
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szervezetek, szerveződések a 
társadalomban 

Szervezetszociológiai jegyzetek 

Ágnes, Czakó 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Szervezetek, szerveződések a társadalomban: 
Szervezetszociológiai jegyzetek 
Ágnes, Czakó 

Publication date 2011 

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0010 Digitális tananyag fejlesztése a Szociológia Mesterképzéshez – SZOCMEST (Budapesti 
Corvinus Egyetem) című pályázat támogatásával 

Szerkesztési munka: Dr. Hárs Ágnes 

Lektorálta: Dr. Kopasz Marianna 

Kiadó: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet 

ISBN................. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

Bevezetés  ...........................................................................................................................................  ix 
1. A hatalom struktúrái: csoportok és szervezetek  ..............................................................................  1 
2. A szervezetek klasszikus elméletei  .................................................................................................  2 
3. 1. témakör: Bürokrácia = a hivatalnokok uralma  ............................................................................  3 

1. Szemelvény: Max Weber: Gazdaság és társadalom:  .............................................................  3 
2. Vázlatos összegzés:  ...............................................................................................................  8 
3. Hierarchia a szervezetekben  ................................................................................................  11 
4. Bürokrácia-kritika: Mi következik a bürokratikus modellből?  ...........................................  14 
5. Vázlatos összegzés - kritika  ................................................................................................  18 

5.1. Feladat  ....................................................................................................................  21 
5.2. Megoldás  ................................................................................................................  21 

4. 2. témakör: Vezetési ideológiák ....................................................................................................  24 
1. Munkahelyi konfliktus-szemléletek  ....................................................................................  25 

1.1. Az üzemi konfliktusok  ............................................................................................  26 
1.1.1. Eszközök zárt (rejtett, leplezett) konfliktus esetén  .....................................  26 
1.1.2. Nyílt konfliktus – hivatalos sztrájkok  ........................................................  27 
1.1.3. Munkalassítás  .............................................................................................  27 
1.1.4. Vertikális dilemmák: Darabbérösztönzők és hiteles elköteleződések  ........  28 

2. Szemelvény Taktikázás és alkudozás az ipari üzemben (részlet)  ........................................  30 
2.1. Vázlat: .....................................................................................................................  30 
2.2. A kétségek konkretizálása: az alkudozás feltételei  .................................................  31 
2.3. A munkáscsoport hatalmának forrása  .....................................................................  31 
2.4. A taktikázó csoport hierarchiája  .............................................................................  32 
2.5. Kétségek és próbálkozások egy szövöde leírása közben  ........................................  32 
2.6. A kétségek konkretizálása: az alkudozás feltételei  .................................................  33 
2.7. A munkáscsoport hatalmának forrása  .....................................................................  34 
2.8. A taktikázó csoport hierarchiája  .............................................................................  35 
2.9. A hierarchia stabilitása  ...........................................................................................  37 
2.10. Példa a nem taktikázó munkáscsoportra: a szövők  ...............................................  37 
2.11. Záró megjegyzések  ...............................................................................................  40 

3. Vázlatos összegzés  ..............................................................................................................  41 
3.1. Feladat  ....................................................................................................................  47 

3.1.1. Melléklet a feladathoz: X. Zsuzsa öninterjúja  ............................................  47 
3.2. Megoldás  ................................................................................................................  48 

5. 3. témakör: Human Relations-elmélet és a szervezeti pszichológia  .............................................  50 
1. Vázlatos összegzés  ..............................................................................................................  52 

1.1. Feladat  ....................................................................................................................  55 
1.2. Egy romániai börtön, 1942-43-ban  .........................................................................  56 
1.3. Megoldás  ................................................................................................................  63 

6. 4. témakör: Institucionalista modell  ..............................................................................................  67 
1. Az új intézményi közgazdaságtan hatása - Williamson  ......................................................  70 
2. Szemelvény: A civil szféra változó szervezetei (részlet)  ....................................................  74 

2.1. A menekültekkel foglalkozó alapítványok, és egyesületek tevékenységéről  .........  74 
2.2. Tervszerű kapitalizmus – tervszerű harmadik szektor  ............................................  75 
2.3. Formális szervezetek és szervezeti autonómia  .......................................................  77 
2.4. Változatok a szervezeti átváltozásokra...  ................................................................  80 
2.5. Összegzés helyett...  .................................................................................................  86 

3. Vázlatos összegzés  ..............................................................................................................  87 
3.1. Feladat  ....................................................................................................................  89 
3.2. Megoldás  ................................................................................................................  89 

7. Szervezetek modern elméletei  ......................................................................................................  90 
8. 5. témakör: Magatartástudományi és neoweberiánus döntéselméleti magyarázat  ........................  91 

1. Magatartástudományi magyarázat  .......................................................................................  91 
2. Szemelvény:Albert O. Hirschman: Kivonulás, tiltakozás és hűség (részlet)  ......................  91 

2.1. Hogyan reagálnak a vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek   91 
2.2. Kivonulás és tiltakozás: a gazdaság(elmélet) és a politika(tudomány) kapcsolata  .  93 



 Szervezetek, szerveződések a 

társadalomban 
 

 iv  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.3. A szervezeti hűség elmélete  ....................................................................................  94 
2.4. Tiltakozás és hűség  .................................................................................................  95 
2.5. Mikor hasznos a hűség?  ..........................................................................................  95 
2.6. A szervezet hűséges tagjai kivonulással fenyegetőznek  .........................................  97 
2.7. Bojkott  ....................................................................................................................  98 
2.8. Hűség a szervezethez: egy lehetséges modell alapelemei  ......................................  99 
2.9. A szervezet hűséges tagjainak viselkedése a szervezet tevékenységével kapcsolatos, 

növekvő elégedetlenség esetén.  ...................................................................................  100 
2.10. Hogyan módosítják a szervezet hűséges tagjainak viselkedését a belépés költségei és a 

kivonulásért járó súlyos büntetések?  ...........................................................................  101 
3. Feladat  ...............................................................................................................................  103 
4. Megoldás  ...........................................................................................................................  103 
5. Döntéselméleti magyarázat  ...............................................................................................  104 
6. Papírkosár elmélet – döntések a többértelmű szituációban  ...............................................  105 

6.1. Bizonytalanság, kockázatok  .................................................................................  107 
6.2. Rendszerek elemzése  ............................................................................................  108 

7. Szemelvény: Konfliktus a szervezetekben (részlet)  ..........................................................  109 
7.1. 1. Egyéni konfliktus  ..............................................................................................  110 
7.2. 2. Szervezeti konfliktus: egyéni konfliktus a szervezeten belül  ...........................  112 
7.3. 3. Szervezeti konfliktus: Csoportközi konfliktus egy szervezeten belül  ...............  114 

8. Vázlatos összegzés  ............................................................................................................  117 
8.1. Feladat  ..................................................................................................................  126 
8.2. Megoldás  ..............................................................................................................  127 

9. 6. témakör: Kontingenciaelmélet  ................................................................................................  128 
1. Történeti előzményei  .........................................................................................................  129 
2. A feladat bizonytalanásga mint kontingencia tényező  ......................................................  129 
3. A méret mint kontingencia tényező  ..................................................................................  129 
4. A strukturális kontingencia elméleti modellje  ...................................................................  131 

4.1. Innováció  ..............................................................................................................  132 
4.2. Strukturális kontingencia mint kutatási paradigma  ...............................................  132 

5. Kritika  ...............................................................................................................................  133 
5.1. Oksági Dinamika problémája  ...............................................................................  133 
5.2. Stratégia és struktúra dinamikája  ..........................................................................  134 
5.3. Stratégiai választás elve  ........................................................................................  134 
5.4. A vezetés szerepe a struktúra alakításban:  ............................................................  135 
5.5. Megfelelés és teljesítmény  ....................................................................................  135 
5.6. Feladat  ..................................................................................................................  135 
5.7. Megoldás  ..............................................................................................................  136 

10. 7. témakör: Szervezeti ökológia és evolúció  .............................................................................  137 
1. Ökológiai megközelítés  .....................................................................................................  137 

1.1. Mi tartozik és mi nem a szervezeti ökológia témakörébe?  ...................................  137 
1.2. Szervezeti ökológia és környezeti determinizmus  ................................................  137 
1.3. A szervezeti változás ökológiai megközelítései  ...................................................  137 

2. Szervezetalapítás és sikertelenség (bukás)  ........................................................................  138 
2.1. 1./ Demográfiai folyamatok  ..................................................................................  138 

2.1.1. Kor- és méretfüggőség  .............................................................................  138 
2.1.2. A kicsinység hajlama  ...............................................................................  138 
2.1.3. A nagyobb lehet jobb, de az idősebb okosabb?  ........................................  138 

2.2. 2./ Ökológiai folyamatok  ......................................................................................  139 
2.3. Népességdinamika- és a sűrűség-függőség  ...........................................................  139 

2.3.1. Népességdinamika  ...................................................................................  140 
2.3.2. Sűrűség-függőség  .....................................................................................  140 
2.3.3. Sűrűség és késedelem  ...............................................................................  140 
2.3.4. Tömeg-függőség  ......................................................................................  140 
2.3.5. Intézményes beágyazottság és társadalompolitikai legitimáció  ...............  140 
2.3.6. Korai vagy késői alacsony sűrűség  ..........................................................  140 
2.3.7. Helyi verseny  ...........................................................................................  141 
2.3.8. Szervezeti szűk piaccal rendelkező termékek (niches) átfedése  ..............  141 

2.4. 3/ Környezeti folyamatok  .....................................................................................  141 
3. Evolúciós utalások és kritikai észrevételek  .......................................................................  141 



 Szervezetek, szerveződések a 

társadalomban 
 

 v  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.1. Szervezeti folyamatok  ..........................................................................................  142 
4. Szervezeti változások  ........................................................................................................  143 
5. Vázlatos összegzés1  ..........................................................................................................  145 
6. Vázlatos összegzés2  ..........................................................................................................  151 

6.1. Feladat  ..................................................................................................................  154 
6.2. Megoldás  ..............................................................................................................  154 

11. 8. témakör: Közgazdasági szervezetelméletek  .........................................................................  157 
1. Miért van szükség szervezetekre?  .....................................................................................  157 

1.1. Mitől függ, hogy melyik irányító mechanizmus alakul ki?  ..................................  158 
1.2. Bizonytalanság és tranzakció specifikus befektetés mint probléma  .....................  158 
1.3. A tranzakciós költség-elmélet kritikái  ..................................................................  158 

2. Hogyan kell vezetni a szervezetet?  ...................................................................................  159 
3. Miért sikeresebb egy szervezet a többinél?  .......................................................................  159 

3.1. Más megközelítés:  ................................................................................................  160 
4. Gazdasági motivációk az együttműködésre  ......................................................................  160 
5. Vázlatos összegzés 1  .........................................................................................................  161 

5.1. Új intézményi gazdaságtan (New Institutional Economy=NIE) Oliver E. Williamson   

161 
6. Vázlatos összegzés: A szervezetek közgazdasági elmélete  ...............................................  166 

12. 9. témakör: A kiszervezés  .........................................................................................................  174 
1. A szervezeti határok megváltoztatása  ...............................................................................  174 

1.1. A kiszervezés fogalma:  .........................................................................................  174 
2. A kiszervezés mértéke  .......................................................................................................  174 

2.1. Kiszervezés a gyakorlatban:  .................................................................................  175 
3. A kiszervezés előnyei  ........................................................................................................  175 
4. A kiszervezési hátrányai  ...................................................................................................  175 
5. Döntés a kiszervezésről - recept  ........................................................................................  176 
6. Összefoglalás:  ...................................................................................................................  176 

6.1. Vázlatos összegzés  ...............................................................................................  177 
6.2. Feladat  ..................................................................................................................  181 
6.3. Megoldás  ..............................................................................................................  184 

13. 10. témakör: Hálózati szervezeti magyarázatok  .......................................................................  188 
1. Megfigyelési szintek és színterek  ......................................................................................  188 
2. Szemelvény (1) A hálózati tőke fogalmáról (Részlet) .......................................................  188 
3. Szemelvény (2) Ipari hálózatok  .........................................................................................  193 

3.1. A harmadik Olaszország  .......................................................................................  196 
3.2. Dél-olaszországi vállalkozásfejlesztés  ..................................................................  196 
3.3. A kisvállalkozások csoportosítása  ........................................................................  197 

3.3.1. Hagyományos kisvállalkozások  ...............................................................  197 
3.3.2. Nagyvállalatok bedolgozóiként tevékenykedő vállalatok  ........................  197 
3.3.3. Innovatív kisvállalkozások  .......................................................................  197 

3.4. Ipari körzetek  ........................................................................................................  198 
3.5. A rugalmas specializáció  ......................................................................................  198 
3.6. Ipari körzetek dinamizmusa és a központi vállalatok  ...........................................  199 
3.7. Az ipari körzetek eredete és növekedése  ..............................................................  200 

3.7.1. Cégek közötti kapcsolatok  .......................................................................  201 
3.7.2. Gazdasági ösztönző rendszer  ...................................................................  201 
3.7.3. Regionális és helyi önkormányzatok  ........................................................  202 
3.7.4. Vállalkozói szervezetek  ...........................................................................  202 
3.7.5. Kölcsönt garantáló szövetkezet  ................................................................  203 
3.7.6. Szolgáltató centrumok  ..............................................................................  203 

4. Kritika Jeremy Boissevain: A hálózati elemzés újraértékelése  .........................................  205 
4.1. Hálózat és elmélet  .................................................................................................  205 
4.2. Mit nyújt és mit nem nyújt a hálózati elemzés?  ....................................................  206 
4.3. A hálózati elemzés jövője  .....................................................................................  207 
4.4. Feladat  ..................................................................................................................  208 

14. Kiemelt szervezet-szociológiai problémák megközelítései  ......................................................  212 
15. 11. témakör: A szervezeti változás megvalósítása  ....................................................................  213 

1. A változás környezete, tényezői  ........................................................................................  213 
1.1. A változás mértéke  ...............................................................................................  214 



 Szervezetek, szerveződések a 

társadalomban 
 

 vi  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.2. A változás időbelisége  ..........................................................................................  214 
1.3. A változás célja  .....................................................................................................  214 

2. A szervezeti változás típusainak összehasonlítása  ............................................................  214 
2.1. A szervezeti változással kapcsolatos döntések  .....................................................  215 
2.2. A sikeres tervezett változtatás jellemzői  ...............................................................  215 

2.2.1. A tervezett változtatás szakaszai: Kurt Lewin felosztása  .........................  215 
2.2.2. A tervezett változtatás szakaszai: Kotter felosztása  .................................  216 
2.2.3. Figyelembe kell venni a következőket:  ....................................................  216 

16. 12. témakör: Szervezeti kultúra  ................................................................................................  218 
1. A kezdetek .........................................................................................................................  218 
2. Érték menedzsment és az integráció szemlélet  .................................................................  218 
3. Differenciációs szemlélet  ..................................................................................................  218 

3.1. Kritikák az integrációs elmélettel szemben, módszertani problémák  ...................  219 
4. Fragmentációs szemlélet  ...................................................................................................  219 
5. Metaelmélet - Próbálkozás a nézőpontok összekapcsolására  ............................................  219 
6. A posztmodern szemlélet  ..................................................................................................  219 

6.1. A szervezeti struktúrák és kultúrák – Handy tipológiája  ......................................  220 
6.2. Szervezeti értékek és kultúra – Quinn tipológiája  ................................................  221 
6.3. A szakma és a kultúra – Schein tipológiája  ..........................................................  222 
6.4. Indexek, nemzetközi összehasonlítás – Hofstede tipológiája  ...............................  223 

17. 13. témakör: Szervezeti tanulás  ................................................................................................  224 
1. A szervezeti tanulás stratégiai jelentősége  ........................................................................  224 
2. Szükséges feltételek  ..........................................................................................................  224 

2.1. A szervezeti tanulás természete – fontos megkülönböztetések  .............................  224 
2.1.1. A szervezeti tanulás szintjei  .....................................................................  225 

2.2. A szervezeti tanulás szükséges feltételei  ..............................................................  225 
2.2.1. Vezetőség  .................................................................................................  226 
2.2.2. Kommunikáció  .........................................................................................  226 
2.2.3. Kontroll és autonómia viszonya  ...............................................................  226 
2.2.4. Munkacsoport ...........................................................................................  226 

3. A szervezet képessége a tanulásra  .....................................................................................  227 
3.1. A tudás beépítése a szervezetbe  ............................................................................  227 
3.2. Feladat  ..................................................................................................................  227 
3.3. Megoldás  ..............................................................................................................  228 

18. 14. témakör: Virtuális vállalatok, szervezetek  ..........................................................................  229 
1. A virtuális szervezet fogalma  ............................................................................................  229 
2. A virtuális szervezetek formái ...........................................................................................  229 
3. A virtuális szervezetek potenciális haszna  ........................................................................  230 
4. A virtuális szervezet létrehozásának feltételei  ..................................................................  230 
5. Kritika - a virtuális szervezetek korlátai  ............................................................................  230 

5.1. Mikor ajánlott a virtuális szervezet létrehozása?  ..................................................  230 
5.1.1. Gazdasági tényezők  ..................................................................................  230 
5.1.2. Technológiai tényezők  .............................................................................  231 
5.1.3. Szervezeti tényezők  ..................................................................................  231 
5.1.4. Virtuális szervezetek menedzsmentje  ......................................................  231 

5.2. Négy „kritikus folyamat‖  ......................................................................................  231 
5.3. Virtuális csapatmunka előnyei vs. nehézségei  ......................................................  232 

5.3.1. Virtuális szervezetre egy tökéletes példa: Dell Computer Corporation  ...  232 
6. Vázlatos összegzés  ............................................................................................................  234 

19. 15. témakör: Bizalom és szervezet  ...........................................................................................  236 
1. A bizalom felépítése és használata  ....................................................................................  236 

1.1. Bizalom és társadalom:  .........................................................................................  236 
1.2. A bizalom megteremtése és fenntartása  ................................................................  237 
1.3. A bizalom elterjesztésének fontos ösztönzői  ........................................................  237 
1.4. A bizalom előnyei  .................................................................................................  238 

2. SZEMELVÉNY: A bizalom vizsgálata  ............................................................................  238 
2.1. A bizalom jelentősége  ..........................................................................................  239 
2.2. A bizalom fogalma  ...............................................................................................  239 
2.3. A bizalom kockázata  ............................................................................................  240 
2.4. A bizalom célpontjai és válfajai  ...........................................................................  241 



 Szervezetek, szerveződések a 

társadalomban 
 

 vii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.5. A bizalom tartalma  ...............................................................................................  241 
2.6. A bizalom három dimenziója  ................................................................................  242 
2.7. A bizalom alapjai és a bizalomépítés  ....................................................................  242 
2.8. A bizalom funkciói és diszfunkciói  ......................................................................  244 

2.8.1. A bizalom általános funkciói ....................................................................  244 
2.9. A bizalom funkcionális helyettesítői  ....................................................................  245 
2.10. Egy alkalmazott kutatás: a szerződések szociológiai vizsgálata  .........................  245 

2.10.1. Bizalom a vállalatok közötti kapcsolatokban  .........................................  247 
20. 16. témakör: Hatalom és szervezet  ...........................................................................................  251 

1. Menedzserek és vezetők  ....................................................................................................  251 
2. Néhány vezetési elmélet és modell  ...................................................................................  252 
3. Morális kockázat  ...............................................................................................................  255 
4. A vezetés problémáinak megoldási receptjei  ....................................................................  256 

4.1. Vázlatos összegzés  ...............................................................................................  257 
21. 17. témakör: Nonprofit szervezetek és az értékelés  ..................................................................  261 

1. A nonprofit szervezetek szervezetszociológiai megközelítéséről  .....................................  261 
2. A hazai nonprofit szektor kialakulása  ...............................................................................  263 

2.1. Definíciós buktatók  ...............................................................................................  264 
2.2. Jóléti modellek és a nonprofit szektor  ..................................................................  265 
2.3. Történelmi előképek és a valódi kezdet  ................................................................  265 
2.4. Civil támogatás vagy adópolitika  .........................................................................  267 

2.4.1. A nonprofit törvény  ..................................................................................  267 
3. Önkéntes munka a civil szervezetekben  ............................................................................  268 
4. Gyakorlati szervezet-vizsgálat: evaluáció  .........................................................................  270 

4.1. Három fontos tényt kell ellenőriznünk  .................................................................  270 
4.1.1. A profit felosztásának tilalma.  .................................................................  270 
4.1.2. Privát és nem-kormányzati tevékenység.  .................................................  270 
4.1.3. Önkéntesség a munkák elvégzésében. ......................................................  271 

4.2. A vizsgált szervezetek funkciója a drogprevencióban  ..........................................  271 
4.2.1. 1. A szolgáltatási funkció:  ........................................................................  271 
4.2.2. 2. Innovatív funkció  .................................................................................  271 
4.2.3. 3. Érdekvédelmi funkció  ..........................................................................  272 
4.2.4. 4. Közösségépítő funkció  .........................................................................  272 
4.2.5. 5. A szervezetek vezetése  .........................................................................  272 

4.3. A vizsgált szervezetekkel kapcsolatban tapasztalt hátrányok  ...............................  272 
4.3.1. Partikularizmus  ........................................................................................  272 
4.3.2. Paternalizmus  ...........................................................................................  273 
4.3.3. Túlságosan professzionális vagy túl amatőr a szervezet  ..........................  273 
4.3.4. Források megszerzésének nehézsége  .......................................................  273 
4.3.5. A felelősségi viszonyok a szervezeteken belül  ........................................  273 

5. Szemelvény: Jelentés a drogprevenciós programok szervezeti hátteréről (2004)  .............  273 
6. A szervezeti értékelés menetéről  .......................................................................................  273 

6.1. Részvevők, érintettek  ............................................................................................  273 
6.2. A szervezeti értékelés lényege  ..............................................................................  274 

6.2.1. Történeti háttér  .........................................................................................  274 
6.2.2. Szervezet – személy  .................................................................................  274 
6.2.3. Szervezeti összefüggések  .........................................................................  274 
6.2.4. A nonprofit szervezetek értékelő vizsgálatának szempontjai  ...................  275 

6.3. Bürokratizáltság a szervezetekben  ........................................................................  276 
6.3.1. Szervezet-elméleti kitérő  ..........................................................................  277 
6.3.2. Organikus versus mechanikus (bürokratikus) szervezetek  .......................  277 
6.3.3. A vizsgálandó szervezeti szakterületek:  ...................................................  278 

6.4. A szervezeti evaluáció szerepéről  .........................................................................  279 
6.4.1. Az értékelés haszna  ..................................................................................  279 
6.4.2. A vizsgálat célja  .......................................................................................  279 
6.4.3. A vizsgálat további szempontjai  ..............................................................  280 

6.5. A piaci szervezetek – betéti társaságok  ................................................................  281 
6.6. „A‖Bt.  ...................................................................................................................  281 

6.6.1. Történeti háttér  .........................................................................................  281 
6.6.2. A szolgáltatási feladat  ..............................................................................  281 



 Szervezetek, szerveződések a 

társadalomban 
 

 viii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.6.3. Szervezet – személyek: A szakmai háttér  ................................................  281 
6.6.4. A munkavégzés, szervezés  .......................................................................  282 
6.6.5. Munkaügyi háttér  .....................................................................................  282 
6.6.6. A szervezeti kooperációk  .........................................................................  282 
6.6.7. Infrastruktúra  ............................................................................................  282 
6.6.8. Szerződések, bevételek  ............................................................................  283 

6.7. „B‖ Bt  ...................................................................................................................  283 
6.7.1. Történeti háttér  .........................................................................................  283 
6.7.2. Szervezet – személy: A szakmai háttér  ....................................................  283 
6.7.3. A program kidolgozása - mérések  ............................................................  283 
6.7.4. Kiegészítő szolgáltatások  .........................................................................  284 
6.7.5. A munkavégzés, szervezés  .......................................................................  285 
6.7.6. A szervezeti kooperációk  .........................................................................  285 
6.7.7. Szakszerűség, hatékonyság:  .....................................................................  285 
6.7.8. Hierarchia - rend – infrastruktúra  .............................................................  286 
6.7.9. Szerződések, bevételek  ............................................................................  287 

6.8. Egyesületek  ...........................................................................................................  288 
6.8.1. F.L.S. Egyesület – egy nagyvárosban  ......................................................  288 
6.8.2. Történeti háttér  .........................................................................................  288 
6.8.3. Szervezet – személy: koncepciók  .............................................................  289 
6.8.4. Jogi környezet – nehézségek  ....................................................................  289 
6.8.5. Szervezeti környezet – nehézségek  ..........................................................  290 
6.8.6. A szervezet felépítése és működése  .........................................................  290 
6.8.7. Külső körülmények - kapcsolat más szervezetekkel  ................................  291 
6.8.8. Belső szervezeti körülmények  ..................................................................  292 

6.9. K. K. M. Egyesület - Budapest  .............................................................................  295 
6.9.1. Történeti háttér  .........................................................................................  295 
6.9.2. Szervezet – személy - koncepciók  ...........................................................  295 
6.9.3. A program célja  ........................................................................................  295 
6.9.4. Külső körülmények - szervezeti kapcsolatok  ...........................................  296 
6.9.5. Belső viszonyok – a szervezet működése  .................................................  296 

6.10. Cs. Sz. – szövetség – Budapest  ...........................................................................  298 
6.10.1. Történeti háttér - alapelvek  ....................................................................  298 
6.10.2. Szervezet – személy – koncepciók  .........................................................  298 
6.10.3. Szakmai és segítői háttér  ........................................................................  298 
6.10.4. Infrastruktúra  ..........................................................................................  299 
6.10.5. Személyi feltételek  .................................................................................  299 
6.10.6. Külső körülmények - kapcsolat más szervezetekkel  ..............................  299 
6.10.7. Belső körülmények – szervezeti működés  .............................................  299 
6.10.8. Szakmai munka  ......................................................................................  300 
6.10.9. Összefoglaló a nonprofit szervezetek működéséről  ...............................  301 
6.10.10. A követelmények teljesülése  ................................................................  302 

6.11. Interjúvázlat  ........................................................................................................  303 



   

 ix  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bevezetés 

A szervezetek működését magyarázó könyveket gyakran kommentálják az Interneten: rettenetesen unalmas, 

akkor vedd elő, ha álmatlansággal küzdesz, ettől meggyógyulsz. Remélem, ennél valamivel több hasznát veszi 

az olvasó a most következő írásoknak. 

A szervezet-szociológiai tankönyvek, olvasókönyvek és esszék leggyakrabban úgy kezdődnek, hogy 

bizonygatják, a szervezetek/szerveződések átszövik egész életünket a születéstől a halálig. Ez trivialitás, 

önmagában érdektelen. Az viszont nem, hogy a szervezetszociológia – bár önálló szakszociológiának tartják – 

igazából nincs is. A szervezetek/szerveződések ugyanis – mint bármely más társadalmi intézmény – a társadalmi 

cselekvés szabályait hordozzák, „rákényszerítik‖ a cselekvőkre, akik megtanulják a szabályokat, 

alkalmazkodnak ezekhez, együttműködésük során igyekeznek uralni, alakítani a cselekvés körülményeit, 

befolyást szerezni és megragadni a lehetőséget, hogy a szabályokat formálják. Ezzel a cselekvő értékrendjét 

juttatja kifejezésre, megvalósítja hosszú vagy rövid távú céljait, érdekeit tartja szem előtt. A 

szervezet/szerveződés abban különbözik a többi társadalmi intézménytől e tekintetben, hogy magát a konkrét 

szervezetet, melynek tagja a cselekvő, elsajátíthatja, eszközként használhatja személyes vagy saját csoportja 

javára. 

Már ebben a pár mondatban is több megközelítés, több fogalmi rendszer elemei keverednek. Vegyük észre, 

hogy a szerveződésekben a társadalmi egyenlőtlenségek részben tükröződnek, részben átrendeződnek; uralmi-

hatalmi rendszerek formálódnak, elitek és depriváltak elkülönülnek, helyzetük –esélyeik – a döntési 

mechanizmusoknak megfelelően alakul; a szervezet maga politikai, gazdasági, társadalmi erőforrás, ami 

bizonyos konkrét helyzetekben,ügyekben, ügyletekben felhasználható, befektethető, gyarapítható és hasznot hoz 

vagy rombol; stb. A szervezet/szerveződés társadalmi értelemben erőforrást teremt, hadszíntér és fegyver 

egyszerre a ‘békés harc‘-ban, ahogy Weber a versenyt nevezte. 

Ebben a szervezetszociológiai jegyzetben a Szociológai Mesterszakos hallgatóknak adok áttekintést olyan 

klasszikus elméletekről és mai szervezeti jelenségekről, melyek a szervezetekkel kapcsolatos társadalmi tények 

értelmezését (magyarázatait) kínálják az érdeklődőknek. Sokfajta nézet, mind mást mond, mást láttat a 

valóságból. Nagyon sok köszönettel tartozom hallgatóimnak, akikkel együtt tanultam mindezt. Azoknak is, akik 

értetlenkedtek, akik unták, mert őket meg kellett győzni és azoknak főleg, akik szorgalmasan és sokat segítettek 

remek irodalom-feldolgozásaikkal, prezentációkkal, dolgozatokkal, ellenvetésekkel, jó kérdésekkel, szellemes 

megjegyzésekkel. Íme, a lista: 

Ágyas Réka, Bányai Bertalan, Barczi Zsófia, Bauer Zsófia, Benkő Nikoletta, Bodor Péter,Cseke Dorottya, 

Faludi Julianna, Geszler Nikolett Barbara, Gróh László András, Huszár Barbara Eszter, Konti Csilla, Kormány 

Adrienn, Korom Gabriella, Kósa Krisztina, Kovács Nikolett, Levendel Dávid András, Madaras Mariann, Major 

Csilla Pálma, Márkus Veronika, Mészáros Dávid, Miskolczi Erna, Mód Krisztina, Nagy Andrea, Nagy Katalin, 

Nagy László, Nagy Veronika, Nikolicza Timea Erzsébet, Nyírő Zsanna, Ördög Zita, Pásztor Hanna, Peloc Zita, 

Pintér Klára Kinga, Pócz Kinga, Probáld Karina Ágnes, Rési Kata, Ribárszki Tamás, Rudi Anna Lili, Sasvári 

Anna Éva, Szántó Barbara, Szűcs Anita, Tanislav Viktória, Tobler Anna, Tóth Dorina, Tóth Krisztián, Tóth 

Szilvia, Vajda Orsolya. 

Köszönöm Gedó Krisztina kreatív technikai támogatását. 
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1. fejezet - A hatalom struktúrái: 
csoportok és szervezetek 

A. Giddens magyarul is olvasható Szociológia című művében - bizonyára jó meggondolásból - a csoportokról és 

szervezetekről szóló fejezetet A hatalom struktúrái fő részbe szerkesztette a háborúkról és a kormányokról szóló 

fejezetek mellé. Ez pedig nem a véletlen műve. 

 A szervezet a spontán szerveződésből átalakulván formalizálódik, mások számára is nyilvánvalóan elkülönül a 

többi csoportosulástól és a formális kereteket – szabályok, előírások, eljárások, stb. – a szervezeti tagokkal 

szemben érvényesíti: rákényszeríti a tagokat, hogy alávessék magukat a szabálynak. Ez társadalmi kényszer 

abban az értelemben, ahogy ezt a fogalmat Durkheim a társadalmi tény meghatározásában leírja: a „… az 

egyénhez képest külsődleges cselekvésmódok, gondolkodásformák, amelyek kényszerítő erővel rendelkeznek, s 

ennek révén ráerőszakolják magukat az egyénre‖, mely a közösségként felfogott csoportok hiedelmei, 

törekvései, gyakorlatai egyben, mely a kollektív szokásokat és az egyéni megnyilvánulásokat is magában 

foglalja,  a közösségi élet eredője (mint például a divat, a közlekedés, a lakóházak és épületek elrendeződése), 

ami állandósult, vagy nem állandósult cselekvésmódot jelent, és az egyén egyéni megnyilatkozásaitól független, 

önálló léttel rendelkezik. 

Giddens ugyanennek a könyvének átdolgozott kiadásában a szervezetekről szóló részt a McDonalds éttermek 

professzionális működésének bemutatásával kezdi, joggal feltételezve azt, hogy az olvasó járt már McDonalds-

étteremben, személyes tapasztalata van arról, hogy ott milyen munka folyik. A működés jellegzetességei az 

éttermek külső megjelenésén is jól láthatók, egyszerű, célszerű jól tisztítható, és mutatós belső terek – esetleg a 

földrajzi régióknak megfelelő dizájnnal – és az ételek elkészítése, amit manapság már a helyi igényekhez 

igazodó választékkal is bővítnek. A vevők kiszolgálása jellegzetesen célszerű, szakszerű és bárhol a világon 

ugyanúgy szervezett. Ma ez a jelenség a globalizálódás és a szervezetek erőszakos nyomásának jelképe lett, 

Ritzer nyomán elterjedt a „McDonaldizáció‖ kifejezés is, ami a hatékonyság, a kalkulálhatóság/kiszámíthatóság, 

az egységesítés és az automatizált, programozott ellenőrzés/folyamatirányítás dominanciáját és 

megkerülhetetlenségét jelenti a szervezetekben és az egész társadalomban. 

Ez a professzionalizált szervezéssel kialakított mai munkaszervezet jó példa a nyugati világ korszerű 

szervezeteire. De nemcsak a szolgáltatás, kereskedelem vagy a termelés területén szerveződik az élet ilyen 

módon, hanem a társadalmi tevékenységek szinte minden mozzanata eltávolodott manapság a kisközösségek 

elsődleges – főleg a családi és a rokonsági vagy baráti kötelékekből szövődő – csoportoktól és személytelenül 

szervezett nagy, átfogó méretű szervezetek integrálják tevékenységünket. (Másodlagos csoportok ezek, 

melyekben az embereket nem kötik egymáshoz érzelmi szálak, legalábbis nem az érzelmi összetartozás az 

elsődleges; pragmatikus együttműködés jellemzi a kapcsolatokat és a szereplők valamely közös tevékenysége – 

munkavégzés, sportolás, tanulás, gyógyulás a kórházban vagy akár egyesületi aktivitás.) Nyilvánvaló, hogy a 

szervezetek, melyek keresztül-kasul szövik át a mindennapok ügyleteit saját működési területükön olyanok, - 

vagy olyanok szeretnének lenni – , mint az említett étteremlánc valamely láncszeme: valamely társadalmi cél, 

funkció betöltését várjuk el tőlük vagy arra használjuk ezeket. 

Az ilyen, (cél)racionalitással átitatott szervezetek a kapitalizmussal, a tömegtermeléssel egyidősek. Adódik a 

kérdés: a premodern társadalmakban vajon nem a racionalitás volt-e a munkamegosztás és a szerveződések 

alapelve? Vagy valami más magyarázata van annak, hogy hogyan működnek célszerűen az egyes társadalmi 

intézmények. 
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2. fejezet - A szervezetek klasszikus 
elméletei 
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3. fejezet - 1. témakör: Bürokrácia = a 
hivatalnokok uralma 

A kérdés megválaszolásához kitérőt teszünk: a racionalitás fogalmat és az uralom/hatalom problémát kell 

részletesebben áttekintenünk. Ahhoz, hogy megértsük a szervezet ideáltípusát, melyet részletesen elemezni 

fogunk, kövessük M. Weber gondolatmenetét, aki a szervezetek tanulmányozását a közösség és a társulás 

közötti különbség leírásával kezdte. A „9.§1 Társadalmi kapcsolat‖ címszóban kifejti, hogy az vagy közösség, 

amit átérzett érzelmi összetartozás különböztet meg a társulástól, ami viszont cél-racionális érdekkiegyenlítést 

jelent. Ez utóbbi egyik tiszta típusa a piaci csere, a másik az egy cél eléréséért való egyesülés vagy 

harmadikként a közös érzületen alapuló racionális egyesülés. Természetesen ezek a típusok a valóságban talán 

nem is léteznek, mint azt a weber-i ideáltípus esetén meg szoktuk említeni, ám jól láthatóan el tudjuk határolni a 

közösség és a harc/verseny eltéréseit: aki saját akaratának kíván érvényt szerezni, békés eszközökkel, az a 

rendhez igazodó versengés szereplője („békés harc‖ = konkurencia). 

A szervezetek úgy lesznek, ha a társak „egyesülnek‖ a fenti módon, kapcsolódnak egymáshoz akár úgy is, hogy 

versenyezni kezdenek a szereplők. A társadalmi kapcsolata vagy nyitott vagy zárt (illetve lehetnek valamely 

vegyes típusok is), ami számunkra azért fontos, mert a szervezet és a szerveződés definícióját ebből tudjuk 

megérteni. 

1. Szemelvény: Max Weber: Gazdaság és társadalom2: 
 

„12. 

§, 
Szervezetnek nevezünk egy kifelé szabályokkal korlátozott vagy zárt társadalmi kapcsolatot akkor, ha a 

kapcsolat rendjének betartását az biztosítja, hogy bizonyos emberek – egy vezető, esetleg az 

igazgatásban résztvevők csoportja, s az utóbbiaknak normális körülmények között esetleg egyúttal 

képviseleti hatalmuk is van – arra specializálták a viselkedésüket, hogy érvényt szerezzenek a rendnek. 

A vezetés birtoklását, illetve az igazgatást végző csoport cselekvésében való részvétel birtoklását – a 

―kormányhatalmakat‖ – illetően két eset lehetséges: ezek vagy a) el vannak sajátítva, vagy b) tartósan, 

illetve átmenetileg, esetleg csak bizonyos esetekben ki vannak osztva a szervezet érvényes rendje által 

kijelölt, illetve meghatározott jegyek alapján, esetleg meghatározott formákban kiválasztott személyek 

között. ―Szervezeti cselekvésnek‖ nevezzük a) magának az igazgatást végző csoportnak a rend 

megvalósítására irányuló – s a csoport kormányhatalma vagy képviseleti hatalma folytán – legitim 

cselekvését, b) a szervezet tagjainak az igazgatást végző csoport rendelkezései által irányított 

[szervezetre vonatkozó (1.3. pont)] cselekvését. 

Egy szervezet lehet a) autonóm vagy heteronóm; b) autokefális vagy heterokefális. Az autonómia azt 

jelenti, hogy a szervezet rendjét nem kívülállók írják elő, mint heteronómia esetén, hanem a 

szervezethez tartozó társak, mégpedig társi minőségükben (mindegy, hogy egyébként hogyan valósul 

meg a rend). Az autokefália azt jelenti, hogy a vezetőt és a szervezet élén álló csoportot a szervezet saját 

rendjének megfelelően nevezik ki, és ebbe kívülállók nem szólnak bele, mint heterokefáliánál (mindegy, 

hogy egyébként hogyan történik a kinevezés). 

 

13. §. Egy társulás tételesen lefektetett rendje létrejöhet úgy, hogy a) a résztvevők szabadon megegyeznek 

benne, vagy b) rájuk erőltetik, és ők engedelmeskednek. Egy szervezeten belül a kormányzati hatalom 

birtokosa legitim hatalma segítségével új rendet kényszeríthet a többiekre. A szervezet alkotmánya azt 

jelenti, hogy ténylegesen alkalmazkodni lehet a fennálló kormányzati hatalom kényszerítő erejéhez: 

tudni lehet, hogy milyen feltételek mellett, milyen mértékű és milyen jellegű engedelmességet követel. 

A feltételek között az érvényes rendnek megfelelően különösképpen a szervezetben résztvevők bizonyos 

csoportjainak vagy elenyésző töredékének a meghallgatása vagy jóváhagyása szokott szerepelni, de ezen 

kívül természetesen a legkülönfélébb egyéb feltételek is közéjük tartozhatnak. 

                                                           
1 Weber az összegző, definiáló írásaiban gyakran alkalmazott olyan jelenket, melyek a gondolatok és okfejtés szintjeit különböztetik meg 
egymástól, hogy ezzel a mű szerkezetét könnyebben tudja követni az olvasó. Néha azonban ez a szisztéma olyan bonyolultra sikerült, hogy a 

számozást eltévesztette. 
2 Weber, Max: A szerveztek fogalma és fajtái (Szociológiai alapfogalmak) in: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapfogalmai 
1. 72-80 p. és 226-232. p. 
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A szervezet rendjét a szervezet tagjain kívül olyanokra is rákényszeríthetik, akik nem tartoznak a 

szervezethez, de akikre meghatározott tényállások mégis vonatkoztathatók. Különösen területi kapcsolat 

esetén (ilyenek: jelenlét az adott helyen, helyi születés, bizonyos cselekedetnek az adott területen belüli 

végrehajtása) szokott ilyesmi előfordulni: ez a ―területi érvényesség‖. Az olyan szervezet, amelynek 

rendje a területi érvényesség kikényszerítésén alapul, területi szervezetnek nevezzük, függetlenül attól, 

hogy a szervezet befelé – tagjaival szemben – is csak területi alapon érvényesíti-e a rendjét (ami 

lehetséges, és korlátozott mértékben elő is szokott fordulni). 

 

14. §. Az olyan rendet, amely a szervezeti cselekvést szabályozza, igazgatási rendnek nevezzük. Az egyéb 

társadalmi cselekvést szabályozó, és a szabályozás folytán megnyíló lehetőségeket a cselekvőknek 

biztosító rendet viszont szabályozó rendnek nevezzük. Amennyiben egy szervezet csupán igazgatási 

jellegű rendelkezéseket hoz, igazgatási szervezetről, amennyiben pedig csupán szabályozó jellegű 

rendelkezéseket hoz, szabályozó szervezetről beszélünk. 

 

15. §. Az üzem meghatározott fajtájú folyamatos cselekvés valamilyen cél érdekében, az üzemszervezet pedig 

egy folyamatosan valamilyen cél érdekében cselekvő igazgatási csoporttal rendelkező társulás. 

Az egyesület megegyezéssel kialakított szervezet, amelynek tételesen lefektetett rendje csak azokkal 

szemben kíván érvényt szerezni magának, akik személyes elhatározásuknál fogva beléptek a 

szervezetbe. 

Az intézmény olyan szervezet, amelynek tételesen lefektetett rendjét egy megadható működési területen 

belül minden meghatározott jegyek alapján megadható cselekvésre (viszonylag) sikeresen 

rákényszerítik. 

 

16. §. Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, hogy 

valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az 

esély. 

Uralomról beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meghatározott tartalmú parancsnak megadható 

személyek engedelmeskedni fognak. Fegyelemről pedig akkor beszélünk, ha egy parancsnak az emberek 

megadható sokasága várhatóan készségesen, azonnal, automatikusan és gépiesen – mintegy 

beidegződésként – fog engedelmeskedni. 

Az uralom tényállása csak egyetlen, másoknak eredményesen parancsoló személy közvetlen jelenlétéhez 

kötődik, de nem igényli feltétlenül sem külön igazgatási csoport, sem szervezet meglétét, ellenben 

csakugyan igényli – legalábbis rendszerint – a kettő egyikének a meglétét. Az olyan szervezetet, 

amelynek tagjai mint szervezeti tagok az érvényben lévő rend folytán uralmi viszonyoknak vannak 

alávetve, uralmi szervezetnek nevezzük. 

 

17. §. Az uralmi szervezetet akkor és annyiban nevezzük politikai szervezetnek, ha és amennyiben rendjének 

érvényességét egy megadható földrajzi területen belül az biztosítja, hogy az ügyeket igazgató csoport 

folytonosan fizikai kényszert alkalmaz, és fizikai kényszer alkalmazásával fenyeget. Az üzemként 

működő politikai intézményt államnak nevezzük, ha és amennyiben igazgatási csoportja a rend érvényre 

juttatásában eredményesen alkalmazza a legitim fizikai kényszer monopóliumát. – A társadalmi 

cselekvést – különösképpen a szervezeti cselekvést – akkor és annyiban nevezzük ―politikailag 

orientáltnak‖, ha és amennyiben egy politikai szervezet vezetésének befolyásolására, különösen ha a 

kormányhatalmak (nem erőszakos úton történő) elsajátítására, kisajátítására, újraelosztására vagy 

kiosztására törekszik. 

Hierokratikusnak nevezünk egy uralmi szervezetet, ha és amennyiben rendjének biztosítására pszichikai 

kényszert alkalmaz: az üdvözülést szolgáló javak megtagadásával vagy kiszolgáltatásával (hierokratikus 

kényszerrel) biztosítja a rendet. Az egyház üzemként működő hierokratikus intézmény, ha és 

amennyiben igazgatást végző csoportja a legitim hierokratikus kényszer monopóliumát alkalmazza. 
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A racionális uralom alapkategóriái tehát a következők: 

1. folyamatos, szabályokhoz kötött hivatali ügyvitel, melynek körét 

2. az illetékesség  (a hatáskör) vonja meg. Ez 

a. a tevékenységek megosztása következtében elkülönülő, tárgyilag körülhatárolt feladatkört jelent, 

b. a feladatok ellátásához esetleg szükséges parancsadási jogokkal és 

c. az adott esetben megengedett kényszerítő eszközöknek, valamint alkalmazásuk feltételeinek szigorú 

körülhatárolásával. 

Az ilyen rendezetten működő hivatali gépezetet ―hatóságnak‖ nevezzük. 

A racionális uralom alapkategóriáihoz tartozik még 

3. a hivatali hierarchia elve, vagyis az a rend, amelyben minden hatóságnak világosan ki van jelölve az 

ellenőrző és felügyeleti hatósága, és az alárendelteknek ugyanakkor fellebbezési és panasztételi joguk is 

van fölfelé. Azt különbözőképpen szokták szabályozni, hogy a megváltoztatandó rendelkezés helyett a 

fellebbviteli hatóság maga bocsát-e ki másik, ―helyes‖ utasítást, vagy azt az alárendelt hivatalt  bízza 

meg ezzel, amely ellen panaszt emeltek. – Ide tartoznak továbbá 

4. a ―szabályok‖, melyek szerint az eljárást lefolytatják. Ezek lehetnek 

a. technikai szabályok, 

b. normák. 

Ahhoz, hogy alkalmazások teljesen racionális legyen, mindkét esetben szakképzés szükséges. A 

szervezet igazgatási csoportjában való részvételre tehát rendszerint csak az a személy alkalmas, akinek 

bizonyíthatóan megvan hozzá a szakképesítése – a szükséges iskolákat sikeresen elvégezte –, és 

hivatalnoknak is csak az ilyen személy alkalmazható. Tipikusan ―hivatalnokokból‖ áll a racionális 

szervezetek ügyeit igazgató csoport, függetlenül attól, hogy milyen – politikai, hierokratikus, gazdasági 

(különösen kapitalista) vagy bármilyen egyéb – szervezetekről van szó. 

5. (Ideális körülmények között) az igazgatást végző csoport és az igazgatási, valamint a termelőeszközök 

teljes szétválasztásának elve érvényesül. Az ügyeket igazgató csoporthoz tartozó hivatalnokok, 

alkalmazottak és munkások nincsenek birtokában a dologi termelő- és igazgatási eszközöknek, hanem 

természetben vagy pénz formájában megkapják ezeket az eszközöket, és kötelesek elszámolni velük. Az 

elv a hivatali (vállalati) vagyonnak (illetőleg tőkének) a magánvagyontól (háztartástól), továbbá a 

hivatali helyiségeknek (irodáknak) a lakóhelytől való teljes elkülönülése. 

6.  Ha a dolgok teljesen racionálisan alakulnak, akkor egyáltalán nem fordulhat elő, hogy a hivatali állást 

a hivatalt betöltő személy elsajátítja. Ahol mégis létezik a ―hivatalhoz‖ való ―jog‖ (mint például a bíráké 

és újabban egyre több hivatalnoké, sőt még a munkásságé is), ott ez a lehetőség rendszerint nem azt 

szolgálja, hogy a hivatalnok elsajátítsa állását, hanem a tisztán tárgyszerű (―független‖), csak a 

normákhoz igazodó hivatali munka biztosítása a célja. 

7. Az ügyiratokon alapuló igazgatás elve érvényesül: még ott is, ahol ténylegesen az ügyek szóbeli 

megvitatása a szabályos vagy egyenest előírásos: legalábbis a problémák előzetes kifejtését, az 

indítványokat, a végső döntéseket, a különféle rendelkezéseket és intézkedéseket még ilyenkor is írásban 

rögzítik. Az ügyiratok és a hivatalnokok folyamatos ügyintézése együttesen alkotják a működő hivatalt, 

az irodát, amely a központi magva minden modern szervezeti cselekvésnek. 

8. A legális uralom nagyon különböző formákat ölthet, melyekről később még külön fogunk beszélni. A 

következőkben először szándékosan csak a leginkább tisztán uralmi alapon fölépülő igazgatási csoportot 

– a ―hivatalnoksereget‖, a ―bürokráciát‖ – fogjuk az ideáltípus szempontjából elemezni. 

 

4. §. A legális uralom legtisztább típusa az, amely bürokratikus igazgatási csoportot vesz igénybe az uralom 
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gyakorlásához. Itt csak a szervezet vezetőjének úri helyzete ered a pozíció elsajátításából, vagy abból, 

hogy őt választották, illetve elődje őt jelölte ki a pozícióra. De még az ő úri felhatalmazása is legális 

―illetékességet‖ jelent. Az igazgatást végző csoport egésze a legtisztább típusban egyes hivatalnokokból 

áll (monokrácia, szemben a ―testületi elvvel‖, amelyről később még szó lesz). Ezek a hivatalnokok 

1. személyükben szabadok, csak dologi természetű hivatali kötelességeknek engedelmeskednek, 

2. rögzített hivatali hierarchiában helyezkednek el, 

3. hivatali hatáskörük rögzítve van, 

4. állásukat szerződés alapján töltik be, tehát (elvileg) szabadon választják ki őket, és 

5. szakképzettségük alapján – mégpedig, ha a dolgok igazán racionálisan alakulnak, akkor vizsgával 

elismert és diplomáciával hitelesített szakképesítés alapján – alkalmazzák (és nem választják) őket, 

6. fix fizetést kapnak pénzben, többnyire nyugdíjjogosultak, állásuk bizonyos esetekben (kiváltképpen 

magánvállalatoknál) az úr részéről is felmondható, a hivatalnok részéről pedig bármikor felmondható: 

a fizetést elsődlegesen a hierarchián belül elért rangnak és ezen kívül az állással járó felelősségnek 

megfelelően állapítják meg, egyébként pedig az az elv, hogy a társadalmi ―rangnak megfelelő‖ (IV. 

Fejezet) legyen a fizetés, 

7. hivataluk jelenti egyedüli vagy főfoglalkozásukat, 

8. az előttük álló hivatali pályafutás a szolgálati időnek vagy a teljesítménynek vagy mind a kettőnek – 

megfelelő, s a hivatali elöljáró ítéletétől függő ―előmenetelt‖ jelent, 

9. teljes mértékben ―el vannak választva az igazgatás eszközeitől‖, és nem sajátítják el hivatali 

állásukat, 

10. szigorú és egységes hivatali fegyelem és ellenőrzés alatt állnak. 

Ez a rend elvben egyformán alkalmazható a különféle célokat követő gazdasági szervezeteknél – 

nyereségre termelő üzemeknél, karitatív vagy más, tetszőleges eszmei vagy anyagi célt követő 

magánjellegű intézményeknél – és politikai vagy hierokratikus szervezeteknél, és (a tiszta típust többé-

kevésbé megközelítő formában) még történetileg is kimutatható. 

 

5. §. Minden tapasztalat arra vall, hogy a tisztán bürokratikus igazgatás – tehát az írásos ügyvitelen és 

egyszemélyi vezetésen alapuló, monokratikus-bürokratikus igazgatás – pontosság, állandóság, fegyelem, 

szilárdság és megbízhatóság tekintetében – tehát a tekintetben, hogy mind az úr, mind az érdekeltek 

számára kiszámítható – továbbá a tevékenység intenzív és extenzív mivolta, valamint a mindenféle 

feladatra való egyetemes alkalmazhatóság tekintetében tisztán technikai szempontból a lehető 

legnagyobb tökélyre fejleszthető, vagyis – amit mindez jelent – a formálisan legracionálisabb válfaja az 

uralom gyakorlásának. A ―modern‖ szervezeti formák fejlődése minden területen (legyen a kérdéses 

szervezet állam, egyház, hadsereg, párt, gazdasági üzem, érdekszervezet, egyesület, alapítvány vagy 

bármi egyéb) teljesen egybeesik a bürokratikus igazgatás fejlődésével és állandó növekedésével. A 

bürokratikus igazgatás létrejötte jelenti például a modern nyugati állam csíráját. Egy pillanatra se 

tévesszenek meg bennünket a bürokráciával látszólag ellentétes fórumok – legyenek azok a testületi 

érdekképviselet fórumai, parlamenti bizottságok, a ―tanácsdiktatúra‖ szervei, vagy legyen szó 

tiszteletbeli hivatalnokokról, laikus bíráskodásról, vagy bármi egyébről. Ne feledkezzünk meg róla, hogy 

minden folyamatos munkát hivatalnokok végeznek a hivatali irodákban, a bürókban. Egész mindennapi 

életünket ezek a keretek fogják közre. Végtére is, ha a bürokratikus igazgatás formális és technikai 

szempontból mindenütt – ceteris paribus! – a legracionálisabb, akkor a tömegek igazgatásában (az 

adminisztráció személyi vagy dologi szükségletei miatt) ma semmiképpen nem lehet megkerülni. Csak 

―bürokratikus‖ vagy ―dilettáns‖ igazgatás között választhatunk. A bürokratikus igazgatás nagy fölénye a 

szaktudásban rejlik, amely a javak előállítása során alkalmazott modern technika és gazdasági 

modernizálás következtében teljesen nélkülözhetetlenné vált, függetlenül attól, hogy a javak termelése 

kapitalista vagy szocialista módon van-e megszervezve. Az utóbbi megoldás ugyanis – ha technikailag 

ugyanolyan hatékony akar lenni – csakis úgy képzelhető el, hogy rendkívül megnő a bürokrácia 

jelentősége. Ahogyan az uralomnak alávetettek rendszerint csak úgy tudnak védekezni a bürokratikus 
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uralommal szemben, ha megalakítják a saját ellenszervezetüket, amely szintén ki van téve a 

bürokratizálódás veszélyének, úgy a bürokratikus apparátusnak magának is kényszerítő – anyagi és 

tisztán dologi, s ugyanakkor eszmei természetű – érdekei fűződnek a saját további működéséhez. Egy 

olyan társadalomban, amelyben a hivatalnokok, az alkalmazottak és a munkások el annak választva az 

igazgatás eszközeitől, és amelyben nélkülözhetetlen a fegyelem és az iskolázottság, bürokratikus 

apparátus nélkül egyszerűen megállna az élet: mindenki számára megszűnnék a modern létezés 

lehetősége, kivéve azokat (a parasztokat), akik még birtokában vannak létfenntartási eszközöknek. A 

hatalomra jutott forradalmat és az idegen megszállót, az ellenséget a bürokratikus apparátus rendszerint 

minden további nélkül ugyanúgy kiszolgálja, mint a korábbi törvényes kormányt. A kérdés az, hogy ki 

uralkodik a fennálló bürokratikus apparátus fölött. Az apparátus fölötti uralom ugyanis a nem szakember 

számára mindig csak korlátozottan lehetséges: a titkos tanácsos, aki szakember, hosszú távon fölényben 

van a miniszterrel szemben, ha az nem szakember, mivel jóval eredményesebben tudja érvényesíteni az 

akaratát. Történetileg a kapitalizmus – nemcsak a kapitalizmus, de kétségkívül és tagadhatatlanul 

elsősorban a kapitalizmus – teremtett igényt az állandó, szilárd, intenzív és kiszámítható igazgatásra 

(nélküle nem tudna létezni), s ezt az igazgatást mindenféle racionális szocializmus kénytelen volna 

egyszerűen átvenni, sőt még növelné is a jelentőségét. Az ilyen igazgatás szükségessége miatt van a 

bürokráciának – mint minden tömegadminisztráción nélkülözhetetlen elemének – sorsdöntő szerepe. 

Csak a kisméretű (politikai, hierokratikus, egyesületi, gazdasági) egységek tudnák sokáig nélkülözni. A 

kapitalizmus mai fejlődési szakaszában egyfelől megköveteli a bürokráciát – annak ellenére, hogy 

történelmi gyökereik eltérőek –, másfelől a legracionálisabb gazdasági alapot jelenti a bürokrácia 

számára. A kapitalizmus a szükséges pénzeszközöket államilag a bürokrácia rendelkezésére bocsátja, s 

ezért kapitalista alapon létezhet legracionálisabb formában a bürokrácia. 

A bürokratikus igazgatásnak a kincstár által rendelkezésre bocsátott pénzeszközökön kívül – az 

érintkezés, a közlekedés és a szállítás területén – lényeges technikai feltételei is vannak. Pontos 

működéséhez szükség van vasútra, távíróra, telefonra és egyre kevésbé tud meglenni nélkülük. Ezen egy 

szocialista rendszer sem tudna változtatni. Itt az volna a kérdés, hogy vajon képes-e hasonló feltételeket 

teremteni a racionális igazgatás számára – és ez éppen a szocialista rendszer esetében még merevebben 

rögzített formális szabályok szerint működő szilárd bürokratikus igazgatást jelentene –, mint a 

kapitalista rendszer. Ha nem képes, akkor itt megint csak azon átfogó irracionalitások egyikébe – a 

formális és materiális racionalitás antinómiájába – ütköznénk, amelyeket a szociológia oly sokszor 

kénytelen tudomásul venni. 

A bürokratikus igazgatás tudás alapján gyakorolt uralmat jelent, ebben rejlik alapvetően racionális 

jellege. A bürokrácia (vagy az úr, akit a bürokrácia kiszolgál) nem elégszik meg azzal a hatalmi 

pozícióval, amelyet a szaktudás biztosít a számára, hanem ezen túlmenően még a szolgálati ismereteket 

– a hivatali érintkezés során szerzett vagy az ―ügyiratokból megállapítható‖ tényismereteket – is arra 

igyekszik fölhasználni, hogy tovább növelje hatalmát. Ebből a hatalmi törekvésből ered a ―hivatali titok‖ 

– nemcsak a bürokráciára jellemző, de a bürokráciára mindenképpen sajátosan jellemző – fogalma, 

amely úgy viszonyul a szaktudáshoz, mint mondjuk a kereskedelemben az üzleti titok a technikai 

ismeretekhez. 

Tudás – szaktudás és tényismeret – tekintetében rendszerint csak a nyereségszerzésben érdekelt 

magánszemély, tehát a kapitalista vállalkozó van – a saját érdekszféráján belül – fölényben a 

bürokráciával szemben. Ő az egyetlen, aki (legalábbis viszonylag) valóban védettséget élvez a 

bürokrácia egyébként nélkülözhetetlen racionális tudásuralmával szemben. A tömegszervezetekben 

mindenki más alá van vetve a bürokratikus uralomnak: ez éppolyan elkerülhetetlen, mint a precíziós gép 

dologi uralma a tömegtermelésben. 

A bürokratikus uralom szociális szempontból általában a következőket jelenti: 

1. nivelláló tendencia érvényesül annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körben lehessen 

válogatni a szakmailag legképzettebbek közül, 

2. szerephez jut a vagyon, nő a plutokrácia szerepe annak érdekében, hogy a szakmai iskoláztatás a 

lehető leghosszabb ideig (gyakran csaknem a harmincadik életévig) tartson, 

3. személytelen formalizmus uralkodik: az eszményi hivatalnok sine ira et studio – gyűlölettől és 

szenvedélytől mentesen, s ennélfogva ―szeretet‖ és ―lelkesedés‖ nélkül – tölti be hivatalát, 

egyszerűen csak a kötelességeit tartja szem előtt; formálisan ―mindenkit‖ – azaz minden érdekeltet, 

aki a tényeket tekintve azonos helyzetben van – ―személyre való tekintet nélkül‖ egyformán kezel. 



 1. témakör: Bürokrácia = a 

hivatalnokok uralma 
 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ahogyan a bürokratizálódás előidézi a rendi nivellálódást (legalábbis ez a szokásos – és történetileg is 

általánosnak bizonyuló – tendencia), úgy megfordítva, az is elmondható, hogy mindenféle szociális 

nivellálás kedvez a bürokratizálódásnak, miközben eltávolítja azokat, akik rendi helyzetüknél fogva – az 

igazgatási eszközök és az adminisztratív hatalom elsajátítása folytán – uralkodnak, s az ―egyenlőség‖ 

érdekében félreállítja azokat, akik tulajdonuk jóvoltából tesznek szert ―tiszteletbeli hivatalra‖ vagy 

―hivatali mellékállásra‖, s lesznek az igazgatásra feljogosító hivatalok birtokosai. Ilyenformán a 

bürokratizálódást mindenütt elmaradhatatlan árnyékként kíséri a növekvő ―tömegdemokrácia‖.‖ 

2. Vázlatos összegzés: 

12.§ Szervezet definíció: 

• kifelé szabályokkal korlátozott vagy zárt társadalmi kapcsolat 

• a kapcsolat rendjének betartását az igazgatásban résztvevők csoportja biztosítja, érvényt szerez a rendnek. 

• A vezetés birtoklását, illetve az igazgatást végző csoport cselekvésében való részvételt tekintve két eset 

lehetséges: 

• a) a jog el van sajátítva, vagy 

• b) tartósan, illetve átmenetileg, esetleg csak bizonyos esetekben ki van osztva a szervezet érvényes rendje 

által kijelölt, illetve meghatározott jegyek alapján, esetleg meghatározott formákban kiválasztott személyek 

között. 

A szervezeti cselekvés: 

a. Az igazgatást végző csoport a rend megvalósítására irányuló tevékenysége. 

b. A csoport kormányhatalma vagy képviseleti hatalma szerinti legitim cselekvése. 

c. Az igazgatást végző csoporttagok rendelkezései irányítják a többi tagot. 

1. Kitől függ a belső rend? 

• Autonómia: a társak szabadon döntenek 

• Heteronómia: kívülről erőltetik rájuk 

2. Ki nevezi ki a vezetőt? 

• Autokefális szervezet: a tagok 

• Heterokefális: kívülről jelölik ki 

A REND  alapján 

Szabályozó rend  igazgatási rend  szabályozási rend 

• Üzemszervezet  igazgatási csoporttal, állandó cselekvés 

• Egyesület  csak azokkal szemben érvényesül a rend, akik oda belépnek. 

• Intézmény  minden cselekvésre rákényszeríti magát 

A bürokrácia racionális-legális uralom. 

Hatalom  Uralom 

• Hatalom ellenszegülés ellenére keresztülviszi az akaratát:  ESZKÖZÖK 

• Uralom meghatározott parancsnak bizonyos személyek 
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- automatikusan, 

- önként, 

- azonnal, 

- fegyelmezetten, gépiesen engedelmeskednek. 

Uralom fajtái a legitimitásba vetett hit szerint 

• Karizmatikus  személyiség ereje (kegyelmi ajándék) 

• Tradicionális  hagyományos rend 

• Racionális-legális  a tudás, a ráció, hozzáértés, szakmai tudás 

Racionális-legális uralom 

• Szervezetben  ‘büro‘-krácia = a hivatalnokok uralma (ideáltípus) 

Kitérő: A bürokrácia ideáltípusa megalkotásához a történelmi háttér – Bismark kancellár által 

létrehozott, az egységes Németország mint nemzetállam államgépezete. 

1. Elmélettörténeti háttér – racionalizálódó világkép 

2. Gazdaságtörténeti háttér – kapitalizmus kialakulása  HATÉKONYSÁG 

3. IDEÁLTÍPUS 

Szociológiai vizsgálati módszer, (modell-féleség) az összefüggések elemzése. 

Valóságban nincs, elméleti konstrukció. 

Az empirikus eredményt ezzel veti össze M. Weber. 

4. Racionalizálódó világkép 

• Intézmények szintjén 

a tudomány, a technika a szervezetek, intézmények révén kiszámítható, tervezhető, uralható: oktatási 

rendszer, pénzgazdálkodás, adórendszer, rendvédelem, közjavak, utak, igazságszolgáltatás, vállalkozás, 

háztartás… 

• Világképek és hitrendszerek szintjén 

A mágikus elemek a vallásokban háttérbe szorulnak, helyette: hitbéli elemek, absztrakt fogalmak 

előtérben.(Stációk: mágikus világkép  a szellemek uralkodnak  monista  dualista világkép, 

monoteizmus  katolicizmus  reformáció: Luther – Kálvin) 

• A gyakorlati életvitel szintjén 

Aktív világi aszkézis a predesztináció tanának következménye: Az egyén az életvitelét módszeresen alakítja – 

tervszerű, állandó önkontroll, szenvedély és érzékiség elnyomása, éber önuralom  Istennek tetsző életvitel. 

Puritanizmus: a vállalkozó gyarapítja a világot, ez vallásos hivatás, aktív és hasznos munka. 

Fogyasztás, pazarlás bűn. 

A bürokratikus igazgatási csoportra vonatkozó állítások összefoglalása: 

• Tételesen lefektetett jog irányít – betartják. 

• A jog elvont szabályok rendezett világa. 
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• A legális úr és a tagok is a személytelen rendnek engedelmeskednek. 

• A legális úr csak hatókörén belül ad parancsot. 

A racionális uralom alapkategóriái 

• Folyamatos, hivatali ügyvitel – szabályozott. 

• Az illetékesség szab határt. 

_ Tevékenység megosztása, feladatkörök. 

_ Parancsadási jogok. 

_ Kényszerítő eszközök. 

Hivatali hierarchia elve:_ lefelé ellenőrzés, felügyelet_ felfelé fellebbezés, javaslattétel. 

Szabályok biztosítják, hogy az eljárást le tudják folytatni. 

Az igazgatást végző csoport tagjaira jellemző tények: 

• A hivatali állást a hivatal betöltője nem sajátíthatja el  racionalitás 

• Ügyiraton alapuló igazgatási rendszer 

ÍRÁSBELISÉG, ÜGYIRAT, IRODA (‘BÜRO‘) 

• Uralmi rendszerben épül fel az igazgatás. 

• A hivatalnokok személyükben szabadok; kötelező csak az lehet számukra, ami a hivatal betöltéséből 

magából levezethető, következtethető kötelesség. (Maga választ, ha úgy dönt, kiléphet.) 

• Rögzített hierarchia; ez segíti a kiszámíthatóságot – tudjuk ki a felettes és ki a beosztott; a beszámolási és 

számonkérési rend tisztázott, ezáltal előrelátás is biztosított. 

