6
 A technológiai rés nem más, mint a jelenlegi teljesítmény és a jövőben lehetséges teljesítmény közötti 

különbség (rés, hányad, hiány) áthidalása. Nagyságát a technológiai fejletségi szint meghatározása adja. A 

technológiai fejlettségi szint mutatója szintetikus mutatószám, amelyet a kiválasztott tudományigényes 

ágazatokban számítottak ki a szabadalmak száma, az export-részarány, a hozzáadott érték és a tudomány-igényes 

termékek export-részarány mutatóinak szintetizálásával. 
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3. Az adott térbeli egység (régió) szintjén a K+F, mint versenyképességi   

4.  tényező helyzete. 

5. A lokális szint, azaz a mezőgazdasági vállalat innovatív jellege. 
 

Az 1. , 2. és a 3. szint kapcsolódó kérdéseit az előző fejezetben megismertük. A továbbiakban 

az innováció vállalati szinten történő elemezésével foglalkozunk. 

 

Az előzőekben vázoltak alapján megállapítható, hogy az innovációval kapcsolatos nézetek, 

felfogások az ipari termelést és szolgáltatásokat veszik alapul, a mezőgazdasági termelés 

nincs nevesítve. Ugyanakkor az innováció egyes területei, mint például a technológiai-

innováció, termék innováció, marketing innováció stb. azonban – differenciált mértékben 

ugyan - a mezőgazdasági termelésre is értelmezhetők, sőt az innováció az ágazat 

versenyképessége szempontjából ugyanúgy meghatározó, mint más szektorok 

vonatkozásában.  

 

A mezőgazdasági termelés feltételrendszerét és jellegzetességeit alapul véve belátható, hogy a  

vállalatok pozíciója más, mint egy iparvállalaté. A sikeres vállalati innováció feltételei, mint 

például; a hatékony információs rendszer, a minőség biztosításának követelménye, a 

gyorsaság, kooperáció, az externális hatások kezelése, az időben történő visszavonulás, a 

vezetői elkötelezettség és vezetői készségek, stb. nem minden esetben állnak fenn, illetve 

igazak a mezőgazdasági vállalatokra.  

 

Az előzőekben vázolt egyes feltételek, mint például a gyorsaság – amely az új igényekre való 

időben reagálást jelenti – a biológiai folyamatok időbeni lefolyása miatt nagymértékben 

behatárolt. A minőség biztosítása jogos elvárás, de például a növénytermesztésben a termelés 

kitettsége miatt nagy a kockázat, a kedvezőtlen időjárási viszonyok akár a betakarítás 

fázisában is úgymond „keresztülhúzhatják” a számításokat, gondoljunk csak az esős 

időjárásra a kalászosok betakarításakor és az ennek hatására bekövetkezett gombafertőzés 

miatti minőségromlásra, vagy a kártevők és korokozók „áldásos” tevékenységére. Azt is látni 

kell, hogy az innováció folyamatában az ipar és szolgáltatások területén hatékonyan 

alkalmazott módszerek – például a prototípus gyártása - a mezőgazdasági vállalatok esetében - 

szintén az ágazati illetve a termési sajátosságok miatt - nem minden esetben alkalmazhatók, 

mechanikusan nem vehetők át.  A mezőgazdasági vállalatok helyzete tehát az innovációt 

illetően is sajátosnak ítélhető. 

 

Az innováció mezőgazdasági területen való alkalmazása, annak eredményei szintén jelentős 

változásokon mentek keresztül.  Az ágazatot is érintő változások együttes hatása 

kölcsönhatásának eredőjeként, az agrár innováció területén is új helyzet állt elő. Husti (2013) 

véleménye szerint „az agrár innováció magyarországi rendszerének jelenlegi állapota nem 

teszi lehetővé a hagyományos K+F-re épülő innovációs modell tevékenységeinek követését.” 

Ennek okát abban látja, hogy a rendszerváltás előtti állapot, az ágazati innovációs rendszer 

szereplői között fennálló együttműködés jelenleg már nem létezik, szétesett, az 

érdekviszonyok is átrendeződtek. Úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi helyzetben – a szükséges 

feltételek hiánya miatt – az adaptív innovációs modell követése lehet csak célravezető az 

érintettek számára.  

 

A jövőt illetően – ahogy ezt láttuk - az innováció feltételrendszere kirajzolja az érintettek 

mozgásterét. A kérdés csak az, hogy a vállalakozások innovációs aktivitása hogyan alakul. 

Egy kapcsolódó magyarországi felmérés eredményei alapján a vizsgált 2007-2009. 

időszakban a vizsgálatba vont vállalkozások 27,7%-a termék innovációt, eljárás-és szervezési 
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innovációt 17,4%-a és marketing innovációt 19,6%-a folytatott. Husti (2013) szerint: 

”kijelenthető, hogy a magyar mezőgazdaságot az innováció juttatta nemzetközileg is ismert, 

sőt több területen elismert pozícióba”. A szerző e kijelentését a rendszerváltást megelőző 

évtizedekben elért eredményekre alapozva fogalmazza meg. Mindez egyértelműen bizonyítja, 

hogy a mezőgazdaság az innováció kedvező területét jelenti.  

 

Mára a helyzet jelentősen megváltozott, mivel az innováció modelljei zavartalan működése 

feltételrendszerének egyes elemei hiányoznak. Fontos annak hangsúlyozása, hogy a 

mezőgazdasági termelés sajátosságait – például KKV-k száma, tőkeerőssége, üzemméretek, a 

termelés biológiai elemei stb. - sem lehet figyelmen kívül hagyni a helyzet értékelésénél. A  

termelési folyamat sajátosságai miatt a mezőgazdasági vállalatok alapvetően a kapcsolódó 

szakterületek innovációjának eredményeit használják fel, mintegy ötvözik azokat a termelési 

folyamatokban. Az innováció és a kapcsolódó kölcsönhatásokat a mezőgazdasági 

vállalatokban az 5.13. ábra szemlélteti.  

 

 

5.13. ábra: A mezőgazdasági műszaki fejlesztés hatótényező 
Forrás: Husti, 2013. alapján saját(Pupos T.)  szerkesztés 

 

A szerző véleménye alapján a mezőgazdaságban az 5.13. ábrán látható innovációk gyakorlati 

megvalósítása a vállalatokban a műszaki fejlesztés révén valósulhat meg. Az ábra egyes 

elemei mondhatni teljes mértékben lefedik – a már tárgyalt - a termelési folyamat, mint 

termék előállítási rendszer tényezőit.  Az ábra alapján az is látható, hogy a biológiai, kémia és 

technikai innováció – mint hatótényezők – maguk is egy innovációs folyamat eredményei.  

 

A mezőgazdasági vállalatok esetében az innováció fő területét a termesztés-, és 

tartástechnológiák jelentik, és gyakorlati megvalósítása alapvetően a műszaki fejlesztés 

keretében valósul meg, ami jelentős forrásokat igényel, anyagi áldozattal is jár. A rendszerbe 

történő beavatkozás, konkrét kutatási eredmények átvételét, és gyakorlati alkalmazását jelenti. 

Gondoljunk csak a fajta megválasztásának fontosságára, a precíziós technológiák 

mezőgazdasági alkalmazását lehetővé tevő kutatási eredmények felhasználására, a korszerű 

erő- és munkagépekre stb. Az új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

– szintén a jelentkező sajátosságok miatt – eléggé differenciáltak. Jól példázza ezt a 

növénytermesztés kitettsége, az ezzel járó kockázat, szemben az állattenyésztés egyes 

ágazataival például a sertés, a brojler hízlalás stb. 
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A fajta, tartástechnológia, és innováció kölcsönhatásait, szerepük fontosságát jól tükrözik az 

5.2.  és 5.3. táblázatokban szereplő adatok is. Horn (2009) szerint egy kg mellfilé (5.2. 

táblázat) előállításának hatékonysága a fontosabb ráfordítások esetében rendkívül jelentős 

mértékben javult. A különböző brojler hízlalási rendszerek környezeti hatásairól a 5.3.  

táblázat adatai tájékoztatnak.  

 

5.2. táblázat: Egy kg mellfilé előállításának fontosabb ráfordításai brojlercsirkénél 

 

Brojler 

típusa, 

év 

1 kg mellhús előállításához szükséges 

Takarmányigény 

(kg) 
Ivóvíz 

(liter) 

Takarmánytermelés 

Vízigénye 

(liter) 

Termelt trágya 

mennyisége 

(kg) 

1978 20 40 20 000 23 

1998 11 22 11 000 13 

2008 7 14 7 000 8 
 

Forrás: Horn, 2009. 

 

 

5.3. táblázat: A különböző brojler hízlalási rendszerek főbb környezeti hatásai 1 tonna 

hús előállítása esetén 

 
 

Megnevezés Hagyományos Organikus Kifutós 
(nem organikus) 

Energiafelhasználás (MJ) 12 000 15 800 14 500 

Üvegházhatás /kg CO2 egyenérték 100 év/ 4 570 6 680 5 480 

Légkörsavasítás / kg SO2 egyenérték/ 173 264 230 

Termőföld igény (ha) 0,64 1,40 0,73 
 

Forrás: Williams et. al., 2006., hivatkozik: Horn,2009. alapján saját szerkesztés 

 

 

Az elért kutatási eredmények, mint innovatív technológiák gyakorlati alkalmazására, 

példaként említhető a növényvédelem területe, ezen belül is a biológiai növényvédelem. Nem 

túlzás azt állítani, hogy az e területen végzett K+F a mezőgazdaság innovatív ágazata lehet.    

 

A modern táplálkozási és életviteli trendek, az egészségtudatos életmód - biotermékek iránti 

igény növekedése - a funkcionális élelmiszerek iránti kereslet növekedését jelzik, ami e 

termékek vonatkozásában – mint alapanyagok – új vagy újszerű tartás-, és 

termesztéstechnológiák alkalmazását is igényli.   

 

Az innovatív technológiák alkalmazása a tárolás területén is megvalósult a mezőgazdaságban. 

Gondoljunk itt a kertészeti termékek – alma, körte stb. - ULO technológiával üzemelő 

hűtésére. E kultúrák esetében a marketing területén is kényszerítően hat az innovatív eljárások 

alkalmazása. A menedzsment területén is találkozhatunk innovatív megoldásokkal, 

szervezetfejlesztés, kiszervezések stb.  
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Az EU tagállamainak többségében az innováció közvetítését a farmerek felé jól kiépített és 

működtetett intézményrendszer is segíti. Az állami és magán szaktanácsadási rendszer szerepe 

e vonatkozásban nem vitatható.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a mezőgazdaság sem vonhatja ki magát az innováció 

rendszere alól. A fenntarthatóság és versenyképesség biztosításának követelménye miatt az 

innováció vázolt területei a mezőgazdasági vállalatokra is érvényesek. Az innováció céljai, 

mint a minőségi termék előállítása, a piac által generált termékválaszték bővítése, a 

bérjellegű kiadások, a környezetszennyezés csökkentése, a biomassza energetikai célú 

felhasználása, a változó szabályokhoz való alkalmazkodás stb. jelen kell, hogy legyenek a 

mezőgazdasági vállalatok életében is.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Definiálja az alapkutatás, a célzott alapkutatás és tiszta alapkutatás fogalmakat? 

2) Definiálja az alkalmazott kutatás fogalmát? 

3) Definiálja a fejlesztés fogalmát? 

4) Értelmezze a kísérleti-fejlesztés fogalmát? 

5) Értelmezze a kutatás-fejlesztés fogalmát? 

6) Definiálja az innováció fogalmát? 

7) Foglalja össze az Oslo kézikönyv új definíciójának lényegét? 

8) Értelmezze a termék-innovációt? 

9) Értelmezze az eljárás-innovációt? 

10) Értelmezze a marketing- innovációt? 

11) Értelmezze a szervezési-szervezeti innovációt? 

12) Mit ért az innovációs együttműködések fogalmán? 

13) Mit ért a nyitott információs források fogalmán? 

14) Mit ért a tudás és technológia megszerzése fogalmán? 

15) Vázolja a K+F+I kifejezés mód elemeinek kölcsönhatásait? 

16) Vázolja a lineáris innovációs modellek hátrányait? 

17) Vázolja a Rothwell-féle innovációs modell főbb sajátosságait? 

18) Vázolja és értelmezze a regionális innováció elméleti keretét? 

19) Vázolja a mezőgazdasági termelés sajátosságait és az innováció kapcsolatát? 

20) Miben látja az innováció és a műszaki fejlesztés kapcsolatát a mezőgazdaságban? 

21) Lényegre törően vázolja az EU kapcsolódó stratégiájának főbb elemeit? 

22) Vázolja a mezőgazdaság innovációval kapcsolatos programjait? 