• Rögzített hatáskör; a hivatalnok az illetékességi körén belül intézkedhet: a szervezet kiszámítható, az 

ügymenet, ill. az üzemszerű működés így biztosított, előre látja a kliens, hogy a hivatal milyen rendben 

foglalkozik az üggyel (mely posztokon mennyi ideig intézkednek).   

• Állás – szerződésben foglaltak a körülmények, a feltételek, a követelmények, kötelezettségek; 

szakképzettség alapján foglalkoztat a hivatal; Szakképzettség=tudás; ez a feltételezett szakmai tudás 

indikátora. 

• Fix fizetés, pénzben: Mindent el kell végezni, ami a hivatalban adódik, a munkakörbe tartozik, a 

munkaterhelés időszakos változására nincs tekintettel; a korrupció megelőzése, hogy nem természetbeni 

járulékot kap (hisz azzal a piacon kellene „pénzt csinálni‖) 

• Nyugdíjjogosultságot szerez, ami a karrier előrelátását és az életpálya kiszámíthatóságát erősíti. Előmenetelt 

előre lehet látni: hűséges lesz a szervezethez. 

• A fizetés a rangtól függ. A rang a szaktudástól függ. Nagyobb rangú többet keres – a szakmaiságból eredő 

autoritás jutalma. 

• Szaktudás mérése (indikátora): tapasztalat (indikátor: szolgálati idő) + iskolai végzettség. 

• A hivatal az egyedüli és főfoglalkozás: Korrupció ellen – nem vállalhat más szervezetben munkát. 

• A hivatalnok el vannak választva az igazgatás eszközeitől. „Pecsenyesütögetés‖ nem lehetséges, mert nem 

használhatja fel a hivatal erőforrásait, ami a poszttal jár, magáncéljai megvalósítására (cégautó – 

magánhasználat; cégtelefon – magánhasználat, stb.) 
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• Szigorú és egységes hivatali fegyelem. A hivatalnok a szabályokhoz alkalmazkodik. A rend minden tagra 

vonatkozik. Személyeknek való kiszolgáltatottság elvileg nem lehet, mert minden tag a személytelen 

szabályoknak engedelmeskedik. 

Racionalitás megőrzése: a tudás folyamatos fejlesztése. 

• Szakképzettség (korszerűsítése a szervezet segítségével is); 

• Továbbtanulás, tudás folyamatos fejlesztése; 

• Tapasztalat gyűjtése az életpálya alatt; 

• Rutin, gyakorlott munkavégzés, ami szintén a szakmai kompetencia egyik indikátora. 

Σ Ez biztosítja a tudásba, racionalitásba vetett hitet  az uralom alapját. 

3. Hierarchia a szervezetekben 

A hierarchia a szervezeti ellenőrzéssel függ össze. Mint írtuk, a klasszikus bürokratikus rend szerint felfelé 

irányul a hierarchiában a panasztétel és a jelentéseket is felfelé irányítják a beosztottak. Lefelé, azaz a felettestől 

indul az utasítás, és ő dönt az ellenőrzésről. A hierarchia az autoritási rendet tükrözi, a bürokratikus szervezet 

esetén az autoritást a szakértelem adja.  A hierarchia stabil struktúrát jelent. Az ellenőrzés szálai, kiterjedése 

olvasható ki a szervezeti szerkezetet szemléltető szervezeti felépítés-rajzokból (organigram3 - span of control). 

A hivatalnoki szervezet klasszikus hierarchiába rendezett, de a hierarchia több típusa ismert. Léteznek team-

szervezetek, melyek alá-fölé rendelt tömbökbe rendeződnek és létrehozhat a szervezet különféle bizottságokat, 

testületeket, melyek ideiglenesen vagy állandóan ellenőrzik a működés egyes területeit. 

A szervezetelmélet mint ‘mérnöki‘ tudomány azzal foglalkozik, hogy miként célszerű elrendezni a hatékony 

működés érdekében az utasítási és a jelentési láncokat, hogyan különülnek el a szervezet szintjei, melyek a 

döntéshozók posztjait, a döntési pontok helyét is tartalmazzák. Ezeket a működési csatornákat a szervezeti és 

működési szabályzat tartalmazza. Vegyük észre, hogy a hierarchia tulajdonságainak kidolgozásakor a működés 

költségeinek csökkentése a fő elv. Megkülönböztethető egy-egy hierarchián belül a törzskari szervezet, mely a 

döntési pontok körül horizontálisan terjeszkedik, tanácsadók, elemzők, nyilvántartók posztjait rendelik ide, és a 

vonal szervezet, mely az adott szervezet fő tevékenységének vertikális láncolatát teszi követhetővé. 

A szervezetszociológia pedig a hierarchia létezésének főként negatív következményeire hívja fel a figyelmet: 

infantilizál, robotként tevékenykednek az emberek, akik együgyűen viselkednek, mert az alá-fölérendelt 

viszonyokban inkább visszahúzódók, mint kreatív kezdeményezők. A hierarchia félelmet gerjeszt, ez lassítja a 

döntéseket és a munkát, az új helyzetekkel nem tud mit kezdeni, az alulról jött kezdeményezéseket megöli, a 

felettes döntéseit önkényes megnyilvánulásként láttatja. Ennek következtében áttekinthetetlen az uralmi-hatalmi 

szerkezet, a felelősség elmosódik, a hivatalnok abban érdekelt, hogy minél egyszerűbben, minél kisebb 

fáradsággal oldja meg a feladatot. 

A szociológus elemzőt az érdekli, hogy a szervezet bizonyos tulajdonságai vajon összefüggésbe hozhatók-e a 

hierarchia tulajdonságaival. Az, hogy hány szervezeti szintet alakítanak ki, és hány beosztott tartozik egy 

feletteshez viszonylag egyszerű mutatók, de érdekes tudni, hogy ezeket mint függő változókat miként 

befolyásolja a szervezet ágazati hovatartozása, a tagok iskolai végzettsége vagy szakmai képzettsége. A 

szervezetszociológia szempontjából a szervezet által létrehozott egyenlőtlen társadalmi helyzetek érdekesek, 

míg a szervezet-pszichológia ugyanezt kognitív problémaként kezeli: vajon a munkaposztok felügyelői számára 

lehetséges-e vagy hatékony-e (azaz képesek-e) bizonyos számú beosztott munkáját érdemben ellenőrizni. Ez 

felveti az uralmi-hatalmi szerkezet és a felelősségek megosztásának áttekinthetőségét. M. P. Blau vizsgálataira 

szoktak hivatkozni, aki elsőkét készített statisztikai összefüggés-elemzést erről. A szervezetekről írott könyvek 

szinte mindegyike szóba hozza az általa vizsgált egyik legfontosabb szervezeti tulajdonságot: mit jelent az, hogy 

egy szervezet lapos vagy magas? Természetesen a hierarchia képéről van szó: a lapos szervezetben kevés 

hierarchikus szint található és egy-egy szinten az ellenőrzés szálai eléggé széles kört ölelnek fel, a magas 

hierarchia ezzel szemben sok ellenőrzési szintet és viszonylag kevés beosztott ellenőrzését jelenti egy-egy 

szervezeti szinten. Az a kérdés, hogy a szervezet lapos vagy magas felépítése a tagok illetve a szervezet mely 

tulajdonságaival függ össze. A szervezeti felépítés maga egyúttal a hatékony működést biztosítja azzal, hogy 

                                                           
3http://www.segelyszervezet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=76&lang=hu 

http://www.segelyszervezet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=76&lang=hu
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meghatározza a döntések delegálását és a szintek közötti kommunikáció csatornáit és tartalmát. Az említett 

vizsgálat hipotézise az volt, hogy a beosztottak képzettsége és s hierarchikus szintek között korreláció van: 

‗Lapos‘ szervezeti felépítés bizonyára célszerűen működik abban az esetben, ha magas képzettségűek a 

beosztottak, ‗Magas‘ szervezet ezzel szemben nagyobb ellenőrzést igénylő alacsony képzettségű munkatársak 

foglalkoztatása esetén lesz hatékony. Több mint 150 szervezet vizsgálata szerint a hipotézis nem igazolódott, a 

szakképzettség nem befolyásolta a szintek számát, a hierarchia magasságát, ezzel szemben a feladatok és a 

technológia igen. A rutinfeladatok rutinmegoldásokat igényelnek, amit rutinellenőrzéssel lehet kézben tartani, 

akár alacsony végzettségű betanított munkaerőről, akár nagyon képzett szakemberekről van szó. A team-munka 

teljesen más típusú ellenőrzést kíván, ami akár a tagok „önellenőrzése‖ is lehet (vagyis formális ellenőrzésre 

nincs is szükség). További elemzések után arra a következtetésre jutott a vizsgálatban a szerző, hogy az 

ellenőrzések két stratégia szerint történnek: direkt vagy indirekt módon. A direkt ellenőrzés sok szálon fut, gyors 

változásokat lehet így kezelni a szervezetben és a rugalmas alkalmazkodást segíti, az indirekt viszont olyan 

esetekben alkalmazható, ha stabil a helyzet, rutinfeladatok rutin-adminisztrálása történik és ehhez kevés 

ellenőrzési szál is megfelelő beavatkozást tesz lehetővé. 

Ez a két típusú ellenőrzés a bürokratikus szervezetek két típusához köthető. Az egyik a tradicionális bürokrácia, 

melyben a folyamatok nem „programozottak‖, személyhez kötöttek a szabályok és szabály-alkalmazás, a 

szenioritás elve működik, „kézi vezérlés‖ jellemzi. A másik a modern bürokrácia, melyben ezzel szemben 

rögzített, stabil hierarchikus szintek vannak, személytelenek szabályok, automatizmusok működnek a 

döntésekben, magas, karcsú a szervezet és inkább decentralizált döntési rend szerint működik. 

Felvetődik a kérdés, vajon összefügg-e a centralizáció és a szervezet magassága? E mögött az a feltételezés áll, 

hogy a magas hierarchia decentralizációt vált ki, vagyis minél magasabb a szervezet, annál inkább decentralizált 

döntések fordulnak elő a szervezetben. A kérdésre adott válaszban azonban mindenek előtt le kell szögezni azt, 

hogy a hierarchia nem jelent egyúttal centralizált döntéseket, a két jelenség egymástól független szervezet-

elméleti szempontból. A szociológia viszont megkísérli vizsgálni e két jelenség közötti összefüggést. És am 

ellett érvel, hogy a hierarchia – éppúgy, mint a szervezet maga – „használati tárgy‖ azok kezében, akik valamely 

rendelkezési joggal élhetnek a szervezetben, ott valamely felelős posztot töltenek be. 

Perrow idézett könyvében4 elég részletesen leírja egy ipari termék minőségi reklamáció-kezelési folyamatát, 

melyben a hierarchiának fontos szerep jut – vagy úgy, hogy nagyon is hivatkoznak rá, vagy úgy, hogy teljesen 

figyelmen kívül hagyják. A valóságban ugyanis a bizonytalanság, a nem rutinszerű problémák akár egyik, akár 

másik megoldást is indokolja. Elfogadjuk ugyanis az állítást: ha a szervezeti kommunikáció és munkamegosztás 

szabályai, úgymond, ‖jók‖, megfelelően lehet az ügyeket menedzselni (fittig=illeszkedés van), nem is vesszük 

észre sem a szabályt, sem a hierarchiát. (A szabályok és ezzel együtt a hierarchia problémájával – konkréten a 

szervezeti és működési szabályzatok javítgatásával – akkor kezdenek el foglalkozni az igazgatás tagjai, ha 

zavarokat észlelnek /ezt kiválthatja a társak presztízsharca, érdekérvényesítő csoportok kezdeményezése, 

elégedetlenség, stb./, egyébként nem.) 

A három hierarchia-felhasználási mód a FELADAT-SPECIALIZÁCIÓ, a HIERARCHIA alkalmazása és a 

MUNKACSOPORT. Az első esetben a hierarchia egyes posztjaira eljut a reklamáció híre (hosszabb-rövidebb 

idő alatt), de mivel senki nem gondolja, hogy konkrétan az ő feladatai között szerepel az adott kérdés 

megoldása, az illetékességi körök körül kialakult vita következtében hosszú és körülményes utakat jár be a 

szervezetben az „ügyirat‖, a panasz, míg az egyik ponton valaki mégis elindítja a megoldás menetét és a 

hierarchikus láncon keresztül végül megszületik a megoldás és orvosolják a reklamációt. Itt sokáig keresi a 

szervezet, ki az illetékes, mert nem egyértelmű a szituáció miatt. Igaz, abban elég rugalmasnak mutatkozik a 

szervezet, hogy egyik posztról a másikra, vagy egyik szintről a másikra viszonylag gyorsan eljut az „ügyirat‖, a 

panasz. A második esetben a hierarchia a reklamációban kifejeződő bizonytalansági helyzetben nagyon is 

segítségére van az ügyet intézőknek, mert ez lehetővé teszi, hogy a reklamáló a megfelelő posztokon megtalálja 

a kompetens hivatalnokokat és a számára is ismerhető ügymenetben biztonságot fog tapasztalni és ez a 

szervezettel szemben bizalmat ébreszt. Igaz, az ügy nem feltétlenül a legrövidebb idő alatt fog elintéződni. 

Minden szükséges lépés végigfut a szervezet szintjein és az illetékesek azt mindig jóváhagyják, átlátják, kezelik, 

stb. A harmadik felhasználási mód esetén inkább azt mondhatjuk, hogy a szervezet egyáltalán nem használna a 

hierarchiát: félretesznek minden akadályozó „bürokráciát‖, igyekeznek megtalálni a megfelelő partnereket a 

szervezeten belül és elintézik a reklamáló ügyét. Ez a legrövidebb idő alatt megtörténik és csak az 

adminisztráció fut végig a szervezeti csatornákon. 

Mindezek a váratlan helyzetek és a szervezeti információkkal rendelkezők saját érdekei, a bizonytalanság és a 

kompetens hivatalnoki magatartás hiányosságai sokszor azt a látszatot keltik, hogy maga a szervezet a működés-

                                                           
4 Ch. Perrow: Szervezetszociológia Osiris, 1994. Budapest, 
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képtelen, mégpedig a szervezeti bürokratizáltság miatt. (Ez vezet a köznapi értelmezés szerint ahhoz, hogy 

indulatosan a bürokrácia útvesztőiről, az irányítás áttekinthetetlen rendszeréről, fölösleges papírmunkáról 

panaszkodjuk, zavaros hivatalok packázásáról elmélkedjük.) 

Perrow megfogalmazásában a hierarchia szerepe, hogy ellensúlyozza a helyzetekből fakadó bizonytalanságot, 

így ezen megfontolás alapján kialakít egy hierarchia-feladatspecializáció mátrixot, melyben elhelyezhetőek a 

különböző struktúrájú, célú szerveződések (1994). Perrow kifejti, hogy a hierarchiában kiemelkedő szerepet kap 

a hatalom, mely valójában az erőforrásokkal illetve az outputokkal (javak, szolgáltatások, profit, bérek, érdekes 

munka, társadalmi státusz, stb.) való szabad rendelkezés. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szervezet valójában 

eszköz a vezetők kezében értékes outputok előállítására, melyeket aztán saját javukra fordítanak, ezt nevezi 

Perrow „pecsenyesütögetésnek‖. Perrow meglátása szerint az imperatív koordináció – vagyis a vezetők azon 

képessége, hogy az utasítások és a bürokratikus ellenőrzés eszközeinek alkalmazásával összehangolják a 

dolgozók munkáját – teszi  lehetővé, hogy a vezetők megfelelő hatékonysággal szervezzék a munkát (Perrow, 

1994). Ami pedig minderre felhatalmazza a vezetőket az az információs aszimmetria, amely a vezető beosztott 

között általános jelleggel fennáll, ezáltal erősítve a beosztott korlátozott racionalitását az őt érintő 

tevékenységek végzése során (Perrow, 1994). Az információs aszimmetria és a korlátozott racionalitás 

jelenségére a későbbiekben bővebben térek majd vissza. 

Perrow hierarchia-feladatspecializáció mátrixa 

 

Végül a hierarchia kapcsán a szakértelem és a fegyelem bürokratikus összefüggéséről teszünk megjegyzést, 

főként azért, mert a weberi értelmezés szerint a szakértelem uralma és a bürokrácia gyakorlatilag egyet jelent – 

és ez több kritikusában komoly aggodalmat keltett. Parsons szerint például Weber összekeveri a szakmai 

kompetenciára alapozott uralmat a törvényes hivatalhoz fűződő, erkölcsi felelősségen alapuló uralommal. A 

szervezetek igazgatásában ugyanis nem feltétlenül azok töltenek be igazgatási (hivatalnoki) pozíciókat, akik a 

legerősebb szakmai kompetenciával rendelkeznek: egy fegyelmezett munkán alapuló egészségügyi intézmény 

például a legkiválóbb orvosokat inkább a „vonalban‖ (a gyógyításban) hagyja dolgozni és az igazgatást komoly 

hivatalnokokra bízza; a beteg-orvos viszonyban így érhető el a maximális bizalom, ami fenntartja a szervezetet. 

Érdekes példa erre a nagy iparvállalatok hagyományos5 kutatói gárdája, akik a hierarchia rendjét nehezen tűrik, 

esetenként munkájuk akadályának gondolják. A Los Alamosban dolgozó kísérletező tudósokról írt könyvet idéz 

Perrow, illusztrálandó, hogy a kutatói munka a katonai fegyelemtől és rendtől tökéletesen idegen. A tudósok 

elől délután 5 órakor, a munkaidő végén elzárták az eszközöket, de ők a zárakat feltörték és dolgoztak, ameddig 

                                                           
5 A korszerű tudományos team-ek működése ma ettől a sztereotíp modelltől eltér: a tudás-termelés szervezetei ma rugalmas kisszervezetek, 

gondoljuk a Szilícium-völgy kis vállalkozási klasztereire, melyek a kutatók és a kibocsátó egyetemek személyes nexusát használták az 
innovációk (tömeg) termelésére. 
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el nem fáradtak. Mivel kötelezően jelenteni kellett, hogy hány órát töltöttek a munkahelyen, megoldhatatlan 

adminisztratív feladat volt a munkaidő túllépések kezelése, netán a túlórák kifizetése vagy az, hogy fegyelmi 

eszközökkel lépjenek fel az ellen, hogy a kutató-team tagjai rendszeresen a hajnali órákban ettek-ittak a 

munkahelyen, szendvicseket és amit korábban – fegyelmezetlenül – oda bevittek és csak az után hagyták el a 

labort. Mindez nem lett volna probléma, ha a team tagjai nem rendetlen civilek, hanem mondjuk képzett és 

fegyelmezett mérnök-katonák lettek volna (akik persze nem tudták volna megcsinálni az atombombát.) 

4. Bürokrácia-kritika: Mi következik a bürokratikus 
modellből? 

A bürokratikus modell szerint működő szervezet zárt, a szervezet gépszerű működését segítő szerkezet. Azt 

sugallja, hogy ki lehet választani a megfelelő embert a szervezet megfelelő helyére, posztjára. 

1. Az autoritás a szakmai tudásból származik. 

2. Mivel minden részlegnek és személynek megvan a jogilag kijelölt tevékenységi illetve munkaköre, lehetetlen 

a szervezeten belül e funkciók megkettőzése. 

3. A szervezet úgy biztosítja a lojalitást, hogy a hivatalnok a karrierjét előre látja, tudja, hogy ha tanul és/vagy 

hűséges a szervezethez, magasabb beosztásba kerül, ami több fizetést is jelent, s szolgálataiért az életpálya 

végén nyugdíjra is jogosult lesz. 

4. Fontos tény, hogy a bürokratikus szervezetben a tagok nem a főnöknek, vagy a magasabb beosztású 

munkavezetőnek engedelmeskednek, hanem a személytelen bürokratikus szabályoknak, ez az 

engedelmességi rend a vezetőkre is érvényes. 

Alfred Kieser6 és Charles Perrow kritikai észrevételei alapján úgy véljük, M. Weber a társadalmi cselekvés 

megértéséből akar a cselekvés magyarázatához eljutni. A szervezet racionális működése attól függ, hogy a 

szereplők mit értenek racionalitáson, ez befolyásolja a többiekkel való viszonyt, akik szintén szubjektív módon 

értelmezik a racionalitást. A cselekvés ennek az értelmezésnek megfelelően alakul, ebből a szubjektív vélt 

értelemből magyarázható. Az értelem emellett szituatív. Világszemléletté vált, s a rend, a ráció a szervezet által 

kapcsolja össze a szereplőket, így lesz a bürokrácia  a ráció szimbóluma. 

Perrow ellenvetésképp hivatkozott Gouldner egy esettanulmányára, mely egy fiktív gipszüzem (építőipar, ház-

elemeket gyártó vállalkozás) működéséről szól. A szervezés racionális – igaz, sajátos módon: az ott dolgozók 

egy kisváros lakói, nem fogadnak szívesen máshonnan jövő idegen munkaerőt, egy idős munkavezető szervezi a 

teendőket és mindig mindenki olyan munkát végez, amit egészségi állapota megenged, és az üzem tulajdonában 

lévő erőforrásokat is felhasználhatják saját egyéni háztartásukban, mert ezt a tulajdonos nem ellenőrzi. A 

munkavállalók, bár nem túl sokat keresnek, az üzem jóvoltából mégis elég jól megélnek. Perrow rámutat, hogy 

ez a modell kétségtelenül megfelel a munkavállalók szűk körének, számukra racionális a működés, mert 

kiszámítható, ők mind egyetértenek a részükre nyújtott előnyökkel, mert ez a szokás, a tradíció racionalitása. 

Mindez azonban teljesen érvénytelen, ha a tulajdonos versenyezni kíván más építőipari cégekkel, hiszen neki 

nagyon sokba kerül a sok, ámde lusta munkaerő. A fiktív történet vége az, hogy a helyi munkavezető halála után 

a tulajdonosok célracionális szervezetté alakítják az üzemet, ami így rettenetes szigort kényszerít a dolgozókra, 

akik szörnyen érzik magukat, de sokkal többet keresnek. Perrow rögtön érvel is: a célracionális gazdálkodás az 

ipari bürokráciákban a munkavállalókat ugyan fegyelmezi, de megfizeti, és ők mint fogyasztók, a piacon jól 

járnak, ha a versenyképes, szervezett üzemekből kikerülő sokkal olcsóbb termékhez juthatnak. Vagyis a piac 

működése kényszeríti ki a (cél)racionalitást. 

A weberi módszer és elmélet együttes kritikájaként értelmezzük Perrow konklúzióját: a racionális, bürokratikus 

szervezet azon elveket szimbolizálja, melyek a személytelenség révén a részrehajlás és az egyéni ügyeskedést, a 

„pecsenyesütögetést‖ kiküszöbölhetik – mint a racionális működést általában akadályozó tényezőket. (Vegyük 

észre, hogy itt az egyenlő bánásmód, az egyenlő esélyek, a demokratikus jogok társadalmi direktívái tűnnek fel.) 

Vannak azonban speciális célok érdekében működő szervezetek, melyek pont ezt a személytelenséget gondolják 

nem elég hatékonynak: a személytelen szabályoktól eltérően az ilyen szervezetekben az elköteleződés, az 

együttműködés által képviselt értékek éppen a személyi függőségeket és bizonyos érdemek melletti előnyben 

részesítést tartják a jó működés zálogának. 

                                                           
6 A. Kieser: Szervezet-elméletek,  AULA 1995, Budapest 
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Itt jegyezzük meg, hogy Perrow nem hangsúlyozta eléggé azt, hogy mindezek az elvek természetszerűen 

eltérően esnek latba a közjavakat illetve a magánjavakat előállító szektorban, vagyis az számít, hogy a szervezet 

honnan veszi a felhasznált erőforrást – a szűkebb vagy tágabb közösségtől, adóbevételek formájában vagy 

magánpénzek formájában illetve megfordítva: a társadalom mely szegmensének teremt az adott szervezet új 

erőforrást: mindenkinek vagy csak egy szűk csoportnak. Nem csak a közigazgatás, közszolgáltatás és a piaci 

szervezetek (köz- vs. magán) közötti különbségekre utalunk: a nagy piaci cégek önként (?) vállalt – a sok 

foglalkoztatott és egyéb érintett miatt igen fontos – társadalmi felelőssége az esélyegyenlőség illetve a 

nyilvánosság, átláthatóság értékeit emeli ki. Röviden: a piaci/magánszervezet sem működhet partikuláris, 

átláthatatlan módon. 

A szervezeti működés szubsztantív mozzanatait vizsgálva jogos Perrow felvetése, hogy a racionalitás 

(szubjektív értelemben) hivatkozási alap arra, hogy az igazgatási csoport (vagy maguk a tagok is) erőforrásként 

kezeljék a szervezetet: „a szervezet csúcsa mindig valakié‖ – mondja. 

A bürokrácia – a hétköznapi értelmezéssel egybehangzóan – kifejezetten azt eredményezi, hogy az egyéni 

cselekedetek játéktere beszűkül, az önmagáért felelős racionális cselekedeteket megakadályozza, a racionális 

intézményi keretek „acélkemény burkába‖ szorítja (Kieser). A technokrata társadalom egydimenziós 

uniformizált tömeg-embereket igényel: ők fantáziátlanok, egyformán és nagyon egyszerűen gondolkodnak, nem 

kreatívak, nincs bennük spontaneitás, szellemesség, mert a rendszer szűkre szabja, szabályozza és akadályozza a 

cselekvést. Ebből levezethető az elidegenedés7 ténye és antikapitalista érvelés is jogosnak tűnik: kiváló 

művészeti alkotásokban mindkettő meg is fogalmazódik (Kafka: A per). Az az ember, aki megtapasztalja, hogy 

az előírásokhoz igazodva nem tudja megoldani a problémákat, frusztrációját az anonim szabályokra vetíti, a 

szabályokat gondolja rossznak. A szabály mint „bűnbak‖ jelzés értékű, hiszen a szabályokról szinte csak akkor 

értesülünk, ha valami nem gördülékenyen halad. A jó szabály észrevehetetlen. 

Michel Crozier kritikai esszéje a Bürokrácia jelensége címet és „Esszé a modern francia szervezeti rendszerek 

bürokratikus tendenciáiról, valamint a társadalmi és kulturális rendszerrel való kapcsolatairól‖ alcímet viseli. 

Esettanulmányokkal illusztrálja az ellentmondásokat és összegzi a modern bürokratikus szervezeti megközelítés 

gyümölcsöző lehetőségeit8. A hivatkozott recenzió igen értőn összegzi mindazt, amit a hatvanas évek francia 

szociológusa a bürokrácia jelenségével kapcsolatban problematikusnak tartott. Mint a bürokratikus rend 

ideáltípusának szakértője, összevetette azt mind a francia államigazgatás, mind az ipari bürokrácia működésével 

és ebből vezette le a weberi rend sebezhető pontjait és egészítette ki a bürokrácia további lényeges 

mozzanataival. 

Abból indul ki a recenzens, hogy ellentmondást észlelünk, mert tapasztalati tény az, hogy a bürokráciák 

fejlődésével együtt az individualizmus és a kreativitás inkább növekedett a szervezetekben. A szervezetekben, a 

művészetekben, a tudományban szakadatlan innovációk következnek be, melyek „szerzői‖ nem hallatlan kreatív 

elmék sokszor, hanem  a gépezet fogaskerekei, a bürokratikus intézmények tagjai – hétköznapi emberek. 

Növekedett tehát az individualizáció. A modern tudomány – a bürokratikus keretek között – jobban fejlődik, 

versengő elméletek vannak. A bürokratikus szabályok határt szabnak az egyéni cselekvésnek, de ezek a 

szabályok folyton újrafogalmazónak, a határok mindig kitolódnak vagy átrajzolódnak. 

Luhmannt idézve azt írja, hogy „az egyén és a szervezet közötti viszony nagyon sokrétű: a szervezetek 

nincsenek arra utalva, hogy a szervezet tagjai a szervezet céljaival mindig és maradéktalanul azonosuljanak. A 

szervezetek u-i. akkor is elérhetik céljukat, ha a szervezeti tagok csak parciálisan kötődnek a szervezethez. Ez 

abban is megnyilvánul, hogy egy-egy ember egyszerre számtalan sok szervezet tagja lehet. A szervezetek 

megengedik a szervezeti szerepek távolítását az egyén számára. Ha valaki pl. nem ért egyet a szervezet 

bürokratikus ügyintézésével, s úgy véli, hogy a szervezet nem hatékonyan intézi pl. szociálisan hátrányos 

helyzetűek problémáit, újítási javaslatokkal állhat elő, vagy más szervezetekbe belépve képviselheti saját – 

kreatív álláspontját. 

Legfontosabb szempont, hogy a tagsági viszony, mely a szabad individuum szabad döntésén alapul, lehetővé 

teszi a társadalmi cselekvésben az emberek választását és aszerint csatlakozhatnak a szervezetekhez, hogy ők 

maguk miként ítélik meg a társadalmi célok fontosságát. Ez az értékorientált viselkedés egyúttal meg is védi 

őket a szervezetek totális rendjétől. 

Az látszik, hogy a modern bürokrácia arra törekszik, hogy utat engedjen az egyéni kreativitásnak is, ne a 

szigorúan vett szakmai hatáskörök által biztosított szűk mozgástér legyen csupán a hivatalnoki munka 

                                                           
7 Az individualizmus által  racionalitás megengedi a racionális rendszerek keletkezését, amelyek aztán feloldják az individualizmust 

(Habermas: a rendszervilág átterjed az életvilágra és gyarmatosítja azt. 
8 Székely János: Recenzió M. Crozier: A bürokrácia jelensége c. könyvéről Megjelent: Szociológia, 1982. 2. sz. 305-310.p. 
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kiteljesedésének tere, hanem azon belül támogatni, ösztönözni igyekszik a szakmai kreativitás kibontakozását, 

lévén az a működés racionalitásának egyik lehetséges összetevője. Ez a lojalitás saját újrafogalmazása: nem a 

passzív, hanem az aktív lojalitást jutalmazza a modern szervezeti bürokrácia. 

Idézzük fel a recenzió nyomán azt a három érvelést, ami a modern bürokráciákat a klasszikustól 

megkülönbözteti: 

1. A bürokrácia-fogalom differenciált, mert Weber számára – mint láttuk – a bürokratikus szervezet egy 

uralomforma megfogalmazása és elhatárolása más uralmi formáktól. Ez egy elméleti konstrukció, 

„ideáltípus‖. Ha azonban ezt a bürokráciát a valóságban, vagyis empirikus társadalomkutatási eszközökkel 

meg akarjuk vizsgálni, rögtön adódik a lehetőség: a weberi bürokrácia-kritériumokat változókká formáljuk és 

e változók mentén a bürokrácia fogalmát operacionalizáljuk. Skálák segítségével meg lehet mérni a 

szabályozottságot, a munkamegosztást, az aktaszerűséget, stb. Fel lehet tenni továbbá azt a kérdést, hogy a 

strukturális jegyek, vagyis a változók egymással korrelálnak-e. Ha magas lenne a korreláció, az derült volna 

ki, hogy a szervezetek strukturális dimenziója lenne a bürokratizáltság. Ez azonban – csodák csodája, nem 

így van. A német szociológusok – szinte az egész múlt századot átívelő bizonyítékkereső 

szervezetszociológiai vizsgálatai azt mutatják, hogy ezek a jegyek nem korrelálnak egymással. Konklúzió: A 

szervezetek sokféle módon bürokratikusak. 

2. A hatékonysági hipotézis szituációtól függő relativizálása azt jelenti, hogy a szervezetek technikai 

hatékonysága nagyon sok tényezőtől függ. A múlt század hetvenes éveitől kezdve foglalkoznak kutatók 

azzal, hogy megfogalmazzák, melyik az a változó, amely leginkább befolyásolja a hatékonysági kritériumok 

érvényesülését. Litwak kutatásai szerint a technológia, a végzett feladatok jellege az a változó, amely köré a 

hatékonysági kritérium megfogalmazható: az emberek közötti kooperáció nyilvános szabályait kell 

megvizsgálni. A szervezetekben vannak olyan feladatok, melyek rutinszerűen ismétlődnek, a körülmények 

állandóak, a tevékenység mindig ugyanaz, jól programozható (tömegtermelés, futószalag, hivatali rutin-

ügyintézés) Ebben a szituációban a bürokratikus modell igen hatékony. Ha azonban más a feladat, egyedi 

problémamegoldás a cél, egy alternatív modell alkalmazása nagyobb hatékonyságot jelenthet. A modern ipari 

termelésben – éppen a programozhatóság igen fejlett technikai hátterének köszönhetően – az egyedi termelés 

is programozott keretek között szervezhető, de ezek más keretek. Arról nem beszélve, hogy a szervezetekben 

a rutin – a nem-rutin feladatok egyidejűleg jelen vannak. Ekkor célszerű vegyes szervezési modelleket 

alkalmazni. 

3. A bürokratikus elmélet illetve szervezetek diszfunkcionális hatása a legismertebb, a kritikusok számára 

leginkább megragadható kritikai terep. Az látható, hogy a bürokratikus struktúrák merevek, ebből számos 

diszfunkcionális hatás adódik s a diszfunkciók megszűntetésére irányuló kísérletek megerősítik, intenzívebbé 

teszik a diszfunkcionális hatásokat. Ezt híják a bürokrácia circulus vitiosusanak. Az ok tehát a struktúra 

merevsége, ám a kitűzött célok eléréséhez kidolgozott szabályok, a megkövetelt pontosság, a megbízható 

hivatalnoki magatartás révén öncéllá változnak – betű szerint akarják azokat betartani, s ha egy még 

ellentmondásosabb helyzet áll elő abból, amit meg akartak oldani, értetlenül állunk a nehézség előtt, s még 

nehezebb a bürokratikus szabályt vagy struktúrát megváltoztatni. (Merton, Selznik) A részlegek divergáló 

részcélokat követő magatartása is z ördögi körök jelenség megnyilvánulása. A hivatalnokok hatalmi 

törekvéseit sem tudja megfékezni a bürokrácia. Hatalmi harcok kezdődnek a szervezeti posztok betöltői 

között, ha zavar lép fel – vagy új követelmények adódnak. A szabályok problémákhoz igazodó alkalmazását 

megakadályozzák ezek a konfliktusok. 

Crosier kritikai esszéjének legfontosabb bizonyított állítása az, hogy a bürokratikus szervezetek nem zárt 

rendszerű „gépmodell” szerint működnek, hanem a szervezeti tagok által a rendszer nyitottá válik, a szereplők 

társadalmi helyzete meghatározza, a szervezeti viselkedésüket, és a szervezeti státuszuk visszahat a szervezeten 

kívüli társadalmi viselkedésükre. Ez a társadalmi kontextus hatása, melyet a szervezet-elemzésben ő jelzett 

elsőként. 

A párizsi könyvelő iroda esete az 1960-as évekből igen elgondolkodtató: akár az ideál tipikus bürokráciát 

láthatnánk megelevenedni, de ez éppen nem így van: nem ideál tipikus ez az iroda. Tekintsük át a működést 

részletesen! 

Egyetlen cél van a munkában, minden nap be kell fejezni az aznapra rendelt feladatokat, akármeddig tart is az. 

Szó nincs sem hatékonyságról, sem termelékenységről. A könyvelő iroda igen merev munkaszervezet, szigorú 

fegyelemre kényszeríti a munkatársakat. Az is jellemző még, hogy a munka mennyisége nem egyenletesen 

oszlik el időben, mert a havi zárások vagy adó befizetési illetve más kötelezettségek teljesítése időszakosan 

túlontúl sok munkát ró a könyvelőkre, máskor meg kevéssé megfeszített a munkatempó. Rutin-időszakok és hó 
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végi „hajrá‖ időszakok váltják egymást. Ez utóbbi mini-válságok idején a tekintélyuralmi rendszerben a 

munkavezetőknek kell közbeavatkozni. Ha el szeretnénk képzelni a párizsi könyvelőirodát, bizonyára előbb-

utóbb rájövünk, hogy itt szinte csupa női beosztottak dolgoznak, a munkavezetők férfiak – de most ez kevéssé 

lényeges. Mert az esettanulmány a női élethelyzetek leírásán keresztül érzékelteti a társadalmi különbségek 

kontextuális befolyását. Ez különösen érdekessé teszi az elemzést. A könyvelő iroda akkor dolgozik jól és 

gördülékenyen, ha a könyvelő hölgyek nyugodtan el tudják végezni a munkát, valamennyit kooperálnak ugyan 

egymással, de inkább önállóan adminisztrálnak; a munkacsúcsok idején azonban komoly konfliktusok 

keletkezhetnek a határidő betartása miatt, nem lehet szabadjára engedni az indulatokat: a munkavezetők 

szigorító rendszabályokhoz folyamodnak. Az esettanulmány szerint a kiegyensúlyozott munkavégzés az 

irodában attól is függ, hogy a könyvelők elégedettek-e a munkával. A korai hatvanas években Párizs igen vonzó 

munkaerő-piaci lehetőségeket kínálhatott azon fiatal vidéki lányok számára, akik valamennyire iskolázottak 

voltak, a falusi farmokról a modernizálódó termelés miatt jöhettek a városokba, nélkülözni tudta őket a családi 

gazdaság vagy éppen munkás származásúak voltak és emancipált nővé akartak válni – vagy jól férjhez menni, 

önálló keresetet és életet szerettek volna a nagyvárosban. Számukra a városi élet – akármilyen rossz is lehetett a 

könyvelő irodában dolgozni – nagy karrier kezdetét jelenthette, perspektívát adott, tehát ők elégedettek voltak 

helyzetükkel, a munkát és annak kellemetlen megterhelő körülményeit nem kifogásolták. Szemben azokkal a 

nőkkel, akik náluk majd tíz évvel idősebbek voltak, a háború után esetleg családanyaként, feleségként nem 

kellett dolgozniuk (vagy nem is akartak munkát vállalni) később viszont a családi jövedelem kiegészítése végett 

elmentek könyvelőnek, ami végül is nem túl nehéz munka, de a városi kispolgár asszonyok számára nem biztos, 

hogy presztízs- vagy karrieremelkedést jelent. Számukra a munkahelyi kis-válságok is súlyosabb konfliktust 

jelentenek és ők nem megelégedettek karrierjükkel a munkahelyen (és talán az életben sem). 

A könyvelő irodában tehát a külső társadalmi környezet – a dolgozók élethelyzete és szervezettől független 

karrier-elvárásai – átrajzolta a belső szervezeti viszonyokat, a dolgozók megelégedettségét, ami nem csak a 

munkaszervezettől függ. 

Sajátos helyzetben voltak a könyvelőnők főnökei: a közép és a felső szintű vezetők. "A hierarchikus 

feszültségek gyújtópontjában egyáltalán nem az alkalmazottak és közvetlen főnökeik közötti szemtől szembeni 

hatalmi viszonyok, hanem a felsőszintű vezetőkkel való sokkal kevésbé közvetlen viszony áll."- írja Crosier. A 

személytelen szabályok a felső szintű vezetők számára azt teszik lehetővé, hogy a munkacsúcsok idején, a 

kisebb zavarok leküzdéséhez újabb szigorításokkal éljenek: ezek ördögi körökként akadályozzák a racionalitás 

érvényesülését a szervezetben. A circulus vitiosusokat fenntartó rutinszerű magatartás és tevékenység dominál, 

ami az innováció gátja, a kontraszelekciót és a stabilitást (mozdulatlanságot) erősíti. 

A kritikai esszé további példákat (esettanulmányokat) ismertet, és végük egy összegzést ad a bürokrácia 

lényegéről (a recenzens megfogalmazását idézzük): 

"Bürokratikus szervezeti rendszernek nevezünk minden olyan szervezeti rendszert, amelyben a hibák – 

információk – korrelációk sorrendje rosszul működik. Más szóval, a bürokratikus szervezet olyan szervezet, 

amely nem képes az elkövetett hibákhoz mérten korrigálni magát." Az eme definícióra épített modell 

komponensei a következők: 

• A személytelen előírások, amelyek mind az egyes funkciókban történő kiválasztás módját, mind pedig a 

funkciók "tartalmát" (beleértve még a hozzájuk tartozó előírt viselkedésmódokat is) kodifikálják. Ezeknek 

már ismert következménye a személyes függőségi viszonyok "leépülésének" tendenciája, illetve a pozitív 

kezdeményezés lehetőségeitől elzáró elszi-getelődés; kettős értelemben is "szabad" tehát az egyén. 

• A döntések centralizációja szintén a – gyakorlatban a merevséget involváló – stabilitást van hivatva 

védelmezni, illetve erősíteni. Legfontosabb következménye az a már említett tény, hogy ti. más szinten van a 

döntés joga – és az optimális döntéshez szükséges információmennyiség. 

• A hierarchia egyes szintjeinek elszigeteltségéből fakadó egyénre ható csoportnyomás. Hiszen az egyes 

rétegek egymás közti kommunikációja korlátozott és deformált; a rétegközti konfliktusok dominálnak, míg a 

rétegen belüliek annál is kevésbé jelenhetnek meg, mivel a "kollegiális csoport" a tényleges referencia az 

egyén számára, amely csoport nem tűrheti a nem igazodó magatartást. 

• A párhuzamos hatalmi viszonyok minden – az eddigi meghatározók által le nem fedett, a "bizonytalansági 

tényezők" körül kialakult erővonalak mentén létrejönnek. A bizonytalansági tényezőt ellenőrző csoportok 

hatalmi helyzetbe kerülhetnek – és ez a viszony általában kívül esik a hierarchikus vertikumon. 
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E négy alapvető tényező elemzése vezeti Crozier-t definíciója bővítéséhez, amely szerint "a bürokratikus 

szervezeti rendszer olyan szervezeti rendszer, amelynek egyensúlya egy sor, a személytelenség és a 

centralizáció légkörében kialakuló viszonylagos stabil circulus vitiosuson alapszik." 

A változás kérdése tehát döntő jelentőségű a bürokratikus szervezetben. Az eddigiek alapján egyértelmű, hogy a 

bürokratikus rendszer igencsak változás-rezisztens, és "csak akkor enged a változásnak, ha e rendszer már 

valóban súlyos diszfunkciókat okozott, és már nem képes szembeszállni velük." Mivel pedig a mindenkori 

tényleges helyzettel nem adekvát döntési szisztéma a válság egyik fő generáló tényezője, a válságleküzdő 

stratégia döntő komponense a centralizáció növelése: ami pedig a szervezet további merevedését eredményezi. 

A konszolidációs mechanizmus eme formája elkerülhetetlenné teszi, hogy a társadalmi-gazdasági változásokat 

(fejlődést) a bürokratikus szervezet válságok nélkül nem tudja adaptálni. Ám természetes, hogy ezt a 

mechanizmust nem lehet valamiféle predesztinációnak tekinteni. A válságok-változások kölcsönös egymást 

feltételezése nem a fátum könyörtelen érvényesülése – s nem is a bürokratikus szervezet "normális" 

működésének totális képtelenségét bizonyítja. Ellenkezőleg, inkább arról van szó, hogy a válságokat a – 

bizonyos szempontból diszfunkcióként is felfogható – centralizáció és személytelenség, továbbá a felbomlás 

stádiumában lévő függőségi viszonyok időleges növelésével a szervezet végül is képes a már mindenképp 

elkerülhetetlen korrekciók, változtatások elvégzésével megszüntetni. 

Crosier művének egyik igen figyelemre méltó – talán mellékterméknek is nevezhető eredményére hívja fel 

figyelmünket a recenzens: a bürokrácia szervezeti embere tipikusan szertartásos, konform, az alárendelt 

viselkedést preferálja, de lázad is, konzervatív-idealista. Vajon miért vonzódik a konfliktusos, és nem a 

kooperatív jellegű játszmákhoz? A demokratikus rendszer erős participációs követelményeket támaszt a 

résztvevőkkel szemben, mely részvétel több elköteleződést kíván és egyúttal több kényszert is jelent a szervezeti 

társak számára. A tekintélyuralmi rendszer nem igényli a kezdeményezést, gyenge participációs késztetések 

jellemzik, ami azt jelenti, hogy a résztvevőkre kevesebb kényszer nehezedik. Az utóbbi rendszer nagyobb 

függetlenséget biztosít az egyén számára: ha el is veti a hatalmi normákat, őszinte személyközi viszonyok híján 

nem építi ki a részvétel lehetséges színtereit és kapcsolatait. (Ezt a szerzők a francia társadalom kulturális 

jellemzőjének vélik.) Crozier úgy ítéli meg, hogy"a személytelen előírások és a centralizáció egyszerre teszik 

lehetővé a hatalom abszolutista felfogásának megőrzését, illetőleg a közvetlen függőségi viszonyok 

kiküszöbölését " a hatalom – e viszonyokba is beágyazódott – felfogása a francia társadalomfejlődésre jellemző; 

léte még az abszolút monarchia tradícióiból ered. Racionális és autoriter vonások egészen sajátos 

kapcsolódásáról van szó; ezek ellentétének feloldását biztosítja a bürokratikus rendszer, amennyiben  – tehát a 

szerző szerint egy önkényuralmi eredetű értékrendszer és cselekvési mód optimális legitimitációjának hordozója 

a francia bürokratikus modell. 

5. Vázlatos összegzés - kritika 

KRITIKA – Ch. Perrow 

• Tradicionális bürokrácia – Gipszüzem 

- nem hatékony, drága termék  megszűnik 

• Racionális-legális bürokrácia esély, de… 

1. Lehetetlen a tagokat „szabványosítani‖. 

2. Az emberek nem átlagosak 

3. Gyors váltásra alkalmatlan – rutin, stabil feladatokra jó. 

• Érvek  Ellenérvek 

• Kontra 

• Alkalmazkodás Ø 

• Személyiség Ø 

• Kevesek uralma mások fölött (legitimál)  nem ellenőrizhető centralizáció  

• antidemokratikus 
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• Pro 

• Stabil, kitartó, kiszámítható 

• A szervezet nem az önmegvalósítás terepe 

Σ Az elit nem tud más alternatívát. 

• Partikularizmus 

• Egyedi megítélés, részrehajlás, kivételezés   Egyetemes szabály: kompetencia kell. 

• A hatékonyság gátja a partikularizmus. 

• Felszámolni a bürokratizáláskor. 

Nem könnyű: pl. rokonság véd, kompetencia mérése nehéz. 

Ok: a szervezet nyitott, társadalmi kontextus. 

1. Szolgálati idő és előmenetel 

2. A korrupció elkerülése végett szabályozott. 

3. De: Ha valaki bekerült, nem esik ki, mert fejleszti magát. 

4. A Tranzakciós Költségek Elmélete szerint 

Az egyetemes kritériumok érvényesítése több előny :  ösztönöz a képzésre 

                 véd az önkényesség ellen 

• Egyetemesség és szervezeti célok 

• Látszólagos partikularizmus 

• A vállalat – szervezet szempontja: előnyökhöz jut (az nem ‗partikuláris‘). 

Σ Nem a rendszer a hibás, hanem az alkalmazó (pl. Pentagon-katonák karrierje) 

SZERVEZET = ESZKÖZ, de mi a cél? 

Illegitim, titkos felhasználása leleplezhető, ellenőrizhető. 

• Harc az irányításért 

• A szervezet hatalmat generál – 

• Megtartása nem-bürokratikus eszközökkel 

Pl.: lojalitás a főnök személyéhez, karizmatikus vezetőhöz  függőségi helyzet 

• Sebezhetőség: Kompetencia hiány a lojalitással pótolható. 

• Inkompetencia 

• A szervezet eszköz = erőforrás. 

• Félrevezető jel (másra használják, mint várnánk) 

• Inkompetencia látszat. 

Σ Valóságban: 
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Egyetemes  Partikuláris kritériumok a vezető céljaitól függő relatív kategóriák. 

• Pecsenyesütögetés 

• A szervezet saját érdekérvényesítésre, magáncélra való kihasználása. 

Pl.: a posztot státus, pénz szerzésére használják (jutalmazási rend nem hatékony). 

A szervezetben többleterőforrás keletkezik  hatalmi gócpontok  visszaélés (iparban is) 

Titkos szakmai ügyletek _ Chrysler-elnök 

• Érdek-összeütközések 

• Egyén és Szervezet 

Honnan van a TUDÁS, a Kompetencia? 

 Forrás: a SZERVEZET 

(IBM példája: fehérgallérosok, kutatók munkahely változtatása, kártalanítás – szervezet prioritása.) 

• Szabályok 

• Autonómia garanciája a szabály. 

• A múltból jön, jelent és jövőt stabilizál. 

• A szabályozás alanyait védik. 

• Jó – rossz szabály. 

• Szabályok 

Funkciói: 

• Gépesítés – írógép bevezetése, írás formalizálása. 

• Uniformizálás – hasonló emberek. 

• Döntési kompetenciák szabály által megismerhetőek. 

• Professzionalizmus – magától tudja a szabályt (Pl.: orvos). 

• Status quo megváltoztatása _ politikai döntés. 

• KRITIKA – M. Crosier 

• A szervezet nem zárt. 

• Kontextus, azaz a társadalom szerepe a belső folyamatokban. 

• Esettanulmányok: Könyvelő IrodaKarbantartó munkacsoport 

• Mitől függ az elégedettség? 

• Könyvelő Iroda– Párizs 1950 körül 

- statikus leírás: Elégedettség mértéke, jellege, 

termelékenység = minden munkát aznap el kell végezni 

munkacsúcsok – rutin-időszakok váltakozása 
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Nők – a vidékiek elégedettebbek / munkahelyen elszigeteltek. 

• Mitől függ az elégedettség? 

• Könyvelő Iroda 

- dinamikus leírás: Társas elszigeteltség  nincs szolidaritás, 

- Vertikális metszet: 

a) Felső szint – nem informált – személytelen szabály-alkalmazó 

b) Középszint – semmi közös érdekük nincs, negatív szolidaritás. 

• Konfliktus-megoldás 

Összegzés: Innovációtól elzárkózó, merev és defenzív rendszer, kontraszelekció, 

ördögi körök = circulus vitiosus 

A bürokratikus problémamegoldás merevíti a rendszert. 

• Ördögi körök 2 

• Esettanulmány - ipari monopólium 

Üzemi társadalom rétegzettsége. 

Kompetencia helyett szenioritás elve. 

• Érdek-háromszög: termelő – karbantartó - műhelyvezető  gyenge irányítási lánc  nincs 

konfliktusmegoldás  elmélyül a baj. 

• Végkövetkeztetés 

A bürokratikus rendszer egyensúlya a személytelenség és a centralizáció mentén kialakuló ördögi körökön 

alapul. 

Csak akkor enged a változásnak, ha már bekövetkezett a diszfunkció és ezzel már nem is tud szembeszállni. 

Változás-rezisztens szerkezet = bürokrácia 

5.1. Feladat 

Feladat: Írja le a bürokratikus modell függő változóját, a változó lehetséges mutatóit és részletezze a független 

változókat (dimenziókat) és az ezekhez tartozó mutatókat! 

5.2. Megoldás 

Def.: BÜROKRATIKUS MODELL 

Racionális-legális uralom  a tudás, a ráció, hozzáértés 

Σ Ez a tudásba, racionalitásba vetett hit  AUTORITÁS: tekintély alapja a szervezetben 

(Szakképzettség; Továbbtanulás; Tapasztalat gyűjtése az életpálya alatt; Rutin, gyakorlott munkavégzés) 

Függő változó: Racionális működés (Hatékony – profitorientált vs. hivatalnoki szervezet vs. nonprofit 

működés; értékracionalitás; tradicionális racionalitás) 

Független változók dimenziói: 

1. A szervezeti posztok és betöltőinek (hivatalnok) tulajdonságai 
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A szervezeti tagra vonatkozó tény 

(esetenként szabályként* értelmezzük) 

A szervezeti racionalitás biztosítéka 

• Személyükben szabad 

Kötelező: csak a hivatali kötelesség 

• Állás – szerződés 

• Szakképzettség alapján 

• Fix fizetés 

• Nyugdíjjogosultság 

• A fizetés a rangtól függ. 

• A rang a szaktudástól függ. 

• Szaktudás mérése: tapasztalat/szolgálati idő + 

iskolai végzettség. 

• A hivatal az egyedüli és főfoglalkozás 

• Pályafutás = szolgálati idő + teljesítmény 

• El vannak választva az igazgatás eszközeitől. 

• Szigorú, egységes hivatali fegyelem. 

• Maga választ 

•   

*szabály is 

2. A szervezet szerkezete /posztok egymáshoz való viszonya 

SZERKEZET: Hivatali hierarchia elve_ lefelé ellenőrzés, felügyelet_ felfelé fellebbezés, javaslattétel. 

• Igazgatást végző csoport elkülönül 

• Uralmi rendszerben épül fel az igazgatás, ennek leképezése a szervezet szerkezete. 
 

A szervezeti szerkezetre vonatkozó tény A szervezeti racionalitás biztosítéka 

• Rögzített hierarchia 

• Rögzített hatáskör 

• Előrelátás Kiszámítható 

• Előrelátás Kiszámítható 

3. A szervezet működése – rendje, szabályrendszere: 

Mutatók: 

• Hatalom (ellenszegülés ellenére keresztülviszi az akaratát) eszközei 

• Uralom meghatározott parancsnak bizonyos személyek- automatikusan, - önként, - azonnal, - fegyelmezetten, 

gépiesen engedelmeskednek. 

• Tételesen lefektetett jog irányít – betartják. (A jog = elvont szabályok összessége) 

• A legális úr és a tagok is a személytelen rendnek engedelmeskednek. 
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• A legális úr csak hatókörén belül ad parancsot. 

• Folyamatos, hivatali ügyvitel – szabályozott. 

Az illetékesség szab határt._ Tevékenység megosztása, feladatkörök. 

_ Parancsadási jogok. 

_ Kényszerítő eszközök. ld. hatalom 

Szabályok, az eljárást le tudják folytatni 

Ügyiraton alapuló igazgatási rendszer 

ÍRÁSBELISÉG, ÜGYIRAT, IRODA 
 

A szervezeti rendre, szabályra vonatkozó tény A szervezeti racionalitás biztosítéka 

• Állás – szerződés 

• Fix fizetés 

• A fizetés a rangtól függ. 

• A hivatal az egyedüli és főfoglalkozás 

• El vannak választva az igazgatás eszközeitől. 

• Szigorú, egységes hivatali fegyelem. 

• Állandó feltételek 

• Szakképzettség=tudás és rang: autoritás alapja 

• Korrupció ellen. „Pecsenyesütögetés‖Ø 

• A személytelen rend minden tagra vonatkozik. 

Személyeknek való kiszolgáltatottság: Ø 

SZABÁLYOZÁS 

Autonómia garanciája a szabály. 

A múltból jön, jelent és jövőt stabilizál. 

A szabályozás alanyait védik. 

Jó – rossz szabály. 

Összegzés: Innovációtól elzárkózó, merev és defenzív rendszer, kontraszelekció, ördögi körök = circulus 

vitiosus 

A bürokratikus problémamegoldás merevíti a rendszert. 

A bürokratikus rendszer egyensúlya a személytelenség és a centralizáció mentén kialakuló ördögi körökön 

alapul. 

Csak akkor enged a változásnak, ha már bekövetkezett a diszfunkció és ezzel már nem is tud szembeszállni. 

Változás-rezisztens szerkezet = bürokrácia 
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4. fejezet - 2. témakör: Vezetési 
ideológiák 

Az bürokratikus modell a racionális-legális uralom ideáltípusa. Perrow a Szervezetszociológia című esszéjében 

leírja, hogy a hivatalnoki rendszerhez hasonló racionális rendben működnek a kapitalista üzemek, ezeket a 

weberi modellre való utalással nevezzük ipari bürokráciáknak. Ezen igazgatási formációk a kapitalizmussal 

egyidősek: a működési mód magával a kapitalista gazdálkodással magyarázható. Az ipari bürokráciák 

racionalitása a piaci racionalitás, minden a vállalkozói profitszerzésnek, a piaci versenynek alávetett. Az ipari 

termelés vagy a szolgáltatás a kapitalizmusban akkor versenyképes, ha tömegterméket – azaz igen alacsony 

költséggel előállított, a még megfelelő, a többihez mérten jó minőségű – állít elő és az el is adható. Az üzemi 

szervezet akkor sikeres, ha túlélő. 

A túlélésben a szervezeti racionalitás szerepe egyáltalán nem magától értetődő, a vezetési ideológiák – melyek 

talaján idővel formális tudománnyá szerveződött a vezetéstudomány – sokféle nézet szerint gondolják 

megmagyarázhatónak, ha egy szervezet jól teljesít a piacon. Ezek a tudások a vállalkozók igen változatos 

vállalatirányítási és menedzselési technikáiból halmozódtak fel és álltak össze egy-egy saját nézetrendszerré, 

elterjedtek a szűkebb és tágabb gazdasági környezetben és a környezet - történelmi, politikai és gazdasági – által 

nyert megerősítések szerint szerveződtek intézményekké. 

Ezek az eljárások, módszerek és a hozzájuk kapcsolódó nézetek tudományos tesztelést követően lettek a 

vezetés- és menedzsertudományok építőkövei. Röviden szólva – mint azt Perrow is kifejti – a 

menedzsertanoknak és az ipari bürokráciáknak nincs közük ahhoz, hogy Weber mit állított az ideáltípusként 

megfogalmazott bürokratikus elmélet alaptéziseiben, hanem ez a tudás a gyakorlatból ered, és azt teszi jobbá, 

hatékonyabbá, majd ez gazdagítja a gyakorlatra vonatkozó tudást, tudományt. Természetesen, az angolszász 

elméleti hagyományokon nyugvó pragmatikus tudás-felhalmozást aztán idővel racionális-legális uralomról 

kikristályosodott elmélet is gazdagította, de nem ez volt a kiindulási pont. 

Most említsük meg azokat a nézetrendszereket, melyek segítségével a szervezeti jelenségek magyarázatai közül 

eljutunk a racionalizálódásig, azaz a racionalitás-magyarázatokig. 

Aki a gyáripar kialakulásának történeti hátterét szeretné megismerni, óriási irodalmat talál: a kapitalizmus 

kialakulásáról írt Polányi1 mű, Engels2 szociografikus dolgozata a munkások életkörülményeiről jó kiegészítései 

a szépirodalomból jól ismert kapitalizmus-vállalkozó-családregény sorozatnak. Mi csak arra szeretnénk 

rámutatni, hogy a tömegtermelés mindenképpen tömeges foglalkoztatással jár együtt, ám a vállalkozások 

kezdetben alig pár embert foglalkoztattak. A bérmunkát alkalmazó első - textilipari – üzemei a 19. szd. 

közepétől két elvileg eltérő formája ismert: az egyik a központosított nagy-szervezet, mely bérmunkást 

alkalmazott (ma hierarchiának neveznénk), a másik az alvállalkozások szerződéses rendszere, mely a tulajdonos 

és a munkavezető közötti szerződésen alapult és szerződések alapján fizették ki a munkavállalót is (ezek belső 

szerződéses üzemek). Létezett ezek kombinációja, mely a munkavállalói szerződést preferálta és biztosítások 

révén a betegség vagy a munka elvesztése esetére – főképp állami/kormányzati nyomásra – átmeneti 

megélhetést teremtett a munkaképtelenségi periódusra. 

A – ma úgy mondanánk: jó vagy legjobb – gyakorlat aztán bizonyította, hogy a szervezeteket a bürokratikus 

rend működteti legmegfelelőbben. Tért nyert a racionális szervezés a piaci és a nem-piaci szervezetekben főleg 

Fayol és Taylor3 munkaszervezési alapművei, a tudományos menedzsment hatására (folyamatok elemzése, 

munka-mozdulatok leírása és mérése, idő- és norma-követelmények összekapcsolása a bérrel) és az 1920-as 

évektől már a Szovjetunió nagyvállalatai számára Lenin is csodafegyvernek tartotta a módszert. A racionalizáló 

kényszerek miatt mindenütt, ahol nagyüzem és tömegtermelés folyt, nyitottan fogadták a szervezési eljárásokat, 

különösen olyan ágazatokban, ahol tömegesen alkalmaztak képzetlen, betanított munkásokat. Esetükben ugyanis 

a szigorú betanítás, a mérhető követelmények az alkalmazás elemi feltétele volt. A tudományos munkaszervezés 

bevezetése azonban nem volt konfliktusoktól mentes, a vállalkozások kétkedő tulajdonosai összeütközésbe 

                                                           
1 A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei NAPVILÁG KIADÓ KFT. 2004 
2  A munkásosztály helyzete Angliában 
3 A. Kieser anekdotikusan beszámol arról, hogy Taylor kiváló műszaki, matamatikai és fizikusi tehetség volt, aki kicsi gyerek korában már 
szerkesztett saját magának egy ébresztő gépet, mivel az éjszaka bizonyos szakaszában rémálmok gyötörték és ezzel fel tudta magát 

ébreszteni. Középiskolai és egyetemi tanulmányai alatt, mivel nem volt túl jó sportoló, a többiek sportteljesítményét fokozandó, 

számításokat végzett a labda röppályájáról és a krikett-ütők megfelelő formájáról, a mozdulatok kidolgozásáról, hogy a legkisebb 
erőkifejtéssel a legnagyobb eredményt lehessen elérni a sportban. 
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kerültek a menedzserekkel és ez utóbbiak a munkavállalókkal az értelemszerűen feszes munkatempó és 

teljesítmény-követelmények miatt. Az európai nagyüzemekben – ahol tradicionálisan képzett munkaerőt 

alkalmaztak – különösen nagy ellenállás volt a túlzottan leegyszerűsítő, lélekölő munkavégzéssel, ill. 

követelményekkel szemben. (Pedig itt különféle enyhébb „változatok‖ terjedtek el, melyek a szakértő munkás 

tudására, skilljeire /is/ támaszkodtak.) 

Itt említjük meg, hogy a Nagy Racionalizálás és a tudományos munkaszervezés terjedése – az ezzel kapcsolatos 

konfliktusok kibontakozása és kezelése – együtt járt a munkavállalói szervezkedéssel, a szakszervezetek 

megszervezésével. A  munkaadókkal való folyamatok viták, tárgyalások és érdekérvényesítő játszmák azóta is 

fő kutatási téma és terep a szervezet- és gazdaságszociológiában egyaránt. 

A tudományos menedzsment és Taylor rendszere az 1910-es évek Amerikájában nagy várakozást és 

egyszersmind nagy ellenállást váltott ki (volt kongresszusi meghallgatás is üzemi konfliktus miatt). A 

vállalkozók körében sem volt egyértelműen pozitív vélemény erről. Kieser könyvében olvashatjuk (105.p.), 

hogy Taylor maga úgy becsülte, hogy az USA-ban az ő rendszere szerint mindössze 150-200 ezer munkavállaló 

dolgozott, ami az akkori amerikai ipari munkások másfél, két százaléka lehetett.  Egy bírósági ügy kapcsán 

1911-ben – talán mégsem véletlenül – nagy publicitást kapott a tudományos munkaszervezés és menedzsment: a 

vasúttársaságok ellen beadott kereset, melyben a kereskedők szövetségi államközi kamarája kifogásolta a túlzott 

árakat és szakértőként olyan tanúk meghallgatását kérték, akik a tudományos menedzsment mérési módszereivel 

bebizonyították, hogy az árak azért magasak, mert a vasúttársaság rosszul szervezte a szállítást és a rossz 

munkaszervezés többletköltségeit úgymond jogtalanul hárította a kereskedelmi vállalkozókra. Maga a procedúra 

igen nagy visszhangot váltott ki a korabeli sajtóban. Nemcsak műszaki vagy gazdasági folyóiratokban, hanem 

magazinokban, bulvárlapokban  és értelmiségi hírforrásokban is megjelentek az ügy részletei. Az ügyvéd 

elévülhetetlen érdemeket szerzett, mert a tudományos terminológiát közérthetően használta, sok fogalmat az 

általa és a szakértők által használt módon értelmeztek át vagy újra a tayloriánus szervező-tudósok. Ez után aztán 

a tudományos menedzsment mozgalommá vált: divatos lett mindenről hatékonysági szempontok szerint 

beszélni: a templomok, cserkészmozgalom és a külügyek hatékonyságáról rendeztek konferenciákat, a 

háziasszonyoknak a hatékony háztartásról szerveztek kurzusokat. A hatékonysági mozgalom szalonképessé tette 

a taylorizmust, bevonult az egyetemekre, tananyag lett, haladó gondolkodással szinte egyet jelentett – számol be 

erről Kieser. És hozzáfűzi, ebből fejlődött ki a korszerű munkatudomány, a gyártástechnológia és az 

operációkutatás. 

Henry Ford, aki 1863-ban született,1896-ban tette meg próbaútját autójával, három év múlva megalakult a 

Detroiti Automobil Társaság . 1903-ban Detroitban megalapítja a mai Ford Autógyárat és öt évre rá bemutatja 

az első T-modellt. 1913-ban pedig a futószalagos gyártást vezeti be. Ez alatt az alig 20 év alatt robbanásszerű 

változás következett be az automobilizációban. 

Ford elvileg Taylor „harcostársa‖ lehetett volna, de ő inkább elhatárolta magát Taylortól. Abban különbözött 

tőle, hogy ő nem a bonyolult technológiát akarta „gazdaságosítási‖ eljárással ügyesen működtetni, hanem 

végtelenül leegyszerűsíteni szerette volna a gyártási folyamatot. Taylor. a munkafolyamatok menedzselését, 

Ford pedig a munkafolyamatok egyszerűsítését tekintette a legfontosabbnak, ami meg is valósult a futószalagon 

történő gyártás és a nagyüzemi tömegtermelés formájában. Tervezési módszereket dolgozott ki a hatékonysági 

elv alapján és kialakította a fordi szervezési megoldásokat, melynek legfontosabb elemei: a komplex 

termelésszervezés. a részletes technológia-leírás, a célgépesítés, a célirányos konstrukció, a készlettartás 

szabályozása, a szállítási munkafázis csökkentése, a fejlesztések, újítások ösztönzése. Mindezt sajátos vezetési 

paternalizmussal – pontosabban igen kemény munkahelyi fegyelmezéssel – érte el. Bevezette a 8 órás 

munkaidőt, az, az időbérezést. Az időtényező fontos volt a gyártásban. Az átfutási idő radikális csökkentése volt 

a célja, a béreket úgy állapította meg, hogy az alkalmazottak is képesek legyenek megvásárolni az általuk 

előállított kocsit. Annak ellenére, hogy szociális kedvezményeket adott, a munkásfluktuáció óriási méretű volt 

az ütemekben. 1908 és 1916 között százszorosára emelkedett az eladott autók darabszáma. Ford személyes 

szakmai kvalitásainak köszönhette piaci sikereit: az árak zuhantak, a kereslet növekedett. Nőtt a termelés és az 

árak további csökkentése a termelési költségek további csökkentésével volt elérhető: a magas profit a nagy 

forgalomnövekedésből származott. Ford piacpolitikája lényegében árpolitika volt. A standardizálás, a 

pótalkatrészgyártás és a homogén termék előállítás volt sikerének titka. A motorizáció, az amerikai közlekedési 

ágazat fellendülése és maga a termék: attraktív, vonzó, a szabadság (mozgás) szimbóluma, érzelmeket kelt és 

ára elérhető a középosztály számára. Ez mind benne van a fordizmusban. 