23) lényegre törően vázolja az innováció intézményrendszerét? 

24) Lényegre törően vázolja az Új Széchenyi Terv Tudomány – Innováció programja-t! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hozzon példát a biológiai innovációra a szántóföldi növénytermesztésben? 

2) Hozzon példát a biológiai innovációra a növényvédelemben? 

3) Hozzon példát a biológiai innovációra az állattenyésztésben? 

4) Hozzon példát a kémiai innovációra a szántóföldi növénytermesztésben? 

5) Hozzon példát a kémiai innovációra az állattenyésztésben? 

6) Hozzon példát a technikai innovációra a szántóföldi növénytermesztésben? 

7) Hozzon példát a technikai innovációra az állattenyésztésben? 

8) Lát-e lehetőséget a CO2 csökkentésére a mezőgazdaságban? 

9) Hozzon példát a megújuló energiahordozókra a mezőgazdaságban? 

10) Lát-e lehetőséget a mezőgazdaságban az energiatakarékosságra? 

11) A megújuló energiahordozók fokozottabb alkalmazása. 
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12) Energiatakarékosság, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése. 

13) Hosszú távú gazdaságos, környezetkímélő és biztonságos villamos energiaellátás. 

14) Hozzon példát az alapkutatásra? 

15) Hozzon példát az alkalmazott kutatásra? 

16) Hozzon példát a fejlesztésre? 

17) Hozzon példát a kísérleti-fejlesztésre? 

18) Hozzon példát a szervezési-szervezeti innovációra? 

19) Hozzon példát az innovációs együttműködésekre?  
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6. A stratégiák megvalósulásának színtere, a fontosabb sajátosságok és 

kölcsönhatások 
 

 

Nemes Nagy (2009) munkájában az alábbiakat írja: „Nincs a társadalom működésének olyan 

szelete, amelyben a térbeliség ne volna jelen, hisz fel sem ismert pszichológiai és társadalmi 

mechanizmusokban, kényszerekben, szabályozási (jogi, gazdasági) korlátokban s tudatos 

döntésekben egyaránt átszövi, befolyásolja az egyes emberek, s nagyobb társadalmi csoportok 

életét.” ….A Hol élsz? kérdése, sohasem volt még talán annyira feszítően aktuális, mint 

napjaink világában, ahol a globalizálódás, az egymásra utaltság és a mély széttagoltság 

egyaránt jelen van.” Messzire vezetne, és nem lehet célunk, hogy az idézetben benne rejlő 

valamennyi kérdést felszínre hozzuk és kifejtsük. Figyelembe véve az érintettek szakmai 

előéletét, csak azokkal a fogalmakkal, téregységekkel foglalkozunk, amelyek szorosan 

kapcsolódnak a mezőgazdasági vállalatok stratégiai menedzsmentje ismeretanyagához. 

 

 

6.1. A vidék, mint a mezőgazdasági termelés színtere, helyzete és sajátosságai 

 

A gazdálkodás új feltételeihez és azok mondhatni folyamatos változásaihoz való 

alkalmazkodás csak akkor lehet sikeres, ha több kapcsolódó kérdés megválaszolásához új 

megközelítési módot is alkalmazunk. Ennek legfontosabb elemeként a regionális tudományok 

által definiált és sok vonatkozásban kikutatott kategóriák, nevezetesen a térbeliség kapcsolódó 

ismeretanyagát kell megemlíteni. Úgy ítéljük meg, hogy a mezőgazdaság helyzetének reális 

értékelésénél, a stratégiák megfogalmazásánál ma, már nem lehet nélkülözni olyan fogalmak 

értelmezését, mint; a külső és belső tér, a vidék, a regionalizmus, a vidékgazdaság stb. E 

fogalmak értelmezése, a kapcsolódó sajátosságok figyelembe vétele és kezelése a 

mezőgazdaság stratégiáinak kidolgozásánál sem nélkülözhetők. Ahogy ezt a későbbiekben 

látni fogjuk a különböző stratégiák megfogalmazásánál a térnek meghatározó szerepe van. 

Ez különösen igaz a mezőgazdaságra, mivel a mezőgazdaság a vidékgazdaság, mint 

téregység meghatározó eleme.  

 

Legtágabb értelmezésben a térbeliségről akkor beszélünk, amikor azt a társadalmi gazdasági 

folyamatok színtereként is értelmezzük. A tér különböző egységei/szintjei gazdasági és 

társadalmi érdekekkel egyaránt jellemezhetők, és ezek alapján jól elkülöníthetők. A tér egyes 

elemei és szintjei sajátos jegyekkel is bírnak. A sajátosságok közül kiemelendők a gazdasági 

és természeti adottságok. E sajátosságok, a mindenkori politikai és gazdaságpolitikai 

nézeteknek és eszközrendszernek vannak alárendelve és ennek eredményeként kedvező vagy 

kedvezőtlen feltételként is értékelhetők, hatással vannak a gazdasági fejlődésre és annak 

elemeire is.  

 

„Külső” tér: A társadalomnak a földrajzi térhez kötött lokalizált tere. Ebben az esetben 

meghatározott földrajzi egységhez – terület, térség, régió, település – rendelve történik a 

társadalmi és gazdasági jellemzők vizsgálata.  

 

„Belső” tér: Az egyes társadalmi szférák megkülönböztetésének a tere. Tehát az egyes 

társadalmi szféráknak a földrajzi helyhez-kötéstől elválasztott – de azzal is összefüggő - 

relációs viszonyainak az összessége.  A társadalmi szférák azonban nem csak földrajzi 

értelemben vett térhez kapcsolódóan mutatnak sajátosságokat, hanem önmagukban is.  A 

gazdaság szereplői maguk is teret generálnak. Egyenlőtlenség van közöttük, például a 
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jövedelmezőség, függési kapcsolatrendszerek vonatkozásában, ugyanakkor egymás 

versenytársai, beszállítói is stb.  

 

Látni kell, hogy amikor társadalmi térről beszélünk, a társdalom külső és belső terét 

egyidejűleg és együtt értelmezzük. Azaz a külső és belső tér együtt alkotja a társadalmi teret. 

Ebből következik, hogy a társadalmi szférák valódi tere a belső tér, mint relációs viszonyok 

összessége, és a külső tér, az adott társadalmi szféra természeti térbeniségének tekinthető. A 

külső terek tehát a földi térhez kötött, lokalizált elemek.  
 

A külső és belső tér azonossága a távolság és a lokalizáltság fogalmak értelmezésében is 

felfedezhető. Ezt az alábbiak szerint értelmezhetjük: például. „Két vállalat közel van 

egymáshoz”. E megfogalmazásban a „közelség”, mint távolság kap értelmet, és a 

legfontosabb térelem. A lokalizáltság a földi, földrajzi térhez való kötöttséget fejezi ki. (Egyre 

többet lehet hallani a lokális termékek, lokális kereskedelem szerepéről stb.) 

 

A külső és belső tér különbözősége a földrajzi térhez kötött szemléletben a közelség az 

egymás fizikai, földrajzi értelemben – egy régióban, egy városban, egy faluban stb. -

értelmezést jelenti. Belső térben viszont a gazdaság kategóriái szerinti hasonlóságot 

értelmezzük, például hasonló vállalati méretet (vállalati formák kategorizálása méret 

szerint, kis- és középvállalkozások), azonos termelési profilt (azonos termelési típus, 

növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok, vegyes gazdaságok) stb. jelent. 

 

A tér, térbeli fogalmakat bizonyos elemek egyenlőtlenségére és rendezettségére vonatkozó 

megállapításokhoz, a terület, területi fogalmakat lehatárolt területegységekre, térrészekre 

vonatkozó megállapításokhoz kell kötni.  

 

A társadalmi tevékenységek jellegét alapul véve, a gazdaság ágazatai, mint a mezőgazdaság, 

a különböző iparágak, és a szolgáltatások a földrajzi térhez kötött tereket is lehatárolják. 

Mivel a társadalmi gazdasági jelenségek dimenziója a tér, szükségünk arra, hogy – a teljesség 

igénye nélkül - csoportosítsuk és értelmezzük az egyes térelemeket, prioritást adva a 

mezőgazdaságnak. A gazdasági tevékenység a térben folytatott anyagi tevékenység, a tér 

lehatárolt egységén folyik, úgymond használja, igénybe veszi a teret. A gazdasági 

tevékenységen túlmenően fontos látni, hogy a társadalom irányítási struktúrája, rendszere sem 

nélkülözheti a térbeliség és a térelemek értelmezését, mivel a vertikális (az egyes szintek) és a 

horizontális (az egyes területi egységek) dimenziók rendszere adja azt a keretet, amelyre a 

társadalom térbeli tagozódása, az irányítás, a közigazgatás stb. épülhet. A tér elemei közül, az 

alábbi térelemeket, téregységeket tartjuk fontosnak értelmezni:  

 

Régió: Hasonlóan a vele szoros kapcsolatban lévő más fogalmakhoz, például terület, térség, 

körzet stb. - társadalmi térkategória (Nemes Nagy, 1998). Lehatárolt téregységet jelent, 

amelyet különböző térelemek rendezettsége és egyenlőtlensége jellemez. A hierarchia 

szintjeit alapul véve a települési szint fölé és a nemzeti szint alá helyezhető el.  

 

Agg (2009) az alábbiak szerint adja meg a régió átfogó definícióját: „A régió lehatárolt 

területi egység a nemzeti és települési szint között, amelyet a társadalmi folyamatok széles 

körét átfogó, soktényezős társadalmi-gazdasági kohézió (regionalizálódás), az érzékelhető 

regionális identitás-tudat valamint az érdemi irányítási kompetenciájú és önállóságú 

regionális intézmények rendszere (regionalizmus) fog tartósan egységbe.”      
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Táj: A régióhoz legközelebb álló természeti térkategória: „A táj térkategória, … a térnek 

olyan, a szomszédságtól a hierarchia  szinteknek megfelelően többé-kevésbé elhatárolható 

egysége, amely a természeti és antropogén (emberi) folyamatok és törvényszerűségek 

kölcsönhatására egyéni sajátosságokkal rendelkezik.” (Marosi, 1980).   

 

Ahogy erre már az előzőekben utalás történt, a gazdasági tevékenység a tér lehatárolt 

egységén folyik, és szerepéből adódóan ezért az egyik legnagyobb térfelosztó szférának 

tekinthető, azaz teret generál. E hatások térelemei az alábbiak:   

 

Gazdasági tér: A tér egyik sajátos vetülete. Létezése a nemzetközi és a hazai piaci 

kapcsolatok erőviszonyaiban, a gazdasági ráfordítások és hozamok arányaiban, a piaci 

viszonyokban, az eltérő ár- és értékviszonyokban, a különböző szállítási tarifákban, a 

támogatási- és elvonási formák konkrét területi hatásaiban” jelennek meg (Zoltán, 1984). 

 

Körzet: A gazdasági tér egységeként értelmezhető. A mezőgazdasági terek felosztásánál 

használt téregység. „A termelés olyan területi elhelyezését jelenti, amely az egyes területek 

gazdasági, természeti feltételeinek megfelelő komplex egységbe foglalja a terület termelési 

ágait és a szükségleteket a területi munkamegosztás alapján.” (Erdei, 1968). 

 

Enyedi (1975) szerint „Körzetnek olyan egységek tekinthetők, amelyek adott ismérvek 

szempontjából homogének. Azonos módon reagálnak a gazdaságpolitikai változásokra, így a 

tervezés területi egységeiként is számba vehetők.” 

 

A körzetek szerepét, térbeli elhelyezkedését bizonyítja például az állatállomány regionális 

megoszlása (fajtánként), az ültetvények (szőlő, gyümölcs), a borvidékek, egyes szántóföldi 

kultúrák stb. területi elhelyezkedése, koncentrációja.  

 

Rechnitzer (1994) szerint a körzetek „olyan összefüggő térségek, amelyek valamely gazdasági 

jelenségcsoport, vagy kapcsolatrendszer szempontjából egységként viselkednek.” A szerző az 

alábbi körzeteket különíti el; Komplex gazdasági körzetek: „A gazdaság egészének minden 

jelentős elemének térbeli integrációját” jelentik. Vonzáskörzetek: A gazdaság alacsonyabb 

szintű integrációját jelentik. Homogén körzetek: „A gazdaság egyes tipikus, - a konkrét 

vizsgálatoknak megfelelően változó jelenségei szerint képzett, meghatározott ismérvek 

alapján homogénnek tekintett téregységek.” Irányítási-gazdasági körzetek: Lehetnek 

Funkcionálisak: Területi államigazgatási körzetek, általában vonzáskörzet jellegűek. 

Homogének: Az ágazati irányítási egységek sorolhatók ide, ezeknek nincsenek objektív 

lehatárolási ismérveik. (A lehatárolás az egyedi irányítási feladattól függ). 

 

Vidék: A természeti, gazdasági és társadalmi tér sajátos, komplex téregysége. Számos 

felfogás, értelmezés tükröződik vissza a meglehetősen sok fogalomban. Azt mondhatjuk, 

hogy nincsenek objektív meghatározások, és megoldások a vidék fogalmához kapcsolódóan. 

A vidék nem tévesztendő össze a vidéki területtel. A vidéki területhez különböző 

ökoszisztémák kapcsolódnak. E ökoszisztémákat az emberek közösségei – a vidéki társadalom 

tagjai, csoportjai, - teszik teljessé. Tevékenységük sokoldalú kapcsolatot, sajátos 

településeket, mesterséges környezetet, intézményrendszert, kultúrát, gazdaságot teremt és 

tart fenn. 

 

A fogalomhoz a meghatározások alapján több jelentés is társul. A Vidékfejlesztési 

Minisztérium által elkészített tanulmányban az alábbi megfogalmazás szerepel: 

„Vidékfejlesztés alatt olyan komplex tevékenységet értünk, melynek végső célja az, hogy a 
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vidéki térségek – elsődlegesen társadalmi érdekből – a társadalomban betöltött gazdasági, 

ökológiai és szociális funkciók ellátására tartósan képesek legyenek.”(FVM, 1997). 

 

A vidékfejlesztés előzőnél tágabb értelmezését tartalmazzák az alábbi megfogalmazások: 

„….A gazdasági, ökológiai és szociális funkciókat a vidéki térségek végső soron társadalmi 

érdekből látják el, ezért a társadalomnak ezt anyagilag is el kell ismernie. A gazdasági 

fejlődéssel ugyanis a vidék minden tekintetben egyre sérülékenyebbé válik, különösen a 

fokozódó környezetterhelés, továbbá az iparosítás és az városiasodás térigénye 

következtében.”(FVM,1998).  

 

Az elmondottakat összefoglalva megállapítható, hogy a térbeliség vertikális és horizontális 

egységei alkotják a társadalom és benne a gazdaság működésének keretét. A területfejlesztés 

céljainak megvalósítása teszi lehetővé annak a központi váznak a létrehozását, felépítését, 

amelyre – a rendelkezésre álló erőforrások által behatároltan – a vidékfejlesztés stratégiai 

céljainak megvalósítása, mintegy életre kelti, azaz működteti a társadalmat és benne a 

gazdaságot, mint rendszert egyaránt.   Ebből következik, hogy a mezőgazdasághoz 

kapcsolódó stratégiák sem élhetnek önálló életet. A reális stratégiák megfogalmazása csak 

egy tágabb és szűkebb környezetbe ágyazottan, rendszerszemléletű megközelítésben történhet.  

 

 

6.2. A vidékgazdaság és benne a mezőgazdaság értelmezése, főbb erőforrásai  

 

A vidék fogalmának értelmezése alapján belátható, hogy az egy olyan téregység, amelynek 

sajátos funkciói vannak, és jellemző sajátossága, hogy  

 a földrajzi térben távolabb van a nagyvárostól, 

 településszerkezete eltér a városétól (lazább településszerkezet jellemzi), 

 a városétól eltérő életmód jellemzi, 

 más, sajátos értékrendet jelenít meg.  

 

A vidék speciális funkciói közül kiemelendők a gazdasági funkciójához kötődő 

tevékenységek, amelyek alapvetően a mezőgazdasághoz, a természeti környezethez 

kötődnek. A vidék sajátos, de társadalmi szempontból rendkívül fontos funkciója a környezet 

és benne a természeti értékek védelme, megóvása. A természet közeli életmód és mentalitás, 

az ettől elválaszthatatlan egymásrautaltság, a közösségi kapcsolatok, az együttműködést 

szolgáló és bizonyító hálózatok is a vidék egyedi és fontos sajátosságát képezik. Az 

értékrendet, a kultúrát megtestesítő egyedi jegyek a 

 nyelvhasználatban (különböző tájszólások), 

 településszerkezetben (tanyák, falvak, stb.) 

 építészeti sajátosságokban (tájjellegű épületek) 

 a gasztronómiában (specifikus ételek és italok) 

 a népviseletben, 

 a különféle társadalmi csoportok, rétegek, alakzatok (nemzetiségek) 

 

jelennek, illetve jelenthetnek meg. A fentiekben vázolt sajátosságokkal is magyarázható, hogy 

a vidék változásának dinamikája kisebb, tehát csak lassúbb változásra képes, és a változások 

időtávja e dinamizmusnak megfelelően alakul.  

 

Azt is látni kell, hogy a vidék funkciói, egyedi sajátosságai közfunkciókat és közértékeket 

képez, és ezek sem a társadalom, sem pedig az egyén – az emberi lét - számára nem 

nélkülözhetők.( Glatz, 2008).   
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Az előzőekben vázolt sajátosságok döntően a térben jelennek meg. Ebben az összefüggésben 

a tér a helyek sokaságát jelenti. Azok a térségek ahol az említett sajátosságok és funkciók 

vannak túlsúlyban (alacsonyabb népsűrűség, mezőgazdasági termelés, alacsonyabb 

jövedelemtermelő képesség, természet közeli vagy azt hasznosító életmód stb.) nevezzük 

vidéki térségnek. A városi jogállással bíró településeket is a vidékhez soroljuk, ha a fenti 

funkciók és sajátosságok érvényesülnek rájuk. A vidék és a város között szoros kapcsolat van. 

A vidék olyan erőforrásokat és javakat nyújt a város számára, amelyek nélkül a városi 

funkciók nem működhetnek jól, például élelmiszer, munkaerő, turisztikai szolgáltatások stb.   

 

Az európai politika a kilencvenes évek elején fordul a vidék felé. E mögött több ok is 

nevesíthető, melyeket az alábbiakban foglalunk össze. 

 Az okok közül első helyen kell említeni, hogy a mezőgazdasági termelés – melynek 

színtere a vidék – finanszírozását meg kellett változtatni. 

 Következő okként kell említeni a regionális politika előtérbe kerülését.  

 További fontos okként kell megemlíteni, hogy a környezeti elemek egyre inkább 

felértékelődtek. Ez a felértékelődés a gazdaságban, az emberek életvitelében, de a 

különböző ideológiákban is - pl. zöld mozgalmak – jelentkezett. A környezeti elemek 

elsődleges színtere szintén a vidék.  

 A természet felé fordulás, az egyre nagyobb érdeklődés a természeti értékek iránt, 

magával hozta a kulturális adottságok felértékelődését is. 

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a fentiekben említett okok különböző változásokat 

generáltak, végső soron egy új életszemlélet és életmód erősödését indították el, amelyhez 

egy új szemléletű fejlesztéspolitika is társult. Az új fejlesztéspolitika lényege abban foglalható 

össze, hogy a felülről vezényelt un. „top down” szemléletet az alulról induló „bottom up” 

szemlélet váltotta fel. Ez a szemlélet tehát az egyedi, helyi sajátosságok feltárását és azok 

hasznosítását, ha úgy tetszik értékesítését – megcélzó fejlesztési koncepciók, stratégiák, 

kidolgozását követeli meg. A stratégiák gyakorlati megvalósításában tehát rendkívül fontos 

szerepet kapnak az érintettek, pontosabban azok mentalitása. Az elvárásoknak megfelelni 

képes közeg szintén a vidéki közösségekben található meg. Azt mondhatjuk, hogy a vidék 

jövője az európai és nemzeti közpolitikák rangjára emelkedett. Ennek eredményeként a 

kapcsolódó dokumentumokban, fejlesztési stratégiákban a vidékre vonatkozó intézkedések 

egyre nagyobb hangsúlyt és önállóságot kaptak.  

 
A gazdasági téregységen létrejövő és működő gazdaság a regionális gazdaság, azaz 

vidékgazdaság. A vidékgazdaság – más regionális gazdaságokhoz hasonlóan – különböző 

ágazatokkal (szektorokkal) rendelkezik. Az egyes ágazatok – sajátosságuk miatt – különböző 

térhasználati, ezen belül eltérő erőforrásokat illetve azok eltérő kombinációit igénylik.  

 

Egy ipari termék gyártásának térhasználat és erőforrás igénye más, mint egy olyan ágazaté, 

mint a mezőgazdaság, amely az adottságként rendelkezésre álló természeti erőforrásokat 

használja fel a termeléshez, vagy a jelentkező egyre nagyobb igényekhez alkalmazkodva 

például a tájat, és benne az egyediséget jelentő táj biodiverzitására építve, az ökoturizmus 

keretében, egy tematikus utat, mint terméket kínál a turista számára. Az ipari termék 

előállítója szennyezi a környezetet, veszélyezteti a táj, a természeti értékeket. Érdekellentétük 

tehát abból fakad, hogy küldetésük más, de inputjaik, mint erőforrások vagy azok 

meghatározó hányada közös. Ez az egyszerű példa is jelzi, mintegy előre vetíti azokat a 

kérdéseket, problémákat, amelyeket a kapcsolódó stratégiák megfogalmazásánál figyelembe 

kell venni. A vidékgazdaság értelmezését és struktúrájának jellemzését illetően, Fehér (2005) 

munkáját vesszük alapul: „A „gazdasági struktúra” kategóriát adott gazdaságnak tágabb 
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értelmében vett jellemzésére használják. Ennek megfelelően mi a vidékgazdaságot jellemző 

struktúrát a gazdasági ágazatok (szektorok) közötti erőforrás és gazdasági teljesítmény 

megoszlásaként (ideértve a térbeli megoszlást is), erőforrás használati kombinációként és a 

gazdasági szereplők közötti térgazdasági viszonyokként értelmezzük.”  A vidékgazdaság 

gazdasági struktúráját, a szerző értelmezésében a 6.1. ábra szemlélteti.    

 

A vidékgazdaság definícióját és a megismert fogalmakat is alapul véve, megállapíthatjuk, 

hogy az, mint külső és mint belső tér egyaránt értelmezhető. Mint külső tér, - földrajzi 

értelemben – lehatárolható. Feltételezhető és ezért elfogadhatjuk, hogy a vidékgazdaság – 

mint külső tér - területi egysége egy adott régió.  A régió fogalmát értelmeztük, tudjuk, hogy 

a hierarchikus szintekben hol foglal helyet, hogy széleskörű társadalmi, gazdasági folyamatok 

zajlanak a régióban, ezért a régióban megtalálható lehetséges szereplők, egyben a 

nemzetgazdaság alapegységeiként is definiálhatók.  A 6.1. ábra alapján, az üzleti 

vállalakozások a különböző gazdasági szektorok, nevezetesen; helyi feldolgozó és építőipar, 

szolgáltatás, mező-, és erdőgazdaság, helyi alapanyag termelés. E szektorok – mint üzleti 

vállalakozások - állítják elő, termelik meg azokat az outputokat, amelyek közvetlenül, vagy 

közvetve szükségleteket elégítenek ki, anyagi javak vagy szolgáltatások formájában, és ezek 

a termelési (értéktermelő) folyamatok eredményei.  

 

Belátható, hogy a régió, illetve az adott térség erőforrásokkal való ellátottsága 

nagymértékben befolyásolja az üzleti vállalkozások működését, végső soron az általuk 

előállított termékek versenyképességét. Mivel céljuk – ahogy ezt az előzőekben már érintettük 

– azonos, de küldetésük eltérő ezért belső teret generálnak. Ezt a teret, az erőforrásokért való 

verseny, a munkamegosztás által is meghatározott pozíciójuk, az érintettekkel fennálló 

kapcsolatuk stb. gerjeszti és hozza létre. Az is egyértelmű kell, hogy legyen számunkra, hogy e 

területi egységek nem függetleníthetik magukat szűkebb és tágabb környezetüktől, azokkal 

nagyon szoros kölcsönhatásban vannak. Tehát részei egy nagyobb dimenziójú külső és belső, 

illetve gazdasági térnek. E terek – ahogy ezt a 6.1. ábrán nyilakkal és szaggatott vonalakkal 

ábrázoltuk – hatnak rá. E hatások érvényesítése a stratégia célok gyakorlati megvalósítása 

céljából kidolgozott támogatási és szabályozó rendszerekben, a fogyasztói igényekben és azok 

közvetítésének eszközrendszerében jelennek meg. E rendszerek „gazdái” is elemei a 

vidékgazdaságnak, hisz az állam, a non profit szervezetek, mint a nemzetgazdaság szereplői, 

regionális intézményrendszerükkel fizikailag is jelen vannak. Jelenlétük fontos tényezőként 

kezelendő, gondoljunk csak az egyes körzetek definícióinak értelmezésére.  