1. Munkahelyi konfliktus-szemléletek 
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Mivel a szigorú munkahelyi fegyelmezés akár fordista, akár taylorista menedzsment állt az üzem élén, 

szükségképpen konfliktust váltott ki a munkaadók és a munkavállalók között. 

Teljesítménytaktikázás és munkalassítás4 egyidős a tudományos menedzsment megjelenésével. Mint látjuk, már 

a 10-es években figyelték a munkások termelékenységét, a teljesítménykövetelmények szigorításának és a 

fluktuáció összefüggéseit. Teljesítmény-taktikázás két formája a munkalassítás és a teljesítmény visszatartás. 

Most az üzemi konfliktusok klasszikus kategóriáit ismertetjük, majd a munkalassítással kapcsolatos néhány 

megállapítást foglaljuk össze. 

1.1. Az üzemi konfliktusok 

A konfliktusok a különféle indítékok – bérrel, normával való elégedetlenség – váltják ki, az emberek 

érintettsége határozza meg az intenzitást. 

• Nyílt konfliktus, erről mindenki tud, nyilvánosság előtt való tárgyalással oldódhat meg/ sztrájk 

• Zárt a konfliktus, ha nincs vagy nem kimondható a konfliktus léte, ekkor rejtett eszközökkel igyekeznek 

érvényesíteni érdekeiket a felek/ teljesítmény-visszatartás 

Hogy milyen formában nyilvánul meg a konfliktus, több tényező függvénye lehet: 

a. tradíciók – sündisznó vagy sas-akciók (itt a harcmodorra utal az elnevezés) 

b. gazdasági környezet: ha konjunktúra van, ha dekonjunktúra van más-más taktikát célszerű választani. 

c. jogi környezet, mely meghatározza, hogy lehet-e nyílt sztrájkot folytatni vagy sem. 

1.1.1. Eszközök zárt (rejtett, leplezett) konfliktus esetén 

1. Teljesítmény visszatartás (leplezett a bér- teljesítmény-konfliktus  teljesítmény visszatartás) 

2. Munkalassítás (nem kifizetődő hosszú távon túllépni a darabbérnormákat  számító viselkedés  

teljesítményértékelés  kollektív önértelmezés, azaz nem mindig mindenki számára ugyanaz a jó vagy 

ugyanaz a rossz dolog: informálják azt a munkatársat a többiek, akinek teljesítménye kilóg a többieké közül, 

ha túl sok vagy túl alacsony a teljesítménye. Kényszerhelyzetben a kollektíva norma rendszere összeomlik. 

Szankcionálja a csoport a normaszegőt: teljesítményének visszafogására szólítják fel. A lassítást vizsgálni is 

lehet a teljesítményadatok mérésével – adatok elemzésével – de rejtve maradnak a konfliktusok, mert nem 

bizonyítható, hogy tudatos visszatartásról vagy összebeszélésről van-e szó  A munkaadó mindenesetre 

vizsgálatot tarthat, ez félelemkeltésre jó, és koncepciós ügyek is előfordulhatnak, éppen azért, mert nem 

bizonyítható a teljesítménytaktikázásban, azaz munkalassításban való részvétel. 

3. Lazsáló sztrájk és előírás szerinti munka 

4. Ez egy leplezett konfliktus. Például akkor alkalmazzák, ha bérpótlékok csökkentését akarják 

megakadályozni. És nem fenyeget a munkából való elbocsájtás. Szabálybetartás demonstratív, nem lehet 

bizonyítani, hogy a munka lassítására törekszenek, nem lassúbbak a munkavállalók, csak minden szabályt 

kínosan és direkt szőrszálhasogató módon betartanak. Ez akkor fordul elő, ha nincs lehetőség valódi sztrájkra 

(pl. közszolgálat, repülőtéri ellenőrzések.) 

5. Vad sztrájk: Ha a sztrájkot a szakszervezet nem támogatja, vagy nem irányítja, spontán akció az önkényesség 

ellen. A szakszervezet valami miatt nehéz helyzetbe kerül, ezért nem tud a sztrájk mellett kiállni: például 

olyan üzemi konfliktusokról van szó, amit a kollektív szerződésben (munkavállaló és a munkaadó 

szervezetek megállapodása az adott munkahelyen) nem rögzítettek. Előfordulhat, hogy a szakszervezet 

szimpatizál a munkások követelésével, de jogilag nem szólíthat fel sztrájkra, mert jogszabályba ütközik. 

6. Helyi (üzemi) sztrájk: az alábbi megnyilatkozások inkább az eszközök sokféleségéről szólnak, lehet rövid 

ideig tartó figyelmeztető sztrájk, ami inkább jelképes, vagy 

a. ülősztrájk (csak az ok megszűnte után hagyják abba, mindenki a munkahelyen tartózkodik) 

                                                           
4 in: Bertalan L.(szerk.) A teljesítmény-taktikázásról I-II. Szociológia 1979. 4.sz. és 1980.1.sz 
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b. gördülő sztrájk (Naponta, vagy periódusonként – egy-két óra elteltével más-más üzemrész sztrájkol  

Zavarok  akkor is kell bért fizetnie a munkaadónak, ha nincs teljesítmény  idővel teljesen megbénul az 

üzem. A termelés felborul, mert a technológiai lánc szerinti munkavégzés nem lehet folyamatos, ha egy-egy 

órára leáll a termelés a technológiai folyamat egy-egy fázisában. 

1.1.2. Nyílt konfliktus – hivatalos sztrájkok 

a. Ezek a konfliktusok teljesen nyilvánosak, a szakszervezet irányít, szervez. Üzemi probléma körül robban ki 

az összeütközés, de az túlmutat az üzemi viszonyokon -–ágazati kérdések, vagy országos stb. Súlyponti 

sztrájkot akkor szerveznek, ha eléggé komolynak ítélt konfliktus van és a szakszervezet stratégiája az, hogy 

meg akarja akadályozni az ellenük való egységes fellépést. (A mai modern demokráciákban törvény 

szabályozza a sztrájk lehetőségének és választott formájának feltételeit.) 

b. A nyílt és a zárt konfliktus mellett létezik egy sajátos eszköz, ami egyik sem, ez a FLUKTUÁCIÓ, vagyis a 

szervezet tagjai elhagyják a szervezetet, vándorolnak a munkahelyek között a munkavállalók, a 

munkakörülmények, keresetek javulását várva a váltástól. Ez a motivációt tekintve erősen réteg specifikus 

jelenség. Ebben szerepet játszik sok tényező, például a kényelem is – egyes munkavállalói rétegek tolerálják 

a rosszabb bért, ha jobbak a munkakörülmények. Vagy lehet életciklus-jelenség is: az élethelyzet – például 

kisgyerekes pályakezdők könnyebben váltanak magasabb bérért munkahelyet. Munkahelyek összehasonlítása 

általában aszerint történik, hogy mekkora fáradtságot jelent a magasabb bér; megéri-e a váltás, a vándorlás az 

üzemek között. Kiemeljük, hogy itt mindig önként váltanak a munkavállalók. (A szocializmus idején, amikor 

nem létezett legális sztrájk, törvényileg tiltott volt a munkabeszűntetés, ez volt az egyetlen módja a tiltakozás 

kifejezésének. Rosszalló terminus technicusszal őket vándormadaraknak nevezték és a munkakönyvekben 

regisztrált bejegyzéseket figyelték, ki a túl sokszor munkahelyet váltogató munkavállaló: ő nem volt 

kívánatos munkaerő. A közmorál nem fogadta el a keresés hasznát, értelmét vagy az ahhoz való jogot, 

károsnak bélyegezte a munkaerő mobilitást. Ez máig élő attitűd a mobilitással, a változtatókkal, a keresőkkel 

szemben.) 

1.1.3. Munkalassítás 

• Wéber szerint a munkalassítás racionális kiindulópontja az, hogy a bérrendszernek a teljesítményt kell 

követni, vagyis a bér a teljesítmény „ára‖. Az a cél, hogy a teljesítményt racionális alapon növeljük, de lehet-

e ezt úgy megoldani, hogy mindenki jól járjon? Ha a sztrájk-esélyek csökkennek, mert a szakszervezet mellett 

a munkaadók is a szerveződnek (Külsődleges ok) vagy spontán szolidaritás miatt (Belső ok.) Ez teszi 

lehetővé a munkalassítást. Ez egy leplezett alkudozás a teljesítmény áráról munkás és munkaadó között. Ez a 

darabbér kalkulációjának menete, amit, úgymond, helyesen kell kalkulálni. Ehhez sok minden figyelembe 

kell venni: a termelési technikát, a technológiát, a figyelemösszpontosítás szükségességét és az 

átlagos/közepes erőfeszítést kell kalkulálni azt figyelembe véve, hogy mire képes egy átlagos munkás. (Ez a 

legnehezebb kérdés: van-e átlag?) Összefoglalva: 

Σ ha nem a lehető legmagasabb darabbért állapítják meg  a teljesítmény magasra szökik,  vagyis 

darabbért csökkente-nie kell a vállalkozónak  ez pedig újabb munkalassításhoz vezet vagy sztrájkot 

hirdetnek. 

• „Darabbér-politika‖-i munkalassítás célja a darabbér megállapítás befolyásolása, ez a sztrájkhoz hasonló, 

olyan értelemben, hogy a munka beszűntetésével játszik a munkavállaló, de ez végül is a sztrájk helyett zajlik. 

A sztrájkhoz képest az az előnye, hogy: 

a. nem kell formálisan szervezni, 

b. nem kell pénzalap, amit a sztrájkolók bérkiesésének pótlásához használnak fel 

c. nem fenyegeti a munkalassítót a veszély, hogy elveszíti a megélhetést 

d. csak a keresetüket korlátozzák 

e. taktikai helyzetük kedvezőbb, mert nehezen lehet a tudatos munkalassítást bizonyítani,  elkerülhető az 

elbocsájtás. 

f. a munkalassítás az új termék bevezetése illetve konjunktúra esetén várhatóan nő. 
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Az alábbi grafikon mutatja, milyen módon nő Az East és a West gyárban a teljesítmény. Októberben lassítás 

kezdődött, de 1910 decemberében más az elbocsátások miatt kapaszkodik vissza a teljesítmény, majd eléri a 

maximumot. 

 

1.1.4. Vertikális dilemmák: Darabbérösztönzők és hiteles elköteleződések5 

G. Miller játékelmélet megközelítést alkalmaz az imént tárgyalt probléma értelmezésére, azaz nem egy leíró, 

hanem egy modellszerű megközelítést és a modellnek megfelelő fogalmi rendet használ. Vegyük sorra, mi az ő 

logikája szerint az ösztönzés, hogyan veszi rá a menedzser a munkavállalót, hogy teljesítsen, hogyan küszöböli 

ki a potyautas magatartást, ha a szervezeti hierarchiában van szükség az együttműködés „kikényszerítésére‖. 

Kiindulási pont: a jutalom és engedelmesség növelésével mindkét fél (munkás-munkaadó) jobb helyzetbe 

kerülne. 

Az ösztönzőrendszer lényege az, hogy a tulajdonos vagy a menedzser szakembert alkalmaz (szaktudás-

alkalmazás  átruházása) emiatt információs aszimmetria jön létre a szervezetben (mivel nem tudni, valóban 

megvan-e a szükséges szaktudás). Az alkalmazottat ösztönözni kell a szervezeti célok követésére. Fix bérezés 

helyett ösztönző bér lehet a megoldás, vagyis kapcsolatot kell teremteni a bér és a teljesítmény között. 

Hierarchia „dilemmái‖ nehezen oldhatók fel ösztönzőkkel. Ennek oka az információs aszimmetria. A 

hierarchiákon belüli ösztönzési játékokat nevezi vertikális dilemmáknak a szerző. Közgazdasági fogalmi 

rendben kifejtve ez a következő: 

Az a feltételezés, hogy minden egyén (munkavállalók) határköltség-görbéje növekvő: a munka minden 

pótlólagos egysége egyre költségesebb a dolgozó számára. Ez a költség azonban nem figyelhető meg, rejtve van 

 információs aszimmetria a szervezetben. 

Kényszerítő szerződés alkalmazására lenne szükség. Ha a munkáltató ismerné a dolgozó teljesítményköltségeit, 

kiszámíthatná az optimális teljesítményszintet, amely maximalizálná a bevétel és a teljesítményköltség 

különbségét.  Így akkora összfizetést adna az alkalmazottnak, amely éppen meghaladná a hatékony termelés 

esetén fennálló teljesítményköltséget, de ezt csak a hatékony termelés esetében kapná meg. Ha a 

teljesítményköltségek szakértői becsléssel felmérhetők, a cégek igen pontos információkat kaphatnak 

munkavállalóik költségeiről  ekkor köthetnek kényszerítő szerződéseket. 

A kényszerítő szerződés feltétele az, hogy a beosztottak munkavégzése alacsony költség mellett megfigyelhető 

legyen, és az, hogy a munkának viszonylag állandónak kell lennie (változás esetén újra kell/ene/ számolni a 

teljesítményköltség-görbét).  

A valóságban a világ szervezeteinek többsége nem így működik, ezért a dolgozó teljesítményköltség-görbéje 

soha nem ismerhető meg teljes mértékben. A feltételek változására a munkavállalóknak reagálniuk kell. 

Munkaerőt motiválni kell, nem „beprogramozni‖. 

                                                           
5 Gary J. Miller Menedzserdilemmák. A hierarchia politikai gazdaságtana. AULA Szechenyi István Szakkollégium 2002. 169-195.o. 
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Az ösztönző szerződés esetében kevésbé kiterjedt az ellenőrzés (éppen azért kötnek ilyen szerződést, mert nem 

szükséges az ellenőrzés, szinte automatikus a jutalmazás és a szankció is. Ebben az esetben kevésbé kényszerítő 

a hierarchia, kevésbé igényli az elvárt magatartás meghatározását, a vezetőknek kevesebb információra van 

szükségük az alkalmazottak teljesítményének költségességéről. 

Darabbérszerződés egy ösztönző szerződés, az alkalmazott által megtermelt darabok/egységek száma alapján 

történik a fizetés. Arra hivatott, hogy a dolgozó önérdekét összeegyeztesse a szervezeti célokkal. A felügyelő 

szerepe semleges; a teljesítménycsökkenés esetén a bérezés automatizmusaival automatikus a büntetés is. 

Azonban a módszer nem terjedt el, mindkét fél ellenállása miatt.  A darabbérrendszer alkalmazásával a 

dolgozók körében elterjed a stratégiai viselkedés, a lazsálás. Garantált minimális fizetés esetén egyedül a 

kirúgás veszélye ösztönzi őket, hogy egyáltalán dolgozzanak és valamennyit teljesítsenek. A teljesítmény-

visszatartás akkor következik be, ha a megszabott ár elég magas ahhoz, hogy a dolgozóknak megérje jobban 

teljesíteni. De ha a dolgozók jól teljesítenek, a feladatokat újraértékelik, és leszállítják a darabbért. Emiatt a 

dolgozók inkább korlátozzák fizetésük nagyságát, így alacsonyan tartva a kibocsátást, a teljesítményt (ami a 

vállalkozót károsítja). 

Darabbérjáték modellje 

Stackelberg-játék6 lényege az, hogy az egyik játékos, a vezető kezdi a játékot, és erre válaszul a követő egy 

haszonmaximalizáló, önérdekkövető választ ad. A darabbérjátékban a menedzser a vezető játékos, ő választja 

meg a darabbér szintjét. Ezután a dolgozó eldönti, mennyit termel. (lásd ára) 

 

Az ábrán  bármekkora darabbért választ is a munkaadó (menedzser), a munkavállaló (dolgozó) azt a 

teljesítményszintet választja, melyet az ő teljesítménykínálati görbéje határoz meg. S-pontban lesz ehhez tartozó 

legnagyobb elérhető profit. Ez a kimenet a Stackelberg-egyensúly. Ha az S ponthoz tartozó bérrátát adottnak 

tekintjük, a munkavállalónak nem áll érdekében többet vagy kevesebbet termelnie. A munkaadónak nem áll 

érdekében megváltoztatnia a darabbért, mivel minden más darabbér alacsonyabb profitot eredményezne 

számára. Ez stabil kimenet, de nem hatékony helyzet, mert van olyan terület (a rózsaszín és a zöld színű terület 

metszésében lenne) melyben elmozdulva az mind a munkáltató, mind a dolgozó úgy érzi, hogy lenne olyan 

kombináció, amely mellett jobban járnának (emiatt mondjuk, hogy instabil az S pont). A munkavállalói 

stratégia megengedi, hogy egyik darabbér mellett sem dolgoznak hatékonyan  munkáltatót megtévesztik, aki 

más reakciófüggvénnyel felel, és a többlet nagy részének újraelosztására kényszerül, a saját kárára. 

Csoportnormák és teljesítmény-visszatartás. Ha dolgozók csoportjából valaki felfedné valódi 

termelékenységét, akkor tönkretenné mindannyiuk stratégiáját.  Ez a fogolydilemma7 szerint értelmezhető. A 

normarontást a csoport bünteti (pl.: kiközösítéssel, stb.) 

                                                           
6 Mészáros József: Játékelmélet Gondolat kiadó Budapest, 2003 Itt megtalálható: http://www.scribd.com/doc/56022692/Jatekelmelet 

http://www.scribd.com/doc/56022692/Jatekelmelet
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Teljesítménytaktikázás. A dolgozók részéről felhasználható a kedvezőtlenül alacsony munka-árak emelésére 

is. A dolgozók szándékosan csökkentik teljesítményüket a munka lassításával  a menedzsment/munkavállaló 

aztán kénytelen emelni az árakat. 

A menedzsment eszközei az, hogy ösztönzi a dolgozókat, arra bátorítja őket, hogy ne engedjenek a 

csoportnyomásnak, így a teljesítmény költségeit pontosabban meg tudják határozni; a munka-teljesítmény 

fokozásának lehetőségeiről azonban mérésekkel is lehet információt szerezni.  Idő és mozgás tanulmányozása 

független információkat ad a kibocsátás-szintekről, amelyek elérésére a munkásoknak képesnek kell lenniük 

(felesleges mozdulatok, szándékos lassú munka leleplezése). 

A darabbérjáték kulcstényezője az információs aszimmetria, melyet a dolgozók igyekeznek fenntartani. A 

darabbérjáték társadalmi dilemmaként is felfogható. Az egyéni racionalitás és csoport jóléte közötti konfliktust 

hoz létre, ennek kiküszöbölésre hivatott a hierarchia. 

Az elköteleződés modellje, melyben a bizalom szerepet kap, módosítja az alkalmazottak és a 

menedzsment/munkaadók közötti játszmát. Az alkalmazottak azt hiszik, hogy a munkaadók elkerülhetetlenül 

csökkentik a darabbért, ahogy megnőnek a fizetések. A megoldás az lenne, ha a vezetők garanciát ajánlanának 

fel a rátacsökkentéssel szemben. A bizalom azt jelenti, hogy a dolgozó felfedi reakciófüggvényét, a helyett, 

hogy visszatartaná a teljesítményt. A vezető ekkor vagy megbecsüli ezt vagy visszaél ezzel az információval 

(darabbéreket csökkenti vagy garantálja). Az elköteleződéssel járnának mindketten jobban, de el kell érni, hogy 

ez hiteles/hihető legyen. Ez főleg a hosszú távú foglalkoztatás esetében kérdéses, mert akkor a foglalkoztatást is 

szavatolni kellene, nemcsak a darabbért. 

Következtetés. A munka és a menedzsment kapcsolatában megjelenik a teljesítményalku és –taktikázás. A 

hierarchia hatékonyságnövelő lehetőségeit nem lehet kihasználni, mert mindkét fél önérdekkövető magatartást 

tanúsít. Mind a dolgozók, mind a munkaadók jobban járnának, ha a munkások keményebben dolgoznának, és a 

vezetők eszerint magasabb bért határoznának meg. Így lehetne elkerülni a vertikális dilemmát. 

2. Szemelvény Taktikázás és alkudozás az ipari 
üzemben (részlet)8

 

2.1. Vázlat: 

Kétségek és próbálkozások egy szövöde leírása közben: (4 pontban foglalható össze) 

I.) A modern ipar uralmi struktúráján (formális szervezetén) belül státusképződmények (nem formális 

szervezetek) vannak: 

II.) ezek gyakran ellenállnak az uralomnak és védelmezik a dolgozót az uralom gyakorlóival szemben; 

III.) ezért a hatékonyságot nem azzal kell növelnünk és a kollaboratív tendenciákat nem azzal kell elhárítanunk, 

hogy ezeket a nem formális szervezeteket szétzúzzuk, hanem ehelyett a vállalatvezetés céljainak (az egész 

szervezet kollektív céljainak) szolgálatába kell őket állítanunk; 

IV.) e szervezeteket tehát el kell ismerni, tanulmányozni kell őket, hogy a bennük részt vevő munkásokat ezáltal 

befolyásolni lehessen. 

• Mills számára a „human relations‖ – igaztalanul vagy sem – elsősorban olyan tan, amely „a munkás vidám 

engedelmeskedését, hatékony termelését‖, az érdekkonfliktusok kulturált és a munkaadónak gyümölcsöző 

megoldását hivatott a maga tudományos eszközeivel elősegíteni. 

• A társadalmi igény is az élő iparszervezetek rejtett szerkezetének kutatására sarkallta a szociológusokat: ott a 

nagy szervezetek hatékony és olcsó irányításának sürgető igénye, a taylorizmusnak, mint munkamegosztási és 

ösztönzési rendszernek mélyülő válsága, a munka humanizálására irányuló követelések. 

• A konfliktusok tagadásával a társadalom irányítását megfosztjuk attól a lehetőségtől, hogy megfelelő 

ismeretek birtokában oldhassa meg az érdekek egyeztetését. 

                                                                                                                                                                                     
7 http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogolydilemma 
8 Szerző: Köllő János; in Közgazdasági Szemle, XXVIII. évf.1981. 7-8. sz. 853-866. p 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogolydilemma
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• A magyar iparszociológiai kutatások is ott kezdték, ahol a gyakorlat a leginkább skizofrénnek mutatkozott: 

ahol erős, szolidáris munkáscsoportok állnak, akik képesek érdekeik érvényesítésére és a vezetéssel való 

alkudozásra. 

• A kutatások eredményeképp lassan a köztudatban is meggyökeresedik a szocializmus „ipari viszonyainak‖ a 

korábbinál sokkal árnyaltabb, igazabb és termékenyebb képe, aközben a divatba jött fogalmak (mint pl.: 

alkumechanizmusok, informalitás, perszonalizált kapcsolatok, tárgyalási folyamat, stb.) érvényességi 

határainak kérdése egykönnyen feledésbe merülhet, és ezzel egyenes arányban veszhet el a fogalmak 

jelentése is. 

• A cikk arra kíván rámutatni, hogy milyen különbségek lehetnek 1-1 munkáscsoport érdekérvényesítési 

lehetőségeiben a bérharc területén. Az ipari viszonyokon belül kitüntetett helye van a teljesítmények és a 

bérek viszonyát meghatározó erőviszonyoknak, az e téren meghonosodott érintkezési formáknak (pl. a 

tárgyalás mögött alkudozás, az alkudozás hátterében a munkások teljesítménytaktikázása áll. 

2.2. A kétségek konkretizálása: az alkudozás feltételei 

Az alku vagy tárgyalás a teljesítmények és a bérek összehangolásának interaktív módja, amelyben a bér és a 

teljesítmény viszonyát a felek folyamatosan, de mindig előre rögzítik; ahol a sztrájk, a munkalassítás, a 

„lazsálás‖, a teljesítmény korlátozása egyfelől, a normák szigorítása másfelől elsősorban a mindennapi 

kommunikáció szavaiban és gesztusaiban zajlik le. 

• A vállalat persze mindig intézheti hatalmi szóval az ügyeket, de ebben csak akkor érdekelt, ha a munkások 

nem tudnak a maguk módján visszavágni. A visszavágás formái változatosak: a magyar viszonyok között 

például megnyilvánulhat a teljesítmények visszafogásában, a mindennapi tevékeny lojalitás csendes 

feladásában, a kilépéssel való fenyegetésben, stb.; mégsem biztos, hogy az alkudozásra valóban sor kerül 

majd. 

• A sikeres tárgyaláshoz elengedhetetlen feltételek áttekintéséből világossá válik, hogy a munkások esetenként 

joggal vonakodhatnak a tárgyalástól, más esetben pedig egyszerűen nem tárgyalóképesek. 

• Héthy Lajos és Makó Csaba vizsgálatukban 4 feltételt emelnek ki: 

a. A munkásoknak ismerniük kell a konkrét üzemi, vállalati viszonyokat, különben nem tudják megítélni mi 

áll egy vezetői javaslat vagy szándék mögött. 

b. A kollektívának, ill. az egyéneknek sikeres cselekvési gyakorlatot kell kialakítaniuk, tudatos stratégiára 

van szükségük. 

c. Az érdekek kedvező együttállása szükséges, melyben elkerülhető az összecsapás. 

d. A csoport vagy szakma a vállalaton belül centrális helyzetben legyen. 

• A vezetés és a munkások közötti alkudozással kapcsolatosan 2 kérdés vethető fel. Az egyik azt firtatja, 

milyen feltételek mellett jöhet létre a tárgyalás, mint a leggördülékenyebb alkudozási forma. A másik kérdés, 

hogy egyáltalán mi teremti meg az alkudozáshoz elengedhetetlen hatalmi helyzetet. 

• A hatalomnak 3 aspektusát különböztetik meg: FORRÁSÁT, ELOSZTÁSÁT és az elosztás 

STABILITÁSÁT. 

2.3. A munkáscsoport hatalmának forrása 

• A munkáscsoportnak az előbbi értelemben vett „hétköznapi‖ hatalma alapvetően 2 forrásból származhat. 

Egyfelől, még a legszemélytelenebb technika sem képes kiiktatni a termelésből a munkás ismereteit, a csak a 

munkában megtanulhatót, a formalizálhatatlan üzemeltetési fortélyokat. A szocialista országokban a 

fejlesztéspolitika hosszú ideig előnyben részesítette a korszerű és termelékeny alapgépek üzemi 

infrastruktúrájának fejlesztését. Ezzel sebezhetőbbé vált a technológia. 

• Másfelől hatalom forrásává válik, ha a munkáscsoport bizonyos termelésszervezési funkciókat átvesz a 

hivatalos szervezettől. Például az egyes feladatok ütemezése, emberek közötti szétosztása. 
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• Mélyen fekvő, gazdasági rendszerünk típusából fakadó okai vannak e szerepeltolódásnak. Minél 

ambiciózusabb a termelési terv, annál gyakrabban ütközik a termelés a rendelkezésre álló erőforrások 

korlátjába, és fordítva. Az ilyen „ütközéseknek‖ létezik egy normális szintje, és vannak tűrési határai 

• Kornai János azt mutatta ki vizsgálatában, hogy a feszítettség normális szintje lényegesen magasabb, mint a 

keresletkorlátos gazdaságban. Az ilyen gazdaságban működő üzem tehát nemcsak néhanapján kénytelen a 

kényszerhelyettesítés különféle formáihoz folyamodni, hanem rendszeresen: a rögtönzésszerű, ad hoc 

megoldásoknak létezik egy általánosan elfogadott, normaként funkcionáló szintje, és ez a szint viszonylag 

magas. 

• A termelés e sajátossága növeli meg a munkások és általában a közvetlen termelők és irányítók jelentőségét, 

hatalmát a magyar vállalatokban. A munkások „hétköznapi‖ hatalma tehát a mindennapi munkában 

gyökerezik, bármennyire viszonylagos és sérülékeny is, folyamatosan és makacsul újratermelődik. 

2.4. A taktikázó csoport hierarchiája 

• A hatalomhoz, a munkások általában kollektívan, de csak igen ritkán egyöntetűen jutnak hozzá. Lesznek akik 

a csoporton belül többel, és akik kevesebbel rendelkeznek. 2 példa illusztrálja ezt. 

• Egy műanyaggyártó kalander (hengersor) azt az esetet illusztrálja, mikor a hatalom forrása elsősorban a 

technika feletti nagyfokú ellenőrzés. 1 kalandervezető szakmunkás, 5-8 gépmunkás és 2-3 kisegítő 

részvételével. A gépeket kiszolgáló infrastruktúra elmaradott. Az összmunka végül a kielégítő minőséghez 

vezet. A vezetés bérpolitikája a kulcsemberek pozíciójának fenntartására irányult még akkor is, ha az érdekek 

ellen szóltak. Így pl. amikor krónikus munkaerőhiány miatt a segédmunkások bérét emelni akarták, a 

kulcsemberek, szövetségben a napi termelés folyamatosságában érdekelt műszaki alkalmazottakkal, ezt két 

ízben is könnyűszerrel megakadályozták. Emellett a „kemény mag‖ gyakorlatilag monopolizálta a szabadnapi 

túlmunkákat: az e forrásból származó jövedelmük a kisegítőkének mintegy tízszeresére rúgott. A szigorú 

hierarchizálódás alapját az életkor, a szolgálati idő és az iskolázottság együttesen képezték. 

• Példában látni fogjuk, hogy a munkamegosztás szükséges feltétele a hierarchikusan tagolt csoport 

létrejöttének. Fazekas Károly egy gépipari nagyvállalat egyedi szerszámkészítő üzemében végzett kutatást. A 

szerszámüzem munkáját gyakran változó, speciális feladatok, rapszodikusan jelentkező igények, nehezen 

megoldható anyag – és szerszámellátás jellemzik. Ilyen körülmények között az idősebb, nagyobb gyakorlattal 

rendelkező szakmunkások pozíciója igen erőssé válik. Ezek a tényezők meghatározzák ki mennyit ér az 

üzemben, és ezt a súlyt a vezetés és a munkások is tiszteletben tartják. Ez a struktúra korlátozza az egyéni 

érdekek szabad érvényesülését. Egyéni teljesítménybérezést vezettek be, így mindenki órabére nőtt. 

Mindkét példa azt az állítást illusztrálta, hogy a termelés feletti hatalom egyenlőtlenül oszlik meg a munkások 

között. Stratégia, cselekvési alternatíva fölállítására csak bizonyos csoporttagok képesek, akik más csoporttagok 

egyéni motívumait korlátozzák! 

* 

2.5. Kétségek és próbálkozások egy szövöde leírása közben9 

―Amit fölfedeztek, az alábbiakban foglalható össze: 1. a modern ipar uralmi struktúráján (formális szervezetén) 

belül státusképződmények (nem formális szervezetek) vannak; 2. ezek gyakran ellenállnak az uralomnak és 

védelmezik a dolgozót az uralom gyakorlóival szemben; 3. ezért a hatékonyságot nem azzal kell növelnünk és a 

kollaboratív tendenciákat nem azzal kell elhárítanunk, hogy ezeket a nem formális szervezeteket szétzúzzuk, 

hanem ehelyett a vállalatvezetés céljainak (az egész szervezet kollektív céljainak) szolgálatába kell őket 

állítanunk; 4. e szervezeteket tehát el kell ismerni, tanulmányozni kell őket, hogy a bennük részt vevő 

munkásokat ezáltal befolyásolni lehessen‖ ([17] 350. l.). C. Wright Mills e szavakkal az ipari szociológia egyik 

nagy irányzatát, az ―emberi kapcsolatok‖ iskoláját jellemezte – 1959-ben. Számára a ―human relations‖ – 

igaztalanul vagy sem – elsősorban olyan tan, amely ―a munkás vidám engedelmeskedését, hatékony termelését‖, 

az érdekkonfliktusok kulturált és a munkaadónak gyümölcsöző megoldását hivatott a maga tudományos 

eszközeivel elősegíteni. 

                                                           
9*E cikk megírásakor a szokottnál mélyebben merítettem két munkaközi esettanulmányból. Az egyiket Fazekas Károly írta, a másikat 

Kalász Istvánnal közösen készítettük. Ezúton köszönöm meg, hogy ehhez ők mint szerzők hozzájárultak. Emellett hálával tartozom Varga 

Júliának és Fazekas Károlynak segítő tanácsaiért. A cikkben felhasznált empirikus anyagot az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében 
Révész Gábor vezetésével folyó kutatás során gyűjtöttük. A kutatás eredményeit több szempontból összegzi Révész cikke. 
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Nehéz nem észrevenni, hogy a hetvenes évek magyar iparszociológiáját a témaválasztás, a kulcsproblémák, a 

fogalmak, valamint a tudományon kívül eső gyakorlati célok sok tekintetben rokonítják a Mills által aposztrofált 

iskolával. Hasonló a társadalmi igény is, amely az élő iparszervezetek rejtett szerkezetének kutatására sarkallta a 

szociológusokat: ott a nagy szervezetek hatékony és olcsó irányításának sürgető igénye, a taylorizmusnak mint 

munkamegosztási és ösztönzési rendszernek mélyülő válsága, a munka humanizálására irányuló követelések – 

itt a rokon szervezeti igények, a téma tudományos feltáratlansága és a felismerés, hogy a munkások és a vezetők 

konfliktusainak voluntarisztikus semmibevételével azok nem szűnnek meg, ―…s e konfliktusok tagadásával a 

társadalom irányítását megfosztjuk attól a lehetőségtől, hogy megfelelő ismeretek birtokában oldhassa meg az 

érdekek egyeztetését  ([8] 6. l.). 

Nem célja e tanulmánynak, hogy kiaknázza a jelzett párhuzamból adódó, tanulságosnak és olykor pikánsnak 

ígérkező értelmezési lehetőségeket. Sőt nem akarom az – esetleges ellenérvek leszerelésére – megvédeni 

magának a párhuzamnak a feltételezését sem. Csupán egyetlen olyan – ismét csak közös – vonásra mutatok rá, 

amelyik mondandóm közepébe vág. Mills azt olvassa az új kutatóközpontok fejére, hogy ―nem foglalkoznak a 

társadalom elesetteivel‖, hogy ―kutatásaik azokkal a munkásokkal foglalkoznak, akiknek nem elég szilárd a 

munkaerkölcsük, akik nyugtalanok, és azokkal a vállalatvezetőkkel, akik nem értik, hogyan kell kezelni az 

emberi kapcsolatokat ([17] 351. l.). Oda összpontosítják erőiket, ahol már nem ösztönöznek az ösztönzők, ahol 

nem segít a monotóniát ―oldó‖ halk muzsika és a műhelyfalak almazöldre festése, ahol a vállalatvezetés 

kezdeményezései zátonyra futnak, mert nem illeszkednek az elburjánzó ―ínformalizmus‖ játékszabályaiba. 

Magától értetődő, hogy a magyar iparszociológiai kutatások is ott kezdték, ahol a gyakorlat a leginkább 

skizofrénnek mutatkozott: ahol erős, szolidáris munkáscsoportok állnak, akik képesek érdekeik érvényesítésére 

és a vezetéssel való alkudozásra – velük szemben olyan vezetés, amelyik tudja, hogyan kell kiegyezni az ilyen 

csoportokkal, vagy ―ha nem tudja is, teszi‖. Viszont mindkettőjüket mimikrire kényszeríti az érdekegyeztetés 

hivatalos intézményrendszere, amely alkalmatlan a konfliktusok kezelésére, mert az olyan munkás képzetére 

épül, amelyik – hogy ismét Mills szavaival éljünk – ―erőtlenségét vidámsággal egyesíti‖. 

Ma, tíz évvel a kezdetek után aligha mehetünk el zavartalan kedéllyel Mills vádpontjai mellett. Miközben a 

kutatások eredményeképp lassan a köztudatban is meggyökeresedik a szocializmus ―ipari viszonyainak‖ a 

korábbinál sokkal árnyaltabb, igazabb és termékenyebb képe, aközben a divatba jött fogalmak (mint például: 

alkumechanizmusok, informalitás, perszonalizált kapcsolatok, tárgyalási folyamat stb.) érvényességi határainak 

kérdése egykönnyen feledésbe merülhet, és ezzel egyenes arányban veszhet el e fogalmak jelentése is. 

Feledésbe merülhet, hogy az egész fogalomrendszer centrális helyzetben levő, erős és szolidáris, érdekeinek 

hatékony érvényesítésére képes szakmunkáscsoportok empirikus vizsgálatából született.10 Az ―ipari viszonyok‖ 

pedig nemcsak az ő viszonyaik, hanem az őröké és a takarítóké (ez a legnagyobb foglalkozási csoport a mai 

magyar munkásságon belül), a fonóké, szövőké és az anyagmozgatóké is. 

Ez a cikk, tudásunk egyoldalúságát egy vonatkozásban szeretné enyhíteni. Arra kíván rámutatni, milyen 

különbségek lehetnek egy-egy munkáscsoport érdekérvényesítési lehetőségeiben a bérharc területén. Aligha 

kétséges, hogy az ipari viszonyokon belül kitüntetett helye van a teljesítmények és a bérek viszonyát 

meghatározó erőviszonyoknak, az e téren meghonosodott érintkezési formáknak. A következőkben először azt 

próbálom meg érzékeltetni, milyen feltételek mellett öltheti ez az érintkezés a szakirodalomból jól ismert 

formát: amikor a tárgyalás mögött alkudozás, az alkudozás hátterében a munkások teljesítménytaktikázása áll. 

Majd bemutatom, miként szabályozódnak a bérek és a teljesítmények egy olyan üzemben, ahol e feltételek nem 

állnak fenn. Végül – kiegészítésképpen – az egész vizsgált problémakörnek az ―üzemi demokráciával‖ való 

összefüggésére hívom fel a figyelmet. 

2.6. A kétségek konkretizálása: az alkudozás feltételei 

Az alku vagy tárgyalás a teljesítmények és a bérek összehangolásának iteratív módja, amelyben a bér és a 

teljesítmény viszonyát a felek folyamatosan, de mindig előre rögzítik; ahol a sztrájk, a munkalassítás, a 

―lazsálás‖, a teljesítmény korlátozása11 egyfelől, a normák szigorítása másfelől elsősorban – és a cselekvést 

megelőzve – a mindennapi kommunikáció szavaiban és gesztusaiban zajlik le. (Hasonlóan a piaci alkuhoz, ahol 

az alku tárgya mindaddig nem mozdul a pultról, amíg az árról megegyezés nem születik.)12 Ha az erőviszonyok 

olyanok, hogy egyébként mindkét fél képes a maga érdekeit konfliktusos úton is kifejezésre juttatni, ez a forma 

valamennyi közül a legkisebb veszteséggel és a legbékésebben képes megoldani feladatát. A vállalat persze 

mindig intézheti hatalmi szóval az ügyeket, de ebben csak akkor érdekelt, ha a munkások nem tudnak a maguk 

                                                           
10 A fogalomalkotásban döntő szerepet játszó, úttörő művek közül ilyeneket vizsgál ([8], [9], valamint [12]. 
11 E fogalmak értelmezéséhez lásd [1]. 
12 A teljesítmény- és a béralku valójában két folyamat, amelynek egyeztetése késéssel történik. [23]. 



 2. témakör: Vezetési ideológiák  

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

módján visszavágni. A visszavágás formái változatosak: a magyar viszonyok között például megnyilvánulhat a 

teljesítmények visszafogásában, a mindennapi tevékeny lojalitás csendes feladásában (ami hamarosan 

üzemzavar, géphibák, egyébként ritkán előforduló objektív nehézségek és zűrzavar képében materializálódik), 

kilépéssel való fenyegetésben stb. Ha a vállalat mindezt el akarja kerülni, rákényszerül, hogy a konfliktusok 

tárgyalásos megoldását keresse. Mégsem biztos, hogy az alkudozásra valóban sor kerül majd. Nemcsak az 

akadályozhatja meg, ha a vezetés ragaszkodik a maga autokratikus hagyományaihoz, hanem az is, hogy a 

munkások nem élnek a felkínált lehetőséggel. A sikeres tárgyaláshoz elengedhetetlen feltételek áttekintéséből 

világossá válik, hogy a munkások esetenként joggal vonakodhatnak a tárgyalástól, más esetben pedig 

egyszerűen nem tárgyalóképesek. 

Héthy Lajos és Makó Csaba négy feltételt emelnek ki ([9] 169-170. l.): 1. A munkásoknak ismerniük kell a 

konkrét üzemi, vállalati viszonyokat, mert ellenkező esetben nem tudják megítélni, mi áll egy-egy vezetői 

javaslat vagy szándék mögött. 2. A kollektívának, illetve az egyéneknek sikeres cselekvési gyakorlatot kell 

kialakítaniuk, tudatos stratégiára van szükségük. 3. A különböző érdekek olyan kedvező együttállása 

szükségeltetik, amelyben elkerülhető a frontális összecsapás, amelyben manőverezni lehet, és ezt a helyzetet a 

csoport képviselői fel is ismerik.  Más helyen [8] említik a 4. feltételt, hogy a csoport (vagy szakma) a vállalaton 

belül centrális helyzetben legyen.13 

Az említett négy feltétel kapcsán hangsúlyozni kell (később részletesen is tárgyaljuk), hogy azokban a 

csoportokban, amelyek sikeresen tárgyalnak, az egyéni magatartások szabályozottak. Ennek hiányában ugyanis 

a 2. és a 3. pont alatt említett feltételek nem teljesülhetnek – nem szilárdulhat meg kollektív stratégia és nem 

emelkedhetnek ki képviselők. 

A vezetés és a munkások közötti alkudozással kapcsolatosan két kérdés vethető fel. Az egyik azt firtatja, milyen 

feltételek mellett jöhet létre a tárgyalás, mint a leggördülékenyebb alkudozási forma. A másik kérdés – s itt ezt 

tesszük fel –, hogy egyáltalán mi teremtheti meg az alkudozáshoz elengedhetetlen hatalmi helyeztet. Ez utóbbi 

kérdés meglehetősen régi, és sok szempontból eléggé tisztázott ahhoz, hogy e cikkben ne kelljen átfogó választ 

keresni rá. Eltekintek a kérdés olyan általános társadalmi-politikai vonatkozásaitól, mint a szakszervezetek 

jogállása és ereje, a munkavállalók és munkáltatók között történetileg kialakult viszony harcias vagy békességes 

jellege, politikai vagy tisztán gazdasági színezete, a munkásság kulturális szintje, stb. A hatalmi helyzetnek azt 

az oldalát veszem szemügyre, amelyik közvetlenül kapcsolatos az üzemi viszonyokkal, a gazdálkodás 

menetével, és szinte észrevétlenül épül be a munkások és a vezetők mindennapi magatartásába. E hatalomnak 

három aspektusát: a forrását, az elosztását és elosztásának a stabilitását emelem ki. Előbb röviden áttekintem, 

milyen úton juttatja efféle hatalomhoz a nagyipari munkást a gépi nagyipar tipikusan szocialista működtetési 

módja, majd példákon keresztül próbálom megvilágítani, milyen magatartási szabályok betartása mellett képes 

egy munkáscsoport kihasználni ezt a hatalmi potenciált. Végül a taktikázó csoport hierarchiáját szentesítő 

―ideológiákról‖ esik röviden szó. 

2.7. A munkáscsoport hatalmának forrása 

A munkáscsoportnak az előbbi értelemben vett (―hétköznapi‖) hatalma alapvetően két forrásból származhat. 

Egyfelől, még a legszemélytelenebb technika sem képes kiiktatni a termelésből a munkás ismereteit, a csak a 

munkában megtanulhatót, a formalizálhatatlan üzemeltetési fortélyokat. A munkás ismereteinek szerepe sokkal 

nagyobb, mint ahogy azt a gépek megtervezésekor előirányozzák,14 és különösen nagyobb a szocialista 

országokban. Itt ugyanis a fejlesztéspolitika hosszú ideig előnyben részesítette a „tőke intenzív technológiák 

munka intenzív változatait‖15, azaz a korszerű és termékeny alapgépek üzemi infrastruktúrájának fejlesztését – 

mint halaszthatót – elhanyagolta, egyszerre szolgálván a mennyiségi növekedés célját, és kímélve a szűkös 

beruházási kereteket. Ezzel viszont az egész technológia egyedibbé, sebezhetőbbé vált, a konkrét üzemi 

környezet által meghatározott, nehezen felderíthető szűk keresztmetszetekkel. 

Másfelől hatalom forrásává válik, ha a munkáscsoport bizonyos termelésszervezési funkciókat átvesz a hivatalos 

szervezettől. Ilyen funkció például az egyes feladatok ütemezése és átütemezése, emberek közötti szétosztása, a 

szükséges szerszámok, anyagok idejében történő biztosítása, a gépek állagmegóvása stb. A vezetés, ritka 

kivétellel, nem azért adja át e feladatokat a munkáscsoportoknak, mintha így látná jónak, hanem mert nem képes 

hatékonyan vagy egyáltalán megoldani őket. 

                                                           
13 Az általuk vizsgált egyengető lakatosok például a vagongyártás háttérbe szorulásával a vállalat perifériájára kerültek, és a korábban oly 

hatékony érdekérvényesítési taktikájuk erejét és hatását vesztette. Érzékletesen ábrázolja ezt a folyamatot Simonyi cikke [22]. 
14 Gazdagon dokumentálja ezt az állítást [12]. 
15 A szocialista országok technológiaválasztását Ellmann [3] jellemzi e találó kifejezéssel. 
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Mélyen fekvő, gazdasági rendszerünk típusából fakadó okai vannak e szerepeltolódásnak, tehát nem valamiféle 

―szervezési hiányosságot‖ kell keresnünk mögötte. Ott, ahol a folyó termelési tervek általában feszítettek, 

tömegesen fordulnak elő olyan feladatok, amelyek eltérnek a szabványostól, amelyek megoldásában elsősorban 

a ―helyismeret‖, a gyors helyzetfelismerés, a technológia gyakorlati ismerete – tehát a ―jó munkás és jó 

művezető‖ erényei – lendíthetik előre az üzemet. 

E ponton a termelés rövid távú szabályozásának Kornai János által leírt sémáját hívjuk segítségül. (Magát a 

sémát – melyet a szerző [14] könyve 35-79. lapján fejt ki – a maga gazdagságában nem ismertethetjük, csupán 

azokra az elemeire hagyatkozunk, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az itt tárgyalt problémához.) Induljunk ki 

abból, hogy az üzem meghatározott nagyságú és összetételű kibocsátást irányoz elő a következő negyedévre 

vagy évre. Ez a terv az erőforrások adott szintje és összetétele függvényében nehezebben vagy könnyebben 

teljesíthető, feszítettebb vagy lazább. Minél ambiciózusabb a termelési terv, annál gyakrabban ütközik a 

termelés a rendelkezésre álló erőforrások korlátjába, és fordítva. Az ilyen ―ütközéseknek‖ létezik egy normális 

szintje, és vannak tűrési határai. Ha a tényleges vagy várható feszítettség eltér a normálistól, illetve túllép a 

tűrési határokon, olyan visszacsatoló mechanizmusok lépnek működésbe, amelyek – tendenciájukban – 

visszatérítik a rendszert a normális feszítettség állapotába. Kornai kimutatja, hogy az erőforrás-korlátos 

gazdaságban (mint amilyen legtöbb elemében a magyar gazdaság is) a feszítettség normális szintje lényegesen 

magasabb, mint a keresletkorlátos (piaci) gazdaságban. Az ilyen gazdaságban működő üzem tehát nemcsak 

néhanapján kénytelen a kényszerhelyettesítés különféle formáihoz folyamodni, hanem rendszeresen: a 

rögtönzésszerű, ad hoc megoldásoknak létezik egy általánosan elfogadott, normaként funkcionáló szintje, és ez 

a szint viszonylag magas. 

A termelés e sajátossága növeli meg leginkább a munkások és általában a közvetlen termelők és irányítók 

jelentőségét, hatalmát a magyar vállalatokban. Nem egyszerűen dolgozniuk kell, hanem rájuk hárul a pillanatnyi 

alkalmazkodás feladatainak igen jelentős része is: az előírt technológia megváltoztatása, az előírt anyag más 

anyaggal való helyettesítése és az ebből adódó nehézségek áthidalása, a munka átütemezése, stb. – azaz olyan 

feladatok sokasága, amelyeket a szabványosított tömeggyártásra kiépült hivatalos szervezet nem tud, nem is 

tudhat megoldani. Ehhez társulnak még a formális munkaszervezet tartósan megoldatlan problémái. (Így például 

a gépipar forgácsoló-üzemeiben elterjedtnek tekinthető, hogy a munkásnak saját szerszámparkot kell 

kialakítania, ha nyugodtan akar dolgozni és jól keresni. Gyakran a munkadarab előalakíttatását is baráti vagy 

viszonossági alapon kiépített ―Hinterland‖-jában kell megoldania. Vö. [4] és [13].) 

A munkások ―hétköznapi‖ hatalma tehát a mindennapi munkában gyökerezik. Ennélfogva bármennyire 

viszonylagos és sérülékeny is (egy-egy beruházási döntés, műszaki újdonság például átmenetileg jelentősen 

meggyengítheti), folyamatosan és makacsul újratermelődik. 

2.8. A taktikázó csoport hierarchiája 

A hatalomhoz, származzék bármelyik forrásból, a munkások általában kollektívan, de csak igen ritkán 

egyöntetűen jutnak hozzá. Azaz lesznek, akik a csoporton belül többel és akik kevesebbel rendelkeznek. 

Érzékeltesse ezt két példa. 

Illusztrálja egy műanyaggyártó kalander (hengersor) azt az esetet, amikor a hatalom forrása elsősorban a 

technika feletti nagyfokú ellenőrzés. (A kalandereknél Kalász Istvánnal közösen végeztünk vizsgálatot 1976-77-

ben. Tapasztalatainkat közös dolgozatunkban [10] foglaltuk össze.) 

A kalander különféle alapanyagokból, elvileg szigorú receptúrák szerint, fóliát, szigetelőanyagot, linóleumot 

stb. gyárt – egy kalander vezető szakmunkás, 5-8 gépmunkás és 2-3 kisegítő részvételével. A gépeket kiszolgáló 

infrastruktúra elmaradott, a recepteket nem lehet pontosan bemérni, illetve azok jóságát műszerek hiányában 

nem lehet pontosan ellenőrizni. A valóságban a gyártást – amit a gyári zsargon fellengzősen, de találóan 

―lapátos technológiának‖ nevez – úgy folyik, hogy a bemérők lapáttal ―mérnek‖; az így kialakuló massza 

állapota alapján a kalander vezető és egy-két állandóan ugyanannál a hengernél dolgozó gépmunkás tapasztalati 

alapon korrigálja az induló bemérési arányokat, újabb alap- és segédanyagok bemérését rendeli el. Ez az ember-

géprendszer végül is kielégítő minőséghez vezet. 

A tényleges munkamegosztás a kalanderezőket brigádonként 3-6 kulcsemberre és 4-5 segédmunkásra tagolja, és 

mind a termelésben, mind az elosztásban az előbbiek diktálnak. 

A vezetés bérpolitikája a kulcsemberek pozíciójának fenntartására irányult még olyan helyzetben is, amikor más 

érdekek ez ellen szóltak. Így például amikor krónikus munkaerőhiány miatt a segédmunkások bérét – relatíve is 

– emelni akarták, a kulcsemberek, szövetségben a napi termelés folyamatosságában érdekelt műszaki 
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alkalmazottakkal, ezt két ízben is könnyűszerrel megakadályozták. Emellett a ―kemény mag‖ gyakorlatilag 

monopolizálta a szabadnapi túlmunkákat: az e forrásból származó (jutalomként kifizetett) jövedelmük a 

kisegítőkének mintegy tízszeresére rúgott. A vezetés és a kulcsemberek kiegyezése a segédmunkások 

problémáit nem oldotta meg, ők kénytelenek voltak a konfliktusos útra lépni, ami esetünkben – eszköztelenek 

lévén – a kilépést jelentette. (A fluktuációs ráta körükben 30-40 százalék, a kulcsemberek körében 1-2 százalék 

volt.) A kulcsemberek erejét és a napi termelés irányítóival alkotott szövetségük hatalmát jól jellemzi, hogy 

1978-79-ben a segédmunkás munkakörökben már alkalmi munkásokat kellett foglalkoztatni – napi 300 forintért 

–, akik részben éppen a kemény magból, részben a gyáregység szellemi alkalmazottaiból, részben pedig az 

éppen szabadnapos kerületi tűzoltókból verbuválódtak.16 

A kalanderüzem példája rámutat arra is, hogy a technika ellenőrzésének képessége csak lazán függ össze a 

formális szakképzettséggel, viszont szorosan tapad az adott technológia (bizonyos részletekre kiterjedő) 

ismeretének monopóliumához. A mintegy száz kalanderezőből összesen nyolc rendelkezett műanyagipari 

szakmunkásképző iskolában szerzett oklevéllel, s további húsz tanfolyami végzettséggel. Ötven munkás teljesen 

képzetlen volt, mellettük egy vagy több (eredeti és jórészt egyetlen szakmájára nézve) esztergályos, géplakatos, 

marós, lánghegesztő, vájár, csőszerelő, gépkocsivezető, kombájnos, traktorista, szövő, kereskedő, ács-

állványozó, kőműves, cipész, szabó, kalapos, molnár, hangszerkészítő (sőt egy szakképzett úszómester is) 

dolgozott. A képzetlen vagy más szakmájú munkások a kemény magban is a többséget adták. A szigorú 

hierarchizálódás alapját az életkor, a szolgálati idő és az (általában vett) iskolázottság együttesen képezték. 

A fenti példában a hierarchiát egyértelműen meghatározta az a tény, hogy a munkások együttműködő 

munkacsoportot alkottak, az elosztási viszonyokban a munkamegosztás képeződött le. Második példánkban látni 

fogjuk, hogy ez nem szükséges feltétele a hierarchikusan tagolt csoport létrejöttének. 

Fazekas Károly egy gépipari nagyvállalat egyedi szerszámkészítő üzemében végzett kutatást. Az ő munkáiból 

emelek most ki részleteket ([4], [5]). 

A  szerszámüzem munkáját gyakran változó, egyénileg megoldandó speciális feladatok, rapszodikusan 

jelentkező igények, nehezen megoldható anyag- és szerszámellátás jellemzik. Ilyen körülmények között az 

idősebb, nagyobb gyakorlattal rendelkező, több feladattípus megoldására képes szakmunkások pozíciója igen 

erőssé válik. Ők azok, akik képesek szokatlan és nehéz feladatok elvégzésére is, akik korrigálni tudják a 

technológiai előírások gyakori tökéletlenségeit, akik leveszik a gondok egy részét a termelésprogramozás 

válláról, amikor előkerítik vagy elkészítik a megfelelő szerszámokat. Ezek a tényezők meghatározzák, ―ki hány 

kilót ér‖ az üzemben, és ezt a súlyt a vezetés és a munkások is tiszteletben tartják. Nemcsak arról van szó 

ugyanis, hogy az ―öreg rókák‖ sokat keresnek, az újoncok pedig keveset, hanem – és elsősorban – arról, hogy ez 

a struktúra korlátozza az egyéni érdekek szabad érvényesülését. A hierarchiát a mindennapi gyakorlatban a 

munkások önkontrollja tartja tiszteletben: nem a kereset maximálására, hanem a súlyuknak megfelelő pénz 

megkeresésére törekszenek, elfogadva azt a rendet, ami végül is mind érdekeiknek, mind értékeiknek megfelel. 

Amikor azonban az önkontroll kihagy, a csoport kényszeríteni is tud. Azokat, akik teljesítményükkel 

veszélyeztetik a kialakult teljesítménybér-paritást, akik ―nem tudják, hol a határ‖, számtalan módon 

megfékezhetik: olyan munkát osztanak nekik, amellyel feleannyit sem képesek keresni, mint rendesen, 

áthelyeztetéssel fenyegetik őket, ―rendi‖ becsületüket vonják kétségbe. Akiket meg kell fékezni, szinte mindig 

újoncok – akik megfékezik őket, szinte mindig a hierarchiában fölül állók, sőt nem egy esetben a csoport elithez 

közelálló vezetők. 

Hogy ez a rendszer milyen hatékonyan működik, azt Fazekas egy fontos esemény kapcsán szinte laboratóriumi 

körülmények között tudta megfigyelni. A vállalati vezetés a korábbi időbér helyett egyéni teljesítménybérezést 

vezetett be az üzemben, nem kis részben azzal a céllal, hogy kiugrassza a vélelmezett teljesítménytartalékokat, 

megtörje a tartalékolást szabályozó csoportkontrollt. Az eredmény azt lett, hogy jóformán mindenki a hajdani 

időbére felett 2 forinttal számolt el. (Ez volt az a határ, ahol még nem fenyegetett normarendezés.) A kereseti 

arányok nem változtak, a kontroll továbbra is működött. Az is előfordult, hogy az a munkás, aki túl sokat 

teljesített, az időbér +2 Ft feletti ―márkákat‖ (bérjegyeket) egyszerűen eldobta. A magukról megfeledkezőket 

pedig a szokásos módon megfékezték. 

Azt látjuk tehát, hogy a vezetés döntésére való okos és taktikus reakciónak szerves tartozéka volt a csoporton 

belüli szerepmegosztás, és fordítva, a szerepek tisztázottsága megkönnyítette a csoportszinten racionális 

viselkedést. 

                                                           
16 Az 1978 utánra vonatkozó információk forrása Eleki László [2]. 
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Mindkét példa azt az állítást próbálta illusztrálni, hogy a termelés feletti hatalom egyenlőtlenül oszlik meg a 

munkások között. Stratégia, cselekvési alternatíva fölállítására csak bizonyos csoporttagok képesek, akik – ha 

ezt helyettük a közös normák meg nem teszik – más csoporttagok egyéni motívumait korlátozzák, érdekeiket 

nem hagyják érvényesülni. Ezt tehetik a közös célok szolgálatában, de adott esetben saját javukra is 

kihasználhatják. 

2.9. A hierarchia stabilitása 

A kollektíván belüli egyenlőtlenség akkor lehet stabil, ha nem kényszeren, hanem belátáson alapul, vagy 

legalábbis ilyennek tűnik az alul levők számára. Az alávetés aktusának számtalan egyéni indítéka lehet, két 

alaptípus azonban világosan kirajzolódik. 

A hierarchizálódás egyik típusa (a gyakorlatban: egyik dimenziója) a munkamegosztáson alapszik. A 

szervezetben játszott szerepek nem egyformán fontosak sem a szervezet számára, sem a csoport mint egész 

számára. Ezek a különbségek bérkülönbségekben is megjelennek, s a vezetés is hajlamos arra, hogy a domináns 

réteg taktikáját fogadja el érvényes tárgyalási alapnak. (Például eszerint választ – mondjuk – túlórák 

engedélyezése vagy prémium kiírása között.) Amikor a hierarchiában alul állók elfogadják – ha elfogadják – az 

ilyen rangsort, akkor elfogadják a szerepeket minősítő rendet és annak legfontosabb magyarázó ―ideológiáját‖: a 

teljesítményelvet, a funkcionális szemléletet is. Az ilyen hierarchiát rendező elve alapján érdemuralomnak 

nevezhetjük. 

A hierarchizálódás és annak szentesítése történhet rendi alapon is, aminek biztos jele az erős szenioritás olyan 

csoportokban, ahol egyébként az egyéni magatartás technikai értelemben szabadon megválasztható. Az említett 

szerszámüzemben például a vezetés fölkínálta a kitörés lehetőségét a magas teljesítményre képes fiatalabb 

munkásoknak, de ők nem éltek vele. Továbbra is alávetették magukat a kialakult közösségi szabályozó 

értékeknek. (Annak ellenére, hogy esetenként – joggal – szakmailag a legkiválóbbak közé sorolják magukat.) 

Ebben meghatározó szerepe van annak, hogy a szenioritás – nemcsak anyagilag, hanem mint a tekintélyi 

viszonyokban munkáló elv is – biztos ígérete annak, amit az idősebbek elértek: a családi háznak, a gyermek 

iskoláztatásának, a rendezett életvitelnek és a méltóságnak. A rendi jellegű hierarchizálódást a társas morálra, a 

tisztességre, a ―jogos‖ és ―jogtalan‖ igényekre vonatkozó ítéletek, a rendi öntudat szentesíti, és az az 

önkontrollban, a tiszteletadás és az alávetés, illetve ellenpárjaik aktusaiban nyilvánul meg. 

A valóságos csoportokban természetesen a hierarchizálódás e két típusa nehezen szétválaszthatóan, egymást 

erősítve vagy gyengítve keveredik. 

Összegezve az eddig leírtakat, azt mondhatjuk, hogy a teljesítménytaktikázásnak a külső feltételek mellett (mint 

például az informáltság, az iskolázottság, az érdekek kedvező konstellációja, a vállalati politika függvényében 

alakuló fontosság) meghatározott belső, strukturális feltételei is vannak. A hatalom belső megosztása, 

legitimitása, a csoport számára hasznos egyéni magatartást kikényszerítő vagy valószínűsítő szabályok 

alapozzák meg a csoport egységes fellépését, koherenciáját, amelynek birtokában a csoport képes szabályozni a 

kollektív teljesítményt, és ezáltal előre hatni a vállalati vezetők döntéseire. 

2.10. Példa a nem taktikázó munkáscsoportra: a szövők 

Egy pamutszövődében végzett kutatás során [15] azt tapasztaltuk, hogy a munkások keresetének 

differenciálódása rendkívüli mértékben megnőtt egy olyan időszakban, amikor a vezetés erősen ösztönözte a 

teljesítmények növekedését. Azt láttuk (és ez ellenkezett a szakmunkások körében végzett vizsgálatok 

tapasztalataival), hogy a munkások különféleképp reagáltak a teljesítménykövetelmények szigorodására – 

olyannyira, hogy egy ötéves periódus elejének és végének kereseti rangsora egymástól teljesen függetlennek 

mutatkozott. A kereseti arányok elemzéséből kiderült, hogy e folyamatban ki-ki a maga érdekét követte: azok 

fogadták el a ―teljesítményprés‖ játékszabályait, akik rákényszerültek, illetve akiknek rövid távon kedvezett 

(például a gyermeküket egyedül nevelők, a szüleiket egyedül eltartók, a kis keresetű férjek asszonyai, a lakásra 

gyűjtő, házépítő, családalapító fiatalok), és azok utasították el, akiknél ez hasonló alapon várható volt (például a 

gyermekek felnevelésén túljutott idősebb szövők, a magasabb állású házastárssal élő asszonyok és mindazok, 

akik résztvevői, haszonélvezői a második gazdaságnak). Ilyen – társadalmi hátteret közvetlenül tükröző – 

kereseti arányok azáltal tudtak kialakulni, hogy az egyes munkások viselkedését a kollektíva nem kontrollálta: 

sem a kirívóan alacsony, sem a kiugróan magas teljesítmények ellen nem lépett föl. Nem torolták meg még azt 

az objektíve normarontó viselkedést sem, amikor például valaki 20-30 százalékkal a brigádátlag fölött teljesített, 

vagy ideiglenesen az előírtnál több gépet kezelt. Ez a belső liberalizmus volt a közvetlen oka annak, hogy a 

vezetés képessé vált a bérek emelését teljesítményekkel ―megfizettetni‖. 
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A teljesítmény- és bérszint emelkedésének folyamata konkrétan a következőképpen zajlott le. A munkaerő 

hiánya időről időre üzemeltetési feszültséget váltott ki a szövödében, és veszélyeztette az egész vállalat 

termelését is. Ilyen évek végén az üzemi vezetés nagyobb bérfejlesztést tudott kisajtolni a vállalati vezetésből: 

ugyanakkor éppen az ilyen nehéz időszakokban fokozottan törekedett a szövöde termelésének stabilizálására is. 

Következésképp a bérfejlesztés lehető legnagyobb részét nem közvetlenül a darabbérek növelésére fordította, 

hanem új és új teljesítési csatornák megnyitására. Ilyen csatorna volt például a kezelendő gépek számának 

növelése olyan üzemrészekben, ahol a szövők előzőleg gyakran vállaltak több gépet, esetenként 3-4 napra. 

Ilyenkor a gépszám növelésével párhuzamosan csökkentették a darabbéreket is úgy, hogy mindazonáltal a 

réginél magasabb induló kereset kerekedjék ki. A teljesítményszint növelésének egy másik módja a bérfejlesztés 

egyenlőtlen elosztása volt: sokat emeltek ott, ahol a darabbérek emelése várhatóan a teljesítmény növekedését 

váltotta ki, és keveset vagy semennyit ott, ahol még a teljesítmények visszaesése sem lett volna elképzelhetetlen. 

Emellett az új géptermekbe a keresetre legráutaltabb szövőket válogatták ki és itt lényegesen (15-20 

százalékkal) magasabb terhelést alakítottak ki. 

A vezetés törekvését a kollektíva két úton, a bérszínvonal és a bérarányok alakításában is korlátozta. 

A bérszínvonal alakításában úgy, hogy azokban az években, amikor – az előző időszak kedvezőbb eredményeit 

követően – a bérek növekedési ütemét a vállalatvezetés visszafogta, gyorsult a munkaerő eláramlása, és 

csökkent az átlagos normateljesítés. Ilyenkor (ha más feltételek – például a fonalminőség – nem változtak) a 

szövöde elmaradt a tervektől, és a következő évre ismét magasabb bérfejlesztést kapott. A teljesítmény- bér-

paritás szabályozásában tehát a visszacsatolás megtörtént, de nem folyamatosan, hanem a vállalati bérkeret 

elosztásához igazodva, évenként (a kisebb korrekciókat figyelembe véve is legfeljebb negyedévenként) egyszer. 

Mind a bérnövekedés üteme, mind az összteljesítmény különféle mutatói erősen ingadoztak, összhangban a 

szabályozás szakaszosságával. Az üzemi és a vállalati vezetés év végi alkuja határozta meg a következő évi 

bérfejlesztés mértékét. Ennek ismeretében a vezetés minden egyes géptípusra meghatározta a teljesítmény- bér-

paritást, amikor rögzítette a darabbért, a kezelendő gépek számát és a leterhelést. Az évi összteljesítmény attól 

függött, hogyan reagáltak az egyes munkások a felkínált teljesítménybér-paritásra. Ez az összteljesítmény 

határozta azután meg az üzemi vezetés alkupozícióját a következő tárgyalás alkalmával. A teljesítmények és a 

bérszint meghatározása tehát időben és térben elkülönülten, egyeztetésük mindig ―post festum‖ történt – nem 

úgy, mint az alkudozás esetében, ahol az egyezkedés során a két fél igyekszik előre megegyezni a méltányos 

bérben és teljesítményben, következésképp a veszteséget okozó ingadozások is kisebbek.17 

Ami a vezetés bérarány-alakító törekvésének tényleges érvényesítési lehetőségét illeti: az itt leírt szabályozás 

tiszta formában akkor működik, ha a vezetés kizárólag a maga megérzéseire támaszkodva előírja a 

teljesítménybér-paritást egy-egy géptípuson, majd megvárja, mi történik. Ez a valóságban természetesen nem 

ilyen egyszerűen folyik, ám a szövödei elosztási viszonyoknak megkülönböztető jegye, hogy a vezetés igen 

nagy autonómiával rendelkezik a bérek elosztásában. A munkások magatartása végső soron korlátozza ugyan a 

vezetés mozgásterét, de a korlátok sokkal később lépnek be, mint e teljesítményszabályozó, alkudozó 

szakmunkáscsoportok esetében. 

A vezetés autonómiáját egyrészt a technikai munkamegosztás biztosítja. A szövők szerepe a termelés 

szervezésében, a kényszeralkalmazkodás folyamatában minimális, munkájuk a vertikálisan szervezett termelés 

egyetlen mozzanatára szorítkozik. Ráadásul munkájukat egyénileg végzik, egymással munka közben nem 

tartanak kapcsolatot, az egy műszakban dolgozók egymás teljesítményét és bérét nem befolyásolják. A termelés 

irányításából és ellenőrzéséből való kirekesztettségük mellett megemlítendő az üzemen belüli sajátos társadalmi 

helyzetük is: a munka ugyanis a szövődében nemek és társadalmi rétegek szerint van megosztva. A szövők 

szinte kivétel nélkül nők – a segédmesterek, mesterek, főművezetők és az üzem vezetői férfiak. A munkaközi 

kooperációs kapcsolatok pontosan ott húzódnak, ahol a társadalmi választóvonalak is: ―lefelé‖ a szövők és a 

csévehordók, darabvevők, anyagmozgatók, ―fölfelé‖ a szövők és a gépmesterek között. (Ugyanakkor az azonos 

társadalmi státuszú rétegek között nincs semmiféle munkaközi kooperáció.) További fontos sajátosság, hogy az 

egyes szövők erősen ráutaltak a vezetői jóindulatra. Egy-egy szövő munkáját ugyanis erősen befolyásolják külső 

tényezők: jó vagy rossz mester, váltótárs, henger, fonal. (Jobb vagy törékenyebb fonal hatására 500-1000 

forinttal is változhat a kereset, míg a darabbér hatása ennek csupán töredékét teszi ki.) Ezért a szövő számára az 

a legfontosabb elosztási kérdés, hogy elkerülhesse a teljesítményét elértéktelenítő külső feltételeket. Ez pedig – 

vagyis hogy más gépállásra kerülhessen át – attól függ, alkalmasnak ítélik-e egy ilyen ―előlépésre‖ az 

üzemvezetők, illetve az őt ―fogadó‖ művezető. A belső vándorlással kapcsolatos konfliktusok gyakran sokkal 

élesebbek, mint azok a viták, amelyeket a darabbérek elosztása kavar. 

                                                           
17Tömören jellemzi a különbséget A.O. Hirschmann fogalompárja (―Exit, voice and loyalty‖, Harvard UP, 1970), melyre Kornai hívta fel a 

figyelmet ([14], 69, 91, 417.l.). Míg az alkudozás esetében a viselkedést előrejelző ―hang‖ (voice) a kommunikáció alapja, a szövődében a 
kilépésben, a részvétel megszüntetésében (exit) jut kifejezésre a munkások ―álláspontja‖. 
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Viszonylag nagy mozgásterét kihasználva, a vezetés képes egyenlőtlenül elosztani a bérfejlesztést, de ebbeli 

törekvésében éppen a ―belső vándorlás‖ korlátozza. Ha kiugratnak egy-egy üzemrészt, az ösztönzi a belső 

mozgásokat, és a megnövekedett nyomást végül is csak a bérek kiegyenlítésével lehet csökkenteni. Ám ez a 

fajta visszacsatolás – a folyamatos alkuval összehasonlítva – kevésbé érzékeny: a belső munkaerőpiac 

tökéletlenségei (rossz informáltság, tehetetlenség, érzelmi kötődés a megszokott környezethez, a vezetői ráhatás 

stb.) miatt akár két-három évig is fenntartható egy-egy üzemrész kiugróan magas vagy kirívóan alacsony 

bérszintje. (A brigádok közötti bérkülönbségek varianciája például tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt.) 

A szövödei munkaszervezetből tehát hiányoznak az alkudozó, teljesítményszabályozó csoportokat jellemző 

legfontosabb vonások. A munkások szaktudásának szerepe az egész technika működtetésében és szervezésében 

strukturált, stabil csoportokba. Egymás teljesítményét és keresetét (a váltótárstól eltekintve) nem befolyásolják, 

viselkedésükben a józan önkontroll és a kontroll csak nyomokban van meg. 

A hiányzó feltételek nem maradnak következmény nélkül: olyan viszonyokat teremtenek, amelyekben nem az 

―emberi kapcsolatok‖, hanem a piac a főszereplő. Az egyes embert nem védi a szolidáris kollektíva és az azzal 

általában együtt járó szenioritás. Amikor (30-32 éves kora után) a szövő már nem képes kiugró teljesítményre, a 

keresete is csökken.18 

A szövőmunkások vállalaton, üzemen belüli pozícióját – tág korlátok között – a teljesítményük iránti kereslet 

szabályozza.19 Ami pedig a szakmát általában illeti, még ilyen aggregát szinten is megmutatkozik a piac 

befolyása: nemcsak akkor – a hetvenes években –, amikor a munkaerőhiány fölfelé hajtja a bérüket, hanem 

akkor is –  1961 és 1965 között –, amikor a túlkínálat hatására (még abszolút értékben is) csökken a szövők 

átlagkeresete.20 

Végezetül még egy kérdésről kell szót ejtenünk. A versengés, a minden rafinériától mentes ―hajtás‖ nem 

egyszerűen valaminek (a teljesítménytaktikázásnak) a hiánya, hanem tudatos, illetve értékorientált cselekvés, 

ami a szövők létfeltételeiben gyökerezik. 

A szövő szakma a szakképzetlen női munkaerő-részpiac ―belépési kapuja‖21 – azaz a szövők többsége a 

szakmába a munkaerőpiacon kívülről lép be –, és ha a későbbiekben munkahelyet változtat, segéd- vagy 

betanított munkásként helyezkedik el.22 A szakmájukban dolgozó szövőkre tehát mindenekelőtt az jellemző, 

hogy ők azok, akik nem mentek el, hanem vállalták a maradással járó kemény életformát. Ha a maradókat 

megkíséreljük mobilitási jegyekkel jellemezni, sajátos kettősségre figyelhetünk fel. A szövők maguk 

immobilak: nem válik belőlük művezető vagy termelésirányító, kevesen kerülnek át közülük irodai 

foglalkozásokba, és még a szakmán belüli fluktuáció eszközével is csak elvétve élnek, pedig erre a nagy 

textilcentrumokban volna lehetőség. Az intergenerációs mobilitás viszont igen erős a körükben. Míg a szüleik 

kb. 85 százalékban parasztok vagy szakképzetlen munkások, a férjeik már 70 százalékban szakmunkások, s 

mintegy 20 százalékban alsó vagy középszintű vezetők, műszakiak. Fiaik pedig elitszakmákra képző iskolákban 

vagy műszaki középiskolában (85 százalék), leányaik gimnáziumban tanulnak tovább (60 százalék). 

Párválasztásuk révén tehát a magyar munkásság fölfelé mobil (―férjágon a [12]-ben behatóan leírt) rétegébe 

kerülnek be, és döntő részt vállalnak a mobilitás terheinek viselésében – akár a kereset nagyságát, akár a 

fáradságot és a törődést nézzük. Úgy viselik e terheket, hogy a ―hajtáson‖ kívül jóformán semmilyen eszközük 

nincs, amivel e nagy ívű életprogram anyagi alapjait előteremthetnék – és a családon kívül semmijük nincs, ami 

értelmet adhatna a munkájuknak. Magát a munkahelyet is kívülről, a család szemszögéből ítélik meg23, és kevés 

kivétellel alig érdeklődnek az üzem történései vagy akár más munkások helyzete iránt.24 Értékrendjük – amely 

részben tudati előzménye, részben tükröződése helyzetünknek – a családért való helytállást, a lemondást, a még 

oly mostoha viszonyokon is győztes törekvést állítja a középpontba; s ez – miközben megkönnyíti számukra a 

                                                           
18 Az átlagos havi kereset az üzembe a következőképpen alakult: 15-16 évesek 2580 Ft; 17-19 évesek 3436 Ft; 20-31 évesek 3754 Ft;32 

évesek 3668 Ft. A szenioritás hiányára utal, hogy az életkor és a kereset közötti lineáris korreláció mindössze +0,214 volt. 
19 Országos adatok szerint is a szövők keresetének növekedési üteme lényegesen erősebben ingadozott, mint a pamut- és textilipari 
munkások átlagkeresetéé. 
20 1961-ben az órakeresetük 8,11 Ft, majd éles visszaesés után még 1965-ben is csak 8,01 Ft. (Vö. [16].) 
21 Belépési kapu egy részpiac azon foglalkozása, amelynek forgalmában a kilépések nagyobb hányada a részpiacra, a belépések nagyobb 
hányada a részpiacon kívülről történik. 
22 Az általam vizsgált szövők 81 százalékának a szövöde volt az első munkahelye. Országos adatok szerint a szakmából kilépő és újból 

elhelyezkedő szövők 89,1 százaléka dolgozik segéd- vagy betanított munkásként ([19] II. kötet, 191. l.). 
23 Hasonló következtetésre jut például A.G. Harcsev és Sz.I. Golod szovjet és lengyel empirikus kutatások alapján [7]. 
24 Ennek fényében tán kevéssé meghökkentő, hogy húsz megkérdezett szövőből tizennyolc nem ismerte a leterhelés (avagy kézi idő) 

fogalmát, és csak néhányuk tudta megmondani, milyen leterheltséggel dolgozik ő maga. A leterheltség számszerű ismeretének a belső 
vándorlásban jó használt lehetne venni. 
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sokszor önpusztító életmód elviselését – megnehezíti a csoporttudat megszilárdulását, erősíti a szövődében eleve 

meglevő ―szabad versenyes szellemet‖.25 

2.11. Záró megjegyzések 

Aligha szükséges egy rövid cikk végén megismételni az elemzés főbb megállapításait; annál is kevésbé, hiszen 

megállapításaink csupán kísérletet jelentenek a teljesítménytaktikázás és alkudozás fogalmának alaposabb 

tisztázására, érvényesülési körének kijelölésére. Bizonyára akadnak közöttük vitathatók s olyanok, amelyek 

mögött nem áll elégséges empirikus ismeret. Egy módszertani és egy gyakorlati okból mégis úgy vélem, 

érdemes vállalni a tézisszerűség ódiumát. 

A módszertani okról a dolgozat elején már volt szó: ha az alku, a teljesítménytaktikázás kifejezéseket pontos 

fogalmi tisztázás nélkül használjuk, akkor empirikusan tartalmatlanná és terméketlenné válnak. A fogalmi 

tisztázás természetesen vezethet egészen más osztályozásra is, mint amit itt használtunk. Lehet például alkunak 

nevezni a munkavállaló és a munkaadó törekvését a teljesítmény- bér-paritás ellenkező előjelű elmozdítására, 

tekintet nélkül annak formájára. Ekkor azonban e fogalom használatakor emlékeztetni kell arra, hogy 

minőségileg különböző ―érintkezési formák‖ összességére használjuk. Olyanokra is, amelyek rokonságban 

állnak a köznyelvben alkuként megjelölt cselekvéssel és olyanokra is (például a fluktuációra vagy a politikai 

befolyásra), amely távol állnak tőle. 

És itt következnék a gyakorlati ok. Úgy gondolom, hogy az informális alkudozás jelenségének felismerése és 

elismerése, az ―ipari viszonyokba‖ való tudatos és formális beépítése – kétségbevonhatatlan pozitív hatásai 

mellett – illúziókat is táplálhat. Annak az illúzióját, hogy a munkahelyi tanácskozások, a termelési értekezletek 

és hasonló fórumok jelentőségének növelésével, amikor a ―valóságos erőviszonyok kapnak játékteret‖, az üzemi 

demokrácia fejlesztésének adekvát és fő útján tesszük lépéseket. Nagyon is szűk körű egy olyan rendszer 

demokratizmusa, amelyben a dolgozó nem az alkalmazása vagy a szakszervezeti tagsága jogán, hanem – 

informálisan is érvényesíthető – hatalma arányában (éspedig áttételek nélkül annak arányában) szereplője a 

jövedelem elosztásának. Emellett e rendszer munkaügyi szempontból is ellentmondásos. Csak egy szűk kör 

számára demokratikus, mert nem teremt érdekérvényesítési csatornákat azoknak, akiknek csekély a hatalma az 

adott szervezetben. Ellentmondásos, mert egy-egy csoport tényleges befolyása nemcsak a termelésben betöltött 

fontosságát tükrözi. Nem állíthatjuk, hogy létezik olyan érdekegyeztetési rendszer, amelyik képes kiküszöbölni 

a – nevezzük így – ―decentralizált béralku‖ fonákságait, annyi azonban bizonyos, hogy ez a rendszer nem jelent 

átfogó megoldást az érdekképviselet fejlesztésében. 

Ugyanakkor nem kétséges, hogy a decentralizált béralkunak, amely központilag meghúzott korlátok közt a belső 

erőviszonyokra bízza a jövedelem elosztását, előnyei is vannak, s ezek vonzóvá teszik a társadalom irányítói 

számára. A decentralizált béralku a szervezeten belüli legfontosabb erők kiegyezését biztosítja. Politikailag is 

stabilizáló hatású, mert az egyezkedést nem szembenálló szervezetek antagonizmust sugalló nyílt párharcára 

bízza, hanem bonyolult és változatos felépítésű informális szövetségekre. (―A főnök verekszi ki a pénzt.‖) Végül 

pedig az alkupozíción alapuló kereseti arányok rövid távon funkcionálisan ―jók‖: a pénz oda jut, ahol éppen a 

legnagyobb szükség van rá – tehát a decentralizált béralku a gazdasági tevékenységre stabilizáló hatással van. 
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H., Gintis. Education, Technology and the Characteristics of Worker’s Productivity. The American Economic 

Review,. 1971. május.. 

A.G., Harcsev és Sz.I., Golod. A családos nő munkavállalásának motívumai. Szociológia,. 1972. 4. sz.. 

Lajos, Héthy és Csaba, Makó. Munkásmagatartások és a gazdasági szervezet. Akadémiai Kiadó,. 1972.. 

Lajos, Héthy és Csaba, Makó. Munkások, érdekek, érdekegyeztetés. Gondolat Könyvkiadó,. 1978.. 

István, Kalász és János, Köllő. Kereseti arányok és a munkásbérezés gazdasági motívumai. Szakdolgozat. Marx 

Károly Közgazdaságtudományi Egyetem,. 1978.. 

István, Kemény. Munkásosztályunk rétegződése. Szociológia,. 1972.. 1. sz.. 

István, Kemény. Ember és technika. Kézirat,. 1974.. 

I., Kemény. La chaine dans une usine hongroise. Actes de la Recherche en Sciences Sociales.. 1978, november. 

János, Kornai. A hiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,. 1980.. 

János, Köllő. Üzem a munkaerőpiacon - munkaerőpiac az üzemben. Kézirat. Az MTA Közgazdaságtudományi 

Intézete,. 1980.. 

Könnyűipari adattár. Központi Statisztikai Hivatal,. 1967.. 

C.W., Mills. A szociológiai szemlélet. A “Hatalom, politika, technokraták” című kötetben. Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó,. 1970.. 

C.W., Mills. A fehérgallérosok. A [17] alatti kötetben. 

Munkaügyi adatgyűjtemény az állami iparban foglalkoztatottakról. I-II. kötet. Központi Statisztikai Hivatal,. 

1972.. 

S., Perlman. A Theory of Labor Movement. The Macmillan Company, New York,. 1928.. 

Gábor, Révész. Béralakító tényezők, bérarányok. Közgazdasági Szemle,. 1980.. 9. sz.. 

Ágnes, Simonyi. A központból a perifériára. Valóság,. 1978.. 1. sz.. 

Gyula, Tellér. Érdekviszonyok az ipari szövetkezetekben. A Szövetkezeti Kutatóintézet Közleményei,. 1979.. 140. 

kötet.. 

M., Weber. Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,. 1967.. 

3. Vázlatos összegzés 

VEZETÉSI IDEOLÓGIÁK Ipari bürokráciák 

• M. Weber „ismeretlen‖. 

• Gyáripar termeli ki. 

• Tömegtermelés. 

• Szabad munkaerő. 

• Anglia - USA 

Történelmi előzmények1 

• Ókori szervezési hagyományok 

                                                           
1 Bővebben erről lásd még  A. Kieser: Szervezet-elméletek. AULA, 1995, Budapest  művét 
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Piramisépítés – Egyiptom – 4000 év 

KEOPSZ – 20 év _100 ezer rabszolga 

Hajóépítés – Velence 

• Ezek az ipari, üzemi bürokráciák előképei 

Bibliai utalás 

• Mózes apósa – JETRO 

• panaszmeghallgatás rendszere rossz  javaslat  tizedesek, ötvenedesek, századosok, ezredesek…. 

• döntés előkészítés = „felösszesítés” 

Platon: Az állam 

• Elemzés a munkamegosztásról. 

• Szakmák: cipészek, takácsok, munkája és szükségletei 

Középkor: 

• Kolostorok 

• Céhek 

• jó gyakorlat = a tradíció által szentesített gyakorlat 

Σ Smith: A munkamegosztás elméletéről 

• iskolapélda: gombostűkészítés 

• 18 mozzanata van ennek a munkának huzalhúzás, levágás, kihegyezés, csiszolás, a fej készítése három 

művelettel, stb. 

• 10 ember 48 000 tűt készített el egy nap alatt 

• A termelékenység oka: a specializáció. 

Manufaktúrák --- gyáripar 

1. Modern manufaktúrák így alakultak át gyárrá figyelmesség, a fegyelem, a gyakorlás + 

2. a tudomány által úgy, hogy az 

3. ügyesség, a rátermettség és a fizikai erő a legkedvezőbb módon hasznosuljon a termelés során 

A bürokratizálás három útja2 

1. Szovjet típusú 

2. Belső szerződések rendszere 

3. Vegyes / a fenti kettő 

Szovjetunió 

• Új Gazdasági Terv - LENIN 1919 utánállami nagyvállalatokban 

• Taylor munkaszervezési rendszere 

                                                           
2 Bővebben erről lásd még Ch. Perrow: Szervezetszociológia Osiris, 2000, Budapest . művét. 
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• Szigorú ellenőrzés  drága  nem hatékony 

Belső szerződések 

• Bedolgozói rendszer 

• Alvállalkozói piramis  munkafelügyelők 

• Tulajdonos adja az INPUT-ot.(alapanyag, eszköz, pénz) 

Vegyes, a „középút” 

• Hierarchiák az alvállalkozói szerződések helyett. 

• Béralkuk – profitkorlátozás. 

• + Kormányzati döntések a szociális biztonságról. 

• Tőkés – menedzser – munkavállaló háromszög 

Klasszikus menedzsment elmélete 

• Weber helyett business school-tanárok 

• Ipari és üzleti vezetés elméleteiszlogenek, javaslatok, ötletek, tanácsok 

• Magyarázat-keresés: Ki, miért, hogyan sikeres és hatékony? 

Ideológiák – tanok 

• Kérdések – miért azok a sikeresek, akik… 

• Tapasztalati magyarázatok. 

• Nem elméleti megalapozottság. 

• Receptek – praxis. 

Szociáldarwinizmus 

• Létért folyó küzdelem. 

• Dzsungel törvénye – munkára bírni a vállalkozót. 

• A „biológia‖ felel – gyengék vesznek el. 

• A legéletrevalóbb túlélése. 

• KUDARCMAGYARÁZAT:        biológiai meg nem felelés 

Építő Gondolat Mozgalom 

• Örök remény 

• Az akarat hiánya a sikertelenség oka 

• Nem biológiai ok, hanem lelki gyengeség. 

• A legjobbak túlélése – erkölcsi fölény. 

• KUDARCMAGYARÁZAT: próbálkozás hiánya 

Szakszervezet - életrevalók 



 2. témakör: Vezetési ideológiák  

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Sikerből és pozícióból egyszerre ered a hatalom. 

• Engedelmesség, alku, vezetés tisztelete. 

• KUDARCMAGYARÁZAT: ENGEDETLENSÉG 

Tudományos menedzsment 

• Szakszerű munkaerő – alkalmazott kompetens – munkafolyamat elemzése 

• 1915: tudományos menedzsment munka-tőke 

• Képezhetőség, képességek tökéletes kihasználása. 

• KUDARCMAGYARÁZAT: hanyagság, tanulás, munkavégzés hibái 

Szervezés – munkaszervezet 

• Tehát van: 

• funkcionális organizáció és (ez a pozíciók és a szerepek összehangolt rendszere) 

• skaláris organizáció (ez a vertikális, alá- és fölérendeltségi viszonyok rendszere) 

• mindez együttesen adja a formális szervezet vázát. 

Formális szervezet leírása 

• A formális szervezet leírásához tartozik: 

• a vezetés hatókörének leírása 

• az utasítási lánc leírása 

• a rendelkezés egységességének biztosítása 

• a centralizáció és decentralizáció meghatározása 

• a funkciók összekötése 

Σ EZ AZ IPARI BÜROKRÁCIA Fő szabály - TAYLOR 

• Legyen olyan a vezetés, hogy az egység ne sérüljön, vagyis mindenképpen egy felelős vezetője legyen a 

szervezetnek! 

Tudományos menedzsment 

• 1856 – Taylor: Életrajzi pletykák 

krikett és lidércnyomás – gépesít… 

Szabványosítás – egységesítés 

1. Mese a legitimációról – per! 

2. Időelemzés –alapidő, pótidő, pihenőidő, munkaszünet… 

3. Ösztönzés - feladat+bónusz és a jutalom (rendszer kidolgozása) 

4. Fehérgallérosok létszáma nő (ezek adminisztráltak) 

5. Magas bérek vs. alacsony költségek (a kibocsátás hatékony) 



 2. témakör: Vezetési ideológiák  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6. Munkakiválasztás – személyi koefficiensek meghatározása, munkapszichológia, alkalmasság-vizsgálatok, 

képességvizsga. 

7. Munkaadók és a munkavállalók közötti konfliktus megoldása, menedzselése, munkabéke – csak így lehet 

dolgozni.  Racionalitás – közjó. 

8. Vezetők és szaktudás (ipari bürokrácia) 
 

A vezetés funkciói 
 

Tudáselemek 

műszaki 
 

tervezési 

kereskedelmi 
 

szervezési 

pénzügyi 
 

rendelkezési 

biztonsági 
 

koordinálási 

 

nyilvántartási 
 

ellenőrzési vezetési 

Kritika – egyszerű menedzsment tanok 

Nem garantáltan hatékony a szervezet, mert… 

1. Ezek az elvek csak nagyjából érvényesültek, nem állandóak a feltételek. – Ezek jó tanácsok, mint a 

szakácskönyvben… 

2. Empirikus bizonyítottság alacsony. 

3. Nem érték-semlegesek: a precizitás, a gépszerű viselkedés, a munkamegosztás nem önmagában 

eredményez jó gyakorlatot, 

4. Ezek tehát ideológiák. A gépmodell igazolja önmagát. 

5. Szociológiai jelentőség: 

az ideológiák egységes szabályrendszerbe illesztik a szervezetek igazgatásában részvevőket, akik 

tevékenységét ezek az ideológiák legitimálják (tradíciókra vagy már bejáratott, kipróbált és sikert hozó 

elvekre lehet hivatkozni, ha meg akarnak valamit változtatni – ezek az elvek elterjednek, önmagukat 

erősítik). 

Manipuláció 

• Tulajdonosok szakértelme. 

• Önkéntes együttműködés – stabil juttatások. 

• Dale Carnegie – üstökös-karrierek. 

• KUDARCMAGYARÁZAT: együttműködés hiánya 

Együttműködés racionális alapon 

• Személyes szakértelem. 

• Elton Mayo kutatása. 

• Biztonságra és elismerésre törekvés. 
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• KUDARCMAGYARÁZAT: nem megfelelő bánásmód 

Ösztönzés - Együttműködés 

• MAYO hipotézisek: 

- társadalom atomizált szerkezetű 

- önérdek vezeti az embereket 

- logikus gondolkodás – érzelemmentes 

• DE: együttműködésre szükség van, 

         túlélésre törekvés, 

         spontán szerveződések, 

         elit felelőssége 

Barnard’s Company Town 

• Taylor – tudomány 

• Mayo – kooperáció 

• Barnard - megaelmélet – 1938 A szervezet természete kooperatív 

A morál tartja össze: CSOPORT > TAGOK ÖSSZESSÉGE 

Szervezeti elemek 

• Nem a tagok  erőterek (Lewin: Mezőelmélet) 

• Az emberek tulajdonságai: 

- individuális / személyes 

- szervezeti ember 

Hivatali poszt  ≠ egyén 

• Szervezet a személyes választás lehetőségét manipulálja. 

• Szervezet – racionális, logikus. 

• Személyes – nem racionális, nem logikus. 

• A szervezet ad racionalitást a nem-racionális tevékenységnek. 

A szervezeti folyamat 

• A vezető dönt (szervezet és egyén) 

• Tanulási folyamat  morál 

Közös cél – a vezető közvetíti, hitet ad. 

Divergáló célok vannak. Morális alapok. 

a. Ösztönzés – Hozzájárulás  mérlegelés 

b. KAP                AD  (aki ad, többet ad, mint kapni tud) semmitmondó „szinergia‖ 
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c. A tekintély a dolgozók „termelik‖ a szervezetben  az autoritás „alulról jön‖ 

d. Nem kényszer van, hanem kooperáció. 

e. Informális csoport  felülkerekedik. 

f. Informális csoport nem racionális. 

g. Vezető kulcsember  a szervezet megtestesítője. 

Németországi ipari szervezetek 

• Jellemző különbség: a német szakipari munkásság nagyon képzett (USA-ban nem) USA-ban ui. nem is 

tudnak angolul, „vizuális típusú‖ munkaerő) 

• A Szakszervezetek Németországban ezt a szakképzett munkást akarták védeni a túlterheltségtől és attól, hogy 

a kvalifikált munkát kiszorítsa a rendszer (a mesterek szervezete volt). 

• Adminisztrátorok háttérbeszorítása volt a cél. 

Németország - racionalizálás 

• Németországban a normázást karolták fel mint a racionalizálás legfőbb eszközét. 

• Az első világháború után, a hadigazdaságban egyébként – különösen a fegyvergyártásban - ellenőrzött 

népgazdaság germanizálódott a taylorizmus 

Németország – üzemi igazgatás3 

• Harzburgi modell 1950-1970 között. Hogyan delegálhatja  a döntéseket a vállalati felső vezetés anélkül, 

hogy a vállalatpolitikának ellentmondjanak? 

• tematikus előkészítés 

• vitavezetés 

• tárgyalási taktika – csak a tárgyhoz kapcsolódó téma kerülhet terítékre, más nem. 

• Lezárás – döntés: a testület szellemét tükrözi végül is a vezető döntése. 

• Management by Objectives – felettessel való konkrét egyezkedés. 

USA: divatosabb, ill. elterjedtebb lett a 20-as években a FORDIZMUS - legendák 

• szabványosítás – csereszabatos alkatrészek 

• futószalag – Modern idők… Ch. Chaplin 

• összesen 149 nagyüzemben, de SzU 

• nincs szakképzett munkaerő, nem az számit, hogy kiszorul-e a „mester‖, hiszen ott van a munkairoda, akik 

megszervezik… 

3.1. Feladat 

Melyik szervezeti jelenségről szól a mellékelt szemelvény? Részletesen írja le, hogy a menedzserek/vezetők és a 

munkások milyen stratégiát alkalmaznak és ez milyen eredménnyel jár /vagy járhatna esetleg más feltételek 

esetén! 

3.1.1. Melléklet a feladathoz: X. Zsuzsa öninterjúja 

                                                           
3 Bővebben erről lásd még A. Kieser: Szervezetelméletek, AULA , 1995, Budapest  művét 
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„Néhány évvel ezelőtt egy divatcégnél dolgoztam. Eredetileg PR munkára alkalmaztak, de olyan fejetlenség 

uralkodott a cégben, hogy be kellett segítenem más területeken is, többek között a HR feladatok is rám hárultak. 

A divatszalon egyedi tervezésű ruhákat gyártott hazai és külföldi vendégei számára. Fontos volt a kiváló 

minőség szem előtt tartása, valamint a pontos, határidőre dolgozás, hiszen a vendégek nem szerettek várni a 

ruháikra hosszú heteket, néha hónapokat. Ez utóbbival a cégnek rengeteg problémája volt, a késedelem napi 

szinten gondokat okozott. 

Elméletileg a varrónők, szabászok száma megfelelt az elvégzendő munkamennyiségnek, azaz meg kellett volna 

tudni oldaniuk a feladatot, de mégis mindig késésben voltak, és az utolsó pillanatban, vagy sajnos annál is 

később készültek el a ruhák. 

Kezdetben az 5 varrónő és az egy férfi szabász órabérben voltak, valamint a túlórákért is elég jól meg lettek 

fizetve. Ekkor, a férfit leszámítva, az 5 nő elég kényelmesen dolgozott, és ha kellett egy kis plusz pénz, akkor 

szívesen túlóráztak is. 

Ezután bevezettük a normák szerinti bérezést. Minden egyes munkafolyamatra kalkuláltunk egy időtartamot, 

mely alatt el kell tudniuk végezni ezt a munkát, és a normák teljesítése után kapták a fizetést. Ez gyakorlatban 

úgy nézett ki, hogy mondjuk egy gombfelvarrás x perc, egy szoknya elkészítése y perc, stb. Így már könnyebb 

kiszámolni, hogy mikor végeznek a ruhákkal, hiszen meg volt határozva, hogy mennyi munkát kell elvégezniük, 

ha napi 8 órát dolgoznak. Nálunk az első mozzanattól az utolsóig mindenki maga készítette el a terméket. Ilyen 

egyedi ruháknál a tulajdonos, kinek hozzáértése vitatható, ezt tartotta jónak. 

Ezzel nem is volt baj, viszont néhány héttel később azt tapasztaltuk, hogy az amúgy is kirekesztett szabász több, 

mint kétszer annyi normával birkózik meg naponta, mint a hölgyek. A hölgyek teljesítménye, legyenek 

fiatalabbak, vagy idősebbek, közel megegyezett. Ekkor jöttem rá, hogy ők nem törődnek nagyon a termeléssel, 

pontosan annyit termeltek, mely megérte nekik, mert megkapták a fizetésüket. 

Egyesével meghallgattam az alkalmazottakat, és mindenki azt mondta, hogy a férfinak sokkal több tapasztalata 

van, rutinosabb stb., és ezért gyorsabb, ők nem bírják ezt a munkatempót stb. Ezek után érezhető volt a férfi 

teljes kiközösítése. Szinte nem is köszöntek már neki, egy külön sarokban dolgozott csendesen, nem foglalkozva 

a többiekkel. 

A helyzet csak rosszabbodott a férfi és a többi nő között, mikor felemeltük a normák szintjét. A férfi 

teljesítményét vettük alapul. Bár a hangulat a munkások között egyre rosszabb lett, már a nők is veszekedtek, 

viszont a termelés növekedéssel járt. A nők termelése átlagosan 15-20%-kal növekedett, később pedig 

megközelítette a férfi munkaerőnk szintjét, sőt, egy fiatal lány meg is előzte.   

Ezek után már a fiatal lány is ki lett közösítve, a többiek teljesítménye lassan beállt 30%-os növekedésre az 

eredetileg elvégzett munkához képest. Később azonban a „szorgalmasok‖ táborába még kettő fiatal nő állt be. 

A darabbér-rendszer előtt buzdítani próbáltuk az alkalmazottakat a munkára, előtérbe helyeztük a szokásos 

kommunikációs stratégiákat, hogy milyen szerencsések, hogy itt dolgozhatnak, biztos munkahelyük, jó fizetésük 

van, és egy fantasztikus csapat tagjai lehetnek, aminek csak a legjobbak lehetnek a tagjai. Valljuk be, manapság 

az emberek erre már nem igazán vevők, nem volt elég ösztönzés az ilyen jellegű motiváció, mást kellett 

találnunk. 

Még az órabér időszaka alatt sem kedvelték azonban a „túlzott buzgóságot‖, amit az egyetlen férfi tanúsított. 

Miután bevezettük a normabérezést, a termelés szinte semmit sem növekedett, ellentétben azzal, amit vártunk. 

Miután megváltoztattuk a normák időtartamát, és felemeltük őket, jelentős termelésnövekedést tapasztaltunk. 

Még mindig jóval elmaradtak a férfi teljesítményétől, legalábbis eleinte, de azért a növekedés jelentős volt így 

is. A normarendszerünk gyakorlatilag a darabbér-rendszernek felelt meg. Így elhárult az a felelősség is rólunk, 

hogy valakit fegyelmeznünk kelljen, vagy büntetnünk a nem megfelelő teljesítménye miatt, hiszen a 

teljesítmény csökkenés maga után vonta a büntetést is, kevesebb pénzt kaptak. Az érdekes továbbra is az volt, 

hogy inkább kerestek kevesebbet, mint korábban, de a lazsálás megmaradt, ha nem is oly mértékben, mint 

korábban. Később aztán, nem nyilvánvaló, miért, tovább emelkedett a termelés, és most már közel annyit 

keresnek, mint korábban.‖ 

3.2. Megoldás 
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A szemelvény tökéletes példája a teljesítménytaktikázásnak, illetve a munkalassításnak, továbbá a 

darabbérrendszer munkásokra gyakorolt hatásának. 

Az interjú részlet legelső bekezdésében az interjúalany arról számol be, hogy a cégnél, ahol dolgozott nem 

voltak egyértelműen elkülönített munkakörök, neki is gyakran be kellett segíteni a HR feladatok kapcsán is, 

holott őt PR munkára alkalmazták. Köllő János cikkéből kiderül, hogy egy munkáscsoport számára a hatalom 

forrása lehet, ha bizonyos feladatokat átvesz a vezetéstől. Mindez azért lehetséges, mert a vezetés nem képes 

hatékonyan orvosolni a problémákat, hiszen egy olyan cégnél, ahol egyedi tervezésű ruhákat gyártanak és ahol 

különösen fontos a minőség és a határidők pontos betartása, ott jó helyzetfelismerésre és jó helyismeretre van 

szükség. Tehát egy ügyes munkás sokat lendíthet az üzleten. 

A szemelvény további fejezeteiből kiderül, hogy kezdetben a cégnél az időbér volt a jellemző. Ez azonban nem 

sarkallta a munkásokat megfelelő teljesítményre, nem volt hatékony a munkavégzés. Majd a cég vezetése 

bevezette a normák szerinti bérezést, amelynek célja a teljesítménynövelése volt racionális alapon. A vállalat 

vezetése természetesen megpróbálkozott a szokásos ösztönzési kommunikációs formákkal, a motiválással. 

Érdekesnek bizonyult a munkások reakciója. 

Egyrészt az interjúból kiderül, hogy beindultak a szokásos alkudozási mechanizmusok a teljesítmény áráról a 

munkás és a munkaadó között. Az alkalmazottak panaszkodtak a vezetésnek, hogy ők nem elég tapasztaltak és 

nem bírják ezt a munkatempót. 

Másrészt pedig a munkáscsoport női tagjai megpróbálták szankcionálni az egyetlen férfi tagot, aki 

teljesítményével nem igazodott a csoportban kialakult normákhoz. A női tagok szerint a férfi önkontrollja 

kihagy és buzgóságával veszélyezteti a teljesítmény-bér paritást. Az a mód, amivel a csoport kényszeríteni 

kívánta a férfit teljesítménye visszafogásával a teljes kiközösítés volt. Fontos megjegyezni azonban, hogy a 

csoport taktikázása és a teljesítmény visszatartása, mint az üzemen belüli zárt konfliktus egy idő után 

megbukott. A vezetés miután megváltoztatta a normák időtartamát és felemelte őket, a termelésnövekedés a 

nőknél is beindult. Annak, hogy a munkáscsoport taktikáját miért nem volt képes tartani több oka is volt. Annak 

ellenére, hogy az üzem munkáját a változó, egyénileg megoldandó speciális feladatok jellemezték mégsem 

tudott kialakulni a csoportban például a szenioritás elve, amely biztosította volna a hierarchia stabilitását és a 

közösségi szabályozó értékeket. Ez főként annak tudható be, hogy a munkások az első mozzanattól az utolsóig 

maguk készítették a terméket. Így egymás teljesítményét és keresetét nem tudták befolyásolni. A munkás 

csoportból hiányzott továbbá a tudatos stratégia követése és a különböző érdekek kedvező együttállása. 

Elkerülhetetlen volt tehát a munkáscsoportban a norma rendezése után a frontális összecsapás és a manőverezés, 

hiszen az interjúból kiderül, hogy a hangulat a munkások között egyre rosszabb lett, a nők már egymás között is 

veszekedtek, majd egyre többen álltak be a szorgalmasak táborába. Tehát elkezdtek a norma felemelése után 

olyan viszonyok kialakulni, amelyben már nem az emberi kapcsolatok, hanem a piac lett a főszereplő. 

A vezetés jól döntött, amikor felemelte a normát, valószínűleg figyelembe vették a technológiát, a 

figyelemösszpontosítás szükségességét és azt is, hogy mire képes egy munkás. Az interjúból kiderült, hogy a 

várt teljesítménynövekedés nem maradt el. Ami a munkáscsoportot illeti, úgy gondolom, hogy az ő esetükben a 

belső strukturális feltételekkel van probléma. Hiányzik a hatalom belső megosztása, legitimitása, az egyéni 

magatartást kikényszerítő szabályok, aminek a fő oka, hogy nem befolyásolják egymás munkáját. Így azonban 

nincsen lehetőség egységes fellépésre és a vezetéssel való hatékony alkalmazásra. 

A csoport kétharmada egy hallgatólagos teljesítmény visszafogást alkalmazott, és csupán egy lány kísérelte 

meg, hogy kiszakadjon ebből a közegből, és vállalva a kitaszítottságot, a rosszalló pillantásokat, inkább a több 

pénzt választotta, és jobban dolgozott. Egy idő után, látva a fiatal lány példáját, és feltételezem, hogy anyagi 

okok miatt is, még ketten átálltak a „szorgalmasok‖ táborába. Úgy tűnik, hogy ezzel a normarendszerünk elérte 

a célját, és sikerült összeegyeztetni a dolgozók önérdekeit, a szervezeti célokkal. Persze az is igaz, hogy 

amennyiben a férfi alkalmazott nem fedte volna fel termelékenységét, akkor nehezebb dolgunk lett volna. Így 

viszont a többiek „játékát‖, stratégiáját is már rövid távon tönkretette, valamint nem volt lehetőségük az 

ártaktikázásra sem, azaz nem tudták növelni a darabbérre kiszabott árakat. Tovább nehezítette volna a 

dolgunkat, ha munkamegosztás lett volna az alkalmazottaink között. A hatékonyság növelhető lett volna 

specializációval, bizonyos feladatokat feloszthattak volna egymás között, így annak elvégzésében egyre 

ügyesebbek és gyorsabbak lettek volna, de nyílván ez újabb problémákat vetett volna fel. Feltételezhető, hogy a 

késedelemért egymást okolták volna, és ahelyett, hogy mindenki a legjobb munkára törekedett volna, ismét 

létrejött volna egyfajta taktikázás a termeléssel kapcsolatban. 
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5. fejezet - 3. témakör: Human 
Relations-elmélet és a szervezeti 
pszichológia 

Leírtuk, hogyan formálódott a tudományos vezetési és szervezeti ismeretrendszer. Erre válaszként bontakozott 

ki – részben véletlenül alakult így – az egyik legfontosabb, és elmélettörténetileg egyik legnagyobb hatású 

nézet-rendszer, mely a szociológiát és a pszichológiát intézményesítette a szervezetkutatásban, mégpedig a 

szervezetek belső világának és a társadalmi környezetnek a kölcsönhatását hangsúlyozva, a Human Relations 

(Emberi viszonyok tana) mozgalom, ideológia, melyből aztán ―saját jogán‖ szervezeti elmélet lett. 

A kialakulás körülményeiről tudnunk kell, hogy miután a szervezetet szigorú szabályok szerint működő gépként 

tételezték az 1920-as években, érthetetlen patologikus jelenségnek tartották a vállalkozás tulajdonosok, ha a 

dolgozók körül valamely rendellenességet tapasztaltak: nem ment a munka az előírások szerint. 

Az egyik ipari szervezeti kutatóintézetet éppen azért bízták meg a munkakörülmények vizsgálatával abban a 

nevezetes elektromos alkatrészeket gyártó üzemben (Western Electric Company - HAWTHORNE), mert a 

dolgozó csoportot még keményebb munkára akarták szorítani. Úgy vélték a menedzserek, tulajdonosok, hogy ha 

a munkafolyamatot elemzik, szigorúbban ellenőrzik és mechanizálják, az emberek fáradtságát, fásultságát és 

közömbösségét fel lehet számolni. A szervezésre szóló megbízás eredeti célja az volt, hogy az üzemi 

hatékonyságot megnöveljék új fegyelmező és szigorító szabályokkal. A történet kimenetele azonban éppen 

ellenkező irányba fordította a korabeli munka- és szervezetelemzők gondolatait. Vegyük észre, hogy az 

üzemben a bürokrácia ördögi körei léptek működésbe. 

A kísérleteket úgy szervezték meg az üzemben, hogy két csoportot szerveztek a munkásokból: az egyik csoport 

munkakörülményeit változtatták (tesztcsoport), a másik csoport körülményeit pedig nem (kontrollcsoport). A 

tesztcsoportban tapasztaltak alapján gondolták kimutatni az egyes, a munkát vélhetően befolyásoló tényezők 

hatását. A cél az volt, hogy a teljesítmény növekedését segítse az átszervezés, a feltételek megváltoztatása. (A 

kísérletről magáról alapos leírást olvashatnak A. Kieser hivatkozott munkájában, továbbá majdnem minden 

szervezet-elemzésről szóló alapmű foglalkozik ennek részleteivel, mivel a szervezeti pszichológia és a 

munkapszichológia úttörő kísérleteit hajtották végre akkor E. Mayo és munkatársai.) 

Szervezetszociológiai szempontból számunkra – azon túl, hogy az akkor alkalmazott kutatási eszközök azóta a 

szociológia számára is a sztenderd kutatási technikák alapvető eszközeként váltak ismertté – az a fontos, hogy a 

szervezeti tagok, csoportok helyzete, esélykülönbségei, egyenlőtlen viszonyai mivel magyarázhatók: első sorban 

szervezeten belüli tényezőkkel, az ott folyó munka jellegzetességeivel magyarázhatók, vagy inkább a 

szervezeten kívüli, a tagok társadalmi meghatározottságának egyes dimenziói magyarázzák a mért 

különbségeket és különféle konfliktusokat. 

Eredeti hipotézisük szerint a munka racionális átszervezése és néhány a munkakörülményeket szintén 

racionálisan befolyásoló fizikai tényező megváltoztatása teljesítménynövelő hatást vált ki, megnő a munka 

termelékenysége. 

A kísérlet-sorozat nem várt eredménye az lett, hogy a különféle tényezők megváltoztatása után ugyan a 

tesztcsoport teljesítménye megnőtt, de a kontrollcsoport – melynek munkakörülményeit az eredeti állapotban 

hagyták – teljesítménye szintén növekedett. 

Csak az magyarázhatta a meglepő fejleményeket, hogy a kontrollcsoportba sorolt dolgozók pusztán a külső 

megfigyelés ténye miatt – önkéntelenül és természetes módon – változtattak a munkavégzésen. A megfigyelés 

hatására megváltozott a munkastílusuk, érdeklődéssel reagáltak a megváltozott helyzetre: motiváltan dolgoztak. 

A helyzet újdonsága, érdekessége nagy ösztönző erővel hatott (rövid távon). A kísérleti szituáció ezt váltotta ki 

nemcsak a kísérleti, hanem a kontrollcsoport tagjaiban is. Ezt a helyzetet azóta is HAWTHORNE-EFFEKTUS-

ként említi az szervezeti irodalom. 

Ez a hatás a kísérlet mellékterméke, jelentőségét az alábbiakban összegezzük (ezeket egyébként Mayo 

gazdagította azzal, hogy a korlátozott racionalitás fogalmát is felvetette jóval H. Simon előtt és a munkás-

felettes kooperációt és az érzelmi beállítódást is kiemelte a vezetői felelősség fontossága mellett): 



 3. témakör: Human Relations-

elmélet és a szervezeti pszichológia 
 

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a. A feladatok megoldásában való aktív részvétel, a megoldás együttes keresése nagyban motiválja a munkást: a 

szervezeten keresztül megtalálják egymást, kooperatív megoldásokban érdekeltek. 

b. Rávilágít a kísérletsorozat a munkavállalók közötti egyéni különbségek fontosságára.(az ember a saját 

motivációja szerint cselekszik, a csoport másodlagos: a felelősség egyéni, nem a csoporttól kell várni a 

kezdeményezést, hanem az egyéntől) 

c. A megfelelő motiváció megválasztása a fontos: az adott szervezet és helyzet más-más motiváció kijelölését 

igényli, az az kérdés, hogy mire reagálnak az emberek. 

d. Az emberi méltóság „felfedezése‖ a kísérlet adatainak feldolgozásával kezdődött az ipari bürokráciák 

történetében. 

A kísérlet eredeti céljának elérése érdekében – nevezetesen az emberek munka-motivációjának megismerése 

céljából – tovább folytatódott a kísérletsorozat és az ipari bürokratikus rendszer átalakítása volt napirenden, a 

hatékonyságnövelés, a nagyobb teljesítményre való ösztönzés és a munkával való megelégedettség feltételeinek 

megteremtését kívánta segíteni a tudomány. (Ebben az esetben a pszichológia, a munkapszichológia, a vezetési 

tudományok, továbbá a fizikai körülmények humanizálását fő célként tekintő ergonómia, mely részben mérnöki 

tudáson alapul.) Most tekintsük át a leglényegesebb, már klasszikus elméletek hipotéziseit, a teljesség igénye 

nélkül1. 

A Human Relations kutatások célja a szervezetek hatékonyságának fokozása úgy, hogy a termelékenységet a 

munkamorálhoz, és a vezetés hatékonyságához kötötték. A hipotézis az, hogy a jó vezetés javítja a munkamorált, 

a magas morális elkötelezettség pedig javítja a termelékenységet és a munka minőségét. Vegyük észre, hogy a 

„jó vezetés‖ definiálása igen nehéz feladat, ha egyáltalán megoldható. Többnyire demokratikus vezetési 

módszereket, empatikus kommunikációt, az emberekkel való megértő bánásmódot értenek ezen, de a „jó-ság‖ 

mint fogalom nem független sem kultúráktól, sem gazdasági és történelmi szituációtól, és adott esetben a piaci 

helyzet is befolyásolhatja, mit tekinthetünk jónak vagy rossznak. Mindenesetre ez a kutatási irányzat – Human 

Relations – arra összpontosít, hogy a demokratikus értékek szerinti viselkedés egy szervezetben a 

munkavállalók elégedettségét eredményezi és visszaszorítja a hiányzások, a fluktuáció és a 

munkateljesítménnyel való taktikázást, ami egyértelműen a szervezeti eredményességét segíti. 

Perrow hivatkozott könyvében határozottan kijelenti: a morálra alapozó hipotézis egyáltalán nem igazolható; 

hogy ezekből a múlt századi nézetekből levezetett összefüggések akkor sem voltak egyértelműek, ma pedig, 

mivel jóval többet tudunk (és sejtünk) például a szervezetekben kialakuló normák képződéséről, a morál 

természetéről, a döntésekről és az emberi viselkedésről, különösen nem gyümölcsöző, sőt, inkább csalódást kelt 

ilyen hipotézisek felállítása. (Gondoljunk csak arra, hogy a munkavégzés feltételei mennyire változatosak, 

nagyon sok tényezőtől függhet az dolgozói elégedettség; sok korlátozó tényezőt kell figyelembe venni; nincs „a 

jó‖ modell, melyet például a humán erőforrás menedzselésének gyakorlata átvehetne ettől az elmélettől.) 

A másik hipotézis, mely a munkával való megelégedettség és a teljesítmény kapcsolatáról szól, sokkal 

érdekesebb, ez azóta is folyamatosan a szakmai érdeklődés középpontjában áll. Erre alapulnak sztenderdizélt 

mérőeszközök alkalmazásával a humán erőforrás hatékony menedzselésére kidolgozott módszerek, felmérési 

technikák. A hipotézis eredetileg azt vizsgálta, hogy a megelégedett munkavégzés vajon nagyobb teljesítményt 

eredményez-e. Az empirikus vizsgálatok igen gyenge korrelációt mutattak.2 Ebből kiindulva célravezetőbbnek 

vélték, ha az oksági viszonyt megfordítják, és azt mérik meg, vajon a nagyobb teljesítmény maga mekkora 

hatással van a dolgozói elégedettségre. A teljesítmény jutalma révén a szervezeti ember elégedettsége 

növekedhet: munkájában nagyobb autonómiát kaphat, beleszólhat valamely munkaszervezési vagy ösztönzési 

megoldásba, de ezek a jutalmak erősen függnek a szervezetben/munkamegosztásban elfoglalt helytől. (A kötött 

technológia, futószalag például nem ad lehetőséget egyéni kezdeményezésre, a csoportban dolgozók vagy a 

vezető beosztásúak teljesítményének fokozása viszont igen.) Bár ezek a vizsgálatok valóban erősebb kapcsolatot 

mutattak ki a teljesítmény és a megelégedettség között, be kell látni, hogy az ágazat és a technológia – vagyis a 

munkaposztot meghatározó műszaki-technikai feltételek vagy a munkaszervezet mérete – sokkal erősebben 

meghatározzák a teljesítményfokozás lehetőségét, mint a poszthoz rendelt ember szellemi és fizikai erőfeszítése. 

                                                           
1 Aki ebben a témában részletesen szeretne tájékozódni magyar nyelven, kiváló összefoglaló műveket talál a szervezeti pszichológiai 
irodalomban, például: Csepeli György: A szervezkedő ember Osiris 2001. Bp. kötetben, Kovács Zoltán, Bodnár Éva műveiben, továbba a 

vezetéstudományi implikációk kiváló összefoglalása magyar nyelven Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK-Kerszöv 2000. 

Bp.a munkaszociológiai implikációk Bódis Lajos elemzéseiben és a vezetése alatt működő http://szervezetelemzes.ning.com/  portálon. 
2 Perrow felhasznált művében Lyman Porter és Edward Lawler munkáját idézi 

http://szervezetelemzes.ning.com/
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A további hipotézisek arról szólnak, hogy a vezetés stílusa és a teljesítményfokozás között összefüggés 

lehetséges, ha a teljesítmény a csoportteljesítmény. Az eredmény: a vezetői stílus kétféle struktúrát hoz létre 

(faktorelemzéssel mutatták ki számos tulajdonság mérése után) az egyik a kezdeményezői struktúra – vagyis a 

vezetői szereptulajdonságok közül a tervezésben, a feladat meghatározásban és a tevékenységek ütemezésének 

koordinálásában megnyilvánuló irányítói szerepértelmezések kerülnek előtérbe. A másik struktúra a vezetői 

megértő viselkedés stílusjegyei szerint alakul ki (érzelmek, vélemények figyelembe vétele, bizalmi kapcsolatok, 

jó kommunikáció). 

1. Vázlatos összegzés 

A Human Relations-modell 

Emberi viszonyok tana 

A Kísérlet indoklása 

• 1920-as évek (majd egy évtizedig tartott) alkatrészgyártó üzemben WEC 

• Korszerű üzem, de csökkent a termelékenység 

• Orvoslás: szigorítás Kísérlet megrendelése 

A Kísérlet lényege 

• tesztcsoport 

• kontrollcsoport – változatlan körülmények 

• beavatkozás a tesztcsoportban 

• mindkét csoport teljesítménye nőtt 

• HAWTHORNE-EFFEKTUS 

• OK: egyforma, intenzív figyelem 

Pszichológiai elemek 

• unalmas feladatok 

• figyelemváltozás 

• munkaszünetek 

• iparpszichológia eszközeinek fejlődése 

Szociológiai elemek 

• Normák és érzések szerepe a munkában 

• Vezetési hatékonyság modelljei 

- attitűdök és teljesítmény 

- vezetés és teljesítmény 

- a vezetőképzés 

• Likert-modell 

• Hatalom diagramja 

Normák és érzések 



 3. témakör: Human Relations-

elmélet és a szervezeti pszichológia 
 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Interjúk – „kibeszélés‖ (Pszichológiai kezelés) 

• Informális megállapodások, alkuk, klikkek 

• Teljesítmény visszatartás / tudatos 

• Csoportnyomás. A kialakult normák megsértése – csoportszankciók. 

MORÁL – szociális tényezők - termelékenység 

marad szociálpszichológiai szinten 

Morál függ a vezetéstől 

• Kritikai észrevétel: nincs tesztelve ez a tézis 

• Fontos: A rendszer nyitott a társadalom felé 

Vezetés és hatékonyság 

• Jó vezetés 

1. javítja a termelékenységet 

2. megakadályozza a kilépést, hiányzást 

3. „dolgozó-orientált‖ 

Attitűd és teljesítmény 

• A megelégedettség korrelál a teljesítménnyel 

• sok vizsgálat – gyenge kapcsolat (vezetői magatartás szerepe csekély) 

Válasz: fordított összefüggés: 

Függő változó az elégedettség  önmegvalósítás Független a teljesítmény 

Vezetés és teljesítmény 

• Vezető hatása a teljesítményre 

• Kutatások – 1945 után – iparszociológia – vezetéskutatás - vezetéstudomány 

• Vezetési stílus és a csoportteljesítmény 

- kezdeményezői struktúrák 

- megértési tényezők 

• Ez két ellentétes követelmény a vezetőkkel szemben, 

• Nem dichotóm változók. 

Kétfaktoros modell helyett: 

• Sok faktor - Herzberg - metafora 

fájdalomelkerülés 

lelki gazdagodás 

• A fájdalom elkerülése nem feltétlenül boldogság = A munkával kapcsolatos sok tényező pozitív megítélése 

még nem feltétlen elégedettség. 
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Elégedettség és pozitív tényezők 

• Függetlenek 

• Az elégedettséget társadalmi – demográfiai változók befolyásolják. 

• Vizsgált szervezeti tényezők: 

csoport szerkezete, 

belső kapcsolatai, feladatok, vezető stílusa, stb. 

Vezetőképzés 

• Tréningek „T-csoport‖ 

• Nagy érdeklődés, üzleti siker. 

• Kinek hasznos? Haszontalan, de egyén vagy szervezet számára más… (feszültség-levezető) 

Kritika: jutalmazás  kondicionál a kooperálásra 

Csoportkapcsolatok modellje 

• a csoport vezetése és a csoport légköre nem „mentálhigiéniai‖ kérdés 

• másik irányzat: csoport belső interakciói a fontosak  erőforrás – demokrácia pl. 

Likert – modell 

• X-elmélet 

a munkások lusták, közömbösek ….  vezetés feladata a többi (Y-elmélet az ellentéte) 

• 4 típuscsoport: 

- kizsákmányoló, 

- tekintélyelvű (X-elmélet) 

- jó szándékú tekintélyelvű: konzultatív 

- részvételt elősegítő 

• 42 (később 51) aspektus besorolása a fentiek szerint 

system1 – system 4 

• motivációk, kommunikáció, döntéshozatal, célmegállapítás, ellenőrzés, képzés, stb. 

Európai történet 

• Fluktuáció  aki hosszú távon hű, jobb munkaerő 

• Nőtt az „akkord‖ – kiszabott feladatmennyiség 

• elégedetlenség  a munka humanizálása a „taylorizálás‖ helyett 

Pszichotechnikáig 

• hajcsármódszer helyett, ill. kiegészítés 

 pszichológiai elfogadtatás 
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 bérezés különbségeinek elfogadtatása (vezetés) 

 alkalmassági vizsgálatok, pszichotechnika 

Szervezet-fejlesztés 

• Személy vagy feladatorientált vezetés 

• Tagok formálják a szervezetet 

• Változás-management 

- folyamat és cél egyben 

- az érintettek viszik előre a dolgokat 

- tanácsadó részvétele 

- tagok céljai – szervezet céljai 

Kulcskérdés: önismeret 

• Participáció elmélete 

• Fázisok: 

1. Felolvasztás 

2. Változtatás 

3. Visszafagyasztás 

Laboratóriumi tréning 

• Az előző fázisok „eljátszása‖ 

• Átültethető-e? ... hm… 

• Perrow – erős kétely 

Szervezetfejlesztés és Hatalom 

• Tanácsadó 

• Függetlenség 

• kapcsolatok, struktúrák foglyai 

A munka humanizálása 

• Mozgalom Németországban 

• irányelvek: 

önrendelkezés 

fizikai és pszichikai terhelés csökkentése 

szociális izoláció elkerülése 

1.1. Feladat 

Írja le a mellékelt Gál Mátyás interjú alapján a karánsebesi börtön szerkezetét; térjen ki arra, hogy ha csak a 

bürokrácia-elméletet alkalmaznánk, mit tudnánk meg a börtön-társadalomról (és mit nem)! 
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1.2. Egy romániai börtön, 1942-43-ban 

Interjú Gál Mátyással3 

- Amikor megérkeztünk Karánsebesre, az 54-es csoport, a temesvári per elítéltjei, mindenkit beosztottak egy 

cellába. Rögtön láttuk, hogy itt lényegében nem is az adminisztráció a parancsnok, hanem a börtön kommunista 

pártvezetősége. Ennek az élén akkor már Gheorghiu-Dej volt. Olyannyira, hogy amikor behozták az elítélteket 

— ez nem velünk történt, később láttam, mikor más csoportok érkeztek Karánsebesre —, az ajtóban ott állt 

Gheorghiu-Dej, aki kézfogással üdvözölte az új börtönlakókat. Nagyon korrektül öltözve börtönértelemben. A 

börtönuniformist már a testére szabták, s ő maga borotvált volt, tiszta satöbbi. Gyakorlatilag a pártvezetőség volt 

az, aki az embereket beosztotta a cellákba. Még ha először nem is tudta pontosan, hogy kikkel van dolga. Piszut, 

aki a csoportunk vezetőjének számított, már ismerték, de rólam nem tudtak semmit és valószínűleg a többi 

ötvenről sem, de azért szétosztottak. Először a pártvezetőség beszélt Piszuval és még egy-két emberrel, 

informálódtak nagyjából. Utána kineveztek egy vizsgáló bizottságot, összegyűjtöttek bennünket néhány 

nagyobb cellában, ahol tíz-tizenöten is elfértünk, és elkezdődött a vizsgálat. Ez esténként, a cellák bezárása, 5-6 

óra után zajlott. A folyosón ott volt a mi őrünk, és ha valaki közeledett az adminisztrációból, akkor 

figyelmeztetnie kellett, hogy 
 

Gál Mátyás 1920-ban született Déván. Temesváron kereskedelmi líceumot végzett. 1938-ban Lugoson 

gyakornoki állást kap. egy textilüzemben. Itt kapcsolatba kerül az illegális kommunista párttal, amelybe 

hamarosan be is lép. Munkahelyén bérsztrájk és illegális szakszervezet megszervezésével próbálkozik, amiért 

hamarosan elbocsátják állásából. Dévára megy, ahol édesapja üveg-porcelán üzletében dolgozik és tovább 

tevékenykedik a kommunista pártban. 1940-ben letartóztatják és Temesváron a katonai törvényszék illegális 

kommunista tevékenység vádjával három év börtönbüntetésre ítéli. Mintegy másfél évet a karánsebesi 

börtönben tölt, majd 1942 őszén a román hatóságok több társával együtt egy transznisztriai internálótáborba 

deportálják. 1943-ban, amikor a front közeledése miatt a tábort felszámolják, a Dnyeszter partján fekvő 

Ribnyica börtönébe viszik. Itt csodával határos módon túléli a börtönlakók tömeges kivégzését, amelyet egy 

visszavonuló SS-alakulat hajt végre. A háború után Bukarestre kerül. Előbb a külügyminisztérium tisztviselője, 

majd az Agerpres hírügynökségnél dolgozik. 1965-ben feladja állását és kivándorlási kérelmet nyújt be. 1969-

ben elhagyja Romániát. Jelenleg az NSZK-beli Offenbachban él. Nyugdíjas, irodalmi önéletírásán dolgozik. 

Az itt közölt interjúrészlet Gál Mátyás életének arról a rövid szakaszáról szól, amikor 1941-42-ben a 

karánsebesi börtön lakója volt. Letartóztatása előtt Déván az illegális párt-szervezet hírtovábbítójaként 

dolgozott: a városban megforduló kommunisták könnyen kapcsolatba léphettek vele munkahelyén, édesapja 

városközpontban fekvő üzletében. Felső kapcsolata a párt tartományi instruktora, mozgalmi nevén Piszu volt, 

ugyanaz az ember, aki korábban Lugoson beszervezte a pártba. 1940 őszén széles körű letartóztatásokra került 

sor. A lebukott kommunistákat — köztük egy temesvári, egy hunyadi és egy Zsil-völgyi csoportot — 

Temesváron állították bíróság elé. A több mint ötven embert érintő per elsőszámú vádlottja Piszu volt, aki már 

korábban is ült börtönben. Az ítélet után a csoportot a karánsebesi börtönbe szállították, amely akkor a 

romániai kommunista elítéltek központi gyűjtőhelye volt. 

N. GY.* 

abbahagyni az ülést, mindenki feküdjön gyorsan le — ha kinyitják a cellát, akkor azt lássák, hogy itt éjszaka 

alvás van és nem pártkonferencia. A vizsgálat keretében közösen feldolgoztuk a perünket, az illegális 

munkánkat, lebukásunk körülményeit. 

- Kik vezették ezt a vizsgálatot? 

- — Ketten vagy hárman voltak, de csak egy névre emlékszem, Szenkovics Sanyiéra. Ő egy régi-régi váradi 

kommunista, aki aztán a felszabadulás után hosszú éveken keresztül először központi bizottsági tag volt, majd 

könnyűipari miniszter. Egy nagyon becsületes ember, véleményem szerint azok közé tartozik, akik a 

legtisztábbak maradtak ebből a régi gárdából. Ő a börtönben sem az első három cellához, azaz a felső 

vezetéshez tartozott, hanem a középkáderek közé, akiknek bizonyos részfeladataik voltak, őhozzá történetesen 

az egyik emelet volt beosztva. Karánsebesen a párt vezetői ugyanis rang szerint külön-külön cellákban laktak. A 

legfelső szinten Gheorghiu-Dej, Stoica és Bodnaras foglalt helyet, ők hárman laktak együtt, aztán következett a 

második gárda és a harmadik, mind külön cellákban. Ez az egész felsőbb garnitúra erősen elkülönült a 

                                                           
3 A publikáció az MTA—Soros Alapítvány által támogatott, a Művelődéskutató Intézetben működő Oral History Archívumban lévő interjú 
alapján készült. 
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többiektől, nemigen volt kapcsolatuk a hozzám hasonló egyszerű elítéltekkel. Néha találkoztam velük séta 

közben, váltottunk esetleg egy-két szót, de ez csak teljesen felületes érintkezés volt. 

Visszatérve a vizsgálathoz, ennek során mindenki szóhoz jutott, mindenki elmondta, hogy mit vallott be, mit 

nem vallott be a rendőrségen, kit köpött be, ki bukott le a hibájából, mi hogyan történt. Például, hogy a Gál rám 

köpött, ezt mondta el, azt mondta el... Ezeket többé-kevésbé tudtuk, mert a rendőrségi vizsgálat folyamán vagy a 

vádbeszédből, a bíróságon kiderültek és egyébként is tudtuk. Hiszen akkor többé-kevésbé ismertük már 

egymást. Ami engem illet, én ezt a kivizsgálást, a történtek őszinte feltárását, a kritikát és az önkritikát teljesen 

természetesnek tartottam, mert erre tanítottak meg, és egyáltalán, én így fogadtam el a kommunista létemet: 

hogy ténylegesen őszintének kell lenni. Nem szabad egy olyan pártba belépni, ahol az őszinteség elavult dolog. 

Azért akarok kommunista lenni, mert ez kristálytiszta pártnak tűnik a szememben. Hibáztam, hibáztam, de 

őszintének kell lenni egymással szemben és a párttal szemben is. Maga a kivizsgálás néhány éjszakán át tartott, 

persze voltak viták is, vádolások és védekezés, hogy én ezt nem mondtam, én nem köptelek be satöbbi. Miután 

ők mindenkit meghallgattak, a véleményeket és az ellenvéleményeket egyaránt, kimondták az ítéletet. 