 

Az adott területi egység pozíciója szempontjából rendkívül fontos szereppel bírnak azok a 

kapcsolati viszonyok, amelyeket a területi egység szereplői működésük során – attól 

elválaszthatatlanul - generálnak, hoznak létre.  Hivatkozott szerző e kapcsolati viszonyokat a 

gazdasági struktúra rész-struktúrájaként definiálja, és kooperációs és koordinációs 

struktúrának nevezi. A gazdálkodás jelenlegi feltételrendszerének keretei között, de egyes 

szektorok sajátosságai miatt is, e kapcsolati rendszerek különösen fontos szerepet kapnak a 

területi egységen belüli, és a területi egységek közötti kapcsolati viszonyokat illetően 

egyaránt. E kapcsolati viszonyok nem csak horizontálisan, hanem a térbeliség különböző 

szintjei között is értendők.  

 

A mezőgazdaság tehát a vidékgazdaság meghatározó szektora, működése, a termelés 

sajátosságai miatt, az erőforrások felhasználását illetően is kiemelt területként kezelendő. Az 

erőforrások egy része korlátos, tehát a velük való gazdálkodás módja nem lehet közömbös a 

társadalom számára. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az erőforrások mennyisége, 

milyensége, térbeni elhelyezkedésének pozíciója, a versenyképességben betöltött szerepe stb. 



 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. ábra: A vidékgazdaság gazdasági struktúrája 
Forrás: Fehér (2005) alapján a szerző
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folyamatosan átértékelődik, módosul.  A versenyképesség, a fenntarthatóság, a globalizáció, a 

regionalizáció, stb. hatásai egyre erőteljesebben érvényesülnek és közvetlenül is hatnak a 

társadalom és benne a gazdaság szereplőire. Ezt is figyelembe véve a mezőgazdaság 

stratégiai kérdései, a reális stratégiai célok megfogalmazása sem nélkülözheti az erőforrások 

általános sajátosságainak ismeretét, valamint azok mezőgazdaságra gyakorolt hatásainak 

kiemelt tárgyalását.  

 

Az erőforrások értelmezését illetően - a kapcsolódó forrásmunkákban, - eltérő felfogásokkal 

lehet találkozni. A továbbiakban az erőforrások fogalmán a vidékhez kapcsolódó vagy ott 

megtalálható tényezők összességét, és e tényezők közötti relációs viszonyokat értjük, 

amelyek társadalmi szempontból hasznos, gazdasági szempontból racionális, fenntartható 

időben és térben egyaránt változó célokat szolgálnak (Fehér, 2005). A tényezők összessége 

fogalmán a vidékgazdaság által hasznosítható emberi, természeti, pénzügyi, gazdasági és 

egyéb tényezőket értjük. A vidékgazdaság erőforrásai az alábbiak szerint csoportosíthatók.  

 

Humán erőforrások 

 Vidéki emberek. 

 Vidéki közösségek. 

 Munkaerő. 

 Szükségletek. 

Természeti erőforrások 

 Termőföld. 

 Helyi ásványvagyon. 

 Víz (készletek). 

 Víz-, növény-, és állatvilág. 

Táj és tájképi erőforrások 

Települések és azok struktúrája 

Egyéb erőforrások 

/Infrastruktúra/ 

 

Az infrastruktúra önálló erőforrásként való értelmezése – annak ellenére, hogy önálló 

komplex egységként van jelen a téregységekben – nem nevezhető egységesnek. Abonyiné 

(2003) szerint az infrastruktúra: „Azon hálózatok objektumok, létesítmények, berendezések, 

ismeretek, intézmények rendszere, valamint a kapcsolódó tevékenységek és az általuk nyújtott 

szolgáltatások, amelyek a gazdaság működéséhez, növekedéséhez, a versenyképességéhez, és 

a lakósság életviteléhez, életminőségéhez nélkülözhetetlenek, illetve szükségesek.”  

 

Humán erőforrások. Értelmezése szintén nem egységes. A közgazdászok a termelés alapvető 

tényezői – munkaerő, tőke, föld – egyikének tekintik, holott ma már ennél jóval többről van 

szó. Schultz (1983)  felfogása szerint, a tőke fogalmát ki kell egészíteni a humán-tőke 

fogalmával, mivel a humán tőke „ A tudás és szakképzettség nagyrészt beruházás terméke”. 

Az ezzel rendelkező dolgozók sajátos tőkével rendelkeznek. Ennek megfelelően az emberi 

erőforrás; „ A dolgozók tudást és szakképzettséget kívánó, manuális munkavégző képessége.”  

 

o Vidéki emberek, vidéki közösségek: A humán erőforrások első szintjét képviselik. Más 

a mentalitásuk, életkörülményeik, életmódjuk eltér a városokban élőkétől. Szorosan 

kötődnek a természeti és tájképi erőforrásokhoz. Állandó változásban vannak. 

Makroszintű és mikro szintű változások generálják a változásaikat.  
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o A munkaerő a humán erőforrás második szintje. A helyzetét jól tükröző inaktivitási 

mutató alakulása jelentős aggodalomra ad okot. A legfontosabb tényezőként nem a 

kialakult állapotot, hanem a tudáshoz jutás térfolyamatainak erősen differenciáló 

hatásiban kell nevesíteni. 

 

o A humán erőforrás hierarchiájának harmadik szintjét az időben és térben egyaránt 

változó tág értelemben vett szükségletek – alapvető szükségletek, oktatás, egészségügy 

stb. - jelentik. Erőforrás jellegük abban keresendő, hogy kielégítésük érdekében 

meghatározott cselekvés igényeként jelentkeznek. Az egyén szocializációja során 

alakulnak ki. Az egyénekre és közösségekre egyaránt hatnak. Fontos szempontként 

kezelendő a szükségletek és kielégítésük feltételeinek megléte.     

 

Természeti erőforrások, mint adottságok közül alapvető fontosságúak a mezőgazdasági 

termelés számára a termőföld, víz, víz-, növény- és állatvilág. A mezőgazdasági termelésben 

betöltött szerepüket a velük való gazdálkodás szempontrendszereit más tantárgyak keretében 

– az egyes alapszakokon – már elsajátították.  

 

Táj és tájképi erőforrások szerepének felerősödése – turizmus, rekreáció stb. - jó példája az 

egyes erőforrások jelentősége átértékelődésének.  

 

Települések és azok struktúrája – a táj és tájképi erőforrásokhoz hasonlóan – turisztikai és 

lakóhelyi vonzerővel egyaránt rendelkeznek, képesek ilyen hatást kifejteni. Ezen túlmenően 

azonban a mezőgazdasági termelés folytatása szempontjából is jelentőséggel bírnak.  

 

Egyéb erőforrások közé sorolhatjuk a tőkejellegű pénzügyi forrásokat és a vidéki 

vállalkozásokat, valamint az intézményrendszert.  

 

 

6.3.  A térbeli területi egységek versenyképessége 
 

A közelmúlt időszakának történései, a jelentkező és igazolt tendenciák egyértelműen 

bizonyítják, hogy egy adott térbeli egység erőforrásaival, annak természeti és kulturális 

adottságaival helyben, fenntartható módon való gazdálkodás fontos szerepet kap a regionális 

különbségek csökkentésében és további, új lehetőségeket teremt a térség számára.  Az 

erőforrások mennyisége, milyensége, térbeli elhelyezkedésének pozíciója, a 

versenyképességben betöltött szerepe stb. azonban – az időbeni változásokkal összhangban - 

folyamatosan átértékelődik, módosul.   
 

A versenyképesség a piaci versenyzésre való képességet jelenti, ami a piaci 

pozíciószerzésben, és tartós helytállásban jelenik meg. Az elért helyzetet alapvetően 

 a piaci részesedés mértéke, 

 a jövedelmezőség növelése, 

 az üzleti sikeresség (image) 

 

méri, illetve jelzi. A fogalomban benne rejlik a versenyképesség értelmezéséhez 

elengedhetetlen három fontos sajátosság, nevezetesen, hogy a versenyképességet nem lehet 

általánosságban értelmezni, rögzíteni kell (meg kell határozni) tehát a versenyképességhez 

kötődően az alábbi tényezőket. 

1. A versenyképesség dimenzióját (szintjét). 

2. A versenyképesség tényezőit. 
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3. A versenyképesség mérőszámait. 

 

1. A versenyképesség dimenziója (szintje). Belátható, hogy a különböző piacok (inputok 

piaca, munkaerőpiac, fogyasztási cikkek piaca, stb.), azok térbeni helyzete, kiterjedése 

(lokális, regionális, nemzeti, EU-piaca és világpiac stb.) eltérnek egymástól. 

 

2. A versenyképesség tényezői. A versenyképesség tényezői (szaktudás, természeti 

erőforrások, stb.) egyedi sajátosságokkal bírnak, de ugyanakkor komplex rendszerként 

működve, egy adott esetben a versenyképességnek más-más sajátosságai lehetnek 

meghatározóak. 

 

3. A versenyképesség mérőszámai. A mérőszámok annak a függvényében változnak, hogy mi 

a versenyképesség dimenziója, például régiók, országok, vállalatok esetében a mérőszámok 

lehetnek; termelékenységi mutatók, például regionális GDP/fő és növekedési üteme, a 

régióban a munkatermelékenység és növekedési üteme, a régióban a foglalkoztatottsági ráta és 

változása, a régió nyitottsága (exportja és importja).  

 

A mérőszám annak is függvénye, hogy minek a versenyképességéről van szó, például egy 

adott termék esetében a versenyképesség mérőszámai; költség és ár, minőség, idő, flexibilitás.  

 

A gazdasági fejlődés, a gazdaságban végbement változások kapcsán egyértelművé vált, hogy 

a verseny hagyományos értelmezése nem képes magyarázatot adni számos kérdésre. A 

vállalatok versenyképességét befolyásoló tényezők között is új sajátosságok kerültek a 

középpontba; 

 a gazdasági tevékenységek földrajzi elhelyezkedése, mivel iparágakhoz, a 

versenyelőnyök többsége országon belül csak néhány térséghez, vagy csak egy-egy 

régióhoz, adott esetben egy városhoz kapcsolódik.  

 a távolság és a tér szerepe átalakult, a globalizáció hatására formálódó 

gazdaságokban a legmarkánsabban jelentkező folyamat, a 

 lokalizáció (regionalizáció) erősödése, 

 a decentralizáció és 

 a szubszidiaritás elvének elfogadása. 

 

Ezek a folyamatok elsősorban a tudásalapú gazdasághoz kapcsolódva a fejlett országokban 

szinte mindenütt megfigyelhetők.   

 

A fentiek eredményeként a gazdasági tevékenység bárhol folytatható. A kapcsolódó 

vizsgálatok azonban bizonyították, hogy a globális vállalatok versenyelőnyei, döntően a 

központi telephelynek (székhelynek) helyet adó országtól, mint hazai bázistól függ. Ma, már 

földrajzilag koncentrálódó klaszterek és nem elkülönült vállalatok versengenek egymással. 

Sikerességük egyértelműen a vállalatok, és intézmények lokális kapcsolatától függ.  

 

A régió közgazdasági értelmezése nem a földrajzi értelemben vett térből indul ki, hanem az 

elvont, absztrakt gazdasági térből. A növekedési centrumok (pólusok) elméletére 

támaszkodik. A regionális versenyképesség vizsgálatánál három régiótípust különböztetünk 

meg: 

 

1. Politikai régió (közigazgatási-statisztikai régió) EU NUTS-rendszer 

 közigazgatási 

 területi tervezési, és 
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 statisztikai szempontokat helyez előtérbe. 

2. Csomópont régió 

 a gazdasági tevékenységek térbeli sűrűsödéséből indul ki (egy vagy több 

nagyváros és vonzáskörzete) 

3. Homogén régió azok, amelyek részei nagyon hasonló 

 természeti, 

 társadalmi,  

 gazdasági jellemzőkkel bírnak. 

 

A globalizáció és ennek hatásaként jelentkező globális verseny által indukált, és térbeli 

hatásokkal bíró folyamatai az alábbiakban összegezhetők.  

 

1. Mindegyik piacon erősödik a verseny. Egyre több cég lép ki a globális piacra, ahol 

versenyezni kénytelen a külföldiekkel, hazai piacon, és a saját helyi piacán is. 

2. A termelés az országok széles körére kiterjed. A termelés inputjai sok helyről 

beszerezhetők. 

3. Megváltozott a nemzetközi kereskedelem összetétele. A telephelyek külföldön, más-

más országokban vannak. A telephelyek és az anyacég közötti kereskedelmi 

kapcsolatok jelentős volument képviselhetnek. A vállalatokon belüli árumozgás 

jelentős hányada országok közöttiként van nyilvántartva.  