Minősítettek minket és ez bizonyos formában ítélet is volt, mert meghatározta helyünket a börtön szervezetében, 

hierarchiájában. Ekkor dőlt el, hogy ki lehetett tagja a börtönön belüli pártszervezetnek. Ebbe ugyanis nem 

mindenkit vettek be, hiába volt az illető kommunista párttag mielőtt lebukott. Tudni kell, hogy a börtönben 

működött egy pártszervezet és a pártszervezet mellett vagy körülötte létezett egy úgynevezett tömegszervezet, a 

kollektíva. A lényeg az én véleményem szerint az volt, hogy az ember legyen benne a kollektívában, mert akkor 

mindenben részesült, hozzájutott többlet élelmiszerhez. külön egészségügyi ellátáshoz, eljutottak hozzá az 

újságok. könyvek. A legrosszabb minősítést közülünk egy Repka nevű ember kapta. Őt Déván ismertem meg, 

amikor édesapám üzletében dolgoztam és a pártszervezet "postaládája" voltam. A temesvári tartománytól jött 

instruktornak, a tartomány részéről a Hunyad megyei ifjúsági szervezetért volt felelős. Mestersége szerint 

cukrászinas vagy segéd volt. Ez a Repka elkövetett egypár fantasztikus konspiratív hibát. Naivak voltunk 

valamennyien, Repka is 17-18 éves fiú volt. Mikor bejárta Hunyad megyét, annak városait, kedveskedni akart a 

családjának és minden-honnan küldött egy képeslapot. Anyukának, csókollak Hunyadról. Természetesen, mikor 

lebukott a temesvári ificsoport és házkutatás volt nála, már alig volt mit tagadni, mert ott voltak a levelezőlapok, 

amelyek leírták a pontos útvonalat. Tehát voltál Déván. Kinél voltál Déván? Kit ismersz Déván? Kit ismersz 

Hunyadon? Petrozsénben? Lupényben? Akkor már ezt nem tudta tagadni, nagyon megszorították, és sajnos 

Repka odáig jutott a verés következményeként, hogy majdnem mindent beköpött. Még azt is bemondta, hogy a 

piski állomáson mit ebédelt, még a menüre is emlékezett. Tragikus, de még jó emlékezőtehetséggel is 

rendelkezett. Az egész Hunyad megyei bukás jelentős részben Repkának volt köszönhető, mert nemcsak név 

szerint bemondott majdnem mindenkit, de a legkisebb részleteket is, hogy kivel mit beszélt. Egy-két ember 

kivételével, akit vagy elfelejtett, vagy a vizsgálóbíró nem kérdezett rá. A vizsgálat folyamán többször is komoly 

önbírálatot gyakorolt. Végül a kollektívából nem zárták ki a mi csoportunkból. a minősítés pillanatában ez 

senkivel sem történt meg —, de politikai izoláltságba került. Tudta, hogy a jövőben semmi jóra nem számíthat 

és volt annyi esze, hogy amikor 1944. augusztus 23-án kijött a börtönből, gyorsan eltűnt. Az első alkalommal 

valahova külföldre, Nyugatra menekült, mert tudta, hogy amennyiben itthon marad, akkor vagy 24-én, vagy 25-

én, vagy talán csak októberben, de előbb-utóbb likvidálják. 

Amikor a kivizsgálás megtörtént és engem is kihallgattak a letartóztatás körülményeiről, én elmondtam a 

véleményemet Piszuval kapcsolatban, az általa elkövetett konspirációs hibákról. Ezek közrejátszottak az én 

lebukásomban is. Piszu tartományi instruktorként járt gyakran Déván, volt ott egy konspiratív lakása is. 

Kereskedelmi ügynöknek álcázta magát, háziszőttest árult. Leginkább abban hibázott, hogy feltűnően 

öltözködött, állandóan térd-nadrágban járt, amit akkor nem sokan hordtak, polgári ember meg végképp nem 

viselt már ilyesmit. Kicsit kopasz volt és ahelyett, hogy sapkát vagy kalapot tett volna a fejére, hajadonfőtt járt. 

Tehát nagyon könnyen azonosítani lehetett. Elkövettük azt a hibát is — és elsősorban Piszu, aki Pedig már 

tapasztaltabb volt —, hogy nemegyszer a dévai park közepén ültünk le beszélgetni, mindenki szeme láttára. Egy 

kisvárosban feltűnő jelenség minden idegen. Még azt a hibát is elkövette, hogy feljött hozzánk a szüleim 

lakásába, mert meghívtam ebédre. Én mindezt az őszinteség jegyében — amiben akkor mélyen hittem — 

elmondtam a vizsgálat alatt. Ezért Piszu kapott egy nagyon komoly intelmet. A szélsőséges baloldali Piszut, aki 

hősiesen viselkedett a rendőrségen, megbélyegezték és figyelmeztették, hogy hibákat követett el és hogy 

hibásan választotta ki az embereket és a kapcsolatokat. Ő hozta le Repkát is instruktornak. Amikor vége volt a 

kivizsgálásnak és kimondták a minősítést, akkor odajött hozzám Piszu és azt mondta: „Te Matyi, ezt az 

őszinteséget még nagyon meg fogod bánni". Akkor nem értettem meg pontosan. Csak annyit értettem meg, hogy 

engem akkor a börtön pártszervezetébe nem vettek be. Addig, amíg Karánsebesen voltam, nem vettek be. 

Bevettek viszont a gazdasági kollektívába, tehát a megélhetésem biztosítva volt. 

- Ez a minősítés egyben azt is tartalmazta, hogy ki tartozik a pártszervezethez? Ezt akkor hirdették ki? 
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- Ezt nyilvánosan nem mondták ki. Csak azokkal közölték, hogy rendben van, le vagy igazolva, a 

pártszervezethez tartozol, akiket bevettek. Én akkor nem tudtam senkiről, hogy kinek mit mondtak. Ennyire 

konspiratív volt a szervezet, kegyetlenül konspiratív volt. Nekem is volt később egy kapcsolatom, akivel 

sétáltam és beszéltem, aki tanított és magyarázott, de nem voltam a pártnak a tagja. 

- Nem volt nyilvánvaló a börtönön belül az ön számára, hogy ki az, aki párttag, ki az, aki nem? 

- Csak logikai úton tudtam feltételezni, hogy természetesen ez a három, az a négy és az az öt igen, de konkrétan 

senki sem tudta. Nem volt semmi bizonyosság, mert a börtön udvarán mindig párban sétáltunk. Mindenkinek 

megvolt a kapcsolata, a felső, az alsó kapcsolata. Az egyiktől átvette az utasítást vagy az anyagot, és 

továbbította, de mindenki ezt csinálta. Nekem is volt egy felső kapcsolatom, az mindig jött hozzám, hogy hogy 

vagy, milyen problémáid vannak, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Az egész egy fantasztikus hálózat volt, 

amiről senki nem tudott semmit sem konkrétan állítani. Nem lehetett összerakni, csak a legfelső szinten állt 

össze. Jöhetett a börtönigazgatóság vagy a rendőrség és kérdezhette, hogy ki ez, akivel te naponta sétálsz? A 

cellatársam, vagy a másik cellából az, akivel szimpatizálok. Egymással beszélünk? Beszélek a másikkal is. De 

senkit sem köphettem be, nem árulhattam el, hogy XY-ról tudom, hogy párttag. Hogy egyáltalán létezik 

pártszervezet, arról csak elméletben tudtam, mert nem volt semmi konkrét bizonyítékom, és valószínűleg 

nagyon sokan így voltak. Mindenki feltételezte, az adminisztráció és az igazgatóság is, de nem lehetett ezt 

konkrétan bebizonyítani, mert úgy volt megszervezve. 

- Ön miért maradt ki a pártszervezetből? 

- Feltételezem, hogy Piszu, miután én elmondtam, hogy milyen konspiratív hibákat követett el és hány lebukás 

történt ebből kifolyólag, olyasmit mondhatott rólam, ami a minősítésemet befolyásolta. Nem nyíltan. a gyűlésen, 

hanem megvoltak neki a maga kapcsolatai, a maga csatornái. 

- Hogyan alakult ki a kommunista önkormányzat a börtönben? 

- Ennek a története még Doftanába nyúlik vissza és én csak hallomásból ismerem. Doftanában volt Románia 

központi kommunista börtöne egészen 1940-ig, amikor is erős földrengés sújtotta az országot és a doftanai 

börtön tönkrement, összedőlt. Legalább tíz halottja volt ott a kommunista csoportnak. A földrengés után 

költöztették át a kommunista elítélteket Karánsebesre. Doftana történetében akadt egy börtönparancsnok, aki 

kegyetlen volt, és aki ellen belülről, a börtönből és kintről is óriási harc folyt. Olyan erős volt a nyomás, 

nemzetközi nyomás is, hogy egy adott pillanatban ezt az igazgatót le kellett váltani, mert rémes büntetéseket rótt 

az elítéltekre, például hónapokon keresztül sötétzárkában ültek emberek. Létezik Romániában ezzel 

kapcsolatosan egy elég gazdag irodalom, egy-két ember, aki ezt végigcsinálta, írt néhány munkát, a 

párttörténelemben is megjelentek kötetek erről. Miután ezt a szörnyű igazgatót, akinek a Sárkány nevet adták, 

leváltották, a román hadsereg keretéből neveztek ki egy őrnagyot igazgatónak, aki fantasztikusan korrekt 

embernek bizonyult. Betartotta ugyan a törvényeket, de nem próbálta meg átértelmezni, kicsavarni a 

bebörtönzöttek kárára. Ezen az őrnagyon keresztül sikerült emberibb börtönrezsimet kiverekedni. Szóba lehetett 

állni vele, ígéreteket lehetett tenni neki és ő ellenőrizte, hogy az önkormányzat betartja-e az ígéreteit. 

- Az őrnagy igazgatósága alatt jutottunk el odáig, hogy elismerték a „politikai fogoly" státusunkat és a börtön 

közössége, a kommunista közösség naponta kapott 3 újságot. Igaz, a román hivatalos lapot, de újság volt. 

Három szinten voltak kommunisták elhelyezve, és minden emeletnek volt egy újságja, ami körbejárt a cellák 

között. így nem szakadtunk el a külvilágtól. Ezenkívül megengedte, hogy a börtönben könyvtár működjön. A 

rokonságon, családon keresztül kaphattunk évente egy-két könyvet. Mikor megérkeztünk, a könyvtárosunk 

mindenkit megállított, és azt kérdezgette, szokott-e olvasni. Milyen könyv jelent meg legutoljára Romániában? 

Az illető elmesélte, hogy miket olvasott. Akkor azt mondta: te, kérd meg a szüleidet, hogy küldjenek egy 

könyvet. Ha egyszer tíz-húsz ember évente megkapja az egy-két könyvét, akkor lassacskán kialakul egy 

aktualizált könyvtár. A karánsebesi börtön éjszakái és estéi alatt én rengeteget olvastam. Persze az igazgató 

szelektált, cenzúrázott, nem engedett be bizonyos dolgokat, nem engedett be marxizmust. De elég széles 

látókörű ember volt, hogy ne tiltsa ki például Zola Germinálját, ahol a múlt századbeli munkásmozgalomról 

vagy lázadásokról van szó, mert hát mégiscsak klasszikus. Például Anatole France-ot akkor ismertem meg 

igazán. Ott olvastam el Lorenztól a Bölcsesség hét oszlopát is, amiről már korábban hallottam, de sose jutottam 

hozzá. Számomra rémesen unalmas volt, azt hiszem még ma is az lenne, de kíváncsi voltam rá, és mert úgyis 

börtönben voltam, elolvastam. 

- Miben nyilvánult még meg az önkormányzat? 
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- Nagyon fontos volt, hogy mindenki egészséges maradjon. Volt a börtönben néhány elítélt orvos is, így 

kiépítettük az egészségügyi hálózatot. Meghatározott napokon, meghatározott órákban rendelést szerveztünk 

meg. A börtönnek is volt saját egészségügyi szolgálata, volt hivatalos orvosa, de mi nem hagytuk meggyőzni 

magunkat mindig, megvoltak a mi orvosaink, és némi felszerelésük is. Persze nem sok, de a legalapvetőbb 

diagnosztikához szükséges eszközök megvoltak, mégpedig az elítéltek közösségének a tulajdonában. Az orvosi 

hálózatunk a börtönvezetés beleegyezésével működött, ez is engedmény volt. De az őrnagy rájött arra, hogy 

nemcsak magunknak segítünk, hanem neki is. Ha jön egy inspekció - és jöttek az inspekciók -, mindig ámulva 

nézték ezek a minisztériumból érkezett ezredesek meg tábornokok, hogy milyen tiszta a börtön, milyen 

egészséges állapotban vannak az emberek, mindenki tiszta ruhát visel, nem bűzlik. Az ő szempontjából is, a 

karrierje érdekében hasznos volt, amikor ezek az inspektorok jelentették a minisztériumban, hogy Karánsebes 

milyen állapotban van. 

- Arra nem figyeltek fel a felügyelők, hogy itt a kommunista bebörtönzötteknek sokat megengednek? 

- Az őrnagy rém ügyesen csinálta a dolgot. Olyan engedményeket is tett, amiről az inspekció sose tudott. Azon 

kívül, hogy létezett egy egészségügyi hálózat, pontosan meg volt szervezve az is, hogy melyik cella mikor 

fürdik, melyik cella mikor mossa a ruháit, és ez kötelező volt, nem lehetett azt mondani, hogy ma nem megyek 

tusolni. Az elítélt kommunistáknak, minden cellának megvolt a vezetője, aki megkapta fentről, hogy mikor 

sorosak ruhamosásra vagy fürdésre. Mindenki tudta pontosan, mikor kell a folyosót felmosnia, mikor kell a saját 

celláját kimeszelnie. Minden hónapban el kellett menni a fodrászhoz. 

A második legfontosabb dolog az élelmezés volt. A börtönben két konyha működött: az adminisztráció 

konyhája és a kommunisták külön konyhája. Ezt részben abból tartottuk fenn, amit otthonról kaptunk. Ez is 

irányítva volt. Amikor eljöttek a szüleim, akkor közölni kellett velük, hogy a legközelebbi csomagban mit 

küldjenek, mi az, amire szükségünk van: babra. laskára. lencsére. vagy másra. Az otthonról kapott csomagoknak 

körülbelül egytizedét tarthattam meg magamnak, például egy üveg lekvárt vagy kompótot, vagy egy darab 

csokoládét, a többi a kollektíva raktárába ment, és a közös-konyhában használták fel. 

A börtönben műhelyeink is voltak. Volt cipészműhely, szabóműhely, aztán fából faragtunk különböző 

apróságokat, vásári tárgyakat, és kőből csiszoltunk alabástrom hamutartókat is. Szóval volt egy csomó 

műhelyünk, amelyek termékeit értékesítettük. Bizonyos dolgokat a rokonokon keresztül küldtünk ki a Vörös 

Segélynek, hogy ők eladják és a pénzből élelmet küldjenek a börtönbe. Ezenkívül a börtön igazgatósága azt is 

megengedte, hogy vasárnapokon Karánsebes piacán a börtönben előállított holmikat áruljuk. Mellettünk állt egy 

őr, de nem számított. A kommunista szervezet azokat küldte ki árulni, akik kicsikét értettek is hozzá. Ebből is 

volt pénzünk. Jogunk volt továbbá még arra, hogy havonta kintről kapjunk egy összeget, nem emlékszem, hogy 

az 20 vagy 30 lej volt. Ennek egy részét megtartottuk, és abból plusz cigarettát vásárolhattunk. A pénz másik 

része befolyt a kollektív kasszába és azon vettük a krumplit, a lencsét, vagy amire éppen szükség volt a közös 

konyhában. A hivatalos leves híg volt, rossz volt még ránézni is, s csak nagy ritkán úszkált benne valami. 

Emellett mindennap, nem emlékszem, hogy egyszer is hiányzott volna, a kollektíva konyhája nagyon jó 

bablevest, főzeléket, vagy lencsét főzött. Néha húst is szereztünk. Ha nem engedte meg az igazgató, akkor volt 

egy vagy két őrünk, akit lefizettünk, és az illegálisan behozott egy fél disznót, vagy mást. Ez délben volt. 

Ezenkívül az otthonról kapott csomagokból és az általunk vásárolt dolgokból a hivatalos vacsora mellett, ami 

híg leves volt, meg egy falás puliszka, a kollektíva minden egyes tagja kapott még egy szelet kenyeret és 

szalonnát, esetleg sonkát, vagy valami mást. 

- Azon túl, hogy az őrnagy belátta, hogy ebből előnyei is származnak, nem kellett megvesztegetni? 

- Nem volt az a típus. Morálisan, hogy úgy mondjam, bebizonyítottuk neki minden egyes esetben, hogy amit 

mondtunk, az úgy is van, és ha megegyeztünk valamiben, akkor nem használjuk ki a jóhiszeműségét. Őt nem 

lehetett megvesztegetni. Nagyon korrektül viselke-dett a kormánnyal szemben is. Betartotta a törvényeket, nem 

tűrt meg semmit, ami törvény-ellenes, de a törvény keretén belül engedélyezte mindazt, ami emberileg 

megengedhető volt. A levelezés is a megengedett kereteken belül, normálisan folyt. 

A börtön rendelkezett két óriási zöldségeskerttel is. Oda járt ki egy csoport dolgozni. Ezen keresztül még 

gazdagabb lett a közösség, részben legálisan, részben azáltal, hogy zöldséget csempésztünk be. Később 

Karánsebesen épített a hadsereg egy repülőteret. Egy nagy csoport naponta kiment a repülőtérre dolgozni, 

köztük én is. Reggel korán elmentünk, megállapodtunk az építő vállalattal, hogy azon kívül, amit ők hivatalosan 

a börtönnek fizetnek mint munkabért, és amiből egy minimális összeget mindenkinek a kontójára s írnak, és 

amit aztán mi fel tudunk használni saját céljainkra, az építővállalat biztosít még részünkre naponta két remek 

étkezést. Volt saját szakácsunk. Két ember a csoportunkból csak evvel foglalkozott. Naponta kaptunk egy fél 
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kenyeret, ami a börtönben óriási dolog. Kint a levegőn dolgozni minden nap, naponta kétszer egy kiadós 

babfőzeléket vagy laskát enni, ez óriási dolog volt. 

- Ezért többletteljesítményt ajánlottak fel? 

- Igen. Megállapodtunk az építkező vállalat főmérnökével, hogy mi akkordalapon is dolgozunk, amiről a 

börtönigazgatóság nem tudott: Megkaptuk ezért a pluszmunkáért pénzben a fizetésünket, ami megint a 

kollektíva kasszájába folyt be, át se ment a börtönadminsztráción. Ebben az időszakban úgy néztem ki, mint egy 

olimpiára készülő atléta, úgy le voltam sülve, mint soha életemben, és meg is izmosodtam az ötvenkilós 

cementeszsákok súlya alatt. Ettem eleget, csak aludni mentem haza a börtönbe. így volt ez egypár hónapig, 

egészen a deportálásomig. Valamennyien jó állapotban voltunk ilyen körülmények között. 

Sok őrt meg is vesztegettünk. Mindegyik megkapta a havi pénzét. Mikor a szüleim meglátogattak, akkor hoztak 

ajándékot a főőrnek, hogy ne 10 percet tartson a beszélő, hanem egy félórát-órát. Ez megkapta a kis húszasát 

vagy harmincasát és akkor órákon keresztül beszélhettem a szüleimmel. Azon az éjszakán, amikor kitört a 

szovjet elleni háború, meghalt az őrnagy. Autóval járt Karánsebesen, állítólag nekiment egy fának és ott helyben 

elpusztult. Nem létezik erre semmilyen adat. Véleményem szerint ezt valaki megrendezte. Úgy értem, hogy a 

román rendőrség, vagy esetleg a német rendőrség, amely már akkor jelen volt Romániában, mivelhogy az túl 

liberális állam volt. Leváltani nem tudták, mert nem volt miért leváltani. Egyszerűbb volt egy ilyen 

szerencsétlenséget megrendezni, mert akkor nem a rendőrség, nem a minisztérium váltja le, hanem az élet. 

A karánsebesi börtönben volt egy köztörvényes részleg is, annak külön igazgatója volt, egy Popescu nevezetű 

ember. Pár hónapig ő lett az igazgató nálunk is, és remek üzleteket csinált. Nem engedte meg, hogy a 

pénzünkön a városban vásároljuk az élelmiszert, hanem ő maga nyitott a börtön udvarán egy élelmiszerüzletet, 

dupla árakon természetesen. Leállította az újságjainkat is, komoly szigorításokat eszközök. 

2-3 hónap után kineveztek az új igazgatót, Dumitrescu nevezetűt. Egy olténiai köztörvényes börtönből rendelték 

oda ezt a kis fekete emberkét, lett a politikai börtön igazgatója. Ez az ember is csak azt tudta a kommunistákról, 

hogy gyilkosok, hogy farkasok, hogy véresek, hogy harapnak, amit a leguszítóbb polgári propaganda a 

kommunistákról állított. Megérkezett és az első hetekben szabályos terrort vezetett be. Személyesen részt vett az 

ellenőrzésekben, minden este feldúlták az ágyainkat, hogy a szalmazsákjaink alatt nincs-e eldugva valami 

fegyver, hogy nincs-e fűrészünk, amivel a rácsokat elfűrészelhetnénk. Min-den este ellenőrizték az 

ablakrácsokat. Pedig az őrök is tudták, hogy mi nem lógunk meg. A párt megtiltotta a szökést, mert tudtuk azt, 

hogy csak hátrányokkal jár, olyan értelemben, hogy szigorítások jönnek utána. Ha sikerülne is valakinek ellógni, 

az csak a börtönben maradt több száz kommunista életét nehezítené meg. Ezért az volt a parancs, hogy senki ne 

próbálkozzon a szökéssel. Es ha valakiről csak kicsit is gyanították a szándékot, akkor az sose járhatott ki a 

kertbe vagy más munkákra. Benn maradt mindig a börtönben, mert nem akarták ezt a rizikót vállalni. 

Dumitrescu, az új igazgató pár hét alatt teljesen megváltozott. Ebben a periódusban lejött Karánsebesre a 

börtönvezérigazgatóság vezetője is. Dumitrescu fokozatosan rájött, hogy velünk szóba lehet állni. Hogy mikor 

odamegy hozzá egy Gheorghiu-Dej vagy egy Bodnaras, vagy a vezetőségből valaki más, akkor érdemes velük 

tárgyalni, mert nagy befolyásuk van a börtön életére és olyan megállapodásokat lehet kötni velük, ami részére is 

előnyös. Eljött a műhelyünkbe, látta, hogy mit tudunk termelni, és fokozatosan a barátunk lett, mindent 

visszaállított. Megengedte újra az újságokat, megengedte más név alatt, más jogcím alatt a konyhánkat, továbbra 

is járhattunk ki dolgozni. Igaz, ez az ember korrupt volt. 

- Miből húzott hasznot? 

- Abból, hogy felöltöztettük az egész családját. Cipőt csináltunk nekik, ruhát varrtunk, bútorral, szekrénnyel 

láttuk el a lakását. Még egy ringlispilt is csináltunk a gyerekeinek. Két gyereke volt. Akkor a Dumitrescu — ma 

már csak nevetni tudok rajta — kivitte a ringlispilt Karánsebes főpiacára és ebből is üzletet csinált. Két lejért 

akármelyik gyerek felülhetett a ringlispilre. Így gyűjtögette a kis pénzét. 

- Az eladásokból nem vette le a sápot? 

- De, biztos, Dumitrescu hagyta magát lefizetni. Teljesen mindegy, hogy a ruhán, cipőn keresztül fizettük le, 

vagy még ezeken kívül pénzt is kapott, egyre ment. A lényeg az, hogy ez az ember meggyőződött arról, hogy 

nem vagyunk se farkasok, se vámpírok, nem vagyunk gyilkosok, és hasznot is hozunk neki. De bebizonyította, 

hogy tud kombinálni, és hogy még szíve is van. Nagyon emberségesen viselkedett, amikor minket 1942 

szeptemberében deportáltak. 1942-től egész Románia területéről deportáltak zsidókat a Transznisztriában 

felállított táborokba. A börtönben ez azokat a zsidó származású elítélteket érintette, akik enyhe büntetést kaptak, 
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összesen mintegy 85-90 embert. Talán Dumitrescu volt az egyetlen, aki tudta, hogy mi vár ránk. Az utasítás 

szerint három napra kellett ellátást biztosítania, addig tart az út Karánsebestől a deportálási helyünkig. Az út 

persze nem három napig tartott, hanem hét-nyolc napig. Dumitrescu mindent megtett, hogy javítson a 

helyzetünkön. Össze-gyűjtött a kertjéből annyi paradicsomot, paprikát és zöldséget, amennyit csak tudott, hogy 

minél több élelmünk legyen. Kijött velünk az állomásra is, beszélt a csendőrparancsnokkal és megmagyarázta, 

hogy mi milyen rendes emberek vagyunk, nem kell tőlünk félni, és bánjanak velünk rendesen, ne zárják ránk az 

ajtókat sem. Ezen túl — mint később megtudtam — mikor 1944-ben a helyzet kezdett komolyra fordulni, 

amikor a román és a német titkosszolgálat azzal jött hozzá, hogy nevezze meg a kommunisták vezetőit, mert 

ezeket fokozatosan el kell tüntetni, akkor ő odament a vezetőkhöz és elmondott nekik mindent, hogy mi a 

probléma. Meg is állapodott velük abban, hogy ha a dolog nagyon veszélyessé válik és a németek tényleg el 

akarják tüntetni vagy ki akarják végezni a foglyokat, akkor az ő vezetése alatt megszervezik a kitörést, az egész 

börtön elmenekül és elbújik a Retyezát hegység erdeiben. Idáig jutott. Ezért a háború után Dumitrescu nemcsak 

hogy megmarad-hatott börtönigazgatónak, hanem még karriert is csinált, börtönök vezérigazgató-helyettese 

beosztásig jutott. 

Visszatérve az életünkhöz, érdemes még megemlíteni, hogy a börtönben képzés is folyt. Voltak közöttünk 

analfabéták, akik megtanultak írni-olvasni. Létrejött egy kurzus abból a célból, hogy az embereket írni-olvasni 

megtanítsák, hogy kultúrembereket neveljenek azokból az egyszerű munkásokból, akiknek néhány elemin kívül 

nem volt lehetőségük tanulni. Számtanleckéket, meg franciaórákat is adtak. Volt persze politikai nevelés is. 

Először a doftanai börtön történetét ismertették az újonnan jöttekkel, és persze sok egyéb politikai kérdésről is 

szó esett, hogy mi az imperializmus, melyek a lenini tételek az imperializmusról és más hasonló problémákról. 

A karánsebesi börtönben egyébként nemcsak kommunista politikai elítéltek voltak. Voltak kérnek, akiket 

letartóztattak és ezek közül voltak emberek, akik nem ideológiai alapon lettek a kémszervezetnek tagjai, ilyen 

sok volt. Volt például egy kollégánk, aki Magyarország számára kémkedett. Idővel teljesen áttért, befogadták a 

kollektívába is. Ez egy érdekes folyamat. Nem tudom, mennyire kompromisszum alapján történtek a hasonló 

átvedlések. Sokat foglalkoztak egy ilyen emberrel, hogy megmagyarázzák, mi az a magyar revizionizmus, 

szükség van-e rá, hibás volt-e az, amit tettél, vagy nem volt hibás. Akkor ez az ember hozzánk közeledett. Ez 

így történt más csoportok esetében is. 

Volt egy nagyon nagy kémhálózat, amit a Szovjetunió épített ki a 20-as évek közepén vagy végén. Ebben 

rengeteg régi kommunista is dolgozott, ugyanakkor persze voltak, akik pénzért csinálták. Ilyen volt ennek a 

csoportnak a vezéralakja, egy vezérkari őrnagy, Verzarunak hívták. Kimondottan pénzért dolgozott a román 

vezérkarban ennek a szovjet kémhálózatnak. Ő nem akart együttműködni velünk, nem akart hozzánk közeledni, 

talán mert arra gondolt, hogy ki tudja, mikor sorakozik fel a kivégzőosztag, de akkor majd róla tudni fogják, 

hogy ő nem volt egy cellában a kommunistákkal és nem dolgozott együtt velük. Mi egyébként megtudtunk 

mindent. Ha valaki beköpött az igazgatónál, az visszajutott hozzánk. Vagy az igazgatón, mondjuk Dumitrescun 

keresztül, vagy az egyik írnokon keresztül, aki szintén megkapta a maga sápját, hogy szolgálja a kollektívát. 

A pártvezetés szigorúan ellenőrizte a kommunista elítélteket, akár a pártszervezethez tartoztak, akár csak a 

kollektívához. Nem tűrték a kritikát, az ellenvéleményt. Ha valaki elégedetlenkedett a szisztémával, azt hamar 

megtudták és szigorúan eljártak vele szemben. Én hamartaláltam egy-két embert, akikkel panaszkodni kezdtünk, 

bíráltuk a módszereiket. Ebben talán az is szerepet játszott, hogy kicsikét fájt az ügyünkben lefolytatott 

vizsgálat, a minősítés. Ezt a panaszkodást úgy minősítették, hogy kispolgári magatartás. Persze a mi naiv 

elképzelésünkben ez úgy nézett ki, hogy valamennyien kommunisták vagyunk, valamennyien börtönben 

vagyunk. és a betegeket kivéve, akik 10 éve börtönben vannak és már rossz a gyomruk vagy a tüdejük, 

valamennyiünknek egyforma jogaink vannak. És miközben a börtönben a legfőbb kérdés a mindennapi 

megélhetés, a túlélés, megérni a holnapot, azt láttuk, hogy mi kevesebbet kapunk, a felsőbb fokozatúak, a 

pártvezetőség többet, hogy bár én dolgozom a repülőtéren és megkapom a napi két tál ételemet, de az általam 

megkeresett pénzen veszünk libákat, amit behozunk a nagyoknak. A pártvezetés tagjai a kertészetbe se jöttek ki 

dolgozni, a műhelyekben sem végeztek munkát. Nem tagadom azt, világos, hogy én családi származásomon és 

naiv beállítottságomon keresztül, amit egyáltalán a kommunizmusról tudtam. egy kicsit pártolója voltam az 

egalitarizmusnak. Egyformák vagyunk, egyformák a jogaink, egyformák a kötelezettségek, ami a hangyák 

társadalmán kívül nem létezik, mert az erősebb mindig fent van, az emberi társadalomban nem létezhet 

egyenlőség, a szükségletek különbözőek. 

- De itt nem a szükségletekről van szó, hanem a pozícióról. 

- Igen. Nem is kevesen kezdtünk elégedetlenkedni. Persze ennek nem adtunk pártszerű formát. Volt ugyan, hogy 

a kapcsolatomnak elmondtam: nézd, te többet kaptál, mint én, neked könnyebb, mint nekem, habár én is éhes 

vagyok, vagy én is szeretnék egy jobb ruhát vagy valamit. Összebarátkoztam ott egy meggyesi fiúval, akinek 
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fantasztikus zenei műveltsége volt, és ezáltal közel kerültünk egymáshoz. Akkor elkezdtünk dumálni és kezdtük 

kritizálni a vezetőket, a szisztémát, a metódusokat. Azt, hogy vannak kivételezettek, akik többhöz jutnak 

kevesebb munkával. vagy akár munka nélkül. 

- Meg volt szervezve a besúgás is? Tehát, hogy az elégedetlenség eljusson a kommunista vezetéshez? 

- Talán az is volt. De nem is nagyon volt szükséges, mert mikor látták, hogy naponta egyszer-kétszer-tízszer, 

séta közben vagy munka közben beszélgetünk - mert én is dolgoztam valamelyik műhelyben az elején, aztán 

kimentem dolgozni a repülőtérre és a kertbe -, akkor észrevették, hogy valahol közöttünk egy frakció alakult. 

Egy adott pillanatban elővették. A kihallgatási eszközök rémesen finomak voltak olyan értelemben, hogy nem 

kellett verés - a börtönben nem is volt ez lehetséges - mivel élt bennünk az elemi ösztön, hogy őszintének kell 

lenni a párttal szemben. Nemegyszer előfordult, hogy elővettek engem, elővettek másokat, az egyik mondott 

valamit, a másik mondott valamit és a végén kisült, hogy elégedetlenek vagyunk, hogy panaszkodunk, 

kritizálunk, még ha csak magunk között is. Akkor az embert figyelmeztették, megfenyegették. Azt mondták, 

hogy ha ezt így folytatod tovább, ha nem tetszik, akkor kiléphetsz a kollektívából, vagy kizárunk a 

kollektívából. 

Ettől az ember megrémült. Miért? Mert láttuk, hogy mit jelent a kollektívából való kizárás. Ezzel kapcsolatban 

még el kell mondjam azt, hogy rajtunk kívül létezett még egy bizonyos számú — 20-50 — ember, akik ki voltak 

zárva a kollektívából. Mi csak úgy hívtuk őket, hogy japánok. Hogy miért japánok, azt később tudtam meg. 

Mert az első nap, mikor megérkeztem a börtönbe, akkor a cellafőnököm azt mondta nekem, hogy ezzel ne állj 

szóba. Miért? Mert ez japán. Ránéztem, miféle japán — egy kicsit sárgás volt az arca a börtönélettől —, talán 

tényleg japán? Mutatták, hogy ezzel se állj szóba, mert ez is japán. Es ez így ment napokon, heteken keresztül. 

Néztem, hogy ezek románul beszélnek, oroszul beszélnek, sose japánul, s a kinézetük sem volt japán. Akkor 

megkérdeztem, hogy te, mi is az a japán? Te nem tudod? Japán a Szovjetunió legnagyobb ellensége, és akit 

kizártunk, azt azért zártuk ki, mert a legnagyobb ellenségünk egyike. Tehát akik lebukáskor túl sokat köptek, 

vagy akik a börtönben együtt dolgoztak a börtönigazgatósággal és elmondták, hogy mi van, hogy élünk mi, 

azokat kizártuk a börtönkollektívából, és ezek a japánok. Aztán ezek a japánok is összeálltak egy kicsikét és 

teremtettek ők is egy kollektívát, egy japán kollektívát, mert ők is túl akarták élni a börtönéveket. De mi nem 

akartunk a japánokhoz kerülni. Miért? A japánok teljesen izolálva voltak tőlünk, más emeleten laktak, nem 

köztünk, mert olyan erős volt a kommunistáknak a befolyása a börtönigazgatóságra, hogy ha azt mondták, hogy 

ez az ember mától kezdve nem itt lakik, hanem lemegy a japánokhoz, akkor levitték. Már a börtönigazgatóság is 

tudta, hogy ezek japánok. Úgy is beszéltek, hogy XY, te már nem tartozol ide, le a japánokhoz! Persze a 

japánoknak nem voltak olyan lehetőségeik, mint 56 nekünk. Nemcsak a létszámból kifolyólag minthogy ők 

kevesebben voltak, hanem mert rendszerint kevés támogatást is kaptak kívülről. Tudni kell, hogy a börtönben 

rengeteg besszarábiai és szovjetunióbeli orosz volt, akiket vagy mint kémeket tartóztattak le, akik befurakodtak 

Romániába és szovjet kémekként dolgoztak, vagy a párt küldöncei voltak, kurírok voltak, átjöttek és elkapták 

őket. Ezek közül sokan voltak a japán kollektívában. Es mert besszarábiaiak voltak vagy Oroszországból jöttek, 

még a családjuk sem tudta támogatni őket. Náluk a tisztaság sem volt olyan nívón, az ellátás sem volt olyan 

nívón, mint a mi kollektívánkban. Farkastörvények uralkodtak, az egyik ember bármikor meglopta a másikat. 

Elmesélek egy ilyen japánosítást. Mikor Piszut lefogták a dévai autóbuszállomáson, akkor egy hunyadi 

vasmunkással együtt tartóztatták le, aki egyszerű munkás volt, aktíva Hunyadon a vasüzemekben. Remekül 

tartotta magát a rendőrségen, minden rendben volt. A mi csoportunkkal került Karánsebesre. Ezt az embert úgy 

hívták, hogy Jordan Jordan, úgy mint itt Péter Péter lehet valaki vagy Gábor Gábor. Jordan Jordan pár hónapra, 

hogy Karánsebesre érkeztünk, elkezdte nyíltan kritizálni a kollektíva vezetését és az egész börtönszisztémát. 

Egyszer behívták Jordan Jordant a kapcsolatán keresztül, beszéltek vele, próbálták megmagyarázni, hogy ez így 

van, itt vannak ezek a régi elvtársak, akik már 5 vagy 10 éve vannak a börtönben, ezeknek több jár, több kell, az 

egészségükre jobban kell vigyázni. Te még csak pár hónapja vagy börtönben, több az ellenállóképességed. 

Jordan Jordan egy nagyon beesett arcú, sovány ember volt. Tudja mi az, öntödében dolgozni, az arcbőre is 

megváltozik ezeknek az embereknek, sárgás-feketés lesz. Jó humora volt, néha kegyetlen, keserű humora_ 

Egyszer figyelmeztették, de tovább elégedetlenkedett, fújta a magáét, hogy nem ért egyet, figyelmeztették 

másodszor, harmadszor, és a harmadszori beszélgetés után, miután nem vonta vissza kritikáit és nem fogta be a 

száját, akkor kizárták a kollektívából és le is költöztettek a japánok közé. Három hét alatt ez az ember elpusztult. 

Mert nem kapta többé tőlünk az anyagi támogatást, abból kellett élnie, amit a börtönben adtak, két puliszka meg 

a híg leves, műhelyeinkből kizártuk, tehát nem tudott semmi pluszt keresni, hogy hétvégére még vásárolhatott 

volna egy szelet kenyeret; ha egyáltalán volt valami pénze, akkor azt elcigarettázta, mert ebben a helyzetben 

valami kábítószer kell az embernek. Bekerült egy piszkos cellába, ahol a mosakodás nehezebb volt vagy 

lehetetlen, s az egyik éjszak-a ellopták a megmaradt tartalék ruháját. Talán egyszer- kapott csomagot és a 

következő éjszaka már ellopták. Akkor kezdődött a fizikai leromlás. Az embernek megkelnek az ujjai a 

piszoktól, és mert már nem kapta a mi orvosi kezelésünket sem. három hét alatt Jordan Jordan elpusztult. Tehát 

aránylag korán láttam, láttuk, valószínűleg nagyon sokan látták, hogy ez az egyszerű munkás, mert véleménye 
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volt és nyíltan ki is mondta, és mert nem volt hajlandó a megalkuvásra, vállalnia kellett a következményeket. És 

ez a következménye annak, ha az ember kritizál vagy elégedetlen, vagy más módszereket propagál a börtönélet 

kialakításához: végső soron halálra van ítélve. Ebből természetesen valamennyien levonhattuk azokat a 

konzekvenciákat, amelyek szükségesek, ha életben akarunk maradni. Itt kezdődik az a folyamat, amit én úgy 

nevezek, hogy elembertelenedés. Mikor már nincsen bátorságunk véleményt mondani vagy ellenkezni, vagy 

nemet mondani, mikor igent kell mondani azért, mert holnap este is szükségem van arra a darab szalonnára, 

vagy arra a fokhagymára, ha azt akarom, hogy a három év után még a saját lábamon hagyjam el a börtönt és ne 

lábbal előre, mint ahogy a román mondja. Ezt azért meséltem el, mert valahol ténylegesen a börtönben 

kezdődött ez a folyamat. Karánsebesen, vagy már később aztán hallottam több más esetről, még képzettebb 

kommunistákról, akik már megjárták Dosztanát, aztán visszakerültek a börtönbe, szintén elkövettek valami hibát 

és kizárták őket. Szóval nem Jordan Jordan volt az egyetlen, akit valamilyen okból kizártak a kollektívából és 

akinek a sorsa egy-két hónap alatt valamilyen formában megpecsételődött. Olyan is előfordult, hogy elküldették 

egy tüdőbajos kórházba, ahol, ha nem is volt beteg, megkapta a tébécét, és nem nehéz elképzelni, hogy akkor, 

amikor a penicillin még nem létezett, ez milyen következményekkel járt. 

Kifejlődött a fejemben egy gondolat, hogy a szigorúság valószínűleg egy törvényszerű szükséglet is. Félretéve 

minden kritikai megjegyzést, a valóság az, hogy egy ilyen börtönben nagyon szigorúnak kell lenni. Muszáj. Ez 

életfenntartást jelent. Mert hogyha Jordan Jordan elégedetlen és nem zárom ki szigorúan ma a sorainkból, 

holnap egy spicli, egy áruló lehet. Es akkor veszélyezteti az egész kollektíva létét. Szóval az illegális munkának 

megvannak ezek a nagyon szigorú törvényei, amik részben vagy nagy részben igazolhatók a szervezet 

megmentésével, életbentartásával. A törzset meg kell menteni, még ha az ágat, vagy az ág egy részét le is kell 

vágni, mert beteg, vagy mert veszélyeztet. Ez objektívan így van. Szubjektíven viszont fájdalmas Jordan 

Jordannak vagy másoknak a sorsa. 

- Tehát úgy gondolja, hogy objektíve úgy van, hagy a vasmunkás, aki a párthierarchia mentén szerveződő 

elosztást kritizálja... 

- Én Jordan Jordant személyesen nem tartottam egy potenciális ellenségnek. De az ilyen magatartás bomlasztja 

az illegális szervezetet, és ráadásul jöhetett volna egy Petru Petru vagy egy Ion Ion, aki nemcsak kritizál, hanem 

elégedetlenségében besúgóvá válik. Valószínűleg előfordult nem is egy ilyen eset a román párt történetében. Él 

tudom képzelni, hogy még Karánsebesen is voltak hasonló veszélyek. Ezért nem teljesen indokolatlan, akár 

rólam, akár egy barátomról volt szó, hogy amikor az első elégedetlenségünk megnyilvánult. azt megpróbálták 

kategorikusan megsemmisíteni, eltüntetni, mert sose lehet tudni, hogy a Gál hová, mivé fejlődik. Hogy én 

mennyire voltam őszinte velük szemben, az őket nem érdekelte. A lényeg az, hogy amikor kezdtem elégedetlen 

lenni, akkor megkaptam az első figyelmeztetést. Másodszor azt kérdezték tőlem, hogy mondd csak, te ki akarsz 

lépni? Nem vagy megelégedve? Nem jó ez neked? Nem kötelezünk. Mi meg tudunk lenni a csomagjaid nélkül 

is, a munkád nélkül is. Tehát rólad van szó, a te életedről van szó. És ha tovább akarsz köztünk élni, akkor légy 

szíves revideálni álláspontodat, gyakoroljál önkritikát satöbbi. Nem mondom, hogy ez könnyű volt nekem. Én 

egy kicsit erre próbálom alapozni az éri illegális múltam, a mi illegális múltunk elemzését. Az írásomnak, amin 

dolgozom, ez a fő problematikája. Próbálom megmagyarázni azt a lelki folyamatot, ami bennünk lezajlott, 

végbement, és itt kezdődik, hogy látok egy Jordan Jordant, annak kivégzését, aminek megvannak a maga 

objektív szükségletei a párt létezése szempontjából. De hogyan okultam én és hogyan okultak mások, akik 

fokozatosan megtörtünk és idealistákból kompromiszszumra kész, dogmatikus, fejbólintó jánosok lettünk és 

mindent elfogadtunk, mert meg akartuk élni a holnapot is. Aztán amikor bizonyos állásokba, pozíciókba 

kerültünk, akkor még veszélyesebb lett a dolog, mert ha a centralizált államapparátuson belül nem mondtál 

mindig igent, akkor a levegőben lógtál, mert csakis az állam állt biztos lábakon, semmi más. Mindenre igent 

mondtál, ha nem akartál mondjuk miniszteri poszt után ismét esztergályosként dolgozni valahol vidéken. 

NAGY GYULA 

1.3. Megoldás 

Egy romániai börtön – Gál Mátyás interjú 

A börtön formális és informális szervezete 

Egyik megoldás: A szövegben személyes beszámoló alapján ismerkedhetünk meg a börtön formális és 

informális szervezetével, ezért a szövegben nem különül el a két szervezet bemutatása, ezek egymás mellett 

jelennek meg. 
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A bürokrácia-elméleti szervezetelemzés segítségével tudjuk a börtönről, hogy az egy karcer szervezett, hiszen a 

fő célja az egyének elzárása a külvilágtól. A működése államilag szabályozott, így ez egy legális szervezet. Az 

állam minden területre kitérően szabályozza a felépítését, ezért meghatározza az igazgatási szervezet felépítését, 

a működés feltételeit, biztonsági szabályokat vezetnek be, szabályozzák az egészségügyi ellátást, az étkeztetést, 

a napirendet. Az interjú során is megismerhetjük ezt a szervezetet élén az igazgatóval, és a börtönőrökkel, akik 

közvetlen kapcsolatban vannak a rabokkal, megismerhetjük a rabok étkeztetését, az orvosi és higiéniás ellátás 

körülményeit, valamint a hivatalos fegyelmi és munkarendet is. 

A szóban forgó börtönben a rabok két csoportra oszthatók: a köztörvényesekre és a politikai foglyokra. A rabok 

e két csoportja fizikailag is szét volt választva a börtönfalakon belül. A politikai foglyokat az illegális 

kommunista párt tagjai alkották. Ők a hivatalos bürokratikus börtön szervezet mellett létrehozták saját, 

informális struktúrájukat, ami a formális szervezettel párhuzamos működött. Egyes esetekben az is 

megfigyelhető, hogy az informális szervezet elősegíti a formális szervezet működését. A fegyelmezés terén ez 

jól megfigyelhető: a politikai elítéltek a börtönbe kerülésük után egy újabb kihallgatáson esnek át, amikor saját 

párttagjaik döntenek arról, hogy az újonnan jött személy bekerül-e a pártba vagy csak a kollektíva tagja lehet, ez 

a formális rend fenntartásában nyújtott segítséget. Ez a mozzanat meghatározza, hogy az illető hogyan 

viselkedhet a börtön falai között. A másik példa lehetne a szökés tilalma, a politikai foglyok vigyáztak arra, 

hogy közülük ne akarjon és ne is tudjon senki megszökni, ezzel a börtön hivatalos szervezetét erősítették. 

Fontos megemlíteni, hogy ez az informális intézmény is hierarchikusan tagolt volt, voltak vezetők és 

alárendeltek, bár igazából az alsóbb szintek nem látták át a szerveztet, így biztosították azt, hogy ne tudjon senki 

beárulni senkit. Ez az informális szervezet komolyan gondoskodott a kollektíva tagjairól, akiktől viszont cserébe 

fegyelmet és engedelmességet követeltek. Mindent, amit a rokonaiktól kaptak, annak egy részét be kellett 

szolgáltatni a párt kincstárába, amiből aztán mindenki részesedett. Így lehetett az, hogy a politikai foglyok 

megfelelően voltak élelmezve, jó egészségügyi ellátásban részesültek, és rendesen tisztálkodtak. Ez az a 

háttérszervezet hozzájárult ahhoz, hogy a börtönről a megfigyelők mindig csak jókat tudjanak mondani a 

kormánynak! Ezzel a börtönigazgató is tisztában volt, ezért nem ellenezte az informális szervezet 

megerősödését. Az informális szervezetbe való betagozódásnál fontos szerepet játszottak a személyes 

kapcsolatok, hiszen a rabok egymás véleményezése alapján kerültek feljebb vagy lejjebb ezen a ranglétrán. 

Az interjúból tisztán kirajzolódik a formális és informális szervezet, és az is jól látszik, hogy az informális 

szervezet mennyire megkönnyítette a formális szervezet működését. Ez tette lehetővé, hogy a rabok jó egészségi 

állapotban és mentálisan is jó állapotban maradhassanak. Az informális szervezet tartotta össze a kollektívát és 

így a könnyebb volt a rabokat egy irányba terelni, engedelmességre kényszeríteni. 

Másik megoldás: A karánsebesi börtönélettől szóló cikk jól példázza egy formális és egy informális szervezet 

együttélését, egy adott intézményen – esetünkben egy börtönön – belül. A cikkben szereplő interjúalany, Gál 

Mátyás helyzetéből következik, hogy elsősorban az utóbbiról, az informális szerveződésről kapunk részletes és 

összetett képet, míg a formális börtönszervezet működésének csak általános kereteit ismerhetjük meg. 

A börtönt, mint formális szervezetet a következők jellemzik a cikk alapján: 

1.) A karánsebesi börtönnek (legalább) két különböző részlege működött: egy politikai börtön és egy 

köztörvényes részleg, melyeknek külön igazgatója volt. 

2.) A politikai börtön igazgatójának személye meghatározó jelentőségű volt. A cikkben említett egyes igazgatók 

eltérő mértékben engedtek teret az informális pártszerveződés működésének, hol fékezve, hol pedig elősegítve 

annak kibontakozását – a kompenzációk (avagy korrupció) más-más szintje mellett. 

3.) A börtön hivatalos szervezete az igazgatóság mellett adminisztrációból is állt (köztük néhány korrupt 

írnokkal). A börtönben természetesen létezett hivatalos orvosi és étkezési ellátás is, ezek informális változataival 

együtt. A formális szervezetet jelenítik még meg a börtönőrök (akik közül szintén többen a pártszervezet korrupt 

cinkosai lettek). 

4.) Végül a formális jelleghez tartozik a karánsebesi börtönt is ellenőrző román börtön-vezérigazgatóság, és az 

általuk tartott inspekciók. 

A hivatalos börtönszervezet mellett volt tehát egy szintén erősen hierarchikus felépítésű informális szervezet is. 

Ennek három fokozata létezett: a kommunista pártszervezet (külön pártvezetőséggel), a kollektíva, és a 

kollektívából kizártak, azaz a kommunista szervezkedés minden előnyétől megfosztottak köre, a japán 

kollektíva. A történet elbeszélője, Gál Mátyás a kommunista tömegszervezet, a kollektíva tagja volt, és mind az 
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ő számukra, mind a börtön formális szervei számára maga a pártszervezet szinte láthatatlanul, csak elméletben 

volt jelen, egy olyan „fantasztikus hálózatként‖, melyről senki semmi konkrétat nem tudott. A pártszervezet 

ugyanakkor nagyon jelentős befolyással volt az elítéltek börtönbeli életére és körülményeire: megszervezte a 

börtönélet minden mozzanatát, szemmel tartotta a kollektíva tagjait és szigorúan visszafojtotta a börtön 

pártvezetésével elégedetlenkedő hangokat. 

Az informális szervezkedés legnagyobb eredménye azonban a börtönben megszervezett egyfajta kommunista 

önkormányzat volt. Ennek intézményei voltak a könyvtár, az egészségügyi hálózat, az élelmezés, a különféle 

műhelyek, és a képzés, illetve politikai nevelés. Olykor a börtönvezetés lekenyerezésével, vagy akár annak tudta 

nélkül további engedményeket is el tudtak érni az elítéltek. 

A formális börtönszervezet szempontjából az előbb leírt informális intézmények egy része segíti, más része 

viszont gátolja a működést. Véleményem szerint azok az intézmények, melyek a rabok egészségi állapotát 

(egészségügyi hálózat), jobb táplálkozását (külön konyha), tiszta, higiénikus környezetét és a börtönben 

letöltendő idejük minél tartalmasabb és hasznosabb kihasználását (könyvtár, műhelyek, képzés) segítik, azok 

egyben a börtönnek, mint formális szervezetnek a működését is segíthetik. Az ezeken a területeken tett 

engedmények javítják a börtönben a fegyelmet – a rabok pl. kevésbé lázonganak a rossz körülmények miatt, 

jobban elfogadják helyzetüket, együttműködőbbek – másrészt a börtönvezetés nagyobb elismerést vívhat ki egy-

egy inspekció után. A másik oldalon viszont azok az intézmények állnak, melyek a korrupció kiterjedésének 

irányába hatnak, kijátszva a hivatalos vezetést, megvesztegetve az őröket, és így túlságosan nagy mértékű 

önállóságot és hatalmat juttatva az informális pártszervezetnek, a formális börtönszervezet kárára. 

Harmadik megoldás: Bürokrácia – elméleti szervezetelemzés eszközeit alkalmazva, a következő alapvető 

sajátosságokra térek ki: 

• Hierarchia 

• Szabályozottság 

• Ellenőrzés szálai, monitorozhatóság 

• Jutalmazás/büntetés 

• Organikus/mechanikus elemek 

• Informális/formális szintek 

• A karánsebesi börtön szervezeti felépítése sajátos: „nem is az adminisztráció a parancsnok, hanem a börtön 

kommunista pártvezetősége”. Formálisan tehát a pártvezetés nem létező szerveződés. Titkos, illegális, de a 

túlélés szempontjából – mind szervezeti, mind a foglyok túléléséről szó van – elengedhetetlen. 

• Az interjúalany táborba való megérkezésekor rögtön világossá vált a táborban meglévő hierarchia. „Ő a 

börtönben sem az első három cellához, azaz a felső vezetéshez tartozott, hanem a középkáderek közé”, ezzel 

párhuzamosan a különböző hierarchia szinteken elhelyezkedő „vezetőknek‖, tisztán meg volt határozva a 

hatásköre és feladatköre. Így világosan kiderül az is, hálózatelemzési megközelítést alkalmazva, milyen 

szoros és laza kapcsolatok kötik össze a bentlakókat, bár számukra ez teljese4n rejtett volt: „mindenkinek 

megvolt a kapcsolata a felső és alsó kapcsolata; az egész egy fantasztikus hálózat volt, amelyről senki nem 

tudott semmi konkrétat állítani”. 

• A kihallgatások eredményeként, - melyek önmagukban is érdekes és groteszk szituációnak mondhatóak - 

„Ekkor dőlt el, ki lehetett tagja a börtönön belüli pártszervezetnek.  Amivel tehát itt találkozunk egy 

bürokratikus szervezeten belüli bürokrácia egyfajta koncentrikus kört alkotva. 

• Gál Mátyást vallomásának eredményeként, annak túlzott őszinteségéből fakadóan, - mely elképzelése és a 

klasszikus bürokratikus szervezetek megálmodói szerint alapelv – nem vették be a „börtön pártszervezetébe”, 

csak a „gazdasági kollektívába”. A továbbiakban elmondható, hogy nem volt nyílt azon információ, hogy ki 

párttag és ki nem az! 

• A párton belüli szervezettség nagyobb méreteket öltött, mint a börtönön belüli ennek bizonyítására a 

következő elemek: „önkormányzat” „egészségügyi rendszer” „étkeztetés” „képzés” „munkamegosztás”. Az 

ellenőrzés szálai kiterjedtek minden egyes részegységig, minden egyes börtönlakóig. 
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• A tanulmány legérdekesebb és egyben legleíróbb része az új börtönigazgató esete. Ebből válik tökéletesen 

világossá, hogy a hatalmi szálak milyen bonyolultak és milyen erőssé váltak a kommunista pártban. 

• Az engedmények természetesen ellenszolgáltatásokat követeltek, tehát ebben a tekintetben is egyértelműen 

felfedezhetjük egy bürokratikus szervezet jegyeit. 

• Az egyéni célok sok esetben a szervezeti célok felé kerültek illetve ellentétben álltak azokkal. Itt emelném ki 

az organikus és a mechanikus szervezetek különbözőségeit. A „párt szervezet‖ mely a börtön szervezeten 

belül kialakult mechanikus szervezetnek mondható, még ha egyes esetekben organikus jegyeket mutat. 

• Ezt inkább a formális illetve informális szintek megkülönböztetésével fejezném ki. A formális szint mellett 

mely természetesen a bürokratizmus legkifejezőbb jegyeit mutatta megtalálható az informális szint is. A 

börtönlakókból a viszontagságok és az elégedetlenség eredményeként kialakult klikkek informális 

csoportokat alkottak. 

A börtön tényleges működéséről csak a hivatalos hierarchia ismeretében semmit nem tudnánk meg. 
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6. fejezet - 4. témakör: 
Institucionalista modell 

Az institucionalista szervezeti megközelítés1 több elméleti irányzatból táplálkozik. Az egyik legrégebbi a Berger 

és Luckmann (1967) munkája alapján az a folyamat, ahogy egy működési mód rögződik és intézménnyé vagy 

intézményesültté válik, a másik megközelítés az intézményi közgazdaságtanból vezethető le, a harmadik 

Merton-féle funkcionalizmus. Ezek keverékei egyformán jelen vannak az intézményi szervezet-

megközelítésben. Az institucionalista megközelítés szerint az a kérdés, vajon az adott szervezeti szerkezet 

milyen intézményi tulajdonságok hatására jön létre, hogyan hat a szervezetre az adott intézmény vagy fordítva, 

az egyes intézmények milyen hatással vannak a vizsgált szervezet szerkezetére. Vajon egy szervezet önmaga 

már egy intézmény? Vagy: elkerülhetetlen-e az, hogy az intézmény valamely szervezeti formát ölt? 

Az intézmény fogalma a szervezettel ellentétben értéktelített; a szervezeti váz eldobható, az intézmény a 

társadalom szövetébe beleszövődik, a szervezet gyakran nem, a szervezetek formális működése rugalmatlan, az 

intézményeké viszont követi a mikro- vagy makrotársadalmi változásokat. – Ezek a tények közismertek, bár 

Perrow hivatkozott művében árnyalja ezt a tudást. Feltételezése szerint a rugalmasság – rugalmatlanság mind a 

szervezetekre, mind az intézményekre jellemző lehet, mégpedig a következő módon: 
 

 
Szervezet Intézmény 

Rugalmatlan (belső 

értékforrások) (belső 

értékforrások) 

Eszközszemlélet: Racionális, 

gépesített, szakemberek 
Elkötelezett közösség 

Identitástudat, cél, önző versengés 

Rugalmas (külső értékforrások) Sodródás-szemlélet: 

Opportunizmus, célra orientált 

vezetés nélkül 

Adaptivitás, rugalmasság, 

közösségi értékek 

A rugalmatlanság azt jelenti, hogy a szervezet vagy az intézmény belső értékeket alakított ki, s ezek 

nehezebben, hosszabb idő alatt változnak meg, s a szervezet vagy az intézmény emiatt maga is hosszabb idő 

alatt tud átváltozni, szemben azzal a helyzettel, ha a képződmények külső értékforrásokra támaszkodnak, vagyis 

valamilyen módon alkalmazkodnak a külső körülményekhez. Perrow úgy véli, hogy a rugalmatlan szervezetek 

eszközként működnek, a rugalmas szervezetek pedig a lehetőségeket megragadják és a kihívásokhoz szinte 

automatikusan alkalmazkodnak (sodródnak) a környezet által diktált körülményekhez. Az intézmény pedig, 

mely rugalmatlannak tűnik, belső értékei szerint közösséget épített ki, nehezen változtatja meg szerkezetét, 

működését, szabályait, viszont, ha rugalmas, ez a rugalmasság értéktelített adaptivitást jelent, a közösség 

értékeit viszi tovább az új állapotba. 

A mai tudásunk szerint az intézmények a szervezetekkel együtt a társadalmi erőforrások megteremtésének 

eszközei és az elosztási rendszerben mint médiumok vesznek részt. Ezért a társadalmi egyenlőtlenségek 

kialakulásában vagy csökkentésében/mélyülésében/felszámolásában az intézmények/szervezetek működésének 

tanulmányozása nem megkerülhető. 

Az 1970-es években a – háború után újjászervezett (korai) – magyar szociológiában az intézményi megközelítés 

szinte egyedüli volt, s ezt a hagyományt a mai napig őrzi. A kutatások a szocialista magyar viszonyok az 

uralkodó párt-ideológia deklarált állításait – melyek tényként jelentek meg a kommunikációban – vizsgálták és 

legtöbbjük azt igazolta, hogy az intézmények deklarált működése és a valóság (empirikus adatok) között óriási 

eltérés van. Perrow az amerikai vizsgálatok alapján úgy fogalmaz, hogy az institucionalista megközelítés 

kifejezetten az intézmények/szervezetek manifeszt és deklarált céljait „leleplezi le‖. A „leleplező hagyomány‖ 

tette oly népszerűvé ezt a megközelítést a Magyarországon, illetve a volt szocialista országokban: „semmi nem 

az, mint aminek látszik” – ez a kutatási attitűd. 

                                                           
1 A fejezetben felhasználtam Miskolczi Erna és Nagy Márton recenzióit. 
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A szervezetek vizsgálatán kívül is van számtalan kutatás, például az állami ártámogatások, árkiegészítések2 

intézménye a szocializmus idején, melyek a leleplezés jó példái. Az ártámogatási rendszer azt volt hivatva 

elősegíteni, hogy a legfontosabbnak minősített élelmiszerek, ruházati cikkek vagy a lakások, sőt az utazás 

(vonat, busz, tömegközlekedés) piaci árát a legszegényebbek is meg tudják fizetni az állami támogatások 

segítségével. Az fogyasztások tényleges szerkezetének vizsgálata3 azt igazolta – mondhatnánk úgy is: leleplezte 

az intézményt –, hogy a támogatott fogyasztási javakból azok vásároltak legtöbbet, akiknek magas volt a 

jövedelmük (azaz nem a szegényebbek) és így az állami ártámogatásokból azok részesültek nagyobb mértékben, 

akik amúgy is jobban éltek. (Azt is mondhatnánk, hogy az ártámogatások hatása kifejezetten diszfunkcionális 

volt a deklarált célt tekintve.) 

Számos más példát is említhetnénk a gazdasági élet gyakorlatából is, ezek közül talán a legismertebb intézmény, 

a sajátos magyar „találmány‖, a második gazdaság, mely megkettőzte a gazdasági intézményrendszert. Ennek 

részleteit nem ismertetjük itt, leszögezzük, hogy a hazai szocializmus eredményei a második gazdaság 

működésének részletes elemzése révén és után szintén lelepleződtek. 4 

Az institucionalista elméletek intézményesüléséről5 írt összegző tanulmányban  azt olvashatjuk, hogy az 

institucionalista módszert használók között nincs konszenzus az elméleti keret definícióit, vizsgált változóit, 

módszereit tekintve, sokféle jelenséget vizsgáltak így: a személyzeti politikáktól elkezdve a szervezeti missziók 

és szervezeti formák kialakulásáig. 

Az institucionalizáció mint folyamat részleteivel keveset foglalkoztak, csupán azt tudjuk, hogy az 

institucionalizáció felfogható folyamat- és ÁLLAPOT VÁLOZÓKÉNT is, valamint azt, hogy korábbi 

vizsgálatok kvalitatív állapotként tekintettek a fogalomra: a struktúrák vagy institucionalizáltak, vagy nem. 

Merton (emlékeztetőül: szervezeti funkció- diszfunkció-látens funkció) előtt nem igazán tekintettek úgy a 

szervezetekre mint szociális jelenségre, pontosabban a szervezeteket a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulását 

befolyásoló tényezőjének gondolták. Vagyis a szervezetszociológiai kutatások a szervezeteket a szociális 

problémák (szociális egyenlőtlenség és szociális deviancia) felől közelítették meg. Nem maguk a szervezetek 

voltak a kutatások központjában. Merton munkássága után terjedt el az a szemlélet, hogy a szervezetek önálló 

szociális ágensek. 

Az institucionalista kutatások alapján a következő állítások, ill. hipotézisek fogalmazhatók meg: 

• Ha központi és nagy egy szervezet, akkor az ott történő változtatás nagy valószínűséggel institucionalizált 

lesz. 

• Minél nagyobb a hatalma egy változást ellenző csoportnak, annál kevésbé valószínű az institucionalizáció 

bekövetkezte. 

• Kulturális különbségek meghatározók lehetnek az institucionalizációs folyamatokban. 

Merton és tanítványai a funkcionális szociális teóriát alkalmazták. Központi kérdéseik között szerepel a 

(szociális) változások dinamikája, mely jelenség két fontos kérdéskörre irányítja a figyelmet: 

1. A különböző strukturális elemek együttes változása miként következik be? 

A szervezeti struktúra elemekből áll, melyeknek integráltan kell működniük, hogy a szervezet fennmaradjon. 

Ebből következik, hogy egy elem megváltozása szükségessé teszi más szervezeti elemek megváltozását. 

Ez a kutatási terület hosszú ideig dominálta a szervezeti elemzéseket, főként a szervezeti döntéshozók 

profitálhatnak ebből. A legfontosabb tézisek a következők: 

a) A formális struktúra a szervezeti döntéshozók racionális elgondolásait tükrözi, amivel maximalizálják a 

hatékonyságot. A struktúra segíti őket a munkavégzéshez kapcsolódó koordináció és kontroll fenntartásában. 
                                                           
2A piaci érték alatti áron lehetett a kiskereskedelemben hozzájutni az árukhoz, de az előállítás többe került, ezt a költségvetés kipótolta, az 

újraelosztási rendszeren keresztül odaadta a termelőknek a különbözetet. A fogyasztói árak minden fogyasztó számára egyformán 
alacsonyabbak voltak, nem diferenciált szociálpolitikai támogatás volt ez, hanem az általános ideológiát – a gondoskodó állam eszményét – 

fejezte ki. 
3 Ladányi János úttörő munkája: Fogyasztói árak és szociálpolitika. Valóság, 1975. 12. szám 
4 Itt jegyezzük meg, hogy a hazai gazdaságban akkoriban elterjedő kreatív gyakorlat a gazdálkodási határok részben sikeres feszegetése igen 

komoly morális kárt okozott, s ennek hatása a mai napig érződik. 
5 Clegg és Hardy (Eds.): Studying Organization, Theory and Practice Chapter 6 P. S. Tolbert & L. G. Zucker: The Institutionalization of 
Institutional Theory 
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b) A szervezet mérte összefügg a komplexitásával, mivel nagyobb szervezetben a munkavégzés kontrollját 

(pl.: szupervízió) egyre nagyobb adminisztratív és más egység segíti. 

c) 1960-tól a környezetet, annak egyes elemeit is bevonják mint a szervezetek struktúrájára ható tényezőt. 

d) Majd 1970-től az erőforrás (resource) függő elméleti keret terjedt el. Ebben a keretben a szervezeti 

döntéshozók a szervezeti autonómia fenntartása és a szervezet feletti hatalom kérdéseivel foglalkoztak. Itt 

már nem feltétlenül a szervezet hatékonysága a legfontosabb, hanem a szervezeti autonómia és a szervezet 

feletti hatalom kérdése befolyásolja a struktúrát és a folyamatokat. 

2. Van-e a strukturális elemek között dinamikus egyensúly? 

A struktúrák hozzájárulnak a rendszer működéséhez. A dinamikus egyensúly lehet diszfunkcionális és lehet 

hatékony (ez utóbbi előnyökkel jár). A hatékony szervezeti működéshez a struktúra-elemek működési 

egyensúlyára van szükség. Szervezeti változás valószínűleg akkor fog bekövetkezni, ha a struktúrából több 

diszfunkcionális, mint hatékony következmény adódik. 

Mi okozhatja még a szervezeti struktúra megváltozását? Meyer és Rowan (1997) azt húzza alá, hogy a 

szervezeti felépítésnek (formális struktúra) van szimbolikus tulajdonsága is, amellett, hogy a szervezet 

működését (a cselekvést) befolyásolja. A struktúra tehát a maga objektív funkcióján túlmutatva arra is 

szolgál, hogy információt kommunikáljon befele vagy kifele a szervezetről: a szervezetnek tehát van 

szimbolikus aspektusa is. Ennek több kutatási implikációja is lehetséges: 

1. A struktúra megváltozhat éppen meglévő, aktuális probléma nélkül is. 

2. A szervezeti struktúra szociális megítélése olyan tények megfigyelésén is alapulhat, melyeknek semmi 

közük nincs az aktuális szervezeti hatékonysághoz. 