4. Nő a gazdasági folyamatok bonyolultsága. A szabad tőkeáramlás, árukereskedelem – 

technológiai transzfer – tőketranszfer szorosan összefonódik. 

 

Az EU dokumentumában a versenyképesség egységes fogalmaként az alábbi szerepel: „A 

vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége, relatíve magas 

jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartás létrehozására, miközben a 

külgazdasági (globális) versenynek vannak kitéve.” (EC 1999. b. 75. o.). Ez utóbbi definíció 

elfogadhatóságát erősítik az alábbi szempontok: 

 komplex, mindegyik gazdasági alapegységre értelmezhető (vállalat, iparág, régió, 

ország) a vállalati és területi verseny résztvevőire egyaránt, 

 két mérhető kategóriát emel ki (jövedelem, foglalkoztatottság), 

 a nemzetközi versenyben való részvételt,  

 magas jövedelmet vár el, de nem foglalkozik a jövedelem eloszlásával, 

 részben a társadalompolitikai célokhoz kapcsolódva a foglalkoztatottság magas 

szintjét feltételezi. (Nem tér ki a fajlagos mutatók összetételre, képzettség, munkaerő 

minősége stb.), 

 a relatíve „magas” kifejezést használja – a növekedési ütem és az elért szint közül 

egyiket sem helyezi előtérbe.  

 

A regionális /területi/ versenyképesség végső soron olyan fenntartható gazdasági 

növekedést jelent, amely a magas foglalkoztatottsági ráta mellett, magas 

munkatermelékenységből származik. Lengyel (2006) szerint el kell különíteni a 

versenyképességre ható tényezőket a versenyképesség mérését lehetővé tevő mutatóktól. A 

versenyképességre ható tényezőket, és az azok között fennálló ok-okozati összefüggéseket 

alapul véve, vázolható a területi egységek versenyképességének piramis modellje (6.2. ábra).   

 

Alapkategóriák. A versenyképesség mérését lehetővé tevő mutatók. A regionális 

versenyképesség mérésére nincs egységes mutatószám, a gyakorlatban az alábbi 

mutatószámokat használják: 

 regionális GDP/fő és növekedési ütem, 
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 a régióban a munkatermelékenység és növekedési üteme, 

 a régióban a foglalkoztatottsági ráta és változása, 

 a fogalomból eredően a régió nyitottsága (exportja és importja). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. ábra: A területi egységek versenyképességének piramis-modellje 
Forrás: Lengyel (2006) alapján a szerző 

 

 

Alaptényezők. A térbeli egység versenyképességét alapvetően befolyásoló tényezőket jelntik.  

  

Sikeresség faktorok. Az alapkategóriákat és alaptényezőket közvetve, tehát áttételesen 

befolyásoló tényezőkként értelmezhetők, hosszabb időszakon keresztül módosulnak és 

hatnak.  

 

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a térbeli területi egység versenyképességének tényezői 

között szoros kölcsönhatás van, ugyanis a versenyképesség és fenntarthatóság biztosítása 

számos tényező kölcsönhatásának eredőjeként értelmezhető csak. Tehát azt mondhatjuk, hogy 

az egyes tényezők erősítik egymást, érvényre jut a szinergia.  
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6.4. A fenntarthatóság kapcsolódó kérdései  

 

Az Európai Unió a „Vidéki területek Európai Alapokmánya (Chartája)” című 

dokumentumban a vidéki térségek három alapvető funkcióját különíti el. Ezek az alábbiak: 

  

1. Gazdasági funkció (A 4. cikkely szerint)  

•  a teljes népesség élelmiszerszükségletének kielégítése a vidéki népesség 

jövedelemszintjét, megélhetését, a fenntartható fejlődés szellemének megfelelő 

mezőgazdasági termelés folytatása, 

• nyersanyagok biztosítása a megújuló energiákhoz, 

• kis- és közepes cégek működési feltételének biztosítása (mezőgazdasági,                    

  kézműipar, kereskedelmi, szolgáltatási, stb.), 

• genetikai források megőrzése. 

2. Ökológiai funkció (Az 5. cikkely szerint) 

• föld, víz levegő körültekintő és fenntartható használatán keresztül, az élet  

  természetes alapjainak a megőrzése, 

• az élővilág életterének megóvása és biztosítása (biodiverzitás, táj fenntartása), 

• élőhelyek, zöldterületek védelme. 

3. Társadalmi és kulturális funkció (A 6. cikkely szerint) 

• töltse be a saját társadalmi-kulturális szerepét (hagyományőrzés) annak ellenére,  

   hogy a korszerű informatikai eszközök és technológiák a városban élőkével azonos    

   szinten biztosítva vannak.  

 

A fenntarthatóság végső soron az erőforrásokkal való olyan gazdálkodást jelenti, hogy 

miközben az emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor 

megőrizheti az alapvető ökológiai folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet 

fenntartó rendszereket, valamint a különböző népek és csoportok kulturális integritását is. 

 

Pálinkás (2010) tanulmányában a következőket írja: „Ugyanakkor közös felelősségünk, és az 

egész emberiség számára egyik legnagyobb megválaszolásra váró kihívás, hogy a Glóbusz 

egészét érintő problémaköröket, mint például a fenntartható fejlődés fogalmát, mindenkivel 

megértessük, és összefüggésbe hozzuk mindennapi életünkkel.  …..Amikor a fenntartható 

fejlődésről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon gyakran és sokan arra gondolunk, 

hogy a fejlődés egyre inkább egy egyensúlyi helyzet kialakítása felé mozdul el. Egy olyan 

egyensúlyi helyzet felé, amely fenntartható anélkül, hogy teljes mértékben kizsákmányolná a 

bioszférát, amely az emberiség és minden élőlény megélhetésének feltétele és alapja.”  

 

A fenntarthatóság tehát az előzőekben vázolt erőforrásokkal kapcsolatos okszerű 

gazdálkodást – de nemcsak ezt - jelenti úgy, hogy a követelményeket kielégítjük. A 

versenyképesség és fenntarthatóság tényezői bonyolult kölcsönhatásban állnak egymással. A 

fenntarthatóság biztosítása azonban csak megfelelő erőforrás-ellátottság mellett teljesíthető. 
A vázolt kölcsönhatások a mezőgazdaságot illetően a jövőben egyre nagyobb hangsúly 

kapnak.    

 

 

6.5. A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) kapcsolódó kérdései 
 

Ahogy ezt láttuk, a stratégiának van térbeni dimenziója is, tehát a különböző szinteken is 

értelmezhető. A makroszinten kidolgozott stratégiák környezete maga a nemzetgazdaság, 

tágabb környezte az EU illetve a világpiaci környezet. A reális stratégiának fontos kiinduló 
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pontja kell, hogy legyen a kialakult helyzet alapos elemzése e térbeni dimenziók 

vonatkozásában is (a várható világpiaci, EU-s tendenciák előrejelzése, illetve azok ismerete 

stb.).  

 

Fontos változásként értékelhető, hogy 2000-től a vidékfejlesztés a KAP részévé vált, annak 

második pillérét adja. Napjainkig jelentős változáson ment keresztül, újabb s újabb reformok 

illetve célkitűzések, mint a termelékenység, a versenyképesség és a fenntarthatóság kerültek 

megfogalmazásra. A következő 2014-2020 tervezési időszakban is érvényesítendő 

reformcélok az alábbiakban foglalhatók össze: 

 a mezőgazdaság gazdasági és ökológiai versenyképességének növelése, 

 az innováció erősítése, 

 a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése, 

 a foglalkoztatás és a gazdaság növekedésének előmozdítása 

 

A fentiekkel is összhangban a vidékfejlesztés a szakpolitika (KAP) kiemelt fontosságú 

területét képezi.  Mivel a vidéki térségekben a mezőgazdasági termelés és erdőgazdálkodás 

képezik a területhasznosítás legfőbb formáit, ebből következik, hogy e hasznosítási módok, 

mint alaptényezők, fontos szerepet kapnak a társadalmi szerkezet, a gazdasági életképesség, a 

természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, a tájvédelem alakításában is.  

 

Az EU 2014-2020 időszakra szóló vidékfejlesztési politika keretrendszerét a gazdasági 

lehetőségek, az új kihívások és a működés eddigi tapasztalati rajzolják ki. A tervezési időszak 

szabályozási rendszerét mérsékelt reformok jellemzik. E reformok tartalmi elemeit a külső és 

belső változások egyaránt indokolják. E változások kiemelendő elemei az alábbiakban 

összegezhetők: 

 Az új reformokat a társadalmi és környezeti változások egyaránt generálják, aláhúzzák 

a bizonytalanság és kockázatok kezelésének illetve figyelembevételének fontosságát. 

Mindezek az integrált politika alkalmazását igénylik és alátámasztják a gyors 

alkalmazkodás szükségességét.  

 Kiemelt szerepet kell kapniuk a legkorszerűbb technológiák alkalmazásának, melyek a 

hatékonyság és átláthatóság növelésének legfontosabb tényezőit képezik.  

 Biztosítani kell a termelés és a közjavak közötti összhangot. 

 A differenciált térbeli adottságok, feltételek, a szakpolitika differenciáltabb 

alkalmazását és fokozott stratégiai megközelítést tesznek szükségessé a közös célok 

érdekében. Ehhez kapcsolódóan a különböző beavatkozások objektív értékelését 

biztosítani kell.  

 

Összességében az állapítható meg, hogy az új szakpolitika a korábbinál komplexebb 

megközelítésű vidékfejlesztéssel célozza meg az agrárgazdaságot és a vidéki területeket, 

ezeket kívánja fenntartható fejlődési pályára állítani. A vidékpolitika összhangban van az EU 

2020 stratégiájával és a korábbinál szorosabb összhang, koordináció valósul meg az EMVA-n 

kívüli alapok beavatkozásaival is. Az innovációt segítheti a „Mezőgazdasági Termelékenység 

és Fenntarthatóság” elnevezésű Európai Innovációs Partnerségi Hálózat. Kiemelten kerülnek 

kezelésre a környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez kapcsolódó 

szolgáltatások. Bevezetésre kerülnek különböző kockázatkezelési eszközök is. Új lehetőségeket 

jelentenek a szakmaközi szervezetek, a szerződéseken alapuló, akár határokon átnyúló 

együttműködési formák támogatása is.   

 

Hazánk vidékfejlesztési politikája, összhangban a KAP javasolt vidékfejlesztési prioritásaival  

a mezőgazdasági termelés elsődleges célját a jövőt illetően is az élelmiszertermelésben jelöli 
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meg. Az elmúlt időszak vidékfejlesztési politikájának eredményei – tengelyenként – az 

alábbiakban összegezhető: 

 

I. Tengely. A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása. 

Intézkedései lényeges elmozdulást nem eredményeztek a feldolgozás és piacra 

jutás segítése irányában. 

II. Tengely. A környezet és a vidék fejlesztése. Intézkedései alapvetően az AKG, a 

NATURA 2000, illetve az erdőtelepítések a termelés fenntartása mellett a 

gazdálkodók, a mezőgazdaságban és erdészetben foglalkoztatottak számára 

csak kiegészítő munkalehetőségeket teremtettek.  

III. Tengely. A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása. 

intézkedései az alacsony abszorpciós kapacitást figyelembe véve inkább a 

szociális ellátásokat, alapszolgáltatásokat érintő fejlesztések valósultak meg. 

IV. Tengely. A LEADER. Eredménye, hogy kialakultak a vidéki térségeket lefedő, 

települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szerveztek együttműködésén 

alapuló irányítási rendszerek. Problémát jelent viszont az, hogy a döntési 

folyamatokban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (szegények, romák) 

alulreprezentáltak.   

 

A jövőt illetően továbbra is jelentős kihívásként kezelendő: 

 a hozzáadott érték és munkahelyteremtés egyidejű növelése, 

 az előző alapját képező innovatív ötletekre, elképzelésekre épülő vállalkozás és 

gazdaságfejlesztés, 

 és az előzőeket keretbe foglaló együttműködések kialakítása. 

 

A fentiekben megfogalmazott kihívások kertrendszerét hazánk számára a KAP 2014-2020 

időszakra szóló tervezete, az ország Nemzeti Vidékstratégiája (NVS), és más kapcsolódó 

dokumentumok együttesen rajzolják ki.   A vidék népességmegtartó képességének 

csökkenése, az életfeltételek romlása stb. az EU szintjén is jelentkeznek. Ezért a második 

pillér a vidékfejlesztés prioritásait az alábbiakban jelöli meg: 

 

1. A tudásátadás az innováció előmozdítása (a mezőgazdaságban, az erdészetben, a 

vidéki térségekben, a kutatás, az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés 

területén). 

2. A versenyképesség fokozása (a mezőgazdasági termelésben, a mezőgazdasági üzemek 

életképességének javítása, szerkezetátalakítása és a generációs megújulás.)  

3. Az élelmiszerlánc szervezése és a kockázatkezelés előmozdítása (a mezőgazdaságban, 

az elsődleges termelők élelmiszerláncba integrálása, minőségrendszereken, a helyi 

piacokon és rövid ellátási láncokban folytatott promóción, valamint termelési 

csoportokon és szakmaközi szervezeteken keresztül.)  

4. Ökoszisztémák helyreállítása, megőrzése és javítása (a mezőgazdaság, erdészet, víz- 

és tájgazdálkodás javítása.) 

5. Erőforrás-hatékonyság előmozdítása (alacsony káros gáz kibocsátású és az 

éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába való elmozdulás 

támogatása a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és erdészeti ágazatban. A víz, az energia 

és megújuló energiaforrások valamint a melléktermékek és hulladékok 

hasznosításának fokozása.) 

6. A társadalmi befogadás előmozdítása (a szegénység csökkentése, a vidéki térségek 

gazdasági fejlődésének támogatása,  a diverzifikáció, új kisvállalkozások alapítása, a 
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munkahelyteremtés valamint a helyi fejlesztések, illetve információs és 

kommunikációs technológiák hozzáférhetőbbé tétele érdekében.) 

 

A Nemzeti Vidékstratégia tartalmazza a jövőképet, az elérendő célokat, és ezek eléréséhez 

szükséges stratégiai programokat, beavatkozási területet és intézkedéseket. A programban 

megfogalmazott stratégiák közül az alábbiakat emeljük ki (Vidékfejlesztési Minisztérium, 

2012):  

 

 A természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. A talajkészletek 

mennyiségének és minőségének megőrzése  

 

 A természeti értékek, területek, ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása. 

A kapcsolódó dokumentum prioritását az indokolja, hogy hazánk természeti értékeinek 

jelentős hányada közvetlenül kötődik a mezőgazdaságilag művelt területekhez, illetve 

erdőkhöz.   

 

 A zöldterületi rendszer fejlesztése program. Mivel a vidéki területek szoros 

kölcsönhatásban vannak a természeti környezetükkel, e kapcsolati rendszerekben a 

biológiailag aktív zöldfelületi rendszer megőrzése illetve területük arányának növelése 

fontos célként került megfogalmazásra, mivel a művi területek aránya növekszik.  

 

 Fenntartható agrárszerkezet- és termeléspolitika. A kapcsolódó programok a 

többfunkciós mezőgazdaság megteremtése érdekében kerültek megfogalmazásra. A 

program végső soron a természeti erőforrások és biodiverzitás megőrzése mellett a 

termőhelyi adottságokon alapuló, (figyelembe véve az éghajlatváltozás hatásait is), a saját 

biológiai alapok felhasználására épülő területhasználatot, termelési szerkezetet és 

agrotechnika kialakítását illetve alkalmazását célozza meg. Ennek fontos elemeit – a 

program szerint az alábbiak képezik: 

 a piaci keresletre alapozva magasabb hozzáadott értéket előállító és nagyobb 

foglalkoztatást biztosító ágazatokra épülő termelési szerkezet kialakítása,  

 az ágazati (növénytermesztés, állattenyésztés) egyensúly helyreállítása, 

 több lábon álló gazdálkodás erősítése,  

 az ökológiai gazdálkodás elterjesztése,  

 GMO-mentes mezőgazdaság fenntartása.  

 

 Ökológiai gazdálkodás program. Az ökológiai gazdálkodásban rejlő lehetőségek - több 

hiányosság miatt sem – nem kerültek kihasználásra. A jövőt illetően e termelés termékei 

iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozik hazai és nemzetközi piacokon egyaránt.   

 

 Táj- és agrár-környezetgazdálkodási program. „E gazdálkodást a védelmi, valamint a 

termelési és fogyasztási célú környezethasználat (térfunkciók) harmóniájára törekvő 

földhasználat és térstruktúra kialakítása, az ágazati arányok és gazdálkodási módok 

ökológiai harmonizációja, a táji adottságokhoz igazodó üzem- és táblaméretek, az 

emberléptékű, tájképileg esztétikus térszerkezet, az ökológiai körfolyamatok üzemi és táji 

szintű fenntartása jellemzi.” 

 

 Állattenyésztés-fejlesztési program. Az állatállomány létszáma valamennyi állatfaj 

esetében jelentősen lecsökkent, több tényező együttes hatásának eredőjeként az ágazati 

egyensúly felborult, a belső üzemi teljesítmény kapcsolatok – növénytermesztés és 

állattenyésztés kapcsolata - fellazultak, stb.  
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 A szőlő- és borprogram. A bor évszázadok óta a hazánk kultúrájának és 

gasztronómiájának is – más EU-s országokhoz hasonlóan - szerves része. Nemzetközileg is 

ismert és egyre inkább elismert borvidékeink egyes esetekben évszázados 

hagyományokkal rendelkeznek és az adott térségben meghatározó szereppel bírnak; a 

térségfejlesztés központjai, a helyi identitás hordozói, jelentős a népességmegtartó 

szerepük, egyes borvidékek turisztikai desztinációként is ismertek.   

 

 A szántóföldi növénytermesztés program. Az ország agroökológiai adottságai, 

szántóterületeinek termékenysége, versenyképes növénytermesztést tesznek lehetővé. A 

vetésszerkezet jelenleg már torzult állapotot mutat, tovább nem tartható fenn, szükséges 

annak diverzifikációja. A kapcsolódó stratégiai irányok az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

 a fehérjeprogram keretében a hazai fehérjenövény-termesztés lehetőségeinek 

feltárása, támogatási feltételeinek biztosítása, az alternatív fehérjenövényekre 

ajánlott termesztés- és feldolgozási technológiák fejlesztésének, terjesztésének 

támogatása,  

 a növénytermesztés diverzifikálása, táji adottságokhoz igazodó alternatív 

szántóföldi növények termesztésének, piacra jutásának ösztönzése,  

 a növénytermesztés eszközfejlesztése, kis- és középüzemek technológiai 

fejlesztése,  

 a hazai biológiai alapokat fenntartó gazdálkodók számára támogatási lehetőségek 

biztosítása,  

 környezetkímélő agrotechnika ösztönzése, kiemelten a talajművelés és a 

növényvédelem terén,  

 kutatások, innováció intézményi és finanszírozási hátterének biztosítása, 

fajtanemesítés,  

 agrárlogisztikai feltételek javítása.  

 közraktározási rendszer megújítása, fejlesztése.  

 

A stratégia további programjai közül fontos szerepet kap  

 

 A hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás, biztonságos piac. A  

kapcsolódó irányok központi eleme a helyi élelmiszerpiacok védelme, és az 

élelmiszerbiztonság biztosítása.    

 

 Az élelmiszer-feldolgozási program. A hazai élelmiszer-feldolgozó ipar 

jövedelmezősége az utóbbi években jelentős mértékben romlott, foglalkoztatottjainak 

száma csökkent, az élelmiszerellátási lánc leggyengébb elemévé vált. Problémát jelent, 

hogy az élelmiszer ágazatban mind a horizontális, mind pedig a vertikális 

együttműködési készség nem megfelelő, alacsony szintű, az alapanyag-termelés és 

alapanyag-feldolgozás közötti összhang nem biztosított. A kialakult helyzet nem tartható 

fenn, a kapcsolódó eszközrendszer ezen állapot megváltoztását tűzi ki célul.  

 

 A helyi energiatermelés és -ellátás program. A program a vidék fenntartható 

energiagazdálkodásának elérését célozza meg. Fontos célként kezeli olyan megújuló 

energiaforrások létesítését illetve használatát, amelyek az adott tájba illeszkednek, 

környezeti társadalmi és gazdasági szempontból is megfelelnek.   
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 A vidéki turizmus, falusi vendéglátás program. A turisztikai potenciál egyik sajátos 

területe lehet, amely napjainkban – összhangban a nemzetközi trendekkel – egyre 

fontosabb szerepet tölt be az ország gazdasági életében, mind a mezőgazdaság, mind 

pedig a rurális terek diverzifikációjában.  

 

 Szövetkezés-fejlesztési program. Sok területe, a kis és középbirtokosok számára 

különösen, az életképes és hatékony gazdálkodás működését nagymértékben segítheti – 

ahogy erre számos EU tagország példaként szolgál - az érintettek által alulról szerveződő, 

önkéntességen alapuló szövetkezeti rendszer kialakulása.  

 

A jövőt illetően a legnagyobb kihívást a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének és a 

vidéki közösségek életszínvonalának emelése jelenti, annál is inkább, mivel a 

mezőgazdaságnak sok vonatkozásban, más környezetben, a korábbinál lényegesen 

kiélezettebb helyzetben kell helytállnia. E környezetet az egyre markánsabban jelentkezi új 

kihívások jelentik, nevezetesen; 

 az integráció erősödése a világgazdaságban, 

 az egyre nagyobb mértékű liberalizációja a kereskedelemnek, 

  az energiahordozók és nyersanyagok árainak szélsőséges és mind erősebben 

korreláló ingadozásai, 

 euro övezet válsága, 

 a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, 

 az édesvízkészletek szűkössége, 

 a biológiai sokféleség szűkülése. 

 

Összefoglalva a Nemzeti Vidékstratégia programjait, prioritásait, megállapítható, hogy azok  

a legtöbb területen összhangban vannak az EB törekvéseivel. A mezőgazdasági termelés 

vonatkozásában az Európa Bizottság a versenyképességet, az NVS viszont a vidék 

népességeltartó és népességmegtartó képességének javítását tartja elsődleges feladatnak. 

Ugyanakkor hangsúlyozottan kell megemlíteni azt is, hogy a kapcsolódó célok gyakorlati 

megvalósításának a feltételrendszere – a megvalósításukhoz szükséges jelentős mértékű 

erőforrásokat illetően -  nem minden program vonatkozásában állnak rendelkezésre.  A célok 

elérésére törekedni kell, de elérésük időbeli realizálása a rendelkezésre álló erőforrások 

függvénye lesz.  

 

Ellenőrző kérdések 

1) Definiálja és értelmezze az alábbi fogalmakat: „Külső” tér, „Belső” tér, távolság 

lokalizáltság, külső és belső tér különbözősége, tér, térbeli, terület, területi,. régió, táj, 

gazdasági tér, körzet?  

6) Értelmezze a körzet fogalmát és csoportosítását Rechnitzer szerint? 

7) Definiálja a vidék fogalmát? 

8) Definiálja a régió fogalmát? 

9) Definiálja a vidékgazdaság fogalmát? 

10) Ismertesse a vidékgazdaság szektorális megoszlását? 

11) Sorolja fel a vidékgazdaság erőforrásait? 

12) Értelmezze a humán erőforrások fogalmát? 

13) Vázolja a vidéki emberek, vidéki közösségek, mint a humán erőforrás első szintje 

sajátosságait? 

14) Értelmezze a munkaerő, mint a humán erőforrás második szintjét? 

15) Értelmezze a szükségleteket, mint a humán erőforrás hierarchiájának harmadik szintjét? 

16) Sorolja fel a természeti erőforrásokat? 
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17) Miben látja Ön a táj és tájképi erőforrások szerepének felerősödését? 

18) Miben látja Ön a települések és azok struktúrája, mint erőforrások szerepét? 

19) Soroljon fel egyéb erőforrásokat? 

20) Értelmezze az infrastruktúrát, mint önálló erőforrást? 

21) Definiálja a versenyképesség és régió fogalmát? 

22) Mit ért a versenyképesség dimenziója fogalmán? 

23) Lényegre törően vázolja fel a versenyképesség tényezőit? 

24) Sorolja fel egy térbeli egység versenyképességének mérőszámait? 

25) Mivel mérné egy adott termék versenyképességét? 

26) Sorolja fel a versenyképesség alaptényezőit? 

27) Értelmezze a sikerességi faktorok fogalmát és sorolja fel azokat? 

28) Röviden vázolja a vidéki térségek gazdasági funkcióit? 

29) Röviden vázolja a vidéki térségek ökológiai funkcióit? 

30) Röviden vázolja a vidéki térségek társadalmi és kulturális funkciót? 

31) Sorolja fel és értelmezze a vidékfejlesztés prioritásait? 

32) Lényegre törően ismertesse a Nemzeti Vidékstratégia főbb programjait? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések 

1) Lakóhelyét alapul véve értelmezze a „Külső” tér, „Belső” tér fogalmakat? 

2) A növénytermesztést alapul véve értelmezze a gazdasági tér és körzet fogalmakat? 

3) Az állattenyésztést alapul értelmezze a gazdasági tér és körzet fogalmakat? 