3. A szervezet tagjainak viselkedése és a viselkedések kapcsolata a struktúrával nem mindig függ össze 

(például ínformalitás, egyéni stratégiák, csoportjátszmák a szervezetben) 

A szervezeti kutatásban az institucionalisták – a szervezeti jelenség lényegének megértésére törekedve – a jelen 

idejű összefüggéseket vizsgálják. Mivel azonban a szervezet szerkezeti sajátosságai valamikor kialakultak (a 

múltban), jogosnak tekintik az értelmezéshez a szervezeti TÖRTÉNETEK vizsgálatát. A történetekből áll össze 

az elmélet szerint a jelen idejű intézmény. Teljesen világos, miért él ez a megközelítés kvalitatív eszközökkel és 

hogyan használja a módszert az institucionalizáció egyes szakaszainak elkülönítésére. A kutatási eszközök 

között archív adatok feldolgozása, kérdőívek, interjúk egyaránt szerepelhetnek. 

Tekintsük át az intézményesülés (az intézménnyé válás) folyamatát! 

1. Habitualizáció fázisa: 

A habitualizáció folyamata során új szervezeti struktúra alakul ki, mely egy szervezetnek (vagy egy 

szervezetcsoportnak) egy bizonyos problémára (vagy problémahalmazra) adott reakciója. A habituáció 

folyamán új szervezeti politikák, módszerek, eljárások, procedúrák jönnek létre. Az így kialakult struktúrák a 

pre-institucionalizációs fázisban vannak. 

Az innovációk – bármi legyen is az konkrétan – során bekövetkező változások mindenképpen a 

habitualizációs fázisba tartoznak. Ezek a struktúraváltozások legtöbbször egymástól független aktusok. És 

megjelenhetnek egy időben, egymástól függetlenül a szervezetek csoportjaiban. Felléphet a fázisban imitáció 

is: ha a szervezet a problémáját más szervezetek megoldásait lemásolva igyekszik megoldani. 

A szervezetek gyakorlatában így hasonló megoldások is születhetnek, de ezek – akkor is, ha imitáció révén 

igyekeznek megvalósítani, sokban különböznek is egymástól. 

2. Objektifikáció fázisa: 

Az intézményesülés e fázisában a szervezetek között konszenzus alakul ki a struktúráról. Megnevezhetővé 

válnak azok az állapotok, mutatók és tulajdonságok, melyek a struktúrát jellemzik. Ezt a konszenzusteremtők 

magasra értékelik, propagálják, majd a struktúra populációban elterjed. A terjedés nehézségekbe ütközik: a 

szervezetek informálódnak az új struktúra bevezetésének nehézségeiről (a médiából, tőzsdéről stb.). A 

szervezetek úgymond „monitorozzák‖ egymást – különösen a versenytársakra figyelnek – az új struktúrák 
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intézményesülésében. Ennek alapján lehet aztán a szerkezetet leírni és a leírás alapján imitálni, másolni 

magát a struktúrát és a működést. 

Sokszor előfordul, valamely érdekcsoport promótálja a változásokat. Ha van éppen „piaci kereslet‖ valamely 

új struktúrára, akkor megjelennek bizonyos szakmai csoportok is, melyeknek érdeke az új struktúrák 

elterjedése. Ezek a csoportok igen aktívak a probléma megállapításában (ha van, ha nincs) és rögtön adják is 

rá a kész választ. Ha széles körben elterjed a struktúra, akkor „majdnem intézményesülés‖ (semi-

institucionalizáció) van. 

Sokszor divathullámként jelentkeznek és terjednek a változások, pl.: team alapú termelés, kompenzációs 

stratégiák, üzleti politikák, belső konzulensek alkalmazása, szenzitivitás tréning, munkavállaló támogatása, 

stb. 

3. Szedimentáció (lerakódás) fázisa 

A hosszú távon fennmaradó a strukturális változás több szervezeten belüli generációváltást megél, a 

tapasztalatok felhalmozódnak és a változás intézményesül. A változtatással kapcsolatos tudások leülepednek, 

rögzülnek (lerakódnak): az adott változtatás a szerveztek között elterjed, és hosszan fennmarad. A változás 

kiterjedtségét jelzi, ha sok szervezetet érint, ez a változás szélessége. Lehet a mélységét is mérni, ezt az eltelt 

idő jelzi (ha sok időt vesz igénybe az átalakulás, bizonyára mély változásról van szó). 

Ebben a fázisban lép fel általában a változást ellenzők érdekcsoportja, kivált akkor, ha a változtatásnak 

nincsenek (még) kézzel fogható eredményei. (A folyamattal ellentétes irányú a deinstitucionalizáció: ez 

legtöbbször valamely környezeti változás miatt alakul ki, pl.: radikális technológiai váltás, piac 

megváltozása.) 

*** 

1. Az új intézményi közgazdaságtan hatása - 
Williamson 

A neoklasszikus közgazdasági megközelítések uralják a gazdaságról való gondolkodást, jelentős a tudatlanság 

ami a az intézményi közgazdaságtant illeti –írja a cikkben Williamson, aki a pluralizmus híveként a 

gazdaságelméletekben az Új Intézményi Közgazdaságtant (New Institutional Economics – NIE) mint átfogó 

elméletet prezentálja. Elismeri, hogy ez nehéz kihívás, mert az intézmények igen összetettek. (Jon Elster szerint 

inkább részmechanizmusokról, mint általános elméleti magyarázatokról van szó.) Mindenesetre az intézményi 

meghatározók alkalmasak arra, hogy a közgazdasági elmélet eszközeivel elemezzük azokat. Ez a megközelítés 

elvezet minket a szervezetek szerkezetének közgazdasági megközelítéséhez, itt azonban azt szeretnénk tisztázni, 

hogy a szervezeti szerkezeteket befolyásoló intézményi struktúrát lehet-e az ökonómia nyelvén bemutatni; mely 

intézményi elemek azok, melyekre ez vonatkoztatható és melyek azok, melyekre nem (vagy csak 

megszorításokkal). 
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A szervezetszociológiai vizsgálódások szempontjából a mellékelt ábra szerinti szintek elemzéséről érdemes szót 

ejteni: a társadalmi analízisnek négy szintje van, melyek egymástól igen eltérő mechanizmusok szerint 

működnek, más-más normák és szabályok határozzák meg e szintek működését, más-más intézményi kereteket 

adnak a szervezetek számára; az intézményesülés körülményeit jelentik a szintek, az idő mint változó az egyik 

legfontosabb dimenzió. 

Az első szint (az ábrán a legfelső szint) a társadalmi beágyazódás szintje, mely informális intézmények, 

szokások, tradíciók, normák és a vallás formáló erejére hivatkozik. A szerző kiemeli, hogy az ezen a szinten 

megjelenő vallás nagyon fontos szerepet játszik, a legtöbb közgazdász a vallást adottnak veszi, konstansnak 

tételezi. Az intézmények ezen a szinten nagyon lassan változnak, akár évszázadok, vagy évezredek alatt. Ha 

meghatározzák azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül ezek az informális intézmények kialakultak, az 

jelentős segítséget nyújthat az első szinten lévő intézmények lassú változásainak megértésében. Az informális 

intézmények közül számos spontán eredetű, nincs benne szándékosság. 

A második szint az intézményi környezet szintje, mely szinten a szerkezet részben evolúciós folyamat terméke, 

de tetten érhető a szándékosság is. Az informális szabályok mellett megjelennek a formálisak is: törvények, 

tulajdonjog, alkotmány – ez megteremti a lehetőséget, hogy gazdasági értelmezést adjunk ezen a szinten a játék 

formális szabályai szerint: a rendelkezési jog és a politikai gazdaságtan alkalmas arra, hogy a közgazdaság 

nyelvén beszéljünk erről. 

Ez a szint magában foglalja a törvényhozó, végrehajtó, bírói és bürokratikus a kormányzat funkcióit, valamint a 

hatalom megosztását az irányítás különböző szintjei között. A tulajdonjog és a kötelmi jog meghatározása és 

érvényesítése különösen fontos tulajdonság, mely a gazdaság nyelvén leírható. (A legfőbb tulajdonjogok a 2. 

szinten jelennek meg.) Egy magánvállalati rendszer csak akkor működhet, ha az erőforrások feletti rendelkezési 

és tulajdonosi jogok megformáltak, és ha ez kialakul, az új fizetni kell a tulajdonosnak ahhoz, hogy 

megszerezze. Ha meghatározzák a tulajdonjogokat, a kormány félreáll. Az erőforrásokat a legnagyobb 

értékükért allokálják. 

A polgárháborúk, a társadalmi elégedetlenség, az idegen megszállások, a politikai rendszerváltás, katonai 

puccsok, pénzügyi válságok éles törést okoznak a kialakult folyamatokban, ez mind az intézményi környezet 

szintjén jelenik meg. A szabályokban jelentős változások évszázadok vagy (több) évtizedek alatt következnek 

be. Gondoljunk például az Európai Közösségen majd az Európai Unión belüli együttműködési rend 

kialakulására! 

A kormányzat – irányítás -  intézményeinek szintjén (ez a harmadik szint)a kormányzati struktúra újraalkotja az 

ösztönzőket. A szervezetek közötti szerződésekkel – a gazdasági életben különösen – az érintett felek 

foglalkoznak, a kormányzat szerepe (már az előző szinten is) jellemzően korlátozott. A kereteket viszont 

befolyásolja. Ezen a szinten magától értetődik a tranzakciós költségek elméletének alkalmazása; különös 

tekintettel arra, hogy a felek közötti játszmák szabályai (ill. az eljárások) szerződésekben rögzítettek. A 

szerződések viszont igen összetettek (is lehetnek), s ezek alkalmazása a gazdasági szervezetek esetében 

központi kérdés. Az Új Intézményi Közgazdaságtan abban járul hozzá a szervezetek intézményi 

magyarázatához, hogy ezen a szinten több szükséges feltételt sorol fel: meg kell nevezni és ki kell fejteni a 

kormányzati szintű intézményekre nézvést a szükséges alkalmazási területek alapvető dimenzióit, mert a 

tranzakciós költségek különböznek, és látni kell, hogy az egyes alkalmazási területeken mely intézmények 

esetén a legkedvezőbbek. Meg kell nevezni és ki kell fejteni a kialakítandó irányítási struktúra alapvető 

sajátosságait, mert az irányítási szerkezet területenként különbözhet (például: a piacok, a hibridek, a cégek, 

ügynökségek, non-profit szervezetek konkrét szerkezete eltérő). Tisztázni kell a kormányzati preferenciákat és a 

versengés feltételeit, hogy az autonóm szervezetek vagy szervezeti szövetségek igazodni tudjanak ahhoz. Jó, ha 

mindezeket a feltételeket és a becsléseket adatokkal ellenőrizzük. Ezen a szinten a tranzakció az analízis 

alapvető egysége, a kormányzat a rend betartását felügyeli, enyhíti a konfliktust és a feltételek alakításával segít 

megvalósítani a kölcsönös előnyöket. Ez átvezet minket a negyedik intézményi szintre. 

A negyedik szinten a neoklasszikus analízis működik. A foglalkoztatás és az erőforrás-allokáció vizsgálata 

időben folyamatos, ösztönző kiegyenlítő hatások vizsgálata különösen a cégek szintjén. Itt említi a szerző a 

szervezeti innováció vizsgálatának szükségességét. 

1. Cselekvők: 

A cselekvőkre jellemző a korlátolt racionalitás, vagyis annak a képességnek a hiánya, hogy minden 

információt képesek legyenek begyűjteni egy adott témával kapcsolatban. Ennek következtében a szerződések 

szükségszerűen tökéletlenek, ami együtt jár az opportunizmus problémájával, (trükkök, saját érdek). A 
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cselekvők nem mindig tárják fel a valós kondíciókat, ezért mindent szerződésben rögzítenek. A szerződő felek 

felismerik a lehetséges kockázatokat, és ehhez igazítják a szerződést. 

2. Használhatóság: 

Az a hatékony szervezeti forma, amit már nem lehet egy fejlettebb szervezeti formára cserélni anélkül, hogy 

kevesebb lenne a nyereség, vagyis a cselekvők az intézmények vezetésének azt a formáját választják, és olyan 

struktúrát alakítanak ki, ahol a nettó hasznukat maximalizálják. 

3. Vállalatok természete: 

Az kell megismerni, honnan ered a vállalatok belső struktúrája (Coase). A vezetési struktúra kiválasztása a 

kockázati tényezők és a biztosítékok megjelenésével az ábra szerint változik.        

 

Az A pontban a kockázat 0,  egyszemélyes piac, önálló szerződések. A szerződés feltétele a megegyezés és a 

teljesítmény. 

B pont: megjelenek a kockázatok, de még nincsenek biztosítékok, ezért a bíróság nem tudja igazolni, hogy 

milyen megállapodás köttetett a szerződő felek között. Kétoldalú függőség, gyenge tulajdon jogok (főleg 

szellemi tulajdon esetén), tisztázatlan minőségi, egészségügyi és biztonsági kockázatok jellemzik a piacot. 

C pont: megjelennek a piaci biztosítékok a szerződésekben, megnőnek az adminisztratív költségek. Megnő a 

szerződések hossza, a szerződésszegés büntetéssel jár. 

D pont: Hierarchia szerepe nagy, a tranzakciókat kivonják a piacról és egyesített vezetés alá helyezik. 

 Mivel a biztosítékok szerződésbe vétele plusz költséggel jár, a felsoroltaknál komplexebb vezetési formák csak 

a különösen kockázatos szerződéseknél kerülnek bevezetésre. 

Az állami hivatalok az utolsó típusba tartoznak. Hiba elítélni a hivatalokat, csak mert kevés ösztönző van, több a 

szabályzat és biztosabb munkahely, mint a többi vállalat esetén. 
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A tranzakciós költségek közgazdaságtanának figyelembevételével a fenti séma más tranzakciók leírására is 

alkalmas, például az egyéni fogyasztók döntési folyamatainak leírására. Ez esetben az A típusú  tranzakciók 

általánosak. A B típusú ritkán fordul elő. A C típusnál fontos, hogy a termének jó híre van, megjelennek a 

termékgaranciák. A D pontra jellemző önellátás nehezen képzelhető el a piacon. 

A kormányzati vásárlások folyamata is ugyanezt a sémát követi. Ugyanezzel a képlettel jól illusztrálhatók a 

munkáltatók és munkavállalók között történő megállapodások. 

4. Operacionalizálás: Mik a tranzakciós költségek és hol merülnek fel? 

5. Elméletalkotás: Simon szerint a matematika nyelvén könnyebben interpretálhatók az összetett problémák. 

Bár ez magában rejti annak a lehetőségét, hogy egy-két lényeges pont kimarad, elvész a leírás közben. 

A tulajdonjogok elmélete részben hasonlít, de egyes esetekben eltér a tranzakciós költségek közgazdaságtanától 

(TKK). Abban mindkét elmélet megegyezik, hogy problémaként kezeli a gyártani vagy venni dilemmát, ott ahol 

a szerződések tökéletlenek, és a puszta ígéret sem elég, az opportunizmus jelensége miatt, valamint a szerződő 

felek kölcsönös függőségét feltételezi. 

Különbségek a két elmélet közt: a TKK szerint a szervezetek főleg azért nem hatékonyak, mert rosszul 

alkalmazzák a szerződésben foglaltakat. A tulajdonjogok elmélete kizárja ezt a lehetőséget, és felveti, hogy a 

szerződés megkötése után, még plusz költségek nélkül lehet egyezkedni. A tulajdonjogok elmélete a 

hatékonytalanság okát a szerződéskötés előtti munkaerő kiválasztásban látja. A tulajdonjogok elmélete kevés 

adatra támaszkodik, míg a TKK teljesen az empírián nyugszik. 

A TKK javaslata a gyártani vagy venni dilemma feloldására a két fél közös irányítás alá vonása, a könnyebb 

koordináció érdekében. (felmerülhetnek alkalmazási problémák, alacsony ösztönzők, a bürokratikus költségek 

megnőhetnek). A tulajdonjogok elmélete szerint a megoldás az, ha az egyik vállalat felvásárolja a másikat, így a 

management nem lesz közös. A TKK szerint a különböző vezetési formák az ösztönzők intenzitásában, az 

adminisztratív kontrollban és az informális szervezetben térnek el. A tulajdonjogok elmélete ezeknek nem 

tulajdonít nagy jelentőséget. 

A TKK nagy hangsúlyt fektet a szerződéskötés után létjövő tranzakciók fontosságára. Ez megnyilvánulhat 

hibrid vezetési formákban, csere egyezségekben, munka és humán erőforrás szervezésben, szabályozásba, 

állami hivatalokban és projekt finanszírozásban. A tulajdonjogok elmélete ezek közül csak néhányra 

alkalmazható. 

6. Tapasztalat/Empiria: Statisztikákkal könnyű csalni, az elméleteket gyakran költséges kidolgozni,  igazolni, 

tesztelni, ezért sok elmélet félkész marad. Az Új Institucionalista Közgazdaságtan azonban a gyakorlatban is 

megállta a helyét. 

2. Szemelvény: A civil szféra változó szervezetei 
(részlet) 

2.1. A menekültekkel foglalkozó alapítványok, és egyesületek 
tevékenységéről6 

A nyugati piacgazdaságok társadalmi szerkezete és az államonként valamelyest különböző politikai 

berendezkedésük kölcsönhatásában egymástól sok vonatkozásban eltérő harmadik szektor alakult ki. 

Franciaországban, ahol a politikai rendszer etatista vonásai erősek, a harmadik szektor domináns szereplői olyan 

határozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező csoportok, amelyek tevékenységi köre inkább a helyi 

szintű problémákra terjed ki, s személyes kapcsolataik révén épülnek be a felsőszintű döntéshozó testületekbe. 

(Az ilyen típusú csoportokat klánoknak nevezi a szociológiai irodalom.) Németországban a neokorporatív 

rendszer domináns szereplői a nonprofit csúcsszervezetek és a pártok. Tevékenységi körük nem csupán helyi, 

hanem tartományi korporációkon keresztül épül be a szövetségi szintű döntési mechanizmusba.7 Az USA-ban és 

                                                           
6 Megjelent: A nonprofit szektor Magyarországon. tanulmányok Szerk.: Kuti Éva Nonprofit kutatások 3. kötet, 1992. 119-140. p. Szerző: 

Czakó Ágnes 
7 Seibel, Wolfgang: A kormány és a nonprofit szektor közötti kapcsolat nemzetközi összehasonlításban: Franciaország és az NSZK. Esély, 
1991/1. 48-60. p. 
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Angliában mindezektől eltérő a polgári öntevékenység szervezeti rendszere. Országonként – államonként – 

változó a polgári öntevékeny szektor megjelölésére használt elnevezések köre.8 

Ez azonban csak részben a szektorban mutatkozó különbségek következménye. A terminológiai eltérések9 másik 

oka az lehet, hogy a közgazdászok, társadalomkutatók – institucionalisták, neoklasszikusok, interakcionalisták 

vagy posztmodernek – sokfajta magyarázatot adtak már a piaci elven szerveződő gazdasági szektortól és az 

állami újraelosztás rendszerétől egyaránt elkülönülő úgynevezett harmadik szektor gazdaságban és a társadalom 

civil szférájában játszott szerepére, befolyásának okaira. 

A harmadik szektor körüli definíciós viták is jórészt ezekre a magyarázatokra vezethetők vissza, mivel a 

jelenségről alkotott elméleti modellek vagy az átfogóbb magyarázatot adni szándékozó paradigmák a harmadik 

szektor más-más lényeges vonását emelik ki. Az a jellemző tulajdonsága például, hogy a szektorban végzett 

tevékenység nem elsősorban profitorientált, s csak másodlagos az aktivitás ökonómiai értékelése, kézenfekvővé 

teszi a "nonprofit" szektor elnevezését. Más elemzők számára a profitmotívum lényegtelen, fontos viszont 

magyarázataikban az a jellemző, hogy az állampolgárok ebben a szférában önként társulnak saját érdekeik 

védelmére, vagy másokkal szolidaritást vállalva, az ő érdekeik érvényesítésére. Szövetkezhetnek továbbá olyan 

jószág előállítására, amelynek a "köz" látja hasznát. Ezekben a magyarázatokban az állampolgári 

öntevékenység, a kezdeményező aktivitás áll a középpontban. Ezért nevezik sokan a társadalmi cselekvés 

területét "öntevékeny" szektornak. 

A civil szféra hazai problémájára talán legjellemzőbb az, hogy bár alig-alig épült ki, a vele kapcsolatos, róla 

kialakított nézetek máris összecsaptak. Bár a hazai társadalomkutatók már régóta foglalkoznak a harmadik 

szektor problémáival, egyelőre úgy tűnik, hogy azok a kutatások kerültek az érdeklődés homlokterébe, amelyek 

a szektor erőforrás-mobilizáló erejével, a tőkeallokációban játszott szerepével foglalkoznak. A gazdaság kritikus 

állapota, az adóbevételek vészes kiesése, a költségvetés hiánya a pénzügy politikusainak a figyelmét is 

ráirányította a harmadik szektort reprezentáló alapítványokra és egyesületekre. Természetesen a gazdálkodó 

szervezetek is felfedezték e formák főként adózásban jelentkező kétségtelen előnyeit, s immár úgy látszik, hogy 

nálunk a harmadik szektor ügye elsősorban adópolitikai10 jelentőségű. 

2.2. Tervszerű kapitalizmus – tervszerű harmadik szektor 

A harmadik szektor szerepe a kelet-európai társadalmakban, a tervszerűen kialakítani kívánt kapitalizmus, a 

"politikai kapitalizmus"11 társadalmaiban – egyáltalán nem lehet csupán adópolitikai ügy. 

A kompetitív demokrácia és a politikai kapitalizmus antinómiájáról szólóelemzéseiben mind Elster,12 mind Offe 

különös figyelmet szentel annak, hogy az átalakuló államokban az "elfojtott különbözőség" atomizált társadalmi 

struktúrája miatt hiányoznak a kellően kiformálódott szereplők, a kollektív cselekvők, valamint olyan 

problémák, amelyeket érdemes végigfuttatni a demokratikus politika gépezetén. 

A politikai kapitalizmust a poszt szocialista állam teremti meg a politikai elit tervei szerint. Ebben az alkotói 

feladatban nem támaszkodhatnak spontán kapitalizálódási folyamatokra, hanem minden részletében nyilvános, 

igazolandó döntésekkel kell(ene) megszabniuk a társadalmi cselekvés gazdasági, jogi, politikai, erkölcsi 

kereteit. 

Ezek igen súlyos döntések, következményeik rendkívüli terhet rónak a társadalomra, melyek csak a politikai 

részvétel demokratikus jogainak biztosításával válhatnak elviselhetővé. Megfelelően erős kollektív aktorokra – 

pártokra, egyházakra, egyesületekre, szakszervezetekre, helyi önkormányzatokra – van szükség, ezek azonban 

nem lehetnek az állam "kreációi", mert ellen kell állniuk az elitek esetleges megalkuvó magatartásának, hogy 

hihető legyen az állampolgárok számára: nem alakulnak át újabb kizsákmányoló koalíciókká, klánokká. 

A kelet-európai harmadik szektor tervszerű megformálása, vagyis az állampolgári öntevékenység és szolidaritás 

lehetőségeinek, intézményi kereteinek megteremtése növeli a politikai kapitalizmus és a kompetitív demokrácia 

között feszülő ellentmondás feloldásának esélyét, de a gazdasági és a politikai szféra intézményeinek 

működőképességét is. Már a nyolcvanas évek közepe óta foglalkoznak kutatások az egyesülések társadalomban 

elfoglalt helyével, leginkább azonban az államhoz és a párthoz fűződő viszonyukkal. Ezekből a feltárt tényekből 

                                                           
8 O'Connel, Brian-Hodgkinson, Virginia A.: A nonprofit szektor felépítése és problémái az Egyesült Államokban. Esély, 1991/1. 23-34.p. 
9 Kuti Éva-Marschall Miklós: A nonprofit szektor fogalma. Egy definíciós vita és ami mögötte van. Esély, 1991/1. 61-69. 
10 Az alapítványok és egyesületek tevékenységének adómentességét a következő törvények szabályozzák: 1991. évi 86. törvény a társasági 

adóról és a 90. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról. 
11 Claus Offe által használt terminológia. Offe, Claus: Demokratikus tervezett kapitalizmus? Szociológiai Szemle, 1992/1. 5-21 p. 
12 Elster, J.: When Communism Dissolves. London Review of Books Jan. 24. 1985. idézi C. Offe. 
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teljesen világos, hogy az egyesületek életét gyakorlatilag teljesen megbénította a szigorú állami (párt) kontroll. 

Halmai Gábor13 elemzéseiből kiderül, hogy az egyesületek engedélyezését és törvényes működését ellenőrző 

hatósági szabályozás a normatív felől az ellenőrző és a felügyelői funkciók kiterjesztése felé mozdult az 1948 és 

1986 között. Engedélyeztetni kellett nemcsak magát a működést, hanem már a szervezés megkezdését is. A 

bejegyzés tehát a hatóság engedélyétől függött. A nagyobb szervezetek működését – Hazafias Népfront, Magyar 

Vöröskereszt – külön jogszabályokban szabályozták. 

A harmadik szektor – öntevékeny jellegét tekintve – gyakorlatilag nem létezett. Felélesztésére azonban már a 

nyolcvanas évek végén történtek kísérletek. Az 1987. évi törvényi szabályozás csupán a törvényességi 

felügyeletet köti ki, ami nem más, mint az alapszabály szerinti működés ellenőrzése. 

Anélkül, hogy részletesen megvizsgálnánk a hatályos jogszabályokat, elhisszük a hazai jogászok többé-kevésbé 

egybehangzó megállapítását:14 az egyesületekkel és alapítványokkal kapcsolatos hazai jogszabályok a 

kontinentális jogi szabályozás mércéjével mérve is liberálisak. A működés jogi keretei tehát nem akadályozzák 

többé az állampolgári kezdeményezést. 

Dolgozatunkban azt szeretnénk bemutatni, hogy a polgári öntevékeny szféra hogyan tudott élni ezzel a 

szabadsággal, milyen szervezeti "megoldásokkal" reagált egy kihívásra, nevezetesen a Romániából 

Magyarországra megindult és felgyorsult migrációra.15 A jelenséget elemző írások (Sik Endre)16 bemutatták 

részletesen, hogy milyen hatással voltak ezek a szerveződések az állami intézményekre, a gazdasági és a 

politikai szervezetekre. Közismert az is, hogy a tömegesen megjelenő menekültek támogatására sok alapítvány 

és egyesület alakult akkoriban, további – sok szempontból megváltozott – tevékenységükről azonban az utóbbi 

időben keveset hallunk. Azt a kérdést is fel kell vetnünk, vajon az intézményrendszerben milyen feltételek 

mellett maradnak fenn az öntevékeny szerveződések, szervezetek, melyek azok a szervezeti jellemzők vagy 

szervezeten kívüli tényezők, amelyek a megváltozott viszonyokhoz való alkalmazkodást elősegítik, és milyen 

tényezők hatására vesztik el működésük létalapját. 

Bár ebben a vizsgálódásban elsősorban a szervezetek jellegzetességei érdekelnek bennünket, nem kerülhetjük 

meg azt, hogy a menekültügy akkori helyzetéről és magáról a társadalmi jelenségről néhány tényt közöljünk. 

Szigorúan le kell szögeznünk mindenekelőtt, hogy nem általában a menekültek és a magyar társadalom 

viszonyáról van szó, hanem kimondottan a Romániából érkező, itt dolgozni, letelepedni vagy innen 

továbbmenni szándékozó magyar – vagy éppen román, szász, cigány nemzetiségű – román állampolgárok és a 

magyar közönség viszonyáról. 

1987 végétől kezdtek tömegesen átjönni a menekültek, akiket szép számmal rögtön haza is toloncoltak a magyar 

hatóságok. (Ez a tény tiltakozásra késztette az éppen szerveződő, emberi jogokat védő szervezeteket, alternatív – 

még földalatti – politikai mozgalmakat.) Majd két évvel később, miközben a párt álláspontja is megváltozott e 

kérdésben, Magyarország is csatlakozott a Genfi Konvencióhoz, és igen gyorsan elkezdődött a menekültekkel 

foglalkozó hivatalos szervezet-hálózat kiépítése és az országos koordináció megszervezése: Tárcaközi Bizottság 

alakult, letelepedési alapot szavazott meg a parlament, helyi koordinációs bizottságok jöttek létre, később 

megalakult a Menekültügyi Hivatal is. Mindenki komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy az állami szervezetek 

munkáját összehangolják az öntevékeny szervezetek, a helyi önkormányzatok, a pártok, a Vöröskereszt és az 

egyházak karitatív tevékenységével. 

Jogi szempontból nézve a dolgokat a menekültügy egy óriási vákuumban17 létezett, s ez a szabályozatlanság az 

ügyintézés előnyére vált: általában gyors és hatékony volt a segítségnyújtás. 

                                                           
13 Halmai Gábor: Az egyesületek és az állam. Medvetánc, 1987/3-4. sz. 145-156.p. 
14 Sárközy Tamás: Az alapítványok jogi szabályozása Magyarországon. In: Alapítványi Almanach, 1990. 57-64. p. 
15Elemzésünk a romániai menekültekkel foglalkozó intézményrendszer kutatása során készített interjúkra épül, melyeket részben a hazai 

parlamenti választások után, részben később készítettünk. (Az interjúkat készítették: Bossányi Katalin, Dorkai Borbála, Morvay Beáta, 
Számely Gábor és Vajda Zsuzsanna.) A beszélgetéseket kb. egy, másfél év múlva folytattuk, hogy egy későbbi, az alapítványokkal és 

egyesületekkel foglalkozó extenzív statisztikai felvételt megalapozzunk. Ez az elemzés tehát két kutatás "mellékterméke". 

A megkérdezett alapítványok és egyesületek statisztikailag nem reprezentálják sem a nonprofit szektort, sem a menekültekkel foglalkozó 
öntevékeny szerveztek alapsokaságát. Részben az Alapítványi Almanach tevékenységi besorolása alapján választottuk ki őket, részben az 

intézményrendszer kutatása során - az úgynevezett hólabda módszer alkalmazásával, ők kerültek a kutatók szeme elé. Az így összegyűjtött 
empirikus anyag kvalitatív elemzésével igyekszünk állításainkat igazolni. 
16 Sik Endre: Adalékok a menekültekkel foglalkozó szociális intézményrendszer szerkezetének és működésének vizsgálatához. (Kutatási 

jelentés) Kézirat, 1990 szeptember. 
17 Sik Endre: Az Érdektelenség és a Komorodás kora. Beszélő, 1991. március 9. 8. p. 
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Magánszemélyek és gazdasági szerveztek adományokkal segítettek, azon felül, hogy a költségvetésből – 

közvetlenül a választások előttig – lehetett pénzhez jutni a menekültek segélyezésére, lakásépítésre. 

A romániai forradalom megváltoztatta a helyzetet: "jön a nagy béke, a hazatérés, elég volt a menekültekből..." – 

foglalta össze egy megkérdezett. A hétköznapi tapasztalatok – és a lakosság számára lassan elvesztette 

fontosságát. Kevesebb támogató akcióról lehetet hallani, a letelepedési alap elfogyott, csakúgy, mint a többi 

támogató szervezet pénze. 

Mindezek ellenére továbbra is sokan jönnek át, akik letelepülni, munkát vállalni szándékoznak Magyarországon, 

mert az életkörülmények itt jobbak, mint odaát. A bevándorlási ügyeket mostanában igen szigorú szabályok 

szerint intézik, a határon is szigorodtak az ellenőrzés szempontjai. 

A menekült-kérdés Romániával kapcsolatban (is) az a hallgatólagos kormányzati (és lakossági) álláspont 

kerekedett felül, hogy az áttelepülni akarók maradjanak inkább otthon. Ennek számtalan okát jelölték meg a 

hazai migrációval foglalkozó szakemberek, ennek részleteivel azonban mi nem foglalkozunk.18 

A jelenlegi helyzetben az a legfontosabb tény, hogy mindazok, akik Romániából most átjönnek és itt dolgozni, 

letelepedni szeretnének, immár nem "menekültek" a szó eredeti értelmében, hanem potenciális munkavállalók 

(vendégmunkások, feketemunkások), akik többnyire igyekeznek elkerülni a hivatalokat,19 önerőből, rokoni, 

ismerősi segítségen keresztül próbálnak meg boldogulni. 

2.3. Formális szervezetek és szervezeti autonómia 

A menekültekkel foglalkozó szervezetek életében igen fontos mozzanat, hogy formális (hivatalosan elismert, 

bejegyzett) szervezetekké váltak. Most tekintsük át ennek folyamatát. 

A hetvenes, nyolcvanas években Romániából kis számban vándoroltak ki értelmiségiek, és telepedtek le 

Magyarországon. Bár ők hivatalosan engedélyezett formában jöttek át, semmilyen "különleges" támogatásban 

nem részesültek. Mindennapi életük megszervezéséhez főleg a hazai másként gondolkodóktól kaptak 

támogatást. Tudvalevő az is, hogy az erdélyi magyarok alkalmi vagy rendszeres segítése mindig jelen volt a 

hazai "földalatti" közéletben, mert a súlyos represszióban élőket ennivalóval, gyógyszerrel, könyvekkel, ruhával 

stb. támogatni, erkölcsi kötelességnek számított. A hazai közgondolkodásban azon az alapon vált elfogadottá ez 

a társadalmi norma, hogy Romániában a magyarokat, a magyar kultúrát és hagyományokat pusztítja el a 

diktatúra. Az azonos nemzeti identitás ébresztett felelősséget sokakban, s ez hozott létre segítő hálózatokat. 

Ezekről a hálózatokról tudomásunk szerint nincsenek szisztematikusan összegyűjtött, rendszerezett ismeretek. A 

második nyilvánosság azonban sokat foglalkozott tevékenységükkel: létezésükről, működésükről sok mindent 

meg lehetett tudni. 

Az atomizált civil szféra morális alapon "termelt ki" e hálózatokon belül koalíciókat,20 amelyekben az emberek 

egyénenként vettek részt, s természetesen igen sokféle elkötelezettségük is volt (lehetett) egyidejűleg. 

Az ilyen laza szerveződésű koalíciók működtetésében természetesen sokan vettek részt olyanok is, akik 

alternatív politizáló ellenzéki csoportok tagjai voltak egyébként, mert direkt politikai tevékenységük valahogyan 

érintkezett az erdélyi magyarok életével, problémáival. 

Annak hatására, hogy az erdélyi menekültek ügyében mind az MSZMP, mind a kormány engedményeket tenni 

látszott, ezek a felszín alatti koalíciók mozgalomként aktivizálódtak. Az aktivizálódás feltétele, hogy létezzen 

valamilyen szervezeti bázis,21 amelyet meg is talált az említett önszerveződés az akkor már meglévő emberi 

jogvédő, szegényeket támogató, a kulturális tradíciók ápolása mellett elkötelezett szervezetekben, s nem utolsó 

sorban az egyházakon belül. 

Mindezek a szervezetek időlegesen központi tevékenységüknek tekintették az erdélyiek létkérdéseinek 

megoldását, politikai, emberi jogaik védelmét. Egyúttal erős nyomást gyakoroltak a magyar kormányzatra. A 

                                                           
18 ld. előző jegyzet. 
19 A hivatalos nyilvántartástól azért félnek, mert azzal megnehezítik az esetleges (fekete) munkavállalást. 
20 A koalíció - Boissevain megfogalmazása szerint - átmeneti szövetkezés egy cél elérése érdekében. Időleges a koalíció élettartama, mert a 

résztvevőket alkalmi, bizonytalan kapcsolatok fűzik össze. Ez a szerveződés igen alkalmas a változó körülmények követésére illetve az 

adódó helyzetek kihasználására. A cél elérése után a koalíció megszűnik, vagy stabilabb szerveződéssé alakul. A koalícióban résztvevők 
célja igen sokféle lehet, s mindnyájan egyénileg vesznek részt. Nincs egységes ideológia, amely a tagokra nézve "kötelező" lenne. Van 

azonban a koalíciónak vezetése, lehetnek kisebb körei és van perifériája. (Boissevain,J.-Mitchell,G.J.: Network Analysis Studies in Human 

Interaction. Mounton, The Hague, Paris, 1973.) 
21 Coleman: Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology Supplement, Vol. 94. 95-120. p. 
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menekültügyektől független tevékenységű szervezetek, például pártkezdemények, szakszervezetek, különféle 

politizáló társaságok is az ügy támogatóivá váltak, és a kisebbségi kérdésekben magukat már exponált tagjaik 

által részt vállaltak az engedményeket kikényszerítő akciókból. 

A kimondottan erdélyi szervezetek – mint az alábbi interjúrészletek mutatják – az eseményekkel egy időben 

alakultak meg, egyesületek vagy alapítványok formájában, sokszor éppen azért, hogy a lehetséges 

támogatásokhoz formális megalakulásuk révén hozzájussanak. 

"1988 legelején alakultunk. Az átkos pártállami időben egy ideig visszaadták az embereket a románoknak. Ez 

váltotta ki a megalakulásunkat. Itt dekkolt vagy ötven ember, és ki akarták őket toloncolni. Akkor 

megalakultunk, hogy tiltakozhassunk ez ellen." 

"Maga a tény, hogy ez az egyesület megalakulhatott, az maga pozitívum. Én a rendszerváltozást már 88 elejére 

teszem. Az az igazság, hogy mi nemigen fértünk hozzá olyan állami támogatásokhoz, mint ami szerintem egy 

ilyen egyesületet, mint a mienk megilletne. Pl. a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására gondolok." 

Az egyesületeket, alapítványokat nemcsak magánszemélyek támogatták pénzzel, hanem a már meglévő 

egyesületek, önkormányzatok/tanácsok, külföldiek és az egyházak is. 

A menekültekkel kapcsolatos jogi eljárás akkor még meglehetősen hézagos formában létezett. A játékszabályok 

kialakításában is nagy szerepe volt/van az autonóm csoportoknak. 

Szabályozás és formális eljárások híján igen sok múlt azon, hogy a konkrét ügyekben éppen kik vettek részt, 

milyen személyes elkötelezettséget vállaltak. Ez lehet a magyarázata annak az "abszurd helyzetnek",22 hogy a 

hivatalnokok aktívan dolgoztak a menekültek informális szociális ellátásában. 

Az állampolgári öntevékenység szerveződései tehát egyesületként vagy alapítványként működtek formálisan. A 

szervezet, mivel hivatalosan rögzített módon végzi tevékenységét, lényegesen eltér a "szerveződéstől", mivel a 

formális szervezet kifelé zárt, szabályokkal korlátozott társadalmi kapcsolat. E kapcsolatok rendjének betartását 

az biztosítja, hogy vezetőik, alapítóik vagy a döntéshozók viselkedésének fő célja: érvényt szerezni ennek a 

rendnek.23 

A szervezet lehet autonóm, amennyiben a szervezet rendjét nem kívülállók, hanem a szervezet tagjai társi 

minőségükben írják elő, vagy heteronóm, amennyiben ugyanezt a kívülállók teszik.24 

A létrejött szervezetek különböznek egymástól autonómiájuk szempontjából. Szociológiai szempontból az 

alapítvány elsősorban nem szervezet, hanem célvagyon, amelyet az alapítók, támogatók tartós közérdekű cél 

megvalósítására tesznek az alapítványba, amely tőkét aztán az alapító okiratban rögzítettek szerint használnak 

fel. Az alapítványnak úgymond nincs "személyi eleme".25 Ez azt jelenti, hogy nem szükséges olyan társaságot az 

alapítvány mellé rendelni, amelyben szavazással döntenek. 

Más kérdés, hogy a vagyon kezelését, felhasználását a rögzített rend szerint meg kell oldani. Létre kell hozni 

tehát a cél megvalósítására egy szervezetet. Ma Magyarországon kuratóriumokat, elnökségeket hoznak létre, 

amelyek vagyonkezelő szervezetek, tehát nem a céltevékenység szervezetei. (Ha például az alapítvány könyvtárt 

működtet, ahhoz elsősorban könyvtári szervezetre, és nem alapítványi kuratóriumra van szükség.) Az alapítók 

és támogatók saját embereik kuratóriumba való delegálásában látják a személyi biztosítékát annak, hogy a 

kitűzött cél megvalósul. A hangsúly tehát – a hazai viszonyokat jellemzően – nem a tevékenység célszerű 

megszervezésén, hanem a személyi garanciákon van. Éppen ezért csupán viszonylagos autonómiáról 

beszélhetünk az alapítványi szervezet, illetve célvagyon esetében. 

Ugyancsak nehezen valósul meg ilyen körülmények között a szerveztek autonómiájával általában együttesen 

megvalósuló jelenség: a szervezet vezetőjét a szervezet saját rendjének megfelelően nevezik ki, s ebben 

kívülálló nem szólhat bele. (Autokefáliának nevezi ezt a tényt M.Weber, míg ellentettjét heterokefáliának 

hívjuk.26) Könnyen belátható, hogy az autokefália csak akkor jöhet létre az alapítványi szervezeteknél, ha az 

alapítók, a célvagyon elkülönítői a kuratóriumon keresztül nem törekszenek saját – külső – szempontjaik 

érvényesítésére. 

                                                           
22 Sik Endre ld. 11. jegyzet. 
23 Weber, M.: Gazdaság és társadalom I. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987. 
24 Weber, M., i.m. 
25 Sárközy Tamás, i.m. 
26 Weber, M. i.m. 
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Az egyesületek esetében a közös cél megvalósítására összeállt tagság elvileg nagyobb biztosítékot jelent mind 

az autonómia, mind az autokefália megvalósulására. Ők ugyanis szavazataikkal dönthetnek, képviselőket 

delegálhatnak a döntéshozó testületekbe, illetve a belső rend megvalósítását ellenőrizhetik. 

A befolyásolás problémájának vizsgálatakor a kormányzattól való függés-függetlenség kérdése a releváns 

probléma. Az autonómia elvesztése az államhatalom "beleszólása" formájában az állampolgári kezdeményezés 

hitelét rombolja le. A függések más típusai – a pártokhoz való viszony, a szakszervezetekkel való esetleges 

közösségvállalás, vagy az egyházakhoz fűződő szálak társadalmi jelentősége egészen más: ez utóbbiak is a civil 

szféra szervezetei, s a végrehajtó hatalom gyakorlásától elkülöníthetőek. 

A menekültügyben közvetlenül érdekelt szervezetek autonómiáját vizsgálva sajátos helyzetet írhatunk le. Nem 

létezett jogi szabályozás és hivatalos intézményrendszer, de megvoltak az alternatív szerveződések és a 

szocialista társadalom gleichschaltolt társadalmi szervezetei. A problémát megoldani igyekvő pártállami 

racionalizálás végső soron szükségesnek ismerte el az autonóm kezdeményezéseket, egyeseket kimondottan 

támogatott, mások megalakulását legalábbis nem akadályozta. 

"Sokan fintorognak, hogy a Hazafias Népfront épületében vagyunk, de hát akármit is mondunk a Hazafias 

Népfrontról, azért mindig is ők adtak nekünk helyet. Magyarországon, talán az elsők között, mi alakítottuk meg 

az Erdélyi Kört. Már a kezdet kezdetén úgy határoztunk, hogy ez a Kör ne csak egyszerűen menekültüggyel 

foglalkozó szervezet legyen, hanem ennél sokkal több." 

Voltak persze olyan szervezetek is, amelyeket – nyilvánvalóan politikai okokból – először nem jegyeztek be. 

Az egyesületek és alapítványok autonómiájáról leírt fejtegetésünkkel ellentétben éppen az egyesületek voltak 

jobban rászorulva a külső támogatásra, hiszen tagságuk nem tudott volna összejönni, ha nincs helyük, mégpedig 

nem akármilyen, hanem sok ember befogadására alkalmas, könnyen elérhető. A tanácsok, a tárcaközi bizottság 

és az "állami" társadalmi szervezetek segítségére igenis nagy szükség volt. 

"A klubok, körök nagy része úgy jött létre, hogy egy intézmény támogatta ezeket valamilyen formában. Ezek az 

intézmények (Népfront, KISZ stb.) megszűntek, így ezek a klubok, körök is nagyon legyengültek." 

Az interjúkból az derül ki, hogy egyáltalán nem véletlen, melyik önszerveződés kinek az esernyője alatt talált 

oltalmat. A támogatók-támogatottak jellemző együttesei az alábbi három csoportba sorolhatók: 

A. A tanácsok, a Hazafias Népfront és a Vöröskereszt általában azokat az erdélyiek által szervezett magyar 

nemzetiségűekkel foglalkozó társaságokat támogatták, akik nem voltak vádolhatóak rendszerellenes 

felforgatással, s kifelé kulturális, hagyományőrző, vagy az Erdéllyel kapcsolatos történelmi ismeretek 

terjesztését tekintették fő hivatásuknak, de tagságukat információkkal, segélyezéssel ellátni igyekeztek. E 

szerveztek autonómiája az úgynevezett múlt rendszerhez kötött társadalmi szervezetek védnöksége alatt 

kezdett kibontakozni. (Hangsúlyozottan szerepelt programjukban a nemzeti identitás fontossága, 

védelmezése.) 

B. Talán előbb jelentek meg azoknak a szervezeteknek a csírái, amelyek az előbbi "esernyőszervezetekkel" 

meglehetősen rossz viszonyban voltak. Ennek az volt az oka, hogy – mint a következő interjúrészlet mutatja 

– az erdélyi problémáról beszélni, Erdélyből menekülteket befogadni addig, amíg a felső vezetés azt meg 

nem engedte, kifejezetten ellenzéki tevékenységnek számított, nem pedig karitatív cselekedetnek. 

"1988 októberében vagy decemberébe, vagy tízen, akiknek nagy része ma már nincs Magyarországon, 

kaptunk némi sugallatokat, hogy jobb lenne, ha elmennénk a búsba. Akkor még az MDF Lakitelki Demokrata 

Fórum volt, és ezen belül megalakítottuk a Fórum Erdélyi szekcióját és a Bethlen Közösséget. Mikor ezt a 

Hitelben nyilvánosságra hoztuk csak négyen mertük aláírni." 

Világos, hogy ezek a szerveződések a SZETA, az alternatív egyházak és más ellenzéki politikai tömörülések 

felé orientálódtak. Megalakulásukhoz, sokszor további működésükhöz sem kívánták a hivatalos támogatást, 

csak a törvényes engedélyezést. Ők tudatosan nem akartak senkihez sem tartozni. A támogatók esetleges 

beleszólási kísérleteit is határozottan elhárították. Egyik interjúalany erről így számol be: 

"Az alapítvány létrehozásához azonban többféle adminisztratív feltételnek eleget kellett tenni, pl. alakuló 

közgyűlés, kuratórium, stb. Ezt nehézkesnek találták, ezért a szervező egyenként nyerte meg az alapító 

tagokat, elment a különböző egyházi felekezetekhez, hogy legyenek alapító tagok, és adjanak egy kis pénzt. 

1000-5000 Ft-tal szálltak be magánemberekként, rajtuk kívül pedig benne volt a magyar értelmiség színe-

java. Litván György, Hanák, Vezér Erzsébet és mások. Ezek valamennyien saját pénzükből és 
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magánlehetőségeikkel áldozatkészen igyekeztek segíteni, pedig igazán nem álltak olyan jól anyagilag.1988-

ban közös szüreten voltak SZ.B. telkén a reformkommunisták egy részével, és az egész ellenzékkel együtt és itt 

alakították meg a kuratóriumot." 

C. A harmadik típusú próbálkozásokat az egyesületek között találtuk. Azok a menekültek, akiknek sikerült 

Romániából pénzt is áthozniuk, s szakképzettségük – mindnyájan magasan kvalifikált értelmiségiek – okán 

állást is kaptak, házépítésbe fogtak. Ezek a szerveződések inkább lakásépítő szövetkezetek lehettek volna, ha 

a jogi feltételek világos kezelést biztosítottak volna az igénylő családok számára. Csak az egyesületalapítás 

vagy alapítvány létrehozása tette számukra lehetővé, hogy a Menekültügyi Hivatalon keresztül mint 

menekültek megkaphassák a házépítéshez szükséges támogatást. Ennek viszontagságait érzékelteti az alábbi 

interjúrészlet: 

"Én beszéltem a Makoveczékkel. Úgy gondoltam, hogy erdélyi jellegű legyen, olyan koóskárolyos. Ők 

vállalták is, hogy ingyen megtervezik. Ahogy beindult a közösség, úgy kezdtek eltolódni az elképzelések 

mindenféle betonépítkezés felé. Így aztán nézetkülönbségbe kerültünk egészen addig, hogy elváltunk. 

Tudtommal az ő építkezésük megy is. Azért váltam el tőlük, mert én ilyen betolit építkezést nem akarok, nem 

csak azért mert belekölt a patkány, hanem mert nem tetszik. De azok négyen elkezdtek klikkeket, frakciókat 

csinálni. Pedig én szerveztem az egész alapítványt." 

E három típusba sorolt szerveződések természetesen nem örök időkre kötöttek szövetséget támogatóikkal. Volt, 

amelyik végleg "saját lábára állt" és elhagyta a patrónust, s volt, amelyik az egyik mellől a másikhoz pártolt át. 

Összegzésképpen azt állapíthatjuk meg a szervezetek formálissá válásáról, hogy az életképesség minimális 

feltételeinek megteremtésében komoly külső támogatásra volt ugyan szükség, de ez nem jelentette feltétlenül a 

szervezeti autonómia csorbítását, feltételezésünk szerint azért, mert menekültügyekben mindenki kezdő volt, s a 

megoldások a különféle szereplők megegyezéséből születtek. 

2.4. Változatok a szervezeti átváltozásokra... 

Az öntevékeny szerveződések formai megalakulása után – éppen a formalizált működés következtében – új 

vonások jelennek meg a szervezet tevékenységében. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a bejegyeztetés 

formai megtörténte egy csapásra változásokat idéz elő, sőt az is elképzelhető, hogy a napi munkát végzők 

számára ez nem is jelent változást. A tevékenység feltételeinek megteremtése – az erőforrásokhoz való 

hozzáférés, a támogatók és támogatottak körének tágíthatósága vagy szűkítése és a támogatásnak, mint 

szolgáltatásnak a világos körülhatárolása – céljából a formalizáltság szükséges, de nem elégséges feltétel. 

A romániai menekültekkel foglalkozó szerveztek változásait elemző kutató munkáját igencsak megnehezíti az, 

hogy a társadalmi "háttér" – mint azt korábban már említettük – forradalmi változások színtere volt: parlamenti 

választások és rendszerváltozás Magyarországon, forradalom Romániában, önkormányzati választások 

Magyarországon, szigorodó menekültügyi jogszabályok. Ezeken túl pedig a sok-sok egyidejű változás a 

gazdaság és a politika intézményrendszerében nehezíti annak empirikus igazolását, hogy egy-egy menekültekkel 

foglalkozó öntevékeny szervezet tevékenységének megváltozását mennyiben "okozta" a szervezet 

"önfejlődése", és mennyiben függ össze a külső körülmények gyors és egyidejű változásával. 

Mégis kísérletet teszünk a hazai önkéntes egyesülések tevékenységének értékelésére úgy, hogy analitikusan 

szétválasztjuk a tevékenység változásának szervezeten belüli összefüggéseit a külső politikai történésektől.27 

Leíró elméleti hipotézisünkhöz az ideáltípus28 megalkotásának módszerét hívjuk segítségül. Elképzelésünk 

szerint az önkéntes szerveződések ideáltípusa leírható szociológiai és gazdasági jellemzőkkel. Ezek a jellemzők 

a szervezet, a tevékenység és a társadalmi háttér változásával – amely változások egymástól analitikusan 

elkülöníthető tendenciák – úgy alakulnak át, hogy végül egy szolgáltató kvázi-piaci szervezet ideáltípusát 

közelítik meg. 

Szociológiai értelemben az önkéntes egyesülés ideáltípusára először is az jellemző, hogy a szervezet és a tagság 

érdeke közvetlenül összekapcsolódik. A szervezet tagjai önként válnak taggá, ez azt jelenti, hogy bármikor 

elhagyhatják a szervezetet. Leginkább olyan célok megvalósítására társulnak a tagok, amelyeket nem lehet vagy 

nem értelmes "anyagi" szolgáltatásként számba venni. A szervezet igazgatását önkéntesek vagy felkért 

                                                           
27 Horch, Heinz Dieter: Ressourcenzusammensetzrung und Oligarchisierung freiwilliger Vereinigungen. Kölner Zeitschift für Sociologie und 

Socialpsychologie, J.g. 40. 1988. 505-526. p. 
28 Weber, M. i.m. 
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aktivisták ellenszolgáltatás nélkül végzik, tiszteletbeli megbízatásuknak szabadidejükben tesznek eleget. A 

szervezetre vonatkozó döntések meghozatalában széleskörű kontroll érvényesül a demokratikus játékszabályok 

szerint. A szervezet természetes, a személyes kapcsolatok alapján szerveződő kiscsoport-struktúrában működik. 

Gazdasági, gazdálkodási szempontok szerint az önkéntes egyesülések ideáltípusában a célok csak másodlagosan 

gazdaságiak, az előállítandó jószág – szolgáltatás – használati értékén van a hangsúly. (Ezt akár közvetlen 

szükséglet-kielégítésnek is nevezhetjük.) 

A működéshez felhasznált erőforrások kötöttek, így az önkéntesek munkaidő-ráfordítása és a támogatók által 

átengedett természetbeni erőforrások nem alakíthatók át más erőforrássá. A résztvevők társadalmi cselekvése 

tradicionális vagy értékracionális gazdasági cselekvés, ami azt jelenti, hogy a szervezet működésében a 

gazdálkodásra vonatkozó döntések meghozatalában nem a kalkulatív gazdasági racionalitás dönt. A fenti 

jellemzőkből következik az is, hogy a tevékenység, a "szolgáltatás" megszakítható, szüneteltethető és a 

körülmények hatására újra folytatható. Az előállított javak, szolgáltatások nem áruk, vagyis nem értékesítés 

útján, hanem közvetlenül kerülnek a kedvezményezettekhez. 

A szervezetek működési módját, és magát a tevékenységet elméletileg az alábbi változási tendenciák 

befolyásolják: 

Politizálódási tendenciáról akkor beszélünk, ha az önkéntes egyesülés a helyi- vagy a kormányzati 

hatalombefolyásolásában céljai révén érdekeltté válik, vagy fordítva, a hatalom felismeri az önkéntes 

egyesülésben rejlő, számára fontos és kiaknázható erőforrásokat, és fel kívánja használni azokat. A politizálódás 

"ideáltipikus" esetében tehát a szervezet maga válik a politikai szféra szereplőjévé annak ellenére, hogy 

elsődleges célja nem a politikai hatalom megszerzése. 

Ökonomizálódik a szervezet tevékenysége, ha az általa nyújtott szolgáltatások iránt megnő a kereslet, vagy 

azért, mert teljesen új, addig még nem létező szolgáltatásaival eleve "piacképessé" válik, vagy azért, mert 

alternatív kínálatot teremt a gazdálkodói szféra szolgáltatásaival versenyezve. Ebben az esetben a szervezet 

materiálisan kifejezhető előnyöket nyújt tagjainak és/vagy kedvezményezettjeinek. Működésében a 

gazdálkodást addig jellemző tradicionális vagy érték-racionális megfontolásokat az ökonómiai racionalitás 

szerinti mérlegelés váltja fel. 

A szervezetek vizsgálatában leggyakrabban előforduló jelenség – amelyet a köznapi ember is észrevesz – a 

bürokratizálódás tendenciája. Ellentétben a hétköznapi értelemben vett bürokratizálódás fogalmával, a 

szervezetek fejlődésében ez a tendencia – különösen, ha az öntevékeny egyesülések szerveződési formáinak 

kezdeti stádiumára gondolunk – egyet jelent a rendezett, hivatali "üzemszerű" ügyintézéssel. A kezdeti fázisban 

a szerveződés célja sem teljesen világos, nem rögzíti sem törvény, sem valamilyen szabály. A tagság az aktív 

vezetők ad hoc döntéseit követi, s ennek megfelelően alakul a tevékenység maga. Sem a szervezeti eljárások, 

sem a szervezeti apparátus munkája nem szabályozott, nincsenek rögzített, állandó és a kívülálló számára is 

világos utasítási és kommunikációs csatornák. A szervezeten belüli tekintélyhierarchia nem a racionális-legális 

uralmi viszonyokon nyugszik, az uralmi viszonyok legitimitása a vezető személyi tulajdonságaihoz kötött.29 A 

bürokratizálódás tendenciájával együtt jár a szervezeti apparátus szakszerűvé válása, amit a szervezet 

professzionalizálódásának nevezhetünk. A szervezeti ügyintézők csoportjának megjelenésével elkülönült 

érdekeik módosíthatják a belső érdekviszonyokat. Jelentőségük abban is testet ölt, hogy a döntések 

előkészítésében és meghozatalában – a szakszerűségre hivatkozva – a demokratikus döntési struktúra ellenére is 

egyre nagyobb befolyásra tesznek szert. Ezt a tendenciát nevezi a szervezet-szociológia oligarchizálódásnak. 

A leírt változási tendenciák többé-kevésbé egy irányba mutatnak: az önkéntes egyesülések ideáltípusa 

szembeállítható az ökonomizálódás, bürokratizálódás, professzionalizálódás stb. ellentétes "végpontján" 

kialakítható ideáltípussal, a piaci-kereskedelmi szolgáltató szervezet ideáltipikus "üzemmenetével".30 

A nem fizetett, szabadidőben végzett munkát felváltja a fizetett szakalmazottak foglalkoztatása. A hivatalnokok 

formalizált, differenciált és centralizált hivatali struktúrában dolgoznak. 

Gazdasági szempontból a kötött erőforrások – idő és természetbeni juttatás – helyébe a folyamatok 

monetarizálása révén a flexibilis pénz kerül. A szervezeti tevékenység hatékonyságának megítélésében a 

gazdálkodási célok megvalósítása válik elsődlegessé, vagyis a cél-racionális viselkedés váltja fel a tradicionális 

                                                           
29 Weber, M. i.m. (Tradicionális, karizmatikus uralom) 
30 Szociológiai értelemben a szervezeten belüli tagolt érdekviszonyokból eredő különbözőségek áthidalására megjelenik a csere intézménye. 

Fennáll a lehetőség arra, hogy a szervezet csak tagjai számára nyújt szolgáltatást. Ez a jelenség jól ismert például szakszervezeti úgynevezett 
kényszertagságként. Mindez azt is jelenti, hogy a szervezet monopóliummá válik (ld. még 21. jegyzet). 
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vagy érték-racionális viselkedés. Az előállított jószág – termék – vagy egyénileg elsajátított privát jószág, vagy 

a közösség számára a politikai szféra közvetítésével hozzáférhető közjószág. A szolgáltató tevékenység 

ökonómiai alapon való szervezése okán célszerűtlen a gazdálkodás tetszés szerinti megszakítása, ami az 

önkéntes egyesülések működésében megtörténhet. 

Mint az előbbiekben már szóltunk róla, a menekültekkel foglalkozó önkéntes szervezetek rendkívül rugalmasan 

dolgoztak, azt adták a jelentkező rászorultnak, amire éppen szükség volt: kinek információt, kinek szállást, 

kinek házhelyet, kinek munkahelyet szereztek. Még arra is akadt példa, hogy az iparos menekültek 

szerszámokat kaptak az egyik alapítvány támogatásával, hogy bekapcsolódhassanak az akkor még létező 

második gazdaságba. Itt arról most nem szólunk, hogy persze nem minden egyesület vagy alapítvány volt erre a 

sokszínű keresletre felkészülve, de nagyon is fel voltak készülve arra, hogy – főként az önkéntesek személyes 

kapcsolatait felhasználva – a megfelelő helyre beajánlják a menekülteket. A társadalmi kiscsoportok igen 

hatékonyan működtek tehát a szükségletek közvetlen kielégítése tekintetében. Az állami költségvetés által 

elkülönített letelepedési alap felosztásában is részt vettek. 

A szervezeti autonómia tárgyalásakor elkülönítettük az öntevékeny szervezeteket. A már említett három csoport 

– úgy tűnik – abból a szempontból is eltér egymástól, hogy milyen típusú szükségletek kielégítését vállalta. A 

menekültekből a menekültekért megszervezett egyesületek hangsúlyt fektettek a már ittlévők tájékoztatására 

(városnézés megszervezése, jogi tanácsadás, klubestek szervezése), valamint arra, hogy az otthonmaratottakkal 

folyamatos információs kapcsolatban maradjanak az áttelepülők. Fontos céljuk volt mindvégig az, hogy 

világossá tegyék a hozzájuk fordulók számára: Magyarországon nincs kolbászból a kerítés. Tevékenységüket jól 

illusztrálják az alábbi interjúrészletek: 

"Ha a klubtagok többen kérik, hogy egy témáról adjanak már felvilágosítást, akkor jönnének, de ez már nagyon 

régen fordult elő. A kéthetente megtartott foglalkozásokon stabilan 15-20 fő vesz részt. Még a nyáron is 

csináltunk egy pár Budapest városnézést, de ősztől szétment a régi csapat. Csak arra tudok gondolni, hogy akik 

régen idejártak, azok már megtalálták a helyüket, beilleszkedtek, baráti kört alakítottak ki, munkahelyen, 

lakóhelyen. De éppen a múlt alkalommal jött egy új csoport (10-15 ember). Egy népművelő kollega hozta őket 

egy tizenötödik kerületi munkásszállásról. Ők nagyon örültek ennek a lehetőségnek, többségük most jött át, újak 

és nagyon lelkesednek a klubért. A régiekből is vannak akik hűségesen jönnek, minden alkalommal itt vannak. 

(1990)" 

"... Régen még az otthoni információkat is itt szerezték be, ha valaki jött a faluból és elmesélte, hogy mi van 

otthon. Ez most már nem érdekes, most már inkább az itteni nehéz helyzetről beszélgetünk. Azt lehet mondani, 

hogy ez már olyan, mint egy bármilyen más klub, csak itt erdélyiek vannak. Hát most már látják, hogy ez nem a 

Kánaán. Van, hogy nem szeretik őket, vagy többet végeztetnek velük, mint velünk, persze van az ellentéte is, 

mikor ők hiszik azt, hogy nekik mindent szabad, mert ők menekültek. Ők is csak emberek, rosszak és jók. (1989)" 

A második csoportba sorolt alapítványok, egyesületek – akiknek munkáját a SZETA, az alternatív egyházak 

segítették kezdetben – hangsúlyozottan emberi jogi alapon szolgáltattak románoknak, cigányoknak éppúgy, mint 

a magyar nemzetiségűeknek. Igyekeztek igen aktívak lenni – az anyagi lehetőségeik függvényében – a 

telekvásárolásokban, munkaközvetítésben, és egyúttal támogatták a menekültek körében szerveződő mozgalmat 

(Romania Libera). A megkérdezett szervezetek vezetői külföldi támogatókat is szereztek, így kiegészíthették az 

életkezdéshez kiosztható összegeket. 

"Felmerült, hogy itt vannak ezek a menekültek, nincstelenek, szöktek és rossz körülmények között találják 

magukat, tehát valami dologi segítséget is kellene, hogy nyújtsunk. Így kezdődött el a karitatív működésünk. 

Eszmeileg, politikai elképzeléseinkben a demokratikus ellenzékhez állunk közel, vagyis a mostani SZDSZ 

szellemi irányához tartozunk. Megalakult az SZDSZ, és novemberben, a brassói lázadás első évfordulója 

alkalmából tartott tüntetésünket Grósz utolsó cselekedeteként szétverte. Ezt a tüntetést azért tartom fontosnak, 

mert itt alakult meg a Romania Libera. Ezt románok alakították meg, és mi állandó kapcsolatban voltunk velük. 

Volt augusztusban a Thököly úton egy éhségsztrájk, amiben mi erkölcsi támogatóként részt vettünk. A tüntetés 

szétverése kézzel foghatóvá tette az állam viszonyát a kérdéshez." (1988) 

"A pénzsegélyek elosztását mindig az határozta meg, hogy mennyire volt pénzünk, és nekik mennyire volt 

szükségük. Amikor volt pénzünk, akkor jobban adtunk egyedülállóknak is, a frissen érkezettet nem lehetett 

elküldeni egy fillér nélkül, hogy ne tudjon villamosjegyet venni, vagy egy darab kenyeret. A családosok jobban 

kaptak, egy-két-, vagy ha olyan volt a helyzet, akkor háromezer forintot is. Amit lehetett, igyekeztünk elintézni 

méltányossági alapon, pl. gyermekgondozási segélyt, nyugdíjkérelmet hivatalos úton elindítani. Felvilágosító 

munka is volt, ami nem eset nehezemre, mivel én a SZETA-ban is dolgoztam megalakulásától. Volt gyakorlatom 
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benne, hogy mit lehet kipréselni az államból. Amit lehetett, kijártunk telefonon, ami összeköttetés volt azt mind 

felhasználtuk. A lényeg az volt, hogy igyekeztünk mindenkivel személyre szólóan bánni, tehát nem volt az, hogy 

kinek mennyi jár, vagy hogy valami adható vagy sem." (1989) 

A harmadik csoportba sorolt házépítő egyesületek (álegyesületek) teljesen eltérnek az önkéntes egyesülések 

ideáltípusától, mivel első pillanattól fogva a hazai szociálpolitika lehetséges forrásait és az illetékes 

önkormányzat (kezdetben tanács) anyagi juttatásait vették célba. A támogatások megszerzése saját erőt is 

feltételezett, tehát szigorúan "gazdasági tevékenységet" folytattak. 

"Azt kellett volna eldöntenie az önkormányzatnak, hogy mennyiért adják a telkeket. 5 milliót a Menekültügyi 

Hivatal adott közműre, infrastruktúra fejlesztésre. Mire ezt a pénzt megkaptuk, addigra az érdiek elkezdtek 

filozofálni, hogy ennyiért nem adják. Abban maradtunk, hogy egy telekkel odébb ugyanarra  a közműre építünk. 

Nem az utca mellett, hanem beljebb adják a területet, s nem 3000-ért, hanem 3600-ért adják négyszögölét. Meg 

kellett venni a közterületeket is, amit az előző Tanácstól nem kellett megvenni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 

duplája lett a telekár. A 120 családból 60 van kijelölve, mivel a hercehurca miatt óvatosak voltunk, hogy hátha 

nem jön össze. Az első lépésben 70%-ban áttelepült és nemcsak Erdélyből, mert most már vannak a 

Szovjetunióból is áttelepültek, 30% pedig érdi lakos, hogy a helyiek ellenállása ne legyen nagy. A második 

lépcsőben fordítva, 30% az áttelepülteknek és 70% az érdieknek. 

A kijelölést úgy szerveztük, hogy a Menekültügyi Hivatallal megállapodásunk van, hogy a 15 millión kívül, mivel 

mindenki maga épít, s ezért az építkezés 30%-kal olcsóbb, és gyorsan megy, beengedik, ha eljön Erdélyből az 

építkező harminc rokona. Az is dolgozhat kalákában. A Hivatallal az volt a megállapodás, hogy ha az építő 

közösség megalakul, akkor a letelepedési alapból kérhető segély, amit egy összegben megkapnak, és utána már 

egyénileg történik az építkezés. Mindenkinek van egy kis magánpénze, kérhet mindent, mint egy magyar 

állampolgár, OTP-kölcsönt, vállalati kölcsönt, szociálpolitikai támogatást. 

A kijelölésnél a szempontjaink a következők voltak. Letelepedési alapból leginkább az igényelhet, akinek több 

gyereke van. Tehát a szociális szempont nálunk is érvényesült, annak ellenére, hogy tudjuk, nem biztos, hogy 

annak a legnehezebb, akinek mondjuk 3 gyereke van, hanem esetleg annak, aki egyedül van. Mert a sok gyereket 

mindenhol figyelembe veszik, sok kölcsönt kap, szükséglakást is adnak nekik. Másrészt figyelembe vettük a 

jelentkezési sorrendet is. Ha valaki jelentkezett, és úgy ítéltük meg, hogy nem fogja tudni önerőből megépíteni, 

akkor megpróbáltuk lebeszélni. Itt az kezdheti el az építkezést, akinek van pénze. Gyakorlatilag a piszkos 

anyagiak voltak az elsőrendűek. Végül is be kell vallani, hogy nem szociális meggondolásból kerültek előtérbe a 

gyerekesek, hanem az anyagiak miatt. Csak az szépen hangzik, hogy szociális meggondolás. Aztán vannak 

olyanok is, akik most jöttek, és jól meggondoltan előre átmentettek pénzt, s így most jobb helyzetben vannak. 

Olyan is van, akinek most van öt-hatszázezer forintja. Vannak olyan szakemberek, akiknek a vállalat adott 

ötszázezer forint kölcsönt, mert megérte, hogy hosszú időre lekösse őket. Ha volt egy orvos, akkor elhittük neki, 

hogy összehoz annyi pénzt, hogy építkezni tud majd. A diplomásokról is elhittük, hogy nem nekik havat 

lapátolni." (1989-1990) 

Az interjúrészletek egyúttal azt a tényt is illusztrálják, hogy az ökonómiai szempontok többnyire másodlagosak 

voltak. Egyes öntevékeny szervezeteknek még azt is sikerült, hogy a karitatív szolgáltatásokba gazdálkodó 

szervezeteket is bevonjanak – szimbolikus ellenszolgáltatás fejében. 

"Közben béreltünk egy lakást, egy háromszobás lakást. Ott mindig telt ház volt. Volt egy férfi, egy női és volt egy 

családos szoba. Több mint egy évig megvolt ez a lakás. A Delfin Tourist olcsón adta és nem emelte a béreket. 

Ők így gondolták, hogy segítenek minket. Havi 12.000 Ft-ért béreltük, ami már akkor is nagyon méltányos volt. 

Másfél évig ment ez így, aztán adtak egy másik lakást hasonló feltételekkel, de kicsit rosszabbat a Thököly úton. 

Ez azt hiszem ’90 január-februárban szűnt meg. Felmondtunk, mert mi akkor már elkezdtünk halódni, és nem 

volt értelme tovább tartani. 

Gondjaink lettek a hivatali helyiségükkel is. A Prokommersz Kft., akik kölcsön adták eddig a saját helyiségüket, 

már 89 elején leválasztott magának egy irodára valót, így felére csökken a mi működési terünk. Eddig nagyon 

áldozatkészek voltak, de most már úgy gondolták, ők megtették a magukét. Aztán már a mi helyiségünkbe 

pakoltak, hogy kell a hely, aztán kikapcsolták a telefont. Addig még a telefonért sem fizettünk. A végén már 

letagadtak minket, hogy ott vagyunk. Így húztuk ki a 89-es évet. Ennek ellenére hálás köszönet nekik." 

A szervezetek működésének megváltozása elsősorban azzal magyarázható, hogy a kormányváltozást követő 

intézkedések – vagyis a menekültügyek intézményi kereteinek, szabályainak kialakítása – után jelentős 

forráshiányt kellett tapasztalniuk. A pénz hiánya önmagában még nem jelenti azt, hogy az egyesületek, 
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alapítványok azonnal piaci tevékenységbe fogtak volna. A létükben fenyegetett csoportok mindenesetre 

pénzszerző akciókat szerveztek. 

Azok, akik még a helyiség bérleti díját sem tudták kifizetni, elsősorban patrónusaikhoz, az önkormányzathoz és 

a Menekültügyi Hivatalhoz fordultak. A forráshiány minőségileg más esete az, ha a segélyezésre szánt összegek 

fogytán a szervezet adománygyűjtő akciókba kezd. Az a tapasztalatunk s az interjúk is azt mutatják, hogy az 

alapítványok – talán mert működésük a vagyonnal, adományokkal veszi kezdetét – sokkal otthonosabban 

mozognak a potenciális adományozók között, s nem csupán más alapítványok támogatásáért jelentkeznek 

pályázataikkal. 

"A helyiségbérletet próbáljuk úgy megoldani, hogy pályázatokat nyújtunk be. Például megpályáztuk a 

Közművelődési Alapnál, de nemleges választ kaptunk erre is. Most az Illyés Alapítványt pályáztuk meg. Itt is 

nemleges volt a válasz. Talán a harmadik bejön, az Etnikai Kisebbségi Kollégium pályázata. A másik irány, 

amivel próbálkozunk, a vállalkozásé. A helyzet úgy áll, hogy a FIDESZ-szel közösen lett volna egy építkezés. De 

a FIDESZ feladata ezt a dolgot mindenestre halogatják, vagy nem is tudom. Nekik ez most nem annyira sürgős. 

Gyakorlatilag egyedül kellett tovább csinálnom." 

"A pénzt végül is a Mezőbanknál helyezték el, amely nagylelkűen még hozzáadott 500.000 Ft-ot. A tőke kb. 

kétmillió összesen." 

"Szerették volna, ha az egyházak rendszeresen támogatják, és külföldről is szerettek volna pénzeket. Ez végül 

nem jött be igazán. De adott pénzt a TDDSZ, több bank, akiket T.E. bankszociológusi munkája során megismert. 

A külföldi magyarok nemigen akartak fizetni. Reménykedtek a bankárok külföldi kapcsolataiban, de ezt a 

megváltozott politikai helyzet elsöpörte." 

A megkérdezett szervezetek között egy olyan példát találtunk, amelyiket profi adománygyűjtő akciónak 

nevezhetünk, bár adminisztratív nehézségeket itt is le kellett küzdeni. 

"A híres képzőművészeti aukció és kiállítás 89 januárjában volt. A bevétel kb. két millió Ft volt. A Képzőművész 

Szövetség azért, hogy rajta keresztül menjen a gyűjtés, az 1 millió Ft-on felüli rész valahányad részét kérte. Erre 

az előszerződésre azért volt szükség, mert mi mint féllegális szervezet, egyedül nem tudtuk volna az aukciót 

megcsinálni. Nem ment volna ilyen nagy nyilvánosság előtt, nem lett volna ott a TV stb. Úgy viszont nem érte 

volna el a célját. Mi magunk legfeljebb egy magánlakásban rendezhettünk volna, és akkor bejön az összeg 

századrésze. Az előszerződésben mi viszont kikötöttük, hogy csak a mi céljainkkal megegyező célra 

használhatják ők is a pénzt, pl. a menekült képzőművészek számára. 

A kétmillió Ft egy része még mindig a bankban van. Azt hiszem 6-700 ezer forint az, ami a Képzőművész 

Szövetségé, nekünk kb. van egy 300 ezer Ft-unk, ami nincs felhasználva. A többi elment segélyezésre, 

lakásbérletre stb." 

A pénzeszközök folyamatos biztosítását több egyesület úgy képzeli, hogy tagjai számára különféle piacképes 

tanfolyamokat szervez. Angol nyelvet, számítástechnikát tanulhat, aki akar és meg is tudja fizetni. A 

megkérdezettek között volt egy olyan alapítvány, amelyet még a Német-kormány hozott létre a határon túliak 

megsegítésére. Az új kormány némileg módosította az alapítvány "alkotmányát", és lényegesen átalakította a 

kuratóriumot (a kormánypárti értelmiség prominens képviselői döntenek az adományokról). Ez az alapítvány is 

rákényszerül forrásainak bővítésére, kétségtelenül – a tanfolyamszervezésnél sokkal nagyratörőbb – üzleti 

vállalkozással is. 

Tavaly 15 millió Ft költségvetési támogatást kaptak, jövőre 30 milliót várnak. Mégegyszer ennyit adományokból 

szedtek össze, azon kívül pedig 15 millió Ft-nak megfelelő természetbeni adományt. Nyugatról nem túlságosan 

nagy összeget, 15.000 dollárt kaptak. Szeptemberben módosították az alapszabályt, hogy a gazdálkodásra is 

feljogosítson, de ehhez nagyobb összegre volna szükség. Olyan vállalkozást képzelnének el, mint közös 

könyvkiadás, vagy hasonló. Egyelőre egyetlen vállalkozás jellegű dologba fogtak bele: a Gulyás testvérek Széki 

filmjéhez úgy adtak 500.000 Ft-ot, hogy koprodukciós szerződést kötöttek, így majd részesülnek a forgalmazás 

hasznából. De nem valószínű, hogy a Gulyás testvérek filmje túlságosan nagy tömegeket vonzana. A 

gazdálkodással kapcsolatban sok vita van. Dilemma, milyen nyomást próbáljanak gyakorolni, lehet hogy ha 

megfelelő pénzeszközhöz jutnának egyszer, akkor már meg tudnának élni. Ugyanakkor tisztában vannak a 

kényes pénzügyi helyzettel.31 

                                                           
31 * A fenti alapítványt nem vontuk be az elemzett szervezetek körébe, mert nem tekintjük civil kezdeményezésnek, ha a kormány a 

költségvetésből exkluzív alapítványt tesz. A célul kitűzött támogató tevékenység is meglehetősen szűk körben érint kedvezményezetteket, 
különösen a kultúra és a művészetek, a hagyományápolás területén. 
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A fenti pénzszerzési akciók főként azért kezdődtek, mert világossá vált az egyesülések számra, hogy kemény 

költségvetési korláttal kell hosszabb távon számolniuk. Feltűnő azonban, hogy az öntevékeny egyesületek 

támogatók közül hiányoznak a hazai vállalkozók, a privát gazdálkodói szféra. Mivel adataink nem 

reprezentatívak, ezt lehetne akár véletlennek is tekinteni. Megjegyezzük azonban, hogy a piacgazdaságok 

polgárosodási tendenciáival foglalkozó kutatók vélekedése szerint az elsőgenerációs vállalkozók mindenekelőtt 

meggazdagodni szeretnének, az adakozás, jótékonykodás csak a következő generációk számára lesz 

természetes. 

Az ökonomizálódás ideáltípusát leginkább két szervezet közelítette meg, az egyik alapítvány, a másik egy 

egyesület. Meglepő, de mindkét szervezet a munkaközvetítés piaci elven való megszervezésében vesz részt, 

igen aktívan. Az egyesület eredetileg politikai, ideológiai célokat követő szerveződés volt, mára úgy látják, hogy 

az erdélyiek érdekeit úgy képviselhetik legjobban, ha biztosítják számukra az áhított magyarországi 

munkavállalást. Az egyesület ezért tagjainak olyan szolgáltatást nyújt, amely lehetővé teszi az itteni legális 

munkavégzést (engedélyeket, felkéréseket küldenek megbízóiknak, akik a román hatóságokkal el tudják intézni 

az itteni munkavállalás engedélyezését). A munkaközvetítés nem szigorúan, de egyesületi tagsági viszonyhoz 

kötött. A közvetítő egyesület munkaadóként lép fel a romániai hatóságoknál, de a már engedélyezett 

munkavállalás legtöbbször további közvetítés útján valósul meg, vagyis a kiengedett munkavállalót továbbadják 

a magyarországi munkáltatóknak. Az egyesületi tagsági díjon kívül felszámolnak még közvetítési díjat is. 

Az alapítvány eredetileg a határon túl élő magyar művészek támogatását tűzte ki célul. Az alapítók 

főfoglalkozásként külföldi művészeket impresszáltak. Azért választották az alapítványi formát, mert 

reménykedtek: egy alapítvány számára könnyebb pénzt szerezni. Nem sikerült. Így a művészek segítése 

egyelőre elmaradt. 

"Júliusban kibővítettük a tevékenységünket, és ma elsősorban munkanélküliek támogatásával és közvetítésével 

foglalkozunk. Kizárólag külföldön próbálunk nekik munkát szerezni, de ezt is nonprofit tevékenység keretében. A 

feltételek: megpróbálnak bizonyos összegért munkalehetőséget találni az illetőnek, ő pedig a bruttó fizetése 4%-

át odaadja az alapítványnak. Ezt az összeget is munkahelykeresésre fordítjuk." 

Erdélyieket is közvetítenek. A román állampolgárok gyakran előnyt élveznek, mert megbízhatóbbak és 

igénytelenebbek, mint a magyarok, és a többségük tud vagy angolul, vagy franciául, míg a magyarok egyik 

nyelven sem tudnak. 

Nehéz dolguk van, a külföldi munkáltatók igyekeznek az árakat a végtelenségig leszorítani. A munkaközvetítés 

sok helyütt állami monopólium, és mindenütt van saját munkanélküli is, különösen Németországban, amely az 

egyik legfrekventáltabb terület. Időközben két irodát nyitottak Magyarországon (Egerben és Szegeden), és most 

készülnek egyet nyitni Németország nyugati felében. Ott él egy magyar, akivel kapcsolatban állnak, és aki 

magára vállalta az ottani álláskeresést, annak fejében, hogy osztoznak a kiközvetítettek által fizetett 4%-on. 

A karitatív tevékenység piacivá válásának "tiszta" esetei azt mutatják, hogy a munkaközvetítés jó üzletnek 

látszik. Kétségtelen, hogy a magyarországi, viszonylag jobb életkörülmények sokakat vonzanak Romániából. 

Sokan engedély nélkül, turistaként vállalnak alkalmi fekete munkát, vállalva ezzel a kockázatot, hogy a 

munkaadó végtelenül kizsákmányolja őket, és betegség esetén nincs kihez fordulniuk, vagyis minden téren 

kiszolgáltatottak. Kevésbé kockázatos, ha munkavállalási engedélyük van. Így kiszolgáltatottságuk lényegesen 

csökkenthető. 

E probléma megoldása előbb-utóbb politikai rendezést kíván. Sokan vitatják ugyan annak a várható 

megoldásnak a helyességét, hogy államközi szerződés keretében rögzíteni kellene kontingenseket, amelyek 

meghatározott szakmákban meghatározott létszámú foglalkoztatottakra vonatkoznának. Ez bizonyára sokkal 

alacsonyabb létszám lenne, mint a ma itt dolgozóké, de gazdasági kiszolgáltatottságuk feltétlenül csökkenne. Ha 

egy ilyen gazdaságpolitikai akcióban a kormányzat szerepet szánna valamelyik ma működő öntevékeny 

egyesülésnek, az az egyesülés tiszta típusú politizálódását, esetleges közvetítői monopóliummá válását, a 

kényszertagság intézményének meghonosodását jelentené. Mindezt csak gondolatmenetünk teljessége céljából 

vetettük fel, ez irányú politikai próbálkozások – ha egyáltalán komolyabban felvetődtek – igen embrionális 

állapotban lehetnek. 

A hazai politizálódási tendencia – a fentivel ellentétben – nem az öntevékeny szerveződés megerősödéséhez, 

tevékenységének professzionalizálódásához vezet, hanem a segítő munka ideiglenes vagy végleges feladásához. 

A hazai rendszer-átalakítás ugyan – úgy tűnik – rendkívül sok közéleti "aktivistát" termelt, azonban nem eleget: 

a politikai pártok megerősödése, a helyi önkormányzatok létrejötte, a parlamenti választások – mivel mindez 
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szinte egy időben történt – elvonta a segítőket – főként a vezető személyiségeket – az öntevékeny 

szervezetektől. Nem a szervezetek, hanem aktív tagjaik "politizálódtak". 

Az erdélyi menekültekkel foglalkozó szervezetek – melyek napjainkban nemigen találkoznak a szó eredeti 

értelmében vett "menekültekkel" – hazai aktivitása nemcsak a "személyzeti okok" miatt csökkent. A romániai 

forradalom megváltoztatta a szerveződések célját: mint az alábbi interjúrészlet is mutatja, a rövidtávú, azonnali 

problémamegoldás helyett a hosszú távú, az otthonmaradást preferáló segítségnyújtás került a középpontba. 

"1989 végén, Ceausescu bukása után megváltozott az alapítvány célja. A továbbiakban nem volt cél az, hogy az 

áttelepülést segítsük, hanem a romániai magyar szellemi életet igyekeztünk támogatni. Aki itt megtelepszik, az 

biztosan nem fog már hazamenni. De ha ott sikerül javítani a körülményeket, talán kevesebben fognak átjönni. 

Ezen túl segítjük az ottaniak nyelvtanulását és érintkezését a modern kultúrával, közgazdasági és bankismeretek 

elsajátítását, amely hozzásegíti őket, hogy csatlakozzanak az európai kultúrához. Pillanatnyilag a megfelelő 

gazdasági kapcsolatokhoz nincs sem infrastruktúra sem tudás. 

1989 végén nyitva volt a határ, ott volt az egész világ, mi 22-én mentünk ki az első rakománnyal. A regionális 

TV-Rádió működtetéséhez kamerákat, hangberendezéseket, kazettákat, stb. vittünk. Marosvásárhelyen a pogrom 

idején ezekkel készítették a jól ismert felvételeket. 

Később a kivitel nehezebb lett, de még ma is megvannak az utak. Egyházi ajándékozó levéllel szinte bármit ki 

lehet vinni. 

A kivitel jelentős része volt számítógép. Kaptunk leselejtezett gépeket pl. az OKHB-tól és másoktól is. A 

számítógépeket vagy tulajdonba adtuk, elsősorban egyházaknak, vagy használatba számítógépes kluboknak. 

Legalább hét városban működik számítógépes klub. Volt olyan is, hogy a számítógép-tanfolyammal 

összekötötték az angol nyelv tanulását: az mehetett számítógépet tanulni, aki angolul is tanult. 

A lekötött pénz kamataiból ösztöndíjakat kaptak, vagy azoknak az útiköltségét fedeztük, akik ide jöttek tanulni. 

Tíz fiatalt áthoztunk bankokba és közgazdasági intézményekbe dolgozni, mert ott nincs közgazdászképzés 

egyáltalán. 

Kevés olyan szerveződést találtunk, amely a fentihez hasonló szakszerűséggel intézi a külügyeket. Az egyház, 

mint potenciális partner, a polgári szerveződések ottani legszalonképesebb patrónusa, igen kooperatív. Az egyéb 

civil romániai kezdeményezésekről csak igen hézagos ismereteink vannak. A kulturális területről az interjúkból 

az derült ki, hogy a magyar kisebbségi értelmiség megosztott. A magyar kormány elképzeléseivel egyetértő 

kinti politikai szerveződések nemcsak a kormány alapítványaitól, hanem másoktól is könnyebben segítséget 

kapnak, mert Magyarországon ők az ismertebbek. 

Egyes alapítványok vállalkozások kinti megszervezésével javítani próbáltak az ottaniak helyzetén (pl. 

papírgyárat akartak építeni), ez azonban a bizonytalan gazdasági szabályozók és környezet miatt meghiúsult. 

Tervek születtek arra is, hogy a román és a magyar vállalatokat gazdasági kapcsolataik kiszélesítése céljából egy 

egyesületi konferencián hozzák össze a hazai Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma támogatásával. 

A gazdasági ábrándok meghiúsulása mindenesetre elgondolkodtatta az érintetteket: a magyarországi tőkeexport 

első lépéseinek megtétele talán mégsem alapítványi feladat. 

2.5. Összegzés helyett... 

A Romániából jött áttelepülőket támogató megkérdezett szervezetek – alapítványok és egyesületek – 

tevékenysége 1988 és 1992 között részben az áttelepülés okaiban, részben az okok minősítésében bekövetkezett 

változások hatására gyökeresen átalakult. Kezdetben a szükséges gyorssegélyek iránt igen nagy volt a kereslet, 

manapság inkább a hosszabb távú egzisztenciateremtés és/vagy a hazaiak, a Romániában maradt család anyagi 

segítésének feltételeit kell Magyarországon megteremteni. A támogató szervezetek egy része követte ezt az 

igényt, "piacosította" szolgáltatásait, professzionalizálta működését – és fenn tudott maradni szervezetként. 

Formálisan – pénzügyi-elszámolási szempontból feltétlenül – igyekeznek a nonprofit szervezetek kritériumait 

(értsd: ennek előnyeit) megőrizni. A legális hazai piacok között, ahol az áttelepülni akarók akár eladóként, akár 

vevőként megjelenhetnek, a legélénkebb a munkaerőpiac, hiszen a Magyarországon munkát keresők 

legfontosabb gazdasági erőforrása a munkaereje. A romániaiakat támogató szervezetek munkaerő-piaci 

szolgáltató tevékenységének "életképessége", ez irányú szakszerűsödése ezzel magyarázható. (Az áttelepülőket 

elvileg érintő lakás- ill. ingatlanpiac, az oktatási és egészségügyi szolgáltatások piaca azért nem válhatott eddig 

az említett szervezetek stabilizáló tényezőjévé, mert ezeken a piacokon ők nem fizetőképesek.) A piacivá és 
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szakszerűvé válást mint stabilizáló lehetőséget "választó" szervezetek anyagi függetlenségük okán kevésbé 

vannak más szervezetek támogatására utalva. 

A gazdasági és szervezeti stabilizálódás másik útja a kormányzati, önkormányzati szervezetek vagy más 

alapítványok, egyesületek támogatásának megszerzése, ami – mint korábban már láttuk – paradox módon éppen 

az alapítványok működésének autonómiáját csökkentheti. Úgy látjuk, hogy a sikeres stabilizálódásban sokkal 

kisebb súlyú a szervezet politizálódása, politikai, explicit érdekkifejező céljainak megfogalmazása. Ezt azzal 

magyarázzuk, hogy a hazai politikai szférát az ideológiák és a pártok tagolják, és kisebb jelentősége van a civil 

szféra pragmatikus problémakezelést igénylő aktivitásának. 

Bizonyos szervezetek aktivitása a vizsgált időszakban alábbhagyott. Ez több tényező együttes hatásával 

magyarázható. Kimerültek az ősforrások: elfogyott a pénz és a támogatók kedve, ideje, mára már másként látják 

a Romániából érkezők rászorultságát, az aktivisták most másutt aktívak, vagy a szervezet laza koalíció maradt 

mindvégig, el sem jutott abba a fejlődési fázisba, amelyben megszilárdulhatott volna. 

A harmadik szektor vizsgálatban megkérdezett valamennyi szereplőjének szüksége van a partnerek – akár az 

állam, akár a piaci szervezetek, vagy másik harmadik szektorbéliek – támogatására, mert e nélkül egyszerűen 

nem létezhet. Az öntevékeny civilek anyagi erőforrásai ehhez nem elegendők. Autonóm létük biztosítékainak 

kialakítása pedig a politikai kapitalizmus megteremtőinek felelőssége. 

3. Vázlatos összegzés 

Intézmények elemzése 

Szervezet 

• Racionális keret 

• Eldobható eszköz 

• Hatékonyságorientált 

• Kevéssé fontos az ember 

• Szolgáltatásorientált 

Intézmény 

• Értéktelített 

• Adaptív 

• Rugalmasan reagál 

• Szolgáltatás 

Függő helyzetbe hozzák az embert 

Pl.: egy újság eltűnése; Mézes Mackó, Röltex, Közért 

Intézmény – szervezet (Perrow) 
 

 
Szervezet Intézmény 

Rugalmatlan (belső 

értékforrások) 
Eszközszemlélet: Racionális, 

gépesített, szakemberek 
Elkötelezett közösség 

Identitástudat, cél, önző versengés 

Rugalmas (külső értékforrások) Sodródás-szemlélet: 

Opportunizmus, célra orientált 

vezetés nélkül 

Adaptivitás, rugalmasság, 

közösségi értékek 



 4. témakör: Institucionalista modell  

 88  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Institucionalista paradigma 

• Történet, természetes változások 

• Organikus lét 

• Nem az, aminek látszik – ami mögötte van… 

Értékek, hálózatok + intézmény 

• Építik 

• Bomlasztják 

példák: kisegítő iskolák (nem fogyatékkal élő gyerekek járnak oda, akik erre rászorulnak, hanem nehezen 

kezelhető, szociálisan hátrányos helyzetben lévők); 

Hozzájárulás a szervezetelmélethez: 

• Sokféleséget hangsúlyoz (autonóm, heteronóm) 

• A szervezet önálló entitás 

• A környezet fontos: értékkövetés, célkövetés, alkalmazkodás 

Selznik kettős elemzése 

• Adminisztráció  ráció érvényesítése 

• Intézményesülés  értékek, adaptáció 

• Rugalmas vagy rugalmatlan szervezetek 

A Modell 

• Funkció + Struktúra 

• Intézményi elemzés = az egész szervezet van a fókuszban 

• Szerves, organikus egész 

Felépítés: 

• Folyamatok vannak esetekből épül össze. 

• Sok folyamat van (termelés, adminisztráció, kommunikáció) Melyik a fontos??? 

• Eseteket kell leírni  aprólékos, dokumentált munkák + 

• Értékekre figyel. 

Története van 

• A szervezetnek története van 

• Múltból ered… 

• Természetes módon alakul, fejlődik 

• De ezt alakítjuk is, tervezzük. 

Pl.: templom 

Leleplező hagyomány 
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• Az intézmény nem pont az, aminek látszik. 

Pl.: állami dotációk rendszere (szoc.) 

• Legkedveltebb paradigma a 60-as évektől máig (összeesküvés-elméletek táptalaja) 

• Példák: Kívánatos vakok, Munkahelyteremtés 

Következtetés - értelmezés 

• A szervezet a túlélés és a növekedés érdekében elárulja eredeti céljait. 

• Saját példa – alapítványok, egyesületek az erdélyi menekültek segítésére. 

Perrow hozzájárulása (tábla) 

• Vannak rugalmatlan intézmények is. 

• A szervezettel való azonosulás torzítja a tagságot. 

• Információ  hatékonyság  de lehet azt nem felhasználni. 

• A vezető kezében ESZKÖZ  a szervezet. 

Morális buktató 

• Korlátozott racionalitás  szörnyű szervezetek 

• Institucionalisták  értékekről beszélnek, az elit kisajátíthatja az intézményt (kisugárzás, torzítás is lehet) 

McDonaldizáció 

• Környezeti kölcsönhatások. 

3.1. Feladat 

Mitől lesz egy iskola intézmény? 

3.2. Megoldás 

A válaszban az intézményi tulajdonságok felsorolását várjuk; A szervezet történetébe ágyazva kell kifejteni a 

lényeget, ki kell térni arra is, hogy az intézmény-szervezet miként alkalmazkodik; a hagyományok miként 

segítik a funkció betöltését és a diszfunkciók elfedését: „leleplező hagyomány‖. 
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7. fejezet - Szervezetek modern 
elméletei 
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8. fejezet - 5. témakör: 
Magatartástudományi és 
neoweberiánus döntéselméleti 
magyarázat 

1. Magatartástudományi magyarázat 

Ez az elmélet a szervezeten belüli döntésekre koncentrál. A szervezetek célja a túlélés, a túlélési törekvések 

sikerének valószínűsége változó a korlátozott racionalitás alapján. A döntésekre többé vagy kevésbé bizonytalan 

és változékony környezetben kerül sor. A döntéselméleti megközelítéseket részletesen a neoweberiánus 

szervezeti magyarázatok fejezetben tárgyaljuk. 

Ugyancsak ez az elmélet foglalkozik a szervezethez való csatlakozás kérdéseivel: mit mérlegelnek a tagok, ha 

csatlakoznak a szervezethez (vagy nem csatlakoznak, esetleg elhagyják azt). A döntések, megfontolások 

természetét vizsgálja az elmélet, például azt, milyen áldozatokat, hozzájárulásokat kell szolgáltatnia a szervezet 

számára, s mit kap cserébe – milyen eszközökkel ösztönzi a szervezet a részvételt. (Ez a megközelítés a 

hozzájárulás-ösztönzési egyensúly vizsgálata.) A  magatartás-tudományi döntéselmélet a formális szervezetet 

mint személytelen rendszert definiálja, a szervezeti tagok nem a szervezet részei, hanem lényegében a környezet 

tényezői. 

Összefoglalva: A magatartástudományi és a neoklasszikus (neoweberianus) megközelítés mind a korlátozott 

racionalitás és a racionális döntés-elmélet alapján áll, de vannak különbségek. 

Mielőtt a különbségekre rámutatunk, vegyük sorra az első megközelítés jellemzőit! 

A magatartástudományi elmélet szerint a szervezetek nem emberekből, gépekből stb. állnak, hanem 

cselekedetekből. Tudatosan koordinált cselekedetekből. A szervezet cselekvések rendszere, a szervezet külső 

környezetének részei is tehát az emberek. Az emberek a szervezetek tagjaként szervezeti emberré válnak. A 

szervezeti ember nem önálló és független, hanem a szervezetben elszemélytelenedik, viselkedését nem saját 

magánszempontjai, hanem a szervezet szempontjai irányítják. Ezek az emberek részesei, résztvevői lesznek a 

folyamatoknak, és mint résztvevők hozzájárulnak a szervezeti túléléshez, s ezért kapnak is ellenszolgáltatást a 

szervezettől. Mivel a szervezet túléléséhez, stabilizálásához a vele (piaci) kapcsolatban levő szereplők is 

hozzájárulnak, a szervezet határai kitágulnak az elmélet szerint, mert a szervezet a cselekvések személytelen 

rendszerét jelenti. A résztvevők személye esetleges és nem is számít. 

Számít viszont, hogy a részvételről és a hozzájárulásokról hozott döntések egyensúlyt hoznak-e létre a 

szervezetben. Itt a kérdés a szervezet fennmaradása, a vitalitása, túlélése. A formális szervezetek léte tehát attól 

függ, hogy a szervezetbe belépők számára az ő hozzájárulásaik mértékében biztosít-e a szervezeti cselekvési 

rendszer megfelelő jutalmakat, „kifizetéseket‖, s ezek egybeesnek-e az egyének motivációival, szükségleteivel 

és az észlelt alternatívákkal. (Például materiális, nem materiális ösztönzők közötti választás kérdése.) A 

szükségletek és egyéni motivációk kérdéseivel a szervezeti pszichológia foglalkozik. A szociológiai kérdések a 

szervezeten belüli konfliktusok természetét és a csoportok magatartását vizsgálják. 

2. Szemelvény:Albert O. Hirschman: Kivonulás, 
tiltakozás és hűség (részlet) 

2.1. Hogyan reagálnak a vállalatok, szervezetek és államok 
hanyatlására az érintettek1 

                                                           
1 Szociológiai füzetek 34. 1984. 9-13. p. és 42-57. p. KIEMELÉSEK: Czakó Á. 
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Nincs olyan gazdasági, társadalmi vagy politikai rendszer, amelyben az egyének, üzleti vállalkozások, vagy 

általában a szervezetek ne sértenék meg néha a hatékony, racionális, törvénytisztelő, erényes vagy egyéb módon 

funkcionális viselkedés szabályait. Bármilyen jól vannak is kigondolva egy társadalom alapvető intézményei, 

mégis megtörténik, hogy bizonyos cselekvők – esetleg akaratlanul – nem felelnek meg a viselkedésükkel 

szemben támasztott követelményeknek. Minden társadalom megtanulja, hogy miképpen élhet együtt bizonyos 

mértékű diszfunkcionális vagy szabálysértő viselkedéssel, ám a szóban forgó viselkedési megnyilvánulások 

csak akkor tarthatók korlátok között, s csak akkor nem vezetnek általános hanyatláshoz, ha a társadalom képes 

arra, hogy olyan erőket mozgósítson, amelyek minél nagyobb számú megtévedt cselekvőt terelnek vissza a 

társadalmi intézmények megfelelő működéséhez szükséges viselkedési szabályok követésének útjára. Most 

azoknak az erőknek a számbavételére teszünk kísérletet, amelyek a gazdaságban fejtik ki hatásukat; a 

megalkotandó fogalmakról azonban kiderül, hogy nemcsak az üzleti vállalkozásokhoz hasonló gazdasági 

auktorokra alkalmazhatjuk őket, hanem számtalan más, nem-gazdasági jellegű szervezetre és szituációra is. 

Míg a moralisták és a politológusok nagyon sokat foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy miképpen óvhatnák meg 

az egyéneket az immorális viselkedés, a társadalmakat a fölbomlás, a kormányokat a hanyatlás veszélyeitől, a 

közgazdászok alig szenteltek figyelmet a gazdasági aktorok jóvátehető botlásainak. Két oka volt ennek a 

mulasztásnak. 

Az első: a közgazdászok vagy azt föltételezték, hogy a gazdasági aktorok tökéletesen és megrögzötten 

racionálisak, vagy pedig azt, hogy racionalitásuk szintje – a legrosszabb esetben is – állandó. Egy vállalat 

teljesítményének romlása például vagy abból fakad, hogy a kínálati és keresleti feltételek a vállalat számára 

kedvezőtlenül alakulnak, miközben a vállalat profit- (növekedési ráta vagy egyéb) maximalizáló képessége és 

hajlandósága változatlan marad, vagy pedig abból, hogy a vállalat "maximalizálás képessége és hajlandósága 

csökken", s a kínálati és keresleti tényezők nem változnak. Az utóbbi értelmezés rögtön fölveti a kérdést: vajon 

miképpen lehetne visszaállítani a vállalat maximalizálási képességének eredeti szintjét? A szokásos értelmezés 

azonban az előbbi, s ebben az esetben az objektív kínálati és keresleti feltételekben bekövetkezett változások 

visszafordíthatósága már sokkal kétségesebb. Más szóval: a közgazdászok rendszerint föltételezték, hogy az 

elmaradó (vagy előreszaladó) vállalat "jó okkal" marad el (vagy szalad előre), s a könnyen "jóvátehető botlás" 

fogalma érthetetlen marad számukra. 

A második: A közgazdászok mulasztásának másik oka kapcsolatban áll az elsővel. A kompetitív gazdaság 

hagyományos modelljében a botlások jóvátételére valójában nem is nagyon van szükség. Ha egy vállalat veszít 

a kompetitív küzdelemben, piaci részesedését és termelési tényezőit tüstént átveszik más – alkalmasint új – 

vállalatok, s előfordulhat, hogy a források allokációja hatékonyabb lesz, mint korábban volt. Ezzel az 

elképzeléssel a fejében, a közgazdász megengedheti magának, hogy sokkal nagyobb egykedvűséggel szemlélje 

saját ügyfelei (például a gazdasági vállalkozások) botlásait, mint akár a moralista, aki meg van győződve 

minden egyes ügyfele (minden egyes individuum) önértékéről, akár a politológus, akinek az ügyfele (az állam) 

egyedi és pótolhatatlan. 

Miután a föltártuk a közgazdászok mulasztásának okait, rögtön megkérdőjelezhetjük a szóban forgó mulasztást 

igazolni hivatott álláspont helyességét: az az elképzelés ugyanis, miszerint a gazdaság egy olyan, tökéletesen 

kompetitív rendszer, amelyben az egyes vállalatok sorsának alakulása kizárólag a komparatív előnyök 

változásaitól függ, egészen biztosan nem felel meg a valóságnak. Először is itt vannak a gazdaságnak azok a 

mindenki által  ismert, hatalmas területei, amelyekre a monopóliumok, oligopóliumok és a monopolisztikus 

verseny uralma a jellemző: a szóban forgó gazdasági szférában tevékenykedő vállalatok teljesítményének 

romlása többé-kevésbé állandósult és halmozódó eredménytelenséghez, illetve hanyagsághoz vezethet; erre az 

állapotra pedig a közgazdásznak ugyanolyan aggodalommal kell tekintenie, mint amilyen aggodalommal a 

politológus észleli, hogy az általa tanulmányozott politikai közösség épségét belső viszály, korrupció vagy 

unalom fenyegeti. Az elmaradó vállalatok jobb teljesítményre sarkallásának lehetőségét azonban ott sem 

indokolt figyelmen kívül hagyni, ahol valóban lendületes verseny folyik. Azokban a gazdasági szektorokban, 

amelyekben nagyszámú – hasonló feltételek mellett működő – vállalat versenye folyik, az egyes vállalatok 

teljesítményének hanyatlása éppúgy fakadhat véletlen, szubjektív okokból, mint a költség- és árfeltételek – 

állandónak tűnő – kedvezőtlen megváltozásából. Mivel a véletlen, szubjektív tényezők hatása megfordítható, 

illetve kiküszöbölhető, bizonyos korrekciós mechanizmusok talán mérsékelhetnék az előbbi hatásokkal járó 

társadalmi veszteségeket és emberi szenvedést. 

Itt néhányan közbevetik majd, hogy maga a verseny is effajta korrekciós mechanizmust jelent. Vajon nem 

azt szoktuk feltételezni, hogy a verseny ―serényebbé teszi‖ a vállalatokat? Ha pedig a vállalat már tévedett, 

akkor vajon nem a csökkenő jövedelem és a versenyben való végleges lemaradás veszélye készteti a vállalat 

vezetőit arra, hogy erőfeszítéseket tegyenek a korábbi teljesítményszint visszaállítására? 
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Kétségtelen, hogy maga a verseny is fontos korrekciós mechanizmust alkot. Az elkövetkezőkben azonban 

amellett érvelünk, hogy 

1. nem történt meg a verseny említett funkciójából fakadó következmények módszeres feltárása, valamint 

2.  amellett, hogy létezik egy másik, fontos, alternatív mechanizmus is, amely vagy a verseny 

kiegészítéseképpen lép működésbe, vagy pedig akkor, ha a kompetitív mechanizmus csődöt mondott. 

Érvelésünk során egy olyan vállalatból indultunk ki, amely értékesíthető termékeket állít elő bizonyos 

fogyasztók számára; gondolatmenetünk azonban jórészt olyan szervezetekre (önkéntes társulásokra, 

szakszervezetekre vagy politikai pártokra) is érvényes lesz, amelyek pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak 

szolgáltatásokat tagjaik számára. Föltesszük, hogy a vizsgált vállalat vagy szervezet teljesítménye hanyatlani 

kezd. A teljesítményromlásnak olyan, közelebbről meg nem határozott, véletlen okai vannak, amelyek nem elég 

kényszerítő erejűek vagy tartósak ahhoz, hogy megakadályoznák a korábbi teljesítményszint visszaállítását – 

amennyiben a vállalat vezetői elegendő figyelmet és energiát fordítanak erre a feladatra. A teljesítmény 

hanyatlása a tipikus és általános esetben, azaz mind a vállalatok, mind a szervezetek esetében, az előállított 

termék vagy szolgáltatás minőségének abszolút és viszonylagos romlásában fejeződik ki. A vállalat vagy 

szervezet vezetése ilyenkor két úton szerezhet tudomást az elkövetett mulasztásokról: 

1/ Néhány fogyasztó beszünteti a vállalat termékeinek vásárlását, illetve bizonyos tagok elhagyják a szervezetet; 

ezt nevezzük kivonulási opciónak. A folyamat eredményeképpen a bevételek csökkennek, a taglétszám 

visszaesik, s a vállalat vagy szervezet vezetésének módot és lehetőséget kell találni arra, hogy jóvátegye azokat 

a mulasztásokat, amelyek tömeges kivonuláshoz vezettek. 

2/ A vállalat fogyasztói, illetve a szervezet tagjai közvetlenül is kifejezhetik elégedetlenségüket: vagy a vállalat, 

illetve a szervezet vezetőségének, vagy a fölöttes hatóságnak, vagy pedig – általános tiltakozás révén – 

bárkinek, aki hajlandó meghallgatni őket. Ezt a lehetőséget tiltakozási opciónak nevezzük. A folyamat 

eredményeképpen a vállalat vagy a szervezet vezetőségének ismét kísérletet kell tennie arra, hogy föltárja az 

elégedetlenség okait, s orvosolja az érintettek panaszait. 

Az említett két opció összehasonlító elemzésére s a köztük fennálló kapcsolatok tisztázására teszünk kísérletet. 

Vizsgálódásunk során effajta kérdésekkel foglalkozunk: 

a. vajon a kivonulási opció milyen feltételek mellett szorítja háttérbe a tiltakozási opciót, és megfordítva? 

b. Hogyan fest vajon a két, kiigazítási mechanizmusként felfogott opció viszonylagos hatékonysága? 

c. Milyen helyzetekben játszik szerepet mindkét opció? 

d. Milyen intézmények révén tökéletesíthetnénk a két, kiigazításként felfogott opció működését? 

e. Vajon azok az intézmények, amelyek a kivonulási opció működését lennének hivatva tökéletesíteni, 

összeegyeztethetők-e azokkal az intézményekkel, amelyek révén a tiltakozási opció működését kívánjuk 

javítani. 

2.2. Kivonulás és tiltakozás: a gazdaság(elmélet) és a 
politika(tudomány) kapcsolata 

A hanyatlás ellen ható endogén tényezők természetének és erejének vizsgálata során elemzésünk kétfelé ágazik. 

A kivonulás és a tiltakozás szétválasztása azonban gyanúsan egyszerű lenne, ha a szóban forgó – ellentétes, de 

egymást nem feltétlenül kizáró – kategóriák különbsége nem egy alapvető különbséget fejezne ki: azt, amely a 

politikát elválasztja a gazdaságtól. A tiltakozás az előbbi, a kivonulás pedig az utóbbi szférába tartozik. Az a 

fogyasztó, aki elégedetlen az egyik vállalat termékeivel, s ezért másik vállalathoz pártol át, a piacot ugyan jóléte 

védelmére vagy helyzete javítására használja fel, de közben olyan piaci erőket is mozgásba hoz, amelyek a 

hanyatló vállalatot nagyobb teljesítményre ösztönözhetik. A közgazdászok számára a szóban forgó 

mechanizmus mindennél fontosabb. Ez a mechanizmus ugyanis egyszerű – az érintett egyén vagy kivonul, vagy 

nem, személytelen – a fogyasztó és a vállalat között nem kerülhet sor semmiféle – kiszámíthatatlan és 

bizonytalan kimenetelű – személyes összeütközésre, s a szervezet különféle statisztikák révén szerez csak 

tudomást esetleges sikereiről vagy kudarcairól; s végül, a mechanizmus közvetett – a hanyatló vállalat 

föllendülése a Láthatatlan Kéz előzékenysége révén, mintegy a fogyasztó ápolásának nem-szándékolt 

melléktermékeként következik be. A tiltakozás viszont – a fenti szempontokat figyelembe véve – a kivonulás 



 5. témakör: Magatartástudományi és 

neoweberiánus döntéselméleti 

magyarázat 

 

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

szöges ellentéte. A ―tiltakozás‖ sokkal ―zűrösebb‖ fogalom, hiszen – az alkalmankénti zsémbeskedéstől kezdve 

az erőszakos demonstrációkig – különféle fokozatai vannak; a tiltakozáshoz továbbá az egyéni vélemények 

világos megfogalmazására s nem a szupermarketek névtelenségében zajló, ―titkos‖ magánszavazásra van 

szükség; s végül: a tiltakozás közvetlen és egyenes formában, s nem kerülő úton fejti ki hatását. A tiltakozás 

tehát par exellence politikai cselekvésnek számít. 

A közgazdász természetesen úgy véli, hogy az ő mechanizmusa sokkal hatékonyabb; s szerinte csak ezt a 

mechanizmust érdemes komolyan venni. A szóban forgó szakmai elfogultságot különösen jól szemlélteti Milton 

Friedman egyik tanulmánya, amelyben Friedman a piaci mechanizmusoknak a közoktatásban való alkalmazása 

mellett száll síkra. A Friedman féle javaslat lényege a következő: az iskoláskorú gyermekek szülei között 

különleges utalványokat kellene szétosztani. Ezekkel az utalványokkal azután a szülők versengő 

magánvállalkozások által nyújtott oktatási szolgáltatásokat vásárolhatnának meg. A javaslat indoklása a 

következő: 

―A szülők a mostaninál közvetlenebb formában fejezhetnék ki az iskolával kapcsolatos nézeteiket, amennyiben 

gyermekeiket kivehetnék az egyik iskolából, a másikba küldenénk. Ma – nagy általánosságban – csak akkor 

tehetik meg ezt, ha megváltoztatják lakóhelyüket. Egyébként pedig csupán bonyolult politikai csatornákon 

keresztül adhatnak hangot véleményüknek.‖ 

A fenti passzust csak azért idéztem, mert szinte tökéletes példája a közgazdász – kivonulást pártoló és 

tiltakozás-ellenes – szakmai elfogultságának. Friedman először is úgy véli, hogy az érintettek ―közvetlen‖ 

formában kilépés vagy kivonulás révén fejezhetik ki bizonyos szervezetekre vonatkozó kedvezőtlen 

véleményüket. Egy olyan személy, aki kevésbé járatos a közgazdaságtanban, naiv módon azt hihetné, hogy a 

vélemények kifejezésének közvetlen formája az, hogy kifejezzük őket. Másodszor: ott, ahol az érintettek úgy 

döntenek, hogy hangot adnak nézeteiknek, s tiltakozás révén próbálják meg érvényre juttatni őket, Friedman 

megvetően ―bonyolult politikai csatornák‖ felhasználásáról beszél. 

Az államtól a családig egész sor olyan emberi intézmény van, amelyben az érintettek rendszerint csupán a 

tiltakozás ―bonyolult‖ módszeréhez folyamodhatnak. Nem véletlen, hogy a nagyvárosi közoktatás 

színvonalának emelésére irányuló erőfeszítések közül az egyik legfontosabb – noha korántsem problémamentes 

– megoldási javaslat képviselői azt próbálják elérni, hogy az iskolák rugalmasabban alkalmazkodjanak a szülők 

és a gyermekek igényeihez: a decentralizálást olyan eszközként ajánlják és alkalmazzák, amely a szülők és az 

iskolavezetés közti kommunikációs csatornákat az iskolákban kevésbé ―bonyolulttá‖ teszi, mint amilyenek ezek 

korábban voltak. 

A szakmai vakság vagy (ahogyan Veblen nevezte) ―a szakmai képzés során szerzett tehetetlenség‖ nemcsak a 

közgazdászt akadályozza meg abban, hogy a szóban forgó mechanizmusok egyikének hasznosságát értékelni 

tudja. Csakugyan: a kivonulásnak a politika területén sokkal szomorúbb sors jutott osztályrészül, mint a 

tiltakozásnak a közgazdaságtanban. A kivonulást itt nem csupán hatástalannak vagy ―bonyolultnak‖ tekintették, 

hanem gyakran büntetendő cselekedetként bélyegezték meg, s dezertálásnak, szökésnek, árulásnak keresztelték 

el. 

Nyilvánvaló azonban, hogy mindkét részről szenvedély- és előítélet mentesebb magatartásra van szükség, ha 

nem akarjuk elszalasztani azt a kivételes lehetőséget, amelyet egy jellegzetes piaci és egy jellegzetes nem-piaci 

– politikai – mechanizmus együttes hatásának tanulmányozása kínál számunkra. 

2.3. A szervezeti hűség elmélete 

A kivonulás lehetősége, amint azt láttuk, jelentősen csökkentheti a tiltakozási opció széles körű és hatékony 

alkalmazásának valószínűségét. Más szavakkal: a fentiekben amellett érveltünk, hogy a kivonulás háttérbe 

szorítja a tiltakozást, s kezdett olyan látszatot ölteni a dolog, mintha a tiltakozás csak akkor játszhatna fontos 

szerepet a szervezetekben, ha kivonulásra nincsen mód. 

Számtalan olyan szervezet létezik mármost, amelyben az említett két mechanizmus közül az egyik csakugyan 

egyértelműen túlsúlyban van a másikkal szemben: amíg például a kompetitív üzleti vállalkozásokban a 

teljesítmény szinten tartása csaknem kizárólag a kivonulástól függ, s a tiltakozás meglehetősen háttérbe szorul, 

addig a családhoz, törzshöz, egyházhoz és államhoz hasonló, őseredeti társadalmi képződmények esetében a 

kivonulás rendszerint elképzelhetetlen, noha nem teljesen lehetetlen.  Ha a fenti szervezetekhez tartozó egyén 

elégedetlen a dolgok állásával, akkor azt általában úgy fejezi ki, hogy valamilyen módon hangot ad 

tiltakozásának. 
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Mellékesen megjegyzem, hogy ha a kivonulás lehetetlen vagy elképzelhetetlen, akkor az említett szervezetek 

többnyire gondoskodnak arról, hogy bizonyos körülmények közepette kizárhassák vagy kiközösíthessék 

individuális tagjaikat. A kizárást olyan eszköznek tekinthetjük, amelyet a szóban forgó szervezetek 

―vezetősége‖ – más eszközökkel együtt – akkor alkalmaz, ha korlátozni kívánja a tiltakozás lehetőségét. A 

fölöttes hatóság viszont – a kizárás megtiltása révén – a szervezet vezetésének hatalmát korlátozhatja. Ez 

utóbbira például – a fogyasztók védelmében – akkor kerülhet sor, ha egy közszolgáltatás kínálata 

monopolisztikus. 

Ha azonban a kivonulás lehetősége – mint a kompetitív piacokon működő vállalatok és fogyasztóik esetében 

mindenki előtt nyitva áll, tiltakozás pedig nem létezik, akkor a fogyasztók  vagy a szervezet kötelékébe tartozó 

egyének kizárása értelmetlen vállalkozás lenne, s nem is kell külön megtiltani. Azok a szervezetek, amelyekben 

mind a kivonulás, mind a tiltakozás fontos szerepet játszik, meglehetősen ritka madárnak számítanak. Ha meg 

akarjuk fogni ezt a ritka madarat, akkor olyan csoportokat kell keresnünk, amelyekben mód van a csoporttagok 

kivonulására és kizárására is. A politikai pártok és az önkéntes társulások rendszerint effajta csoportokat 

alkotnak. 

2.4. Tiltakozás és hűség 

A hűség fogalmának bevezetése révén jobban megérthetjük azokat a feltételeket, amelyek a kivonulás és a 

tiltakozás együttes föllépésének kedveznek. A hűség nyilvánvalóan csökkenti a kivonulás valószínűségét, de 

vajon egyszersmind nagyobb teret ad a tiltakozásnak is? 

A tiltakozásról korábban mondottak alapján úgy tűnik, hogy a fenti kérdésre igenlő választ kell adnunk. 

Korábban megállapítottuk, hogy a vállalat fogyasztói vagy a szervezet tagjai a kivonulás helyett elsősorban 

akkor folyamodnak a tiltakozáshoz, ha 

(1) a kivonulás nyújtotta biztonságot hajlandók fölcserélni a minőség javítására tett erőfeszítések 

bizonytalanságával; s ha 

(2) úgy vélik, hogy képesek befolyásolni azt a szervezetet vagy vállalatot, amelyhez tartoznak, illetve amelytől 

vásárolnak. 

Az első tényező mármost nyilvánvaló kapcsolatban áll a ragaszkodásnak azzal a sajátos változatával, amelyet 

szervezeti hűségnek nevezünk. A tiltakozás valószínűsége tehát akkor is együtt nő a hűség fokozódásával, ha 

valaki úgy véli, hogy csupán meghatározott mértékben képes befolyásolni azt a szervezetet, amelyhez tartozik. 

Ráadásul az említett tényezők nem is függetlenek egymástól. Ha valaki erősen ragaszkodik egy adott termékhez, 

vagy egy adott szervezethez, akkor gyakran kísérletet tesz arra, hogy növelje befolyását a szervezeten belül; – 

különösen akkor, ha úgy véli, hogy a kérdéses szervezet rossz irányba halad. Megfordítva: az az egyén, aki 

jelentős hatalmat mondhat magáénak (vagy azt hiszi, hogy jelentős hatalmat mondhat magáénak) egy adott 

szervezeten belül, s meg van győződve arról, hogy képes visszaterelni a kérdéses szervezetet ―a helyes 

vágányra‖, valószínűleg szoros érzelmi szálakkal kötődik majd a szóban forgó szervezethez. 

A hűség tehát rendszerint féken tartja a kivonulást, s működésbe hozza a tiltakozás mechanizmusát. Igaz ugyan, 

hogy a szervezet működésével kapcsolatos általános elégedetlenség idején a szervezet egyes tagjai akkor is 

hűségesek maradhatnak, ha ők maguk nem rendelkeznek számottevő befolyással, de az már nehezen képzelhető 

el, hogy hűségüket akkor is megőrzik, ha nem számíthatnak arra, hogy valaki tesz valamit, vagy valami történni 

fog a hibák kijavítása érdekében. A hűség paradigmájának tekinthető ―jó vagy rossz: a mi hazánk‖ szólásnak 

egész biztosan nem lenne semmi értelme, ha azt várnánk, hogy a ―mi‖ hazánk örökké csak rosszat tesz majd. A 

szólásban burkoltan az a várakozás is benne foglaltatik, hogy a ―mi‖ hazánkat újból a jó irányba terelhetjük, ha 

letér a helyes útról; – Decatur pohárköszöntőjében végül is a szóban forgó kijelentést az alábbi mondat előzte 

meg: ―Hazánkra! Idegen népekkel való érintkezésében bárcsak mindig a helyes úton járna!‖ Valójában persze 

már a ―mi‖ névmás használata is azt sejteti, hogy mód van a befolyásolásra. Végső soron ez a lehetőség az, ami 

– azzal a várakozással együtt, hogy a jó irányba tett lépések, valamilyen hosszabb időszakot tekintve, túlsúlyba 

kerülnek majd a rossz irányba tett lépésekkel szemben – a hűséget megkülönbözteti a hittől. Ha egy pillantást 

vetünk Ábrahám áldozatának híres, Kierkegaard-féle értelmezésére, azonnal láthatjuk, hogy ehhez a hitaktushoz 

képest a leghűségesebb viselkedés is óriási adag józan számítást tartalmaz. 

2.5. Mikor hasznos a hűség? 

A hűség a mi szempontunkból főként azért fontos, mert megakadályozhatja, hogy a vállalat minőség-érzékeny 

fogyasztói, vagy a szervezet minőség-érzékeny tagjai válasszák elsőként a kivonulást. Ezen egyének kivonulása 
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a botladozó vállalatot vagy szervezetet éppen azoktól a fogyasztóitól fosztja meg, akik a legnagyobb segítséget 

nyújtanák a mulasztások és nehézségek elleni küzdelemben. Hűségük következtében ezek az egyének, akik 

potenciálisan a legnagyobb befolyással rendelkeznek, tovább maradnak a vállalat fogyasztói vagy a szervezet 

tagjai, mint egyébként maradnának, mivel azt remélik, vagy inkább ésszerű indokok alapján abban bíznak, hogy 

"belülről" változást vagy reformot tudnak majd előidézni. A hűség tehát távolról sem irracionális, hiszen 

társadalmilag is hasznos feladatot lát el, amikor segít megakadályozni, hogy a hanyatlás bekövetkezzen. 

Amint korábban már említettük: a hűség nem emel áthághatatlan gátakat a kivonulás elé. A hűség kivonulás-

korlátozó szerepe a leginkább talán a védővám szerepéhez hasonlítható. Az iparban védővámok létjogosultságát 

rendszerint azzal szokták igazolni, hogy a születőben levő hazai iparnak is meg kell adni az esélyt arra, hogy 

hatékonnyá váljon. 

Ugyanígy: a vállalati vagy szervezeti hűségnek az a funkciója, hogy a vállalatnak vagy szervezetnek esélyt 

adjon a teljesítményromlás kiigazítására. A kivonulás intézményes korlátozását gyakran azzal indokolják, hogy 

az effajta korlátozás felerősíti a tiltakozást azokban a hanyatló, de még nem teljesen menthetetlen 

szervezetekben, amelyeket egyébként idő előtt szétrombolná a szabad kivonulás lehetősége. Úgy tűnik, ez 

magyarázza – noha a törvényhozók szeme előtt gyakran nem effajta indokok lebegnek – azt is, hogy a válással 

kapcsolatos jogi eljárások módfelett bonyolultak, s hogy a váláshoz többnyire rengeteg időre, pénzre és 

lelkierőre van szükség. Ugyanígy: az amerikai munkajog meglehetősen időigényes eljárást ír elő arra az esetre, 

amikor az egyik szakszervezet üzemi szinten átveszi a másiktól a kollektív szerződés megkötésére feljogosított 

fél szerepét. Következésképpen: ha a munkások elégedetlenek az egyik szakszervezet szolgáltatásaival, nem 

tudnak könnyen és gyorsan átpártolnia másikhoz, s így nagyobb a valószínűsége annak, hogy megpróbálnak 

életet önteni abba a szakszervezetbe, amelyhez egyébként tartoznak. 

A kivonulás és a tiltakozás közti választás korábbi elemzése lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk azokat a 

feltételeket, amelyek mellett a kivonulás intézményes korlátai, vagy ha nincsenek ilyenek, akkor azok az 

általánosított, informális korlátok, amelyeket a hűség emel a kivonulás elé, különösen "hasznosak" és 

kívánatosak. Korábban megmutattuk, hogy a kivonulás és a tiltakozás közti választás során a tiltakozás gyakran 

a rövidebbet húzza. Ez azonban nem szükségképpen azért következik be, mert a tiltakozás nem olyan hatékony, 

mint a kivonulás, hanem azért, mert a tiltakozás hatékonyság a sokszor attól függ, hogy sikerül-e fölfedezni 

olyan új módszereket, amelyek révén – a bajok orvoslása érdekében – nyomást lehet gyakorolni a hanyatló 

szervezetre. Bármennyire "könnyűnek" látszik is visszatekintve egy effajta fölfedezés, az ex ante becslések 

rendszerint erősen diszkontálva veszik csak figyelembe ezt a lehetőséget, hiszen a kreativitás mindig 

meglepetésként jelentkezik. 

A hűség ilyenkor – a kivonulás költségeinek növelése révén – segít helyreállítani az egyensúlyt, s ezáltal az 

érintetteket arra sarkallja, amelytől egyébként visszariadnának. A hűségnek ez a funkciója hasonlít azoknak a 

várakozásoknak a funkciójához, amelyek alábecsülik a megoldandó feladat nehézségeit. Az effajta várakozások 

a "gondviselés kezeként" gyakran jótékony hatást gyakoroltak a gazdasági fejlődésre. A hűség tehát – vagy ha 

ez hiányzik: a kivonulás intézményes korlátozása – különösen akkor fontos, ha a hatékony tiltakozáshoz 

nagyfokú társadalmi leleményességre van szükség, a kivonulás viszont könnyen elérhető, de nem teljesen 

hatékony alternatívát jelent. 

Másodszor: a hűség hasznossága a rendelkezésre álló helyettesítő termék tulajdonságaitól függ. Ha két, 

egymással versengő szervezet szolgáltatásai árban és minőségben olyan messze vannak egymástól, mint Makó 

Jeruzsálemtől, akkor az egyik szervezet hanyatlása esetén a tiltakozási mechanizmus minden további nélkül 

működésbe léphet, mielőtt nagyobb arányú kivonulásra kerülne sor. Itt tehát szinte nincs is szükség hűségre, 

jóllehet ez, mármint a hűség – a kivonulás megakadályozása miatt – igen fontos lehet azokban a szervezetekben, 

amelyek erősen hasonlítanak egymásra. Ekkor ugyanis a szervezetek egyikének csekély mérvű hanyatlása is 

arra készteti az érintetteket, hogy rohanvást pártoljanak át a másik szervezethez. Ez a következtetés kissé 

meglepő. Ha paradoxonként fogalmazzuk meg, akkor következtetésünk azt mondja ki, hogy a hűség akkor a 

leghasznosabb, amikor a leginkább irracionálisak tűnik; azaz: amikor a hűség azt jelenti, hogy erősen 

ragaszkodunk egy olyan szervezethez, amely látszólag nem szolgál rá ragaszkodásunkra, hiszen annyira hasonlít 

egy másik szervezethez, amelyhez szintén csatlakozhatnánk. Effajta, látszólag irracionális hűséggel gyakran 

találkozhatunk például bizonyos klubok, futballcsapatok vagy politikai pártok esetében, Minél inkább így van 

ez, annál inkább irracionálisnak és ostobának tűnik pl. a feltétlen párthűség; mindamellett éppen ilyenkor a 

leghasznosabb. A hazához való hűség viszont valami olyasmi, ami nélkül egész jól meglehetnénk, hiszen az 

egyes országokat többnyire jól megkülönböztethető termékeknek tekinthetjük. A korai és nagyarányú kivonulás 

veszélye – amint ezt az "agyelszívás" esete is példázza – itt csak akkor lép föl, amikor a kommunikációs 

eszközök fejlődése, valamint a társadalom minden szférájára kiterjedő modernizáció következtében az egyes 

országok hasonlítani kezdenek egymásra. Ekkor viszont mindenképpen hasznos szerepet játszik a hazához való 
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hűség. Vannak azonban olyan országok is, amelyek – történelmük, nyelvük és kultúrájuk közös vonásai miatt – 

jelentős mértékben hasonlítanak egymásra. Az effajta országokban mármost – amint ezt Latin-Amerika és Japán 

összevetése is mutatta – nagyobb szükség van a hűségre, mint azokban az országokban, amelyek egyetlen más 

országhoz sem hasonlítanak. 

Végül, szóljunk a befolyásos fogyasztók elvesztésének veszélyéről, amely akkor lép föl, ha egy jobb minőségű 

és drágább termék található az eredeti termék közelében. A szóban forgó megjegyzések alapján újabb 

következtetést vonhatunk le a hűség viszonylagos jelentőségére vonatkozóan. Ha a szervezeteket – 

szolgáltatásaik minősége, presztízsük vagy más kívánatos jellemzők szerint – egyetlen skála mentén 

rendezhetjük el, akkor a skála zsúfolt alsó végén elhelyezkedő szervezet számára fontosabb a hűség és az 

összetartás ideológiája, mint a skála felső végén elhelyezkedő szervezetek száma. Rengeteg bizonyíték szól 

amellett, hogy mind az amerikai társadalom különféle "hátrányos helyzetű" csoportjai, mind pedig – a 

nemzetközi szintéren – a harmadik világ országai átérzik az előbbi értelemben vett hűség és összetartás 

fontosságát. A következő fejezetben viszont megmutatjuk majd, hogy a legtekintélyesebb csoportok és 

szervezetek – az előbbi esettel ellentétben – néha kifejezetten jól járnak, ha tagjaik hűsége csökken. 

2.6. A szervezet hűséges tagjai kivonulással fenyegetőznek 

A kivonulás és a tiltakozás csatájában a hűség nemcsak azért játszik kulcsszerepet, mert így az egyének tovább 

maradnak foglyai azoknak a szervezeteknek, amelyekhez tartoznak, illetve: nagyobb elszántsággal és 

találékonysággal alkalmazzák a tiltakozási opciót, mint ezt egyébként tennék, hanem azért is, mert a hűség a 

hűtlenség, vagyis a kivonulás lehetőségén nyugszik. Ahogyan nem beszélhetnénk jóságról egy olyan világban, 

amelyben nem létezik a rossz, úgy értelmetlenség lenne hűségről beszélni egy olyan, monopolisztikus vállalat, 

párt vagy szervezet esetében, amelynek a hatalmát senki sem kérdőjelezheti meg. Noha a hűség kétségtelenül a 

kivonulás elhalasztásának irányába hat, magának a hűségnek a létezése a kivonulás lehetőségén nyugszik. Az a 

tény, hogy a kivonulási opció még a szervezet leghűségesebb tagja előtt is nyitva áll, gyakran döntő szerepet 

játszik a szervezet és az egyén közt folyó alkudozásban. A kiigazítási mechanizmusként felfogott tiltakozás 

hatékonysága érezhetően megnövekszik, ha a tiltakozás kivonulással való fenyegetőzéssel támasztják alá; 

függetlenül attól, hogy a fenyegetőzés nyíltan hangzik-e el, vagy csupán arról van szó, hogy az érintettek 

mindegyike számol a kivonulás lehetőségével. 

A hűség hiánya esetén a kivonulás lényegében nem jár semmiféle költséggel, leszámítva azokat a 

költségeket, amelyeket az alternatív termékekre és szervezetekre vonatkozó információk összegyűjtése von 

maga után. Ha a hűség hiányzik, akkor – amint már korábban kifejtettük – a szervezet individuális tagja hajlik 

arra, hogy alábecsülje szervezeten belüli befolyását. Így a kivonulás melletti döntést csendben hozzák meg és 

csendben hajtják végre. Kivonulással rendszerint a szervezet hűséges – azaz: nem közömbös – tagjai 

fenyegetőznek, vagyis azok, akik minden követ megmozgatnak, mielőtt rászánnák magukat arra, hogy 

kivonuljanak, vagy egy másik termékhez, illetve szervezethez pártoljanak át. 

A kivonulás és a tiltakozás közti kapcsolat tehát távolról sem olyan egyszerű, mint amilyennek 

vizsgálódásunk elején látszott. Korábban megmutattuk, hogy ha a kivonulási opció reális alternatívát jelent, 

akkor csökken a valószínűsége annak, hogy az érintettek tiltakozáshoz folyamodnak. Most viszont úgy tűnik, 

mintha a kivonulás lehetősége fokozná a tiltakozási mechanizmus hatékonyságát. A kivonulás tehát egyrészt 

csökkenti a tiltakozási mechanizmus kiépítésének és felhasználásának valószínűségét, másrészt viszont – ha 

tiltakozásra kerül a sor – fokozza a szóban forgó mechanizmus hatékonyságát. Ez az ellentmondás azonban 

szerencsére, nem feloldhatatlan. A két kijelentés együttesen csupán azokat a feltételeket adja meg, amelyek 

mellett 

a. az érintettek tiltakozáshoz folyamodnak, és 

b. remény van arra, hogy ez a tiltakozás hatékony lesz, azaz: jó ha fennáll a kivonulás lehetősége, de ennek 

lehetősége – különösen ha egy szervezet  hanyatlani kezd – nem szabad túlságosan kézenfekvőnek vagy 

túlságosan vonzónak lennie. 