4) A szőlő ültetvényt alapul véve értelmezze a gazdasági tér és körzet fogalmakat?  

5) Egy tetszőlegesen választott példa alapján fejtse ki véleményét, hogy miben látja Ön a 

vidék speciális funkcióit? 

6) Két Ön által ismert térbeli egységet alapul véve (régió, kistérség, település) hasonlítsa 

össze azokat a versenyképesség tényezői szempontjából? 

7) Egy Ön által ismert vidéki térbeli egység – véleménye szerint – mennyiben és hogyan 

járul hozzá az adott vidéki térség gazdasági funkciójához? 

8) Ön hogyan ítéli meg – lakóhelyén - az ökológiai funkció érvényesülését, illetve annak 

feltételeit? 

9)  Ön hogyan ítéli meg - lakóhelyén - a kulturális funkció érvényesülését, illetve annak 

feltételeit? 

10) Mint mezőgazdasági vállalkozó, miben látja a Nemzeti Vidékstratégia programjai 

ismeretének szükségességét?  
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7. A stratégia, versenyképesség és a fenntarthatóság kapcsolódó kérdései 

 

A vidékgazdaság struktúrájában szereplő mező-, és erdőgazdaság versenyképességének 

értelmezése kettős dimenzióban történhet csak. Mivel az ágazat szerves része és meghatározó 

ágazata/vagy lehet, a vidék gazdasági struktúrájának, ezért az ágazat versenyképességének 

elemzése csak az adott területi egység versenyképességébe ágyazottan történhet. Ez azért 

szükséges, mert a területi egység versenyképességét meghatározó tényezők jelentős 

befolyással vannak a mezőgazdaság versenyképességére is. Azt látni kell, hogy a 

mezőgazdasági vállalatoknak, mint üzleti szervezeteknek az adott termékek, vagy 

szolgáltatások piacán versenyezniük kell. Ez a versenyhelyzet azonban nem csak vertikálisan, 

az egyes térbeli egységek hierarchia szintjei között – kontinensek, nemzetek, régiók, 

kistérségek, települések – jelenik meg, hanem az adott hierarchia szinten, horizontálisan, azaz 

az adott szint területi egységei között is. Mindez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági termelés 

termékeinek versenyképességét egyrészt az adott térbeli egység, másrészt a kapcsolódó 

termék-előállítási rendszerbe /ellátási láncba/ ágyazottan, az integrált szemlélet érvényesítése 

mellett kell vizsgálni és értelmezni.    

 

A vállalat hosszú távon való fennmaradásának elengedhetetlen feltétele, hogy outputjait a 

piacon úgy tudja realizálni, hogy az outputok, és inputok értékaránya kedvező legyen. Ennek 

az arányszámnak az ismerete fontos, de önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a vállalat piaci 

pozícióját értékeljük, ismerni kell a versenytársak pozícióját is. A vállalat pozícióját tehát 

mérni, minősíteni kell. A menedzsment csak az elemzés eredményei alapján tud stratégiai 

döntéseket hozni. (Láasd: 2. fejezet ismeretanyaga). 

 

Vörös (2007) szerint a „Termelékenység, versenyképesség és stratégia önálló mozgástérrel 

bíró fogalmak. Mindemellett nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A stratégiának a 

termelékenység eszköze, a versenyképesség pedig megjelenési formája”.  

 

Ismert, hogy a hatékonyság nem egyéb, mint a vállalat működésének „hatásfoka” vagy más 

megfogalmazásban az outputok/eredmények/ és inputok/ráfordítások/ lehetséges 

kombinációjának hányadosa. A termelékenységi mutatók többfélék lehetnek, számításuknál a 

számláló és nevező tartalma a vizsgálat céljától, az elemzés időtávjától stb. is függ.  

 

A javuló termelékenység önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a vállalat piaci pozícióját 

növelje, ha a versenytársak jobb termelékenységgel állítják elő termékeiket, kínálják 

szolgáltatásaikat. A versenyképesség tehát arra ad választ, hogy a vállalat mennyire 

eredményes azon versenytársakkal szemben, amelyek ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást 

kínálják a piacon. A versenyképesség tehát a hatékonyságon és termelékenységen 

túlmenően, a vállalaton kívüli tényezőkhöz (piaci helyzet, ökológiai tényezők 

figyelembevétele, versenytársak) való alkalmazkodás képességét is jelenti. E tényezőkhöz 

való eredményes alkalmazkodást pedig a vállalat stratégiája, illetve annak gyakorlati 

megvalósítása biztosítja. 

 

A versenyképesség biztosítása az adott piacon, azon pozíció megtartásával tartható fenn, 

amelyben a vállalat versenyelőnnyel rendelkezik, vagy ezt a potenciális versenyelőnyt 

megvalósítja. A versenyelőnyhöz akkor juthat egy vállalat, ha megkülönböztethető 

kompetenciákkal rendelkezik. (A kompetencia ebben az esetben képességet jelent) 

 

A megkülönböztethető kompetenciákat több tényező határozza meg. E tényezők közé 

sorolhatók, 
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 a munkaerő - mint erőforrás –, és kompetenciái,  

 a menedzsment szakmai felkészültsége, 

 a technológiai ismeretek megléte, 

 a kapacitások jó területi elhelyezkedése, illetve elhelyezése, 

 a szükséges erőforrások zavartalan rendelkezésre állása,  

 a területi egység természeti adottságai, 

 a területi egység infrastruktúrája stb. 

 

A megkülönböztető kompetenciák egyes tényezői az adott térbeli egység versenyképességének 

is fontos elemei. Ebből adódóan hatással vannak az adott vállalat versenyképességére is.  

 

A megkülönböztethető kompetenciák által biztosított versenyelőny birtoklása biztosítja a 

versenyképességet. E versenyképesség legáltalánosabb mérőszámai: a költség és ár, a 

minőség, az idő, a flexibilitás. 

 

Költség és ár. Egy vállalat versenyképességének egyik legfontosabb tényezője a termék vagy 

szolgáltatás önköltségének/egységköltségének alakulása. Ha a vállalat költségelőnnyel bír, 

akkor tud árat csökkenteni. A versenyképesség szempontjából tehát a költségek és a vállalat 

alkalmazott árstratégiája illetve árpolitikája a meghatározó.(Lásd: versenystratégiáknál 

leírtakat) A stratégiai árpolitika az árszint hosszú távú meghatározását jelenti. Befolyásoló 

tényezői a költségek, kereslet és a versenytársak. A taktikai árpolitika rövidtávon, a 

különböző árkorrekciók érvényesítése adott árpolitika keretei között. A vállalat árpolitikája 

az árképzés keretében, a konkrét árban ölt testet.  

 

E vonatkozásban a mezőgazdasági vállalatok mozgástere eléggé behatárolt. Csak 

meghatározott termékek, és piaci dimenzióban van lehetősége a mezőgazdasági vállalatoknak, 

gazdálkodóknak alkupozíciójuk érvényesítésére, például a zöldség, gyümölcs tojás és 

baromfitermékek értékesítésénél.   

 

Minőség. A minőség nehezen mérhető kategória, számos dimenziója van. Mint versenyelőny, 

illetve tényező, az utóbbi egy-két évtizedben kapott egyre fontosabb szerepet.  

 

A mezőgazdasági termékek vonatkozásában szintén kulcsfontosságú tényezőként kezelendő. A 

termékekkel szemben jelentkező minőségi igény egyre markánsabban jelenik meg a 

mezőgazdasági termékek vonatkozásában is, például biotermékek, különleges minőségű borok 

– fajta, évjárat stb.– egyes termőtájak termékei iránti kereslet növekedése stb.  

 

Idő. Az a vállalat, amely rövidebb idő alatt képes ugyanazon termékkel vagy szolgáltatással 

szükségletet kielégíteni, előnyt élvez más vállalatokkal szemben.  

 

Az időtényezőre a mezőgazdasági vállalatoknak csak mérsékelt ráhatásuk lehet, mivel a 

körforgás idejét biológiai rendszerek determinálják. Meghatározott keretek között e 

vonatkozásban fontos szerepet kap a fajta - például az intenzív brojler hizlalás körforgási 

ideje rövidebb, mint az extenzívebb tartástechnológiáké -, a piaci igényeknek megfelelő 

időzítés – például a primőr zöldségfélék esetében -  szintén  fontos versenyképességi tényező 

lehet.  

 

Flexibilitás. A flexibilitás azt jelenti, hogy a vállalat mennyire képes termékeit, szolgáltatásait 

egyéniesített formában a vevő rendelkezésére bocsátani. Ismert, hogy a kereslet mondhatni 

soha nem egyenletes, alakulását sok előre nem, vagy nehezen prognosztizálható tényező 
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befolyásolja. Azok a vállalatok, amelyek képesek a váratlanul megnövő keresletek 

kielégítésére, versenyelőnnyel bírnak.  

 

Bizonyos mezőgazdasági termékek iránt – az alapvető élelmiszereket nem tekintve - a kereslet 

egyre inkább differenciáltabbá válik.  Egyre többen hajlandók megfizetni a különleges 

termékminőséggel és kiszereléssel járó jóval magasabb árat, például a kézműves termékek – 

biotermékek, helyi termékek stb. - esetében. E fizetőképes kereslet alapvetően a lokális piacon 

jelenik meg, így a mezőgazdasági kistermelők, őstermelők, családi gazdaságok stb. lehetnek e 

kereslet kielégítői.  

 

 
7.1. A termelési folyamatok, mint a versenyképesség elsődleges színterei 

 

A térgazdaságtani ismeretek és a mezőgazdasági termelés között fennálló ok okozati 

összefüggések feltárása céljából az ismert összefüggéseket értelmezzük a búzatermesztés 

termelési folyamatára, mint termék-előállítási rendszere, de az egyes tényezők mellett 

tüntessük fel a térgazdaságtan kapcsolható fogalmait, a területi egység versenyképességét 

befolyásoló tényezőket. Azon tényezőknél ahol ez lehetséges a sikerességi faktorokat is 

rendeljük a termék előállítási rendszer tényezőihez (7.1. táblázat).  

 

Fontos szempontként kell figyelembe venni, hogy az inputok egy részének megválasztására 

nincs ráhatásunk, adottságként kezelendők, például a talaj minősége, az időjárás milyensége, 

ezek – a térgazdaságtani fogalmat használva - a „külső” tér kategóriái stb.  

 

A termelési folyamatok hosszára – mivel biológiai folyamatokról van szó – nincs vagy csak 

kis mértékben van ráhatásunk. A befolyásolás mértéke, annak hatása a technológia 

„eredménye”. A jobb a súlygyarapodás, lerövidül a hizlalási idő, de például a fajta 

befolyásolja az érési időt is, ami az erőforrásokkal szembeni igényt kiegyenlítettebbé teszi stb. 

e sajátosságok vannak a menedzsment funkciók gyakorlati megvalósítására, végső soron a 

termelési stratégiára (mint funkcionális stratégia) is.  

 

A termék előállítási rendszerbe történő beavatkozás is csak tudatos lehet, de a biológiai 

tényező által behatárolt időpontban és mértékben. Olyan beavatkozás, ami ezt nem veszi 

figyelembe, azt eredményezi, hogy nem lesz, illetve nem jön/jöhet létre a kívánt kölcsönhatás 

a technológiai elemek között. Mindez a rendszer működése hatékonyságának, a termék 

versenyképességének csökkenését eredményezi. A fajta genetikai adottságainak kihasználása, 

az inputok számszerűsíthető mennyiségét és megfelelő minőségét igényli. Mindez azt jelenti 

tehát, hogy a fajta genetikai termőképességének kihasználása, például a kívánt 

súlygyarapodás elérése minőségi takarmány alkalmazását igényli, de a technológiai egyéb 

elemei, mint például hőmérséklet, páratartalom stb. kívánt értékeit is biztosítani kell.  

 

Mivel biológiai rendszer képezi a termék előállítási rendszer működésének alapját, és 

gazdasági rendszerről van szó, a beavatkozás eredménye kockázattal jár. A kockázat 

mérséklése nem nélkülözheti a humán tényező szakmai felkészültségét sem. A humán tényező 

a döntései révén szabályozza a rendszer működését annak érdekében, hogy a rendszer 

működése optimális legyen. 

 

 

 

 



 

 

208 

 

7.1. táblázat: A termék előállítási rendszer elemei, és a kapcsolódó kölcsönhatások 

 

 
Termelési tényező Tér-kategória Versenyképesség 

Megnevezése 
Fajtája, 

típusa 
„Külső” tér „Belső” tér Tényezői 

Sikerességi 

faktorok 

Műszaki 

tényezők 

gépek, 

berendezések 

  Fejlesztés-

Innováció (pl. 

precíziós 

technológiák) 

Agrárpolitika 

(támogatási és 

szabályozó 

rendszer 

Fizikai 

tényezők 

Hőmérséklet, 

víz, napfény 

térbeni 

elhelyezkedés 

 
Fejlesztés-

Innováció(pl. 