A fenti kijelentés helytálló voltát úgy szemlélhetjük a legjobban, hogy megvizsgáljuk, vajon a politikai pártok 

miképpen reagálnak tagjaik tiltakozására. A totalitariánus egypártrendszerű államok pártjai köztudomásúan 

érzéketlenek tagjaik tiltakozásával szemben éppúgy, mint a többpártrendszerű államok pártjai. Az előző esetben 

a tiltakozás és a kivonulás lehetőségének hiánya azt eredményezi, hogy a pártgépezet teljes mértékben a pártban 

éppen vezető szerepet játszó csoport ellenőrzése alákerül. A második esetben sincs azonban sok esély a párton 

belüli demokrácia kifejlődésére, jóllehet itt mindenki szabadon választhat a kivonulás és a tiltakozás között, 

mivel a párttagok – ha nem értenek egyet pártjuk irányvonalával – rendszerint kísértést éreznek arra, hogy egy 
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másik párthoz csatlakozzanak, s itt meg is tehetik ezt. A szóban forgó egyének tehát nem fognak "belülről" 

harcolni a szükségesnek vélt "változásokért". Ebben az összefüggésben érdeklődésre tarthat számot az a tény, 

hogy az "oligarchia vastörvényét", miszerint minden pártot (és minden más óriásszervezetet) önző, oligarchikus 

csoportok irányítanak, Michels úgy fogalmazta meg, hogy szinte kizárólag a többpártrendszerű kontinentális 

Nyugat-Európa politikai viszonyait vette figyelembe. A pártok tehát valószínűleg akkor reagálnak a 

legérzékenyebben tagjaik tiltakozására, ha a politikai rendszer csupán néhány pártból áll, s ezeket a pártokat 

elég nagy, de nem áthidalhatatlan távolság választja el egymástól.  Egy effajta helyzetben a kivonulás 

lehetősége változatlanul fennáll, de senki sem dönt könnyelműen a kivonulás mellett. A párt tagjait tehát – ha 

elégedetlenek a dolgok alakulásával – gyakran tiltakoznak majd, s harcolni is fognak azért, hogy tiltakozásuk 

hatékony legyen. Ezt az elméleti előrejelzést a kétpártrendszerű államok politikai pártjaiban zajló elkeseredett 

belső harcok ténye is megerősíti, noha sokszor ezeket a pártokat is a valódi belső demokráciahiánya jellemzi. 

Sőt, a tiltakozás még a majdnem-egypártrendszerű, nem totalitariánius államok politikai pártjaiban, így például 

az indiai Kongresszus Pártban vagy a mexikói PRI-ben (Partido Revolucionaro Institucional) is fontosabb 

szerepet játszik, mint a többpártrendszerű államok tekintélyelvű vagy oligarchikus pártjaiban. 

Kétpártrendszerű államokban a kivonulás nemcsak úgy következhet be, hogy a párttagok vagy ezek bizonyos 

csoportjai a másik párthoz csatlakoznak, hanem úgy is, hogy a kérdéses egyének egy harmadik pártot 

alapítanak. Ha tehát azt akarjuk, hogy a párttagok komolyan vegyék a tiltakozási opciót, akkor az effajta 

pártalapításnak nem szabad túl könnyűnek lennie; – ez a feltétel azonban többnyire már a kétpártrendszer 

létezése és hagyománya, valamint a pártalapítás intézményes akadályai miatt is teljesülni szokott. Másfelől 

viszont a tiltakozás csak akkor lesz hatékony, ha a kivonulással való fenyegetőzés – kivált akkor, amikor ez a 

leginkább számít – hihetőnek tűnik. 

Az amerikai elnöki rendszerben ezek a tiltakozás hatékonyságának maximalizálását szolgáló feltételek azt 

jelentik, hogy a párttagok egy csoportjának két dologra kell képesnek lennie: egyrészt arra, hogy egészen az 

elnökjelölő pártkongresszusig a párton belül maradhasson, másrészt pedig arra, hogy az elnökjelölő 

pártkongresszus és a választások közti időben harmadik pártot alapíthasson. Ha viszont a kivonulás túlságosan 

megnehezül, például azért, mert a szóban forgó csoportnak már az elnökjelölő pártkongresszus előtt pártként 

kell bejegyeztetnie magát, akkor a másként gondolkodóknak vagy már a kongresszust megelőzően ki kell 

vonulniuk a pártból, vagy pedig úgy kell részt venniük a kongresszuson, hogy tudják: kivonulással való 

fenyegetőzésük nem lesz majd hatékony. A kivonulás szigorúbb feltételei itt tehát nem növelik a sikeres 

tiltakozás esélyeit, sőt: inkább az idő előtti kivonulás vagy a tiltakozás hatékonyságának csökkentése irányába 

hatnak (…) 

Vizsgálódásunk eredményei alapján az alábbi két következtetést fogalmazhatjuk meg: 

1. az intézményi háttér jelentősen módosíthatja a kivonulás és a tiltakozás egymáshoz viszonyított arányát, 

2. a kivonulás és a tiltakozás viszonyának figyelembe vétele révén pedig magyarázatot kapunk arra, hogy a 

szervezeteket miért jellemzi különböző mértékű belső demokrácia. 

2.7. Bojkott 

A bojkott szintén olyan jelenség, amely – kivonulással való fenyegetőzéshez hasonlóan – a tiltakozás és a 

kivonulás határvonalán helyezkedik el. A bojkott nem csupán kivonulással való fenyegetőzést, hanem tényleges 

kivonulást jelent, de mivel az érintetteknek itt nyilvánvalóan és félreérthetetlenül az a szándékuk, hogy 

megváltoztassák a bojkottált szervezet tevékenységét vagy célkitűzéseit, a bojkott valójában a két mechanizmus 

keveréke. A kivonulással való fenyegetőzést – mint a tiltakozás eszközét – itt ennek tükörképe: az újbóli belépés 

ígérete váltja fel: mindenki számára nyilvánvaló ugyanis, hogy a vállalat elbitangolt fogyasztói vagy a szervezet 

elbitangolt tagjai visszatérnek a karámba, ha a bojkotthoz vezető panaszokat sikerül orvosolni. 

A bojkott gyakran olyan fogyasztóknak a fegyvere, akik – legalábbis a bojkott meghirdetésekor – másutt nem 

jutnak ugyan hozzá azokhoz a javakhoz és szolgáltatásokhoz, amelyeket a bojkottált vállalattól vagy a 

szervezettől szoktak vásárolni, de ideiglenesen meg tudnak lenni nélkülük. A bojkottot tehát olyan, ideiglenes 

kivonulást jelent, amely – a sztrájkhoz hasonlóan – mindkét fél számára költséges, s nem párosul más 

szervezetekhez való csatlakozással. A bojkott a költségek szempontjából is a kivonulás és a tiltakozás bizonyos 

vonásait egyesíti magában, az előbbi ugyanis a vállalatnak vagy szervezetnek okoz veszteségeket, az utóbbi 

viszont a vállalat fogyasztói vagy a szervezet tagjai számára jelent – időben és pénzben számítva – 

többletkiadásokat. 
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2.8. Hűség a szervezethez: egy lehetséges modell alapelemei 

Hasznos lehet, ha egy formális modell segítségével is szemügyre vesszük, mi történik akkor, amikor az 

érintettek két, egymással versengő jószág vagy szervezet között kell választaniuk, s a választás a hűség is 

befolyásolja. Most azonban elsősorban szervezetekkel, s a szervezetek tevékenységével, nem pedig 

vállalatokkal, s ezek termékeivel foglalkozunk. A minőségromlás fogalmát tehát szubjektív terminusok 

segítségével kell definiálnunk: a minőségromlás – a szervezet kötelékébe tartozó egyének szempontjából – 

egyenértékű a szervezet tevékenységével kapcsolatos elégedetlenséggel. 

Az 1. ábrán a vízszintes tengely egy olyan szervezet hanyatlását méri, amely – a szervezet kötelékébe tartozó 

egyének szempontjából nézve a dolgot – a tökéletes elégedettségtől a határozott elégedetlenség irányába halad. 

A függőleges tengely azt méri, hogy az elégedetlenség különböző fokozataival milyen mérvű tiltakozás jár 

együtt. 

A "rossz irányba" tartó szervezet hanyatlása során elér egy olyan pontot, amelynél a kötelékébe tartozó egyének 

kísérletet tesznek arra, hogy megfordítsák vagy módosítsák a szóban forgó folyamatot. Ezek a kísérletek annál 

erőteljesebbé válnak, minél inkább növekszik az elégedetlenség. A folyamatnak van egy olyan pontja, amelynél 

– a szervezeti hűség hiánya esetén – kivonulásra kerülne sor (ez a KHH pont – Kivonulás a szervezeti Hűség 

Hiánya esetén). A hűség azonban ezen a ponton még megakadályozza azt, hogy a szervezet tagjai a kivonulás 

mellett döntsenek. A szervezet hűséges tagjai tehát nem a kivonulást választják ugyan, de valami történik velük: 

igen szerencsétlennek érzik magukat, amiért továbbra is a szervezethez kell tartozniuk, hirtelen mindenféle 

aggályaik támadnak, s – a pártvonallal elégedetlen német kommunisták kifejezésével élve – hasfájásról 

(Bauchschmerzen) kezdenek panaszkodni. Az érintettek ilyenkor rendszerint eltökéltebben törekszenek a 

szervezet irányvonalának megváltoztatására, s a tiltakozást is erőteljesebben használják fel céljuk elérése 

érdekében, mint ezt korábban tették, a tiltakozást leíró függvény éppen ezért megtörik ezen a ponton, majd az 

eddiginél meredekebben emelkedik fölfelé. Az elégedetlenség fokozásával a szervezet tagjaiban lassan fölmerül 

a kivonulás gondolata, s fenyegetőzni is kezdenek a kivonulással (KF – a Kivonulással való Fenyegetőzés 

pontja), ha számítanak arra, hogy ez a cselekedetük növelni fogja a tiltakozás hatékonyságát. A kivonulással 

való fenyegetőzés a tiltakozás ugrásszerű fokozódásával jár együtt, a tiltakozást leíró függvény éppen ezért 

függőleges lesz ennél. A hűség végül elveszti megtartó erejét,  s a szervezet elégedetlen tagjai kivonulnak (ez a 

HTK – a szervezet Hűséges Tagjainak Kivonulása pontnál következik be). A hűség megtartó erejét vagy a KHH 

és KF, vagy pedig a KHH és HTK pontok közti távolsággal mérhetjük. A két távolság a hűség két különböző 

változatának felel meg. A hűség első változata esetén a kivonulásnak még csak a gondolata sem merül fel –; 

számos olyan alapvető szerkezet van, amelyben a kivonulás teljesen kívül esik a szervezet kötelékébe tartozó 

egyének látókörén, jóllehet a kérdéses egyének esetleg módfelett szerencsétlennek érzik magukat, amiért 

továbbra is a szervezethez kell tartozniuk. A KHH és a HTK pontok közti távolság egy tágabb hűség-

fogalomnak felel meg. A KF-HTK távolság a hanyatlásnak azt a szakaszát reprezentálja, amikor a szervezet 

tevékenységének megváltoztatása érdekében. Mivel a szóban forgó fenyegetőzés bizonyos helyzetekben 

különösen hatékony fegyver lehet, a hanyatlás által ténylegesen kiváltott tiltakozás összmennyiségét esetleg 

jobban méri ez a távolság, mint a hűséges viselkedésének megfelelő teljes szakasz (KHH-HTK) hossza. 

(Kiemelések tőlem: Cz. Á.) 

.... ábra 
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2.9. A szervezet hűséges tagjainak viselkedése a szervezet 
tevékenységével kapcsolatos, növekvő elégedetlenség esetén. 

Modellünk segítségével további föltevéseket fogalmazhatunk meg a szervezeti hűség különféle megnyilvánulási 

formáira vonatkozóan. Tegyük fel például, hogy a szervezet hűséges tagjai kivonultak (a kivonulás termékek 

esetén rendszerint valamilyen más termékhez való "csatlakozást" jelent, míg szervezetek esetén alkalmasint 

csupán arról van szó, hogy a kérdéses egyének a tagok sorából a nem-tagok sorába kerülnek át), s az elhagyott 

termék minősége vagy az elhagyott szervezet szolgáltatásainak színvonala javulni kezd, vajon a szervezet 

"visszaútjának" mely pontján csatlakoznak a szóban forgó egyének ismét a kérdéses szervezethez? 

Valószínűtlen tűnik, hogy már a HTK pontnál megteszik ezt; – annál a pontnál tehát, amelynél kivonultak. 

Éppen azért, mert korábban a KHH és a HTK pont közötti szakaszt már végigszenvedték, most legalább addig 

várnak, amíg a termék vagy a szervezet vissza nem tér a KHH ponthoz, vagyis ahhoz a ponthoz, amelynél 

korábban már bizonyos aggályaik támadtak. Az is előfordulhat azonban, hogy a szóban forgó egyének – külön 

biztosítékként – jobb minőséget követelnek meg, mivel el akarják kerülni, hogy egy újabb botlás után ismét a 

hasukat kelljen fájlalniuk; nem ritkán az is megtörténik persze, hogy az egész folyamat olyan mély sebeket hagy 

vissza, hogy az újbóli csatlakozás elképzelhetetlenné válik. A kivonulás és az újbóli belépés pontjai tehát 

távolról sem esnek egybe, s a köztük levő távolság – ha mérni tudnánk –, különböző termékek és szervezetek 

esetében, a hűség egy másik mérőszáma lehetne. 

Ha a minőség fokozatos romlását, majd javulását a fenti modellben az értékpapírok árfolyam-ingadozásaival 

helyettesíthetjük, akkor láthatjuk, hogy a szervezet hűséges tagjainak viselkedése annak a naiv, kis tételekkel 

játszó, alkalmi tőzsdejátékosnak a viselkedéséhez hasonlít, aki – mivel csökkenteni akarja nehézségeit – olcsón 

adja el a részvényeket, majd később – miután árfolyamuk jóval az eladási szint fölé emelkedett – drágán 
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visszavásárolja őket. A szervezet hűséges tagját azonban – ellentétben az effajta beruházókkal – nem kell 

szükségképpen "baleknak" tekintenünk: a romló minőségű termékhez vagy a hanyatló szervezethez való 

ragaszkodásnak ugyanis növelnie kell a javulás esélyeit. A szervezet hűséges tagja csak akkor látszik, illetve 

csak akkor bizonyul baleknak, ha a szóban forgó javulás nem következik be. Ekkor ugyanis kiderül, hogy rossz 

lóra tett, azaz: elvesztette azt a fogadást, ami mindennemű szervezeti hűségnek az előfeltétele. 

A következő megjegyzés főként a közgazdászok érdeklődésére tarthat számot: a szervezet hűséges tagjainak a 

fentiekben bemutatott viselkedése a hagyományos keresleti görbét – amely egyértelmű megfeleltetést teremt az 

ár (vagy a minőség) és a vásárolt mennyiség között – két különálló görbére bontja fel. Ha egy termék minősége 

először romlik, majd később javulni kezd, s a terméknek hűséges fogyasztói vannak, akkor a minőségromlásnak 

egy olyan keresleti görbe felel meg, amelyet kezdetben alacsony, később azonban – amikor a minőségromlás 

elviselhetetlenné válik, s a hűséges fogyasztók is kivonulnak – magas kereslet-elaszticitás értékek jellemeznek. 

A minőségjavulásnak megfelelő keresleti görbe viszont teljesen másként fest: az elaszticitás-értékek itt a 

minőségskála alsó részében lesznek alacsonyak, s csak akkor fognak – esetleg – nőni, ha a minőségjavulás 

kétségbevonhatatlanná vált. A kereslet természetesen sohasem csupán a jelenlegi minőség függvénye, hanem – a 

fogyasztók lustasága és az észlelés késleltetettsége miatt – bizonyos mértékig a korábbi minőségé is. A vállalat 

vagy szervezet múltbéli teljesítménye tehát befolyásolja a vállalat fogyasztóinak vagy a szervezet tagjainak 

jelenlegi viselkedését, s a hűség csak fokozza ezt a hatást. 

A fenti megjegyzések arra csábítanak, hogy vezessük be az öntudatlan hűség fogalmát. Pszichológusoknak 

szintén sikerült egy olyan helyzetet leírniuk, amely hasonlít a fentiekben vizsgált szituációhoz: a kivonulás és az 

újbóli belépés pontjai ugyanis itt sem esnek egybe. Ha mondjuk egy macskát ábrázoló képet – fokozatos 

változtatások révén – egy kutyát ábrázoló képpé alakítunk át, s az egymást követő képeket – először az eredeti, 

majd később fordított sorrendben – megmutatjuk valamilyen kísérleti alanynak, akkor a kérdéses egyén szeme 

úgy viselkedik, minta "hűséges" lenne az először látott képmáshoz: ha a macskától a kutya felé tartó sorozatot 

mutatjuk, akkor a kísérleti személy a képek többségét "macskának" fogja nevezni, s megfordítva. Ennyiben 

tehát a változás fölismerésével kapcsolatos nehézségek hanyatlás esetén az öntudatlan hűség, a szervezet 

teljesítményének javulása esetén viszont a belépéstől vagy az újbóli csatlakozástól való félelmek 

megerősítésének irányába hatnak. Mivel öntudatlan hűség esetén definíció szerint nem beszélhetünk 

elégedetlenségről, a hűségnek ez a fajtája nem vezet tiltakozáshoz. Az effajta viselkedést, amelynek a 

megjelenését ábránkon az ÖH (Öntudatlan Hűség) pont jelöli, csupán akkor tekinthetjük a hűség 

megnyilvánulásának, ha egy külső megfigyelő szempontjából nézzük a dolgot. A külső megfigyelő ugyanis 

akkor is érezheti, hogy olyan mérvű hanyatlás következett be, amely jogosulttá teszi a kivonulást vagy a 

tiltakozást, amikor a szervezet tagjai egyszerűen nincsenek tudatában a hanyatlás tényének. 

A fentiekben vázolt modell alapján most a szervezeti hűség további típusváltozatait fogjuk szemügyre venni. 

2.10. Hogyan módosítják a szervezet hűséges tagjainak 
viselkedését a belépés költségei és a kivonulásért járó súlyos 
büntetések? 

A hűséget az eddigiekben olyan erőként ábrázoltuk, amely – a kivonulás elhalasztása révén – kedvez a 

tiltakozási opciónak, s így a vállalatokat és szervezeteket megmentheti a túlzott vagy idő előtti kivonulás 

veszélyeitől. Megemlítettük azonban azt is, hogy léteznek olyan helyzetek, amelyekben a hűség nem játszik 

ilyen üdvös szerepet. A hűség megtartó erejének növelését szolgáló intézményeket nyilvánvalóan nem avval a 

szándékkal hozták létre, hogy a tiltakozást optimális arányban elegyítsék a kivonulással; ha a szóban forgó 

intézmények mégis ezt a feladatot látják el, akkor csupán szándékolatlanul, "emberi cselekvés, de nem emberi 

szándékok eredményeként" teszik ezt. 

A társadalomtudós számára mindig örömöt jelent, ha rejtett és nem szándékolt harmóniákat fedezhet föl, de egy 

effajta fölfedezés egyben arra is kötelezi, hogy próbáljon meg olyan szituációkat keresni, amelyeket az összhang 

hiánya jellemez. A vizsgált esetben számtalan olyan szituáció létezik, amelyben szuboptimális eredményt 

kapunk. Előfordulhat például, hogy a szervezet hűséges tagjai túllőnek a célon, s a kivonulást úgy elegyítik a 

tiltakozással, hogy a kivonulási opció indokolatlanul háttérbe szorul. Másodszor, azt is látnunk kell, hogy a 

hűség megtartó erejének fokozására hivatott intézmények és eszközök nem arra szolgálnak, hogy a kivonulás 

rovására növeljék a tiltakozás esélyeit; sőt: gyakran kifejezetten az a feladatuk, hogy elfojtsák a tiltakozást. 

Noha a szervezet vezetői hosszú távon érdekeltek abban, hogy a kivonuláson vagy tiltakozáson nyugvó 

visszacsatolási mechanizmus jól működjék, rövid távú érdekeik azt diktálják, hogy ássák be magukat, s 

próbálják megőrizni cselekvési szabadságukat; – méghozzá oly módon, hogy ezt a szabadságot ne zavarhassák 

meg a szervezet tagjainak kilépései vagy panaszai. Így tehát arra számíthatunk, hogy a szervezet vezetői olyan 
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intézményi megoldásokat próbálnak majd alkalmazni, amelyek mindenre jók, csak arra nem, hogy a kivonulást 

társadalmi szempontból optimális arányban elegyítsék a tiltakozással. 

A magas belépési díjak és a kivonulásért járó szigorú büntetések azon fontosabb eszközök közé tartoznak, 

amelyek a kivonulás vagy a tiltakozás (esetleg: mindkettő) elfojtása révén teremtik meg, illetve fokozzák a 

hűség megtartó erejét. Vajon a szóban forgó eszközök hogyan módosítják a modellünk alapján levonható 

következtetéseket? A kérdés megválaszolását az öntudatlan hűség fogalmának elemzésével kezdhetjük. Az 

öntudatlan hűség, amint korábban megmutattuk, nem vezethet tiltakozáshoz, s mivel – a hűség más fajtáihoz 

hasonlóan – a kivonulás elhalasztásának irányába hat, különösen azoknak a szervezeteknek a szempontjából 

fontos, amelyek azt próbálják elérni, hogy tagjaik tartózkodjanak mind a kivonulástól, mind a tiltakozástól. Az 

effajta szervezetek vezetői olyan eszközöket igyekeznek keresni, amelyek a hűséget mintegy öntudatlan hűséggé 

változtatják át. 

A valóságban gyakran nem húzhatunk éles választóvonalat a hűség e két fajtája között, hiszen sokszor előfordul, 

hogy a fogyasztóknak vagy a szervezet tagjainak komoly érdekük fűződik az öncsaláshoz, vagyis ahhoz, hogy 

ne legyenek hajlandók elismerni a szervezet vagy a vásárolt termék hanyatlását, illetve hibás voltát.  Különösen 

azok igyekeznek elfojtani ezt a fölismerést, akiknek sokba került a termék vagy a szervezeti tagság megszerzése. 

Azokban a szervezetekben tehát, amelyekbe csak költséges módon vagy fájdalmas beavatás után lehet bejutni, 

az érintettek valószínűleg később ismerik fel a hanyatlást, s így kezdenek tiltakozni, mint más szervezetekben. 

Arra is számíthatunk azonban, hogy ha végre tudatosul bennük a hanyatlás ténye, akkor a szóban forgó 

szervezetek tagjai keményen harcolni fognak azért, hogy bebizonyíthassák: nem tévedtek, amikor megfizették a 

magas belépési díjat. Amíg tehát a szervezet tagjai a fájdalmas beavatás hatására rendszerint később kezdenek 

tiltakozni, mint egyébként, addig tiltakozásuk valószínűleg erőteljesebb lesz, mint amilyen a belépést követő 

hűség-periódus idején lenni szokott. A nagy belépési költségek tehát megváltoztatják ugyan a tiltakozás időbeli 

alakulását, de valószínűleg nem csökkentik a tiltakozás aggregát mennyiségét. 

A fenti megállapítás következményeképpen módosítanunk kell a kognitív disszonancia elmélet. Az elmélet 

eredeti formájában azt mutatja meg, hogy az emberek miképpen változtatják meg véleményeiket és 

meggyőződéseiket, ha a szóban forgó véleményeket vagy meggyőződéseket összhangban kívánják hozni egy 

olyan "diszkrepáns" cselekedettel vagy viselkedéssel, amelyben részt vettek, s amely nehezen egyeztethető 

össze az említett véleményekkel vagy meggyőződésekkel. A fent vizsgált esetben a kérdéses cselekedet nem 

más, mint a többé vagy kevésbé fájdalmas beavatásban való részvétel, a vélemény pedig – egy közismert 

kísérletben – arra vonatkozott, hogy mennyire unalmas annak a szervezetnek a tevékenysége, amelyhez az 

egyén csatlakozott. Az elmélet előrejelzése szerint – s a kísérletek csak megerősítették ezt –, minél fájdalmasabb 

a beavatás, az érintettek annál inkább hajlanak arra, hogy becsapják önmagukat, azaz: annál érdekfeszítőbbnek 

tartják a szervezetben folyó unalmas tevékenységet. Tegyük fel mármost, hogy nem csupán az öncsalásnak 

vannak határai, hanem – s ez a fontosabb – arra is lehetőség van, hogy az érintettek – saját kezdeményezésük 

révén – érdekesebbé tegyék a szervezetben zajló tevékenységet. Ekkor – az előbbi kísérleti konstellációban – azt 

az előrejelzést kellene megfogalmaznunk, hogy a szervezetnek azok a tagjai, akik fájdalmas beavatkozáson 

estek át, a kezdeti elégedettség és passzivitás után, több kezdeményezőkészségről tesznek tanúbizonyságot, s 

aktívabbnak mutatkoznak majd, mint a többiek. Így tehát azok a szituációk, amelyeket viszonylag nagymérvű 

disszonancia jellemez, nem csupán a vélemények, attitűdök és meggyőződések megváltoztatását idézhetik elő, 

hanem – a disszonanciát így is meg lehet szüntetni (s különösen, ha csak így lehet megszüntetni) – a valóságos 

világ átalakítására irányuló cselekedetekhez vezethetnek. 

A fenti hipotézist Philip Zimbardo professzor (Stanford Egyetem) és munkatársai kísérletileg is ellenőrizni 

fogják. Mivel nem ismerjük még a szóban forgó kísérletek eredményeit, talán megengedhető, ha szétszórt 

történeti bizonyítékok segítségével próbáljuk meg szemléltetni az elmondottakat. Tekintsük például azt a 

közismert és számos esetben ellenőrzött maximát, miszerint "a forradalom, Saturnushoz hasonlóan, fölfalja saját 

gyermekeit". Könnyű megmagyarázni, hogy ennek miért kell így lennie: miközben "a forradalmat csinálták", a 

forradalmárok – személyes kockázat- és áldozatvállalásukat, valamint határozott elkötelezettségüket tekintve – 

nagy árat fizettek a győzelemért. A forradalom győzelme után azonban rendszerint hamarosan kiderül, hogy 

szakadék tátong az elért és az elérni kívánt állapotok között. Azok, akik az új valóság megteremtéséért a 

legnagyobb árat fizették, a szóban forgó szakadékot valószínűleg úgy próbálják áthidalni, hogy ismét kísérletet 

tesznek a valóság megváltoztatására. Eközben persze összeütközésbe kerülnek azokkal a forradalmártársaikkal, 

akik most hatalmi pozíciókban vannak, s az ezt követő harcnak mindkét oldalon nagyon sok forradalmár esik 

áldozatul. 

A magas belépési díj megfizetése tehát nem szükségképpen vezet a díj ellentételének föltétel nélküli 

elfogadásához, sőt: néha a korábbinál tökéletesebb és nyíltabb tiltakozást eredményezhet. Az is megtörténhet 

persze, hogy mire a szervezet tagjai ráébrednek: mi folyik körülöttünk, a hanyatlás már olyan méreteket öltött, 
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hogy a kivonulás látszik az egyetlen lehetséges reakciónak. A fájdalmas beavatás tehát éppúgy élénkítheti a 

kivonulási kedvet, mint a tiltakozást. "Választhatunk az aktív menekülés és az aktív helyben maradás között" – 

ez az Erik Eriksontól származó kifejezés itt ismét helyénvalónak tűnik. A minőség-érzékeny fogyasztó 

valószínű viselkedésével kapcsolatban egyszer már idéztük a szóban forgó kifejezést. Az egybeesés nem 

véletlen, mivel a fájdalmas beavatás kétségkívül növeli a minőségérzékenységet. 

A szervezet hűséges tagjainak viselkedését azonban az a körülmény is módosíthatja, hogy bizonyos szervezetek 

(túl a belépési díj elvesztésén, ami óhatatlanul együtt jár a kivonulással) nagy árat követelhetnek a kivonulásért. 

Ez a körülmény másként hat eredeti modellünkre, mint az előbb vizsgált összefüggések. A kivonulásért követelt 

ár az életre szóló kapcsolatok felbomlásától kezdve, a kiközösítéshez, a rágalomhadjárathoz és a létfenntartási 

eszközök megvonásához hason közbenső formákon át, egészen a fővesztésig terjedhet. Azok a szervezetek, 

amelyek ilyen nagy árat követelhetnek a kivonulásért, egyrészt – a családhoz, a törzshöz, a vallási 

közösségekhez és a nemzethez hasonló – tradicionális emberi csoportok, másrészt pedig olyan újabb keletű 

képződmények, mint a bűnszövetkezetek és a totalitariánus pártok. Ha egy szervezet nagy árat követelhet a 

kivonulásért, akkor ez egyszersmind azt jelenti, hogy eredményesen védekezhet tagjainak leghatékonyabb 

fegyvere: a kivonulással való fenyegetőzés ellen. Ha a kivonulást szigorú szankciók követik, akkor a szervezet 

tagjai nyilvánvalóan még a kivonulás gondolatát is igyekeznek elfelejteni, s a kivonulással még csak 

fenyegetőzni sem mernek, hiszen attól félnek, hogy a fenyegetőzést is azok a szankciók sújtják, mint magát az 

aktust. Modellünkben az úgy jelenik meg, hogy a KF pont balra tolódik el, sőt valószínűleg teljes egészében 

eltűnik, pontosabban: összeolvad a HTK ponttal, amely a szervezet hűséget tagjainak kivonulását jelöli. 

Megtörténhet persze, hogy ez a pont is balra tolódik, hiszen a kivonulásért többek között azért kérnek nagy árat, 

mert a szervezet tagjait el akarják rettentetni ettől a megoldástól. Ha azonban a szervezet egyre inkább 

hanyatlik, akkor tagjainak viselkedése – azokhoz a szervezetekhez képest, amelyek tagjaik spontán odaadására 

és hűségére számítanak, noha nem képesek vagy nem akarják túl szigorúan büntetni a kivonulást – valószínűleg 

csupán annyiban változik, hogy az érintettek lemondanak ugyan a kivonulással való fenyegetőzésről, de nem 

halasztják el a kivonulást. 

Mi történik vajon a tiltakozással azokban a szervezetekben, amelyek nagy árat követelhetnek a kivonulásért? 

Mielőtt erre a kérdésre választ próbálnánk adni, különbséget kell tennünk azok között a szervezetek között, 

amelyek nagy árat kérnek úgy a kivonulásért, de a belépésért (mivel, a családhoz vagy a nemzethez hasonlóan, 

születésük révén tartozunk hozzájuk) nem kérnek semmit, s azok között, amelyek a belépésért is magas árat 

szabnak meg. Az utóbbi szervezetekkel kapcsolatban éppen az előbb mutattuk meg, hogy az elégedetlenség, s 

így a tiltakozás itt később jelentkezik, mint másutt. Mivel a kivonulással való fenyegetőzés itt – a kivonulásért 

járó büntetések miatt – nem lehet a tiltakozás hatékony eszköze, ezek a szervezetek (bűnszövetkezetek, 

totalitáriánus pártok) gyakran képesek arra, hogy elfojtsák mind a kivonulást, mind a tiltakozást. Eközben 

azoktól az előnyöktől is megfosztják magukat, amelyeket a szóban forgó két kiigazítási mechanizmus kielégítő 

működése nyújthatna számukra. 

Teljesen másként fest a helyzet azokban a tradicionális csoportokban, amelyek – a családhoz és a nemzethez 

hasonlóan – nagy árat követelnek a kivonulásért, de a belépésért nem kérnek semmit. Az a tény, hogy 

születésünknél fogva "tartozunk" ezekhez a szervezetekhez, kedvező lehet a tiltakozás szempontjából, s így 

ellensúlyozhatja a kivonulással való fenyegetőzés hiányát. A kivonulásért járó büntetések tényez vagy a 

kivonulás "elképzelhetetlensége" önmagában még nem jelenti a tiltakozás elfojtását, sőt: bizonyos esetekben 

kifejezetten kedvező lehet a tiltakozás szempontjából. Nincs kizárva, hogy azok a tradicionális csoportok, 

amelyek nagy árat követelnek mind a belépésért, mind a kivonulásért. 

3. Feladat 

A varrodai példa felhasználásával (66. oldal) írja le, melyik szervezeti jelenségről szól a mellékelt szemelvény? 

Részletesen írja le, hogy a menedzserek/vezetők és a munkások milyen stratégiát alkalmaznak és ez milyen 

eredménnyel jár /vagy járhatna esetleg más feltételek esetén! 

4. Megoldás 

A mellékelt szemelvényben a teljesítménytaktikázás, taktikázás és alkudozás elméleti és aspektusai köszönnek 

vissza. (De a kivonulással és tiltakozással kapcsolatos ismérvek is előkerülnek.) 

Az elméleti kiindulópont szerint a kutatások leginkább azokra a szervezetekre koncentráltak, ahol a dolgozók 

között erős, szolidáris munkacsoportok alakultak ki, akik képesek voltak érdekeik érvényesítésére és a 

vezetéssel való alkudozásra. Viszont kevés figyelem jutott azokra a szervezetekre, ahol ez a szolidaritás nem jött 
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létre. A szemelvényben is az figyelhető meg, hogy az adott szervezeten belül (divatcég, divatszalon) a dolgozók 

nem igazán lelkesednek egymásért, legalábbis gyakoriak a kiközösítések, amely már a normák szerinti bérezés 

bevezetése előtt jelen volt (pl. a férfi szabász, aki ráadásul a normák szerinti bérezés után sokkal nehezebb 

helyzetben találta magát). A normák szintjének növekedése pedig csak fokozta a feszültségeket, hiszen azt a 

férfi teljesítménye alapján vették, aki többet bírt. Vagyis aki az átlagosnál jobban bírta, azt ki kell közösíteni. 

Alapvetően elmondható, hogy egy zárt, rejtett konfliktusról van szó, amely során a dolgozók teljesítmény 

visszatartással, munkalassítással, illetve lazsáló és egyéb más sztrájkokkal fejtenek ki ellenállást. A divatcég 

vezetői ugyanis arra számítottak, hogy a normabérezés bevezetése után a termelés növekedni fog, ám ez nem 

történt meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy a dolgozók egy bizonyos csoportja között mégiscsak volt 

valami szolidaritás, egyfajta közös ellenállás a divatcég szigorú fegyelmezése ellen. Ennek a csoportnak 

centrális helyzetben kellett lennie ahhoz, hogy ellenállása sikeressé váljék. Ahhoz, hogy a dolgozók 

érdekérvényesítő képessége kialakuljon, további szükség van arra, hogy legyen kollektív stratégia, 

viselkedésükben pedig meg kell, hogy mutatkozzon a józan önkontroll. A cég pedig eleinte 

teljesítménynövekedést várt a normabérezés bevezetése után, de ezt még a különféle motivációs tényezők 

alkalmazásával sem sikerült elérni. A cégnek már csak az a lehetősége maradt, hogy megváltoztatta a normák 

időtartamát, és felemelte őket, amit jelentős teljesítményjavulás követett, és még csak fegyelmezni sem kellett 

hozzá (ezáltal a dolgozók nem ellenálltak teljesítményük lecsökkentésével). 

A szemelvénynek sok tanulsága van: az alkudozásnak vannak feltételei. Maga az alku, vagy tárgyalás (ami 

történhet látens módon is azáltal, hogy a dolgozók ellenállnak) a teljesítmények és a bérek összehangolásának az 

eszköze. A vállalat megteheti, hogy hatalmi szóval lép fel, de az csak akkor éri meg a számára, ha a dolgozók 

nem tudnak mivel visszavágni. Mivel a példában adott volt egy csoport (azon dolgozók csoportja, akik mindig 

átlagos teljesítményt végeztek), amelyeknek tagjai összefogtak egyrészt a cég normán alapuló bérezése ellen, 

másrészt azon munkatársak ellen, akik rendszeresen magasabb teljesítményről nyújtottak tanúbizonyságot (ők 

váltak kiközösítettekké, mint a féri szabász, vagy az a bizonyos fiatalabb – többet bíró – női dolgozó). Tehát az 

„erő‖ alkalmazásra a cég részéről itt nem volt bölcs döntés. Ilyenkor a cég a tárgyalás útját is választhatja, ám az 

alku megvalósulása még ekkor sem garantált. Ilyen esetekben azt is meg kell vizsgálni, hogy a cég dolgozói 

vajon mennyire tárgyalóképesek, egyáltalán hajlandóak-e a tárgyalásra. Ha viszont a munkások oldaláról nézzük 

a lehetőségeket, ahhoz számunkra a józan önkontroll és a kollektív stratégia mellett további fontos feltétel a 

sikeres tárgyaláshoz/tárgyalóképességhez: a konkrét üzemi, vállalati viszonyok ismerete, a különböző érdekek 

kedvező együttállása (különben veszekedés, a szolidaritás felbomlása lehet a vége), valamint a csoport 

vállalaton belüli antrális elhelyezkedése. 

A taktikázás és alkudozás elméleteinek állításai szerint a munkáscsoport hatalmának két forrása van: (1) A 

munkás ismerete (csak a munkában megtanulható fortélyokra utal); (2) A munkáscsoport bizonyos 

termelésszervezési funkciókat vesz át a hivatalos szervezettől (megjegyzés: ez utóbbi nem számít szervezeti 

hiányosságnak). Egy szó, mint száz, mindkét forrásból arra lehet következtetni, hogy a munkások hatalma a 

hétköznapi munkában keresendő. A cég elvesztette kontrollját a dolgozói felett, mivel azok olyan tevékenységet 

végeztek, amely központi hatással bír a szervezet működésére. A cég nem hagyhatta, hogy a dolgozók 

visszafogják, vagy stagnált szinten tartsák teljesítményüket, munkavégzésüket, ezért kénytelen volt engedni (A 

Hirschmann-i elmélet szempontjából radikális tiltakozásról beszélhetünk. Tiltakozás általában 2 esetben kerül 

előtérbe: (1) ha nincs mód a kivonulásra; (2) ha a dolgozók úgy vélik – és itt ez történhetett – hogy képesek 

lesznek ellenállásukkal befolyásolni a szervezetet, ahol dolgoznak). 

A szemelvény érdekessége – legalábbis a vége alapján –, hogy mindkét fél jól járt, így az alku (minden 

bizonnyal) megszületett: a lazsálás lehetősége megmaradt (azaz jól jártak a dolgozók), illetve nem volt többé 

szükség fegyelmezésre és büntetésre, inkább dolgoztak kicsit kevesebbért, de a lazsálás megmaradt (azaz jól járt 

a cég is). Végezetül az alku hosszabb távra is kihatott pozitívan, mert a termelés is továbbemelkedett, illetve a 

dolgozók bére is megnőtt. (M. D. válasza) 

5. Döntéselméleti magyarázat 

A döntéselméleti megközelítéseket azért nevezik neoweberiánusnak, mert a racionális és nem-racionális 

magyarázatok közötti kontinuumon inkább a racionalitás felé hajló magyarázatot ad a szervezeti 

működésre.  Weber szerint a szervezet, a bürokrácia maga a racionális-legális uralom, míg a másik póluson a 

Human Relations Iskola emberképe ennek ellentétére hívja fel a figyelmet: az ember a szervezetben a külső 

meghatározottságai szerint dönt, szóval nem racionális. A szervezet maga egy gépezet, melyet 

megkonstruálhatunk, változtatunk, ha kell vagy kidobunk, ha nem kell. A ráció szerint dönthetünk. A 

menedzsertanokat bemutató fejezetben már utaltunk arra, hogy Barnard a racionalitással kapcsolatban azon az 
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állásponton volt, hogy a szervezet maga az ember nem-racionális viselkedését a szabályok kikényszerítése révén 

racionálissá képes tenni. 

H. Simon nevéhez kötött szervezeti magyarázat abból indul ki, hogy a szervetekben a szerkezet nem érdekes, 

mert a szereplők (a szervezeti tagok) döntései határozzák meg a szervezet túlélését, alkalmazkodását, de mivel 

az ember egyéni képességei és a szervezeti lehetőségek együtt korlátozottak - nincs tökéletes tudás a cselekvés 

kimeneteléről, nincs áttekintés az összes alternatíváról, vagy ha tud is több lehetőséget, nem képes preferencia-

sorrendet kialakítani és nem ismeri a tettek következményeit – a döntések csak szándékuk szerint lehetnek 

racionálisak. Az embert a döntésében befolyásolja a munkamegosztás, a hatalom, a kommunikáció, a képzés, 

stb. Az egyén hozzáigazítja céljait, tetteit, döntéseit a szervezethez. A szervezet meg hozzásegíti a 

megvalósításhoz. Jutalmat kap: mégpedig információt. A szervezet jár jól: az egyén a szervezet eszköze lesz. A 

döntési szituációban a döntéshozó a megfelelő alternatívát keresi és amellett dönt, ami már elég jó ahhoz, hogy a 

célt – az adott információk értékelése után – el tudja érni. Ezt a helyzetet a szénakazalban elrejtett tűk keresési 

példáján szokták illusztrálni. 

A csoportok versenyeznek, ki tud előbb összevarrni bőrből egy használati tárgyat, ha a csoportoknak külön-

külön szénakazalban elrejtett tűket adnak: nem tudják mennyi tű van az ő kazaljukban és a tűk ráadásul nem is 

egyformán jó minőségűek, egyik-másik tompa, a cél eléréséhez nem használható. A keresés egy-egy csoportban 

addig fog tartani, amíg az első, a célnak megfelelő tűt megtalálják és összevarrják a bőröket. Az első megfelelő 

alternatíva mellett dönt a versengő egyén. Vegyük észre, hogy itt a keresési költségekről és a piaci versenyről – 

no és a korlátozott információkról van szó, meglehetősen sok bizonytalansági tényező játszik szerepet a döntés 

meghozatalában. 

Az egyén igyekszik a korlátozó körülményekhez úgy alkalmazkodni, hogy egyszerűsíti a keresést, múltbéli 

tapasztalatokra támaszkodik, ha van tapasztalata. De nemcsak a rutinra számíthat, hanem az adott helyzetben a 

problémát kell megoldania. 

Összegzésképpen, a korlátozott racionalitás keretei között ugyan nem tudhat mindent, de megtudhat valamit 

előbb, mint a többiek, ami versenyelőny, ill. a hatalom forrása lehet. Így a korlátozott racionalitás kapcsolatba 

hozható mind a hatalommal, mind a hierarchiával. Az egyén viselkedése pedig amellett, hogy önérdekkövető, 

csoportokba integrálódik, mivel a szervezeti célokat, melyeket a vezetők tűznek ki, együttműködő – versengő 

viselkedéssel az egyén valósítja meg, mivel csatlakozott a szervezethez és ilyen minőségében erre kényszerül 

mint tag. 

A cél maga sok szempontból vizsgálandó, általánosan az bizonyos, hogy a szervezet stabil működésében 

érdekelt minden tag, és abban is, hogy a viselkedésminták minél stabilabbak legyenek. Így a célokat a döntési 

alternatívák kiválasztása szerint is minősíthetjük: a tagok elvárásai – stabilitás, kiszámíthatóság, megszokottság, 

rutin – inkább az ismerősség felé „tolják‖ a döntést. Az emberek célja a szervezetben nem a hatékonyság/ 

hatásosság növelése, hanem a megelégedettség: ha a vezető az elvárásoknak megfelelő döntést hozza, azzal 

teremt elégedettséget és tekintélyt. A döntési szervezeti modellben látszólag nincs irányítás, hanem csak 

prioritások vannak: „láthatatlan‖ eszközökkel fejezi ki az irányítás azt, hogy mit kíván elérni: fiatal, dinamikus 

vezető kinevezése a szervezeten kívülről a szamárlétrán várakozó rangidős helyett, bizonyára egyértelmű 

üzenet. 

A szervezeten belüli viszonyokat – mindebből következően – az határozza meg, hogy miként dolgozza fel a 

szervezet a külvilág információit: a belső érintkezés saját kommunikációs teret és szabályokat alakít ki, saját 

nyelv jön létre. A szervezet azt az információt tudja befogadni, melyet a belső fogalomrend a nyelv segítségével 

képes feldolgozni. Ha nincs „fogalma róla‖ – mert nincs belső szervezeti megnevezés (még) – inadekvátnak 

minősíthet akár lényeges információt is. A turbulens környezetben, válság vagy bizonytalanság esetén a belső 

szervezeti szótár szegényessége kárt okozhat: nem tudják értelmezni a jelzéseket a szervezeti tagok. 

6. Papírkosár elmélet – döntések a többértelmű 
szituációban 

Kiindulópont az, hogy a döntési helyzetben többértelműség van, az információk konstellációja elvileg sokféle 

kimenetelt valószínűsít. GARBAGE CAN MODEL-nek nevezik ezt (szemetes vödörnek is lehet fordítani). Azt 

fejtjük most ki, hogy miért nevezték ezt a döntési módszert ilyen meghökkentő beszédes módon2. A kiindulás a 

következő: 

                                                           
2 Perrow és Kieser felhasznált műve alapján 
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I. Korlátozott a tudásunk és a technológiáról sincs egyértelmű ismeretünk, sok a bizonytalanság nem tudjuk 

a helyzetekben, hogy mi mire vezethető vissza: teljes a zavar abban, amit látunk. Szervezett anarchiák 

vannak, káosz, amiben mégis el kell igazodni. 

II. Inkonzisztens, nem operacionalizáltak a célok, vagyis rosszul vagy egyáltalán nincsenek meghatározva. 

Ha valamilyen új ismeret vagy körülmény vetődik fel, akkor a célok rögtön átrendeződnek, mindig az újak 

kerülnek előtérbe, a régiek pedig elfelejtődnek. Gyakran a döntés után fogalmazódik meg a cél, sodródik a 

döntéshozó: utólag találja ki, mit is akar. 

III. Változó a résztvevők személye és a figyelme is, vagyis a résztvevők egyszerre több dologban is részt 

vesznek, figyelmük egy-egy ügyben nem állandó, hol erre, hol meg a másik dologra figyelnek – a döntés 

tehát valamelyest esetleges lesz. 

Összefoglalva, ebben a helyzetben a dolgok nem írhatók le a korábbi egyértelmű döntési modellekkel, vagyis, 

hogy egyértelmű célok megfogalmazása után egyértelműen követhető döntési láncolatot iktatunk be. Nem 

lehetséges jól programozott döntési folyamatot kidolgozni. Ez ugyanis azt feltételezi, hogy vannak világos ok-

okozati láncok és ezeket meg is tudjuk ismerni. 

Itt pedig olyan helyzet van, hogy a különböző résztvevők nagyon változó és különböző célokat követnek, 

ezek egymással összeütköznek, s nem megállapítható egyértelműen, hogy a döntések sikert vagy kudarcot 

hoznak-e vagy sem. Ilyen szituációban jön létre az ú.n.  szemetesvödör- vagy papírkosár-elmélet szerinti 

döntési sorozat. Tehát a szervezett anarchiákban nem áll fönn az a lehetőség, hogy a döntési problémák, a 

fórumok és résztvevők szilárdan össze lennének kapcsolva, hanem ellenkezőleg, ezek összekeverednek es nem 

is mindig világos, hogyan kapcsolhatók össze. 

Ez az összekapcsolhatóság a kontextuális változóktól függ – egyidejűleg külső és szervezeten belüli 

eseményektől. Sőt: A döntés maga attól is függ, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, ill. mikor hozzák meg a 

döntést. Kiemeljük az idő-dimenzió fontosságát ebben a döntési szituációban. A döntést egyébként informatikai 

eszközökkel is lehet modellezni, melyben az idő mint változó szintén szerepel. 

Azért szemetesvödör a neve, mert 

a. a döntéshozók és a résztvevők egymástól és az ügyektől függetlenül problémákat és megoldásokat 

fogalmaznak meg, 

b. ezeket nem feltétlenül kapcsolják össze, hanem önálló ügyekként beledobálják egy virtuális kosárba, ahonnan 

esetlegesen – véletlenszerűen kerülnek elő ezek a dolgok, mikor az újabb és újabb problémák felvetődnek. 

c. Ezek aztán egymásba folynak a döntéshozatali tárgyalássorozat folyamán. 

Az összetevő elemek tehát: 

• Problémák – különböző szervezeti vagy egyéni, akár családi ügyek is, melyek bekerülnek a szervezetbe. 

• Megoldások – vannak keresleti megoldások is, vagyis kész sémák, melyekkel meg lehet oldani a dolgokat, de 

még nincs pontosan megfogalmazott probléma sem, vagyis van mindenféle kész javaslat, ezek pedig már 

korábban bekerültek a szemetes kosárba. 

• Résztvevők – Nemcsak a figyelem, a hozzáértés, az érdekeltség az érdekes, hanem az is, hogy egyszerre 

mennyi megoldatlan ügy tornyosul körülöttünk. 

• Döntési helyzet – A döntési helyzetben sok szereplő vesz részt, olyanok is, akiknek kevés közük van a 

dologhoz, de valahogyan most érzik elérkezettnek az időt, hogy törlesszenek valamiért, fontoskodjanak, vagy 

hálából gesztusokat tegyenek vagy belebeszéljenek, mert nélkülözhetetlennek akarják magukat feltűntetni. 

Háromféle döntési stílus alakult ki: 

1. Keresztülnézés „By oversight‖ – a nagy problémák – mintha nem is lennének, átnézünk rajtuk: Vagyis 

sietünk meghozni a döntést, nehogy elérjen minket olyan probléma, amiben biztosak vagyunk, hogy el fog 

érni minket. 
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2. Menekülés „By flight‖ – a probléma egy másik ügy kapcsán szinte magától megoldódik, mert olyan 

kontextusba kerül, hogy nem kell már olyan kínos ügyként kezelni –pl. EU-hoz való csatlakozás kapcsán 

számos vitás ügy: ehetünk-e mákot, egyen méretű uborka, de ez már el is felejtődött. Nem a döntéshozó 

„menekül el‖, hanem a probléma kerül ki a hatásköréből… 

3. Problémamegoldással: - vagyis nem az adott kérdést oldják meg közvetlenül, hanem egy olyan nagyobb 

problémacsomagba kerül az ügy, hogy ott magától megoldódik. (Erre is jó példa az előbb írt EU-s vita.) 

Négy áramlat alakult ki, amelyek ezen összetevők összefüggéseinek vizsgálatát helyezik a középpontba: 

1. Feltételezhető - és joggal, - hogy az összekapcsolódások végső soron nem véletlenszerűek, hanem valamilyen 

minták szerint történnek, vannak valamilyen szabályszerűségek –éppen pl. a kontextusból adódóan. Ezek 

rejtett minták, s az az érdekes, hogy meg tudjuk-e fejteni ezeket a mintákat és a mögöttük húzódó 

törvényszerűségeket. (Erre való a szimuláció.) 

2. A szervezett anarchiákban ritkák a probléma-megoldások. 

3. A döntéshozók nagy leterheltsége miatt a döntések tovább tartanak, a problémamegoldások pedig kevéssé 

karakteresek. 

4. Nem létezik a részvételi jogoknak olyan elosztása, amelyik minden tekintetben előnyös. 

Összegezve: Vannak bizonyos áramlatok, történetek, melyek a véletlenszerű összekapcsolódások során végül is 

megoldják a problémát, de ezt nem lehet jól előre látni – kialakulhatnak probléma-dugók, a szervezte rendkívül 

rossz helyzetbe kerülhet. 

Ez a szervezeti tanulás folyamatában oldódik meg, de nem a klasszikus módon – adaptáció, racionális eljárás, 

tanulunk a hibáinkból, stb. elvek szerint, hanem – Olsen - March – a tökéletes döntési ciklus – elmélete szerint. 

Itt az a lényeges, hogy milyen típusú tanulási folyamatban változik az egyén észlelése, ez hogyan hat a 

cselekvésére és a környezetre és a szervezeti cselekvésére.3 

Ezek a kutatások mindig esettanulmány-formában jelennek meg, s nem is tudni, mennyire lehet általánosítani 

ezeket, hiszen csak arra az egyetlen szervezetre vonatkoznak. De jól kimutatható az, hogy a hatalom, 

alávetettség milyen szerepet kap, s az, hogy a célok csak a döntési folyamat kapcsán kristályosodnak ki. Ez a 

megközelítés viszonylag dolog, bár már évtizedek óta foglalkoznak vele. (ld.: Tversky, Kahneman, Vernon L. 

Smith munkáit) 

*** 

A magatartáselméleti modell racionalitása nem abban áll, hogy a célok eléréséhez megfelelő eszközöket állítunk 

–e fel, hanem abban, hogy úgy működik-e az egész, hogy fennmaradjon – nem az egyéni cselekvési racionalitás 

a fontos, hanem a rendszerracionalitás: a komplexitás, a változékonyság, a korlátozott racionalitás 

összefüggései. 

6.1. Bizonytalanság, kockázatok 

Ismétlésképpen idézzük fel, hogy Simon modelljében melyek a legfontosabb mozzanatok: Szándéka szerint 

racionális az ember, számtalan keresési folyamat zajlik le a szervezeti döntések meghozatala során, a tekintély 

nem hierarchikus, a vezetés = láthatatlan ellenőrzés, tanulási mozzanat áll mögötte: olyan helyzetet kell 

teremtenie, amely a tapasztalatok szerint kedvező következményekkel jár majd, ha a  beosztottak döntenek. A 

láthatatlan ellenőrzés során a szervezeti morálnak megfelelően ítéltetnek meg az emberek, nevezetesen, azt 

teszik-e, ami a szervezeti túlélés szempontjából a legjobb. Perrow viccel ezzel: Igen, az embereknek azt kellene 

tenniük, ami nekik a legjobb, s akkor ilyen lenne a munkahelyünk: 

„Az Ön munkahelye olyan---, 

…ahol Ön kellemesen elbeszélgethet az Önt érdeklő dolgokról… 

                                                           
3 A tudások fajtái: (1) Szerepek által korlátozott tapasztalati tudás. (2) Korábbi tapasztalatokon alapuló tudás. (3) Babonás tapasztalati tudás 

(pl. az eladások növekedését a jó reklámozásnak tulajdonítják, holott a tényleges ok a demográfiai növekedés.) (4)Tapasztalati tudás 
bizonytalan észlelés mellett (valamilyen értelmet tulajdonít a dolgoknak, nem valós okokat keres.) 
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…ahol Ön megnyugodhat és kedvére álmodozhat anélkül, hogy megzavarnák… 

…ahol Ön saját ügyeiben használhatja a cég szolgáltatásait: titkárnő, computer, telefon, gépkocsi… 

…ahol Ön nyugodtan lepihenhet, ha fáradt és felfüggesztheti munkaidejét, ha ideges… 

…ahol élete végéig dolgozhat, ahol új barátokra és partnerekre, új családtagokra lelhet…‖ 

Nem a gyarlóságból, a butaságból ered a konfliktus, nem a vezetés által elkövetett hiba, hanem – mint láttuk – 

interperszonális, de vannak csoportközi konfliktusok is. Ezek különféle érdekcsoportok között jelennek meg a 

szervezetekben, részben szerepkonfliktusként, például: Termelés –eladás; Orvosok –ápolónők; Munkások – 

alkalmazottak – irodisták; Közgazdászok – szociológusok; Oktatók – adminisztratívak között az egyetemen. Az 

ellentétes érdekű csoportok képesek az erőforrásokat úgy megmozgatni, hogy befolyásolják ezzel a szervezeten 

belüli lojalitást, a környezetet. 

Mégis a legfontosabb a célok körül kialakult egyet- nem-értés, nagy viták vannak ekörül, alkufolyamatban 

fogalmazódik meg. Különösen komoly a nehézség, ha bőven van erőforrás – slack, pénz, idő, személyzet, 

felszerelés, ötletek. A célkijelölésben (erőforrás-allokációban) vannak a legnagyobb összeütközések pl. 

KÖLTSÉGVETÉS, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT átalakítása. 

6.2. Rendszerek elemzése 

Azért van szükség a szervezeti működésnek mint rendszer-működésnek az áttekintésére, hogy lássuk, a 

szervezetek életében bekövetkező nagy kudarcokat mivel tudjuk magyarázni. Kockázat, biztonság – negatív 

szinergiák – ha egy pici hibából pillanatok alatt óriási tragédia lesz. A felelősség megállapítása nem lehetséges 

könnyen, mert a rendszer mindig tökéletesnek akar látszani: tehát a működtetőket teszik felelőssé. Ha a 

működtetők erős (szak)szervezetekbe tömörültek, vagy jó érdekérvényesítők, vissza tudnak vágni. Azaz 

ragaszkodnak az alternatív magyarázatok kereséséhez. 

A nagy balesetek váratlan meghibásodások egybeeséséből következnek nagyon kockázatos szervezetek esetében 

a hibák váratlanul következnek be és a nagyon összetett (komplex) rendszerben nagy bajt okozhatnak. Ami 

meghibásodható: DEPOSE – betűszó (design, equipment, procedures, operators, supplies, materials), azaz 

minden, ami az erőforrásokat működteti a szervezeten belül. 

Fontos a technológia, mert ebből fakad, hogy a működési elemek hogyan kapcsolódnak össze. A technológia 

története a folyamatos linearizálódás története a bonyolult belső kapcsolatok lineárisok lettek, és lazulni kell a 

nagyon szoros kapcsolódásoknak. Nézzük, Perrow milyen összefüggést írt fel erről a szervezeti centralizáció-

decentralizációval kapcsolatban: 
 

 
Lineáris technológia Komplex technológia 

Szoros kapcsolódás Lineáris-szoros Centralizáció: 

szoros Centralizáció: a linearitás 

Pl.: gát, hálózati rendszer, szállítás 

Komplex-szoros Centralizáció: 

szoros Decentralizáció: alrendszeri 

hiba-előrejelzés Pl.: Nukleáris 

fegyverek légierő, űrkutatás 

Laza kapcsolódás Lineáris-laza Centralizáció és 

decentralizáció is lehet (Tradíciók, 

ízlések) Pl.: kézműipar 

Komplex-laza Decentralizáció a 

komplex interakció érdekében 

Decentralizáció a laza kapcs. 

érdekében (K+F) 

1. A bonyolult és kockázatos és szoros rendszerekben: Komplex és szoros kapcsolat van az egyes fázisok 

között (nukleáris bázisok, légierő, űrhajózás, hadi előrejelzés…) jobb felső negyed: Centralizáció/ a 

szorosság és decentralizáció/ a komplexitás miatt, mert a hibák előre nem láthatóak és az alsó szinteken is 

kell folyamatosan figyelni és kezelni a dolgokat, hibák éber figyelése szükséges. A veszélyhelyzet itt a 

legnagyobb, ellenőrzés, központosított hibaelhárítási rendszer van. 
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2. A lineáris és szoros rendszerekben kisebb a kockázat: tengeri szállítás, légi közlekedés, duzzasztó gátak, 

ellátási rendszerek: gyógyszer, kenyér…(Bal felső negyed) Centralizáció a szoros kapcsolatok érdekében és 

centralizáció a lineáris előrelátható kapcsolatok működése végett… 

3. Laza és lineáris munkamegosztás, kevés kapcsolat, laza kapcsolódás pl. iskolai szervezet, kézműipari 

munkaszervezetek, ügynökségek, stb. Itt kisebb a meghibásodás kockázata (bal alsó negyed). Centralizáció 

és decentralizáció is lehetséges – az elit ízlése és tradíciói határozzák meg, a hibák végül is jól kezelhetők 

mind az alsóbb, mind a felsőbb szinteken. 

4. Laza kapcsolódású és komplex szervezetek: egyetemek, K+F cégek, (Jobb alsó negyed) a rendszerben elég 

nagy lehet a hibák száma, ezért decentralizáció javasolt, s a kívánt komplex interakciók miatt is fontos, hogy 

decentralizált legyen a szervezet.(Hibakezelő pl.: a tengerhajózás; Hibaelhárító légi közlekedés. 

A kockázatelemzés és a kockázatbecslés infrastruktúrája az elitek – és a szakemberek értékeit tükrözi. A 

közvélemény sokszor másképp ítéli meg a dolgokat, nem fogadja el a szakértői álláspontot. Sőt, szándékosságot 

sejttetnek, összeesküvést gyanítanak ott, ahol ez nincs ld. morális pánik-jelenség. 

7. Szemelvény: Konfliktus a szervezetekben (részlet)4
 

A "konfliktus" szót sokféle értelemben használjuk. [...] Többnyire azonban az ismert döntéshozatali 

mechanizmusok olyan zavarait jelöljük vele, amelyek egy egyén vagy csoport számára megnehezítik a 

megfelelő cselekvési alternatíva kiválasztását. Itt is ebből az általános definícióból indulunk ki. Tehát: 

konfliktusok akkor lépnek föl, amikor egy egyén vagy csoport döntési problémával kerül szembe. Rövidesen 

néhány jellegzetes konfliktustípust mutatunk be. Az egyes típusokat az ismert döntési modell segítségével 

határozzuk meg. 

A konfliktussal kapcsolatos jelenségeknek három fontosabb osztályát különböztetjük meg. Ezek a következők: 

1. egyéni konfliktusok: a konfliktusok az egyéni döntéshozatal során merülnek föl; 

2. szervezeti konfliktusok: egyéni vagy csoportkonfliktusok egy szervezeten belül; 

3. szervezetközi konfliktusok: csoportok vagy szervezetek közti konfliktusok. 

A különböző osztályokba tartozó konfliktusokat különböző mechanizmusok idézik elő, noha vannak olyan 

mechanizmusok is, amelyek mindhárom osztályban megtalálhatók. Az elkövetkezőkben főként a második 

osztállyal, vagyis szervezeti konfliktusokkal foglalkozunk. Néhány fontosabb kijelentést azonban a többi 

osztállyal kapcsolatban is megfogalmazunk. Sem az egyéni, sem a szervezetközi konfliktust nem hagyhatjuk 

teljesen figyelmen kívül. Az elsőt azért nem, mert a szervezeti konfliktusok egyik típusa egyéni döntési 

problémákból fakad; a másodikat pedig azért nem, mert a csoportok közti konfliktusokra gyakran egy nagyobb 

szervezeten belül kerül sor. 

Ebben a fejezetben a konfliktusok alábbi három, fontosabb vonását kívánjuk szemügyre venni: 

1. Milyen feltételek mellett kerül sor konfliktusra? Célunk az, hogy előre jelezhessük: mikor és hol kerül sor 

szervezeti vagy egyéni konfliktusokra. 

2. Hogyan reagálnak az egyének és a szervezetek a konfliktusra? Nagy általánosságban, azt várjuk, hogy a 

konfliktusok esetén megfigyelhető válaszreakciók a konfliktusok feloldására irányulnak majd. Szeretnénk 

azonban közelebbről is meghatározni, hogy a konfliktusok esetén megfigyelhető válaszreakciók a 

konfliktusok feloldására irányulnak majd. Szeretnénk azonban közelebbről is meghatározni, hogy a 

konfliktusok feloldására irányuló kísérletek milyen formát öltenek. 

3. Mi lesz a konfliktus eredménye? Alkuszituációkban különösen arra vagyunk kíváncsiak, hogy az alku 

révén kinek mit sikerül elérnie. Mivel az utoljára említett kérdés elsősorban szervezetközi konfliktusok 

kapcsán merülhet föl, az elkövetkezőkben főként az első két kérdéssel foglalkozunk. Az alkudozás 

elméletével kapcsolatos később fejtjük ki. 

                                                           
4James G. March és Herbert A. Simon: Organizations. John Wiley and Sons, New York-London, 1958. 5. fejezet, 112-135. old. Copyright © 

John Wiley & Sons, 1958. Herbert A. Simon: Korlátozott racionalitás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1982. 120-136. p. (Fordította: 
Csontos László) 
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7.1. 1. Egyéni konfliktus 

Az egyéni konfliktus keletkezését vizsgálva, először azokat a feltételeket adjuk meg, amelyek mellett a 

döntéshozatal zavartalan. Egyszerű döntési helyzetről beszélhetünk, ha 

a. a felidézett cselekvési alternatívák közül az egyik határozottan jobb, mint az összes többi; és ha 

b. az előnyben részesített alternatíva elég jó ahhoz, hogy elfogadható legyen. 

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor a döntés gyorsan fog megszületni, és ex post facto értékelésére nem kerül 

sor. Ha azonban egyik alternatíváról sem mondhatjuk azt, hogy határozottan jobb, mint az összes többi, vagy ha 

a legjobb alternatíva sem "elég jó", akkor a döntéshozatal késedelmet szenved, és ex post facto újraértékelésekre 

és racionalizációkra kerül sor. 

A konfliktusok keletkezését illetően három fontosabb konfliktusforrást különböztethetünk meg. Ezek a 

következők: 

a. elfogadhatatlanság, 

b. összemérhetetlenség és 

c. bizonytalanság. 

Elfogadhatatlanság esetén az egyén ismeri az egyes cselekvési alternatívákkal összekapcsolódó 

következmények valószínűség-eloszlásait. Ezen felül arra is képes lehet, hogy minden nehézség nélkül 

meghatározza, melyik a legjobb alternatíva. A legjobb alternatíva azonban nem elég jó, azaz: nem felel meg 

valamilyen elfogadhatósági mércének. 

Összemérhetetlenség esetén az egyén ismeri a következmények valószínűség-eloszlásait, de nem tudja 

meghatározni, melyik a legjobb alternatíva. 

Bizonytalanság esetén az egyén nem ismeri azokat a valószínűség-eloszlásokat, amelyek a választott 

cselekvéseket környezeti következményeikkel kapcsolják össze. 

Hogyan írhatjuk le az egyéni döntési szituációk fontosabb típusait? Mivel nem kívánunk túlságosan részletes 

tipológiát kidolgozni, az észlelt döntési következményeknek csupán öt fajtáját említjük meg. 

Két valószínűségi változó – u és w – segítségével jellemezzük őket. Az u változó annak a valószínűségét adja 

meg, hogy egy döntés pozitívan értékelt tényállást idéz elő. A w változó annak a valószínűségét adja meg, hogy 

egy döntés negatívan értékelt tényállást idéz elő. 

1. A jó alternatíva olyan alternatíva, amelynek nagy u-értéke és kicsiny w-értéke van. U és w kritikus értékei 

szubjektíve határozódnak meg, s egyénről egyénre változnak. A jó alternatíva megüti vagy meghaladja az egyén 

által definiált elfogadási szintet, s így "járható utat" jelent. 

2. A semleges alternatíva olyan alternatíva, amelynek mind u-, mind pedig w-értéke kicsiny. Kevés a 

valószínűsége annak, hogy olyan tényállást idéz elő, amelynek az egyén számára akár pozitív, akár negatív 

értéke lenne. 

3. A vegyes alternatíva olyan alternatíva, amelynek nagy valószínűséggel lehetnek pozitív és negatív 

következményei is. Ebben az esetben tehát mind u, mind pedig w értéke nagy. 

4. A rossz alternatíva olyan alternatíva, amelynek kívánatos következményei valószínűleg nem lesznek; nem 

kívánatos következményei viszont valószínűleg lesznek