öntözés) 

Agrárpolitika 

(támogatási és 

szabályozó 

rendszer) 

Kémiai 

tényezők 

műtrágya, 

növényvédő-

szer 

a tábla  térbeni 

elhelyezke-

dése 

 Fejlesztés-

Innováció 

(pl. precíziós 

technológiák) 

Agrárpolitika 

(támogatási és 

szabályozó 

rendszer) 

Biológiai 

tényezők 

talaj 

a tábla térbeni 

elhelyezke-

dése (adottság, 

minőség, 

típus) 

 

 

Agrárpolitika 

(támogatási és 

szabályozó 

rendszer) 

vetőmag   K+F  

a termelési 

folyamat 

hossza  

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSI FOLYAMAT 

SAJÁTOSSÁGÁBÓL ADÓDÓAN NINCS VAGY CSAK 

KSIMÉRTÉKBEN VAN RÁHATÁSUNK 

Humán 

tényezők 

Humán 

erőforrás 

(szakmunkás, 

agrármérnök, 

menedzsment) 

Lokális szint 

kooperációs 

és 

integrációs 

kapcsolatok 

(relációs 

viszonyok) 

szakértelem, 

vállalati 

kultúra, 

érdekeltségi 

rendszer, 

kapcsolati 

tőke, 

társadalmi 

tőke 

Humán 

infrastruktúra, 

Agrárpolitika 

(támogatási és 

szabályozó 

rendszer) 

     Forrás: a szerző saját munkája 

 

 

Azt is fontos figyelembe venni, hogy a termelés vállalati keretek között zajlik. A vállalat 

pedig valahol, egy adott térbeli egységen helyezkedik el, tehát igénybe veszi a térbeli egység 

erőforrásait, használja és differenciálja is a teret.   

 

A vázolt összefüggések alapján megállapítható, hogy mivel a termelési folyamat a termék és 

szolgáltatás előállításának színtere, a vállalat termelékenysége illetve versenyképessége 

alapvetően ezen a szinten határozódik meg, de itt nem fejeződik be, mivel a vállalat, 

különböző funkcionális stratégiái – finanszírozási és marketing stratégia stb.- ezt 

módosíthatják, másrészt a sikerességi tényezők között szereplő támogatási és szabályozó 

rendszer elemei is jelentős hatással bírnak.  

 

7.2. A termelési folyamatok, mint a fenntarthatóság elsődleges szinterei 

 

Az egymással versenyző vállalatok között fennálló érdekellentét olyan belső tereket generál, 

amely az érintettek viszonyát a természeti erőforrásokhoz is meghatározza, és jelentős 

mértékben befolyásolja.  E belső terek milyenségére, az erőforrásokhoz való viszony 

megváltoztatására egyrészt az ellátási lánc egyik szereplője, aktív alakítója, a fogyasztó lehet 
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hatással. A másik „szereplő” a jogi szabályozás eszközrendszere, ami viszont hosszabb távon, 

nem lehet a szükséges mértékben hatékony és eredményes a környezet megóvása érdekében.  

 

A jövőt illetően tehát a környezettudatosság problémaköre valamennyi érintett illetően – a 

gazdálkodás gyakorlatában, a mindennapi cselekedetekben stb. - meg kell, hogy jelenjen. E 

nyomás alól a mezőgazdasági termelés érintettjei sem lehetnek kivételek.  A mezőgazdasági 

termelés ismert sajátosságai azonban speciális megoldások alkalmazását is igénylik.  E 

megoldások gyakorlati megvalósításának feltételei azonban még nem minden területen 

adottak.   

 

A mezőgazdaságnak sajátos a viszonya a természeti erőforrásokhoz. A mezőgazdasági 

termelés által igénybe vett erőforrások döntő hányada olyan erőforrás, amely/ek egyben a 

bioszféra elemei is, és a fenntarthatóságban szerepük meghatározó. A fenntarthatóság 

biztosítása – ahogy ezt az előzőekben már láttuk - az ezen erőforrásokkal való okszerű 

gazdálkodást igényli. Mivel a versenyképesség és fenntarthatóság tényezői bonyolult 

kölcsönhatásban állnak egymással, ezért a fenntarthatóság a versenyképességgel együttesen 

kezelendő a mezőgazdasági termelés területén is.   

 

A vázolt összefüggések alapján megállapítható, hogy a mezőgazdasági termelés környezeti 

hatásai, a fenntarthatóság  – objektív és szubjektív tényezők által is befolyásoltan - alapvetően 

szintén a termelési folyamatok szintjén határozódik meg.  

Székely (2000) szerint a fenntartható fejlődés stratégiája alapvetően a mezőgazdasági 

termelés és a környezettel kapcsolatos ökológiai ökonómiai szempontok együttes 

figyelembevételével alakítható ki.  Az elvi lehetőségek az alábbiakban összegezhetők;  

 A környezettel való teljes azonosulás. 

 A környezettel való szoros kooperáció. 

 A környezet tudatos és féltő befolyásolása. 

 A környezet erőltetett, átalakító befolyásolása. 

 A természeti erőforrások regenerálódásával és a terhelt környezet asszimilációs 

készségével harmonizáló gazdasági fejlődés stratégiája. (Ez utóbbi stratégia 

megvalósulásának szinterei – a kapcsolódó sajátosságok miatt – a lokális kis- és közép 

vállalakozások életképes stratégiáját jelenthetik.)  

 

Fontos annak hangsúlyozása – egyetértve hivatkozott szerzővel – mely szerint a 

„fenntarthatósági elv nem képvisel önálló alternatívát, azt lehetőség szerint mindenkor 

érvényesíteni kell.” Azt azonban hangsúlyozni szükséges, hogy a jövőt illetően is a biológia –

ökológia-ökonómiai együttesen csak az integrált szemléletben kidolgozott stratégák esetén 

lehet élet-, és versenyképes 

 

Az elmondottakat összefoglalva megállapítható, hogy a környezettudatos mezőgazdasági 

termelés végső soron szintén a termelési folyamatok szintjén határozódik meg, de gyakorlati 

megvalósításának szükséges feltételei - minden szempontból - jelenleg még nem állnak 

rendelkezésre. A megoldás a természeti erőforrások differenciáltsága miatt sem lehet 

sémaszerű. Nem létezhet csak egyféle – például, organikus, biodinamikus, stb. - , de jónak 

kikiáltott megoldás. Látni kell azt, hogy differenciáltan fordulnak elő – az adott térbeli egység 

agroökopotenciáljával is összhangban – az ökológiai gazdálkodás, a precíziós technológiák 

alkalmazásának feltételei, de az intenzív termesztés és tartástechnológiáké is egyaránt. 
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7.3. A versenyképes és fenntartható mezőgazdaság modellje, a stratégia és a 

kölcsönhatások 
 

A fenntartható és versenyképes mezőgazdasági termelés tényezőit a stratégia helyét, a 

tényezők közötti komplex kölcsönhatásokat a 7.1. ábra szemlélteti. Az ábra összevontan 

tartalmazza azokat a tényezőket, jelzi a kapcsolati rendszereket, amelyeket az előző 

fejezetekben részletesen tárgyaltunk.  

Az ábra összefüggésrendszere alapján megállapítható, hogy a versenyképesség 

tartópillérei a rendelkezésre álló erőforrások. Ezek bázisán a tágabb és szűkebb értelemben 

vett környezeti tényezők – világpiac, EU piaca, az EU kapcsolódó politikája, a makro 

környezet elemei, a támogatási és szabályozó rendszereken belül, az adózás, 

jövedelemszabályozás stb. jelölik ki azt a mozgásteret, amelyben alakulnak, illetve 

kialakulnak a már előzőekben tárgyalt sikerességi faktorok. E sikerességi faktorok 

megjelenítői közvetítik a különböző elvárásokat, követelményeket és behatárolják azt a 

szűkebb mozgásteret, amely keretek között kell a vállalatnak a versenyképességét biztosító 

stratégiáját kialakítania. E stratégia kialakítása nem nélkülözheti a stratégiai menedzsment 

eszközrendszerének felhasználását sem. A rendelkezésre álló eszközrendszer alkalmazása 

azonban csak akkor lehet eredményes, ha gyakorlati felhasználásuk során figyelembe vesszük 

és kezelni tudjuk azon sajátosságokat, amelyek a mezőgazdasági termeléstől 

elválaszthatatlanul jelen vannak.  

A vázolt kölcsönhatásokból következik, hogy egy adott térség erőforrásokkal való 

ellátottsága nagymértékben befolyásolja az üzleti vállalkozások működését. Mivel céljuk 

azonos, de küldetésük eltérő ezért belső teret generálnak. Ezt a teret, az erőforrásokért való 

verseny, a munkamegosztás által is meghatározott pozíciójuk, az érintettekkel fennálló 

kapcsolatuk stb. gerjeszti és hozza létre. A területi egységek tehát nem függetleníthetik 

magukat szűkebb és tágabb környezetüktől, azokkal nagyon szoros kölcsönhatásban vannak, 

azaz részei egy nagyobb dimenziójú külső és belső, illetve gazdasági térnek. A terek hatnak 

egymásra. E hatások érvényesítése a stratégia célok gyakorlati megvalósítása céljából 

kidolgozott támogatási és szabályozó rendszerekben, a fogyasztói igényekben és azok 

közvetítésének eszközrendszerében jelennek meg. E rendszerek „gazdái” is elemei a 

vidékgazdaságnak, hisz az állam, a non profit szervezetek, mint a nemzetgazdaság szereplői, 

regionális intézményrendszerükkel fizikailag is jelen vannak. Mivel a mezőgazdaság a 

vidékgazdaság meghatározó szektora, működése, a termelés sajátosságai miatt, az 

erőforrások felhasználását illetően is kiemelt területként kezelendő. Az erőforrások egy része 

korlátos, tehát a velük való gazdálkodás módja nem lehet közömbös a társadalom számára 

sem. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az erőforrások mennyisége, milyensége, térbeni 

elhelyezkedésének pozíciója, a versenyképességben betöltött szerepe stb. folyamatosan 

átértékelődik, módosul. A nemzetközi versenyképesség, a fenntarthatóság, a globalizáció, a 

regionalizáció, stb. hatásai egyre erőteljesebben érvényesülnek és közvetlenül is hatnak a 

társadalom és benne a gazdaság szereplőire, így a mezőgazdaságra is.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1) Értelmezze a természettől való függőség tényezőit és e tényezők mezőgazdaságra 

gyakorolt hatásait? 

2) Ismertesse a biológiai tényezőket és szerepüket a mezőgazdasági termelésben? 

3) Sorolja fel és értelmezze a mezőgazdasági termelés egyéb sajátosságait? 

4) Lényegre törően értelmezze a fenntarthatóság és a mezőgazdasági termelés 

kölcsönhatásait? 

5) Lényegre törően értelmezze a versenyképesség és a mezőgazdasági termelés 

kölcsönhatásait?
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7.1. ábra: A versenyképes és fenntartható mezőgazdasági vállalat modellje, elemei és kölcsönhatások 
Forrás: a szerző saját munkája 
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Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) A szántóföldi árunövény termesztést alapul véve véleménye szerint a fajta 

megválasztásával mérsékelni lehet-e az idényszerűséget? (Egy választott példa alapján 

fejtse ki véleményét?) 

2) Miben látja Ön egy intenzív és egy tanyasi csirkehizlalás tartástechnológiái és a 

fenntarthatóság kölcsönhatásait? 

3) Miben látja Ön egy intenzív és egy tanyasi csirkehizlalás tartástechnológiái és a 

versenyképesség kölcsönhatásait? 

4) Miben látja Ön egy intenzív és egy tanyasi csirkehizlalás tartástechnológiái gazdasági 

hatásai között jelentkező különbségeket? 

5) Hogyan ítéli meg a precíziós növényvédelem alkalmazását a fenntarthatóság és 

versenyképesség szempontjából? 

6) Hogyan ítéli meg a precíziós műtrágyázás alkalmazását a fenntarthatóság és 

versenyképesség szempontjából? 

7) Hogyan ítéli meg a belső üzemi teljesítményék szerepét a mai mezőgazdaságban? (Példán 

keresztül fejtse ki véleményét?)  

8) Mit vizsgálna és miért, ha arról kellene döntenie, hogy áttér-e az ökológiai gazdálkodás 

követelményének megfelelő termesztés technológiák alkalmazására? (Legyen az ágazat 

 a cseresznyetermesztés) 
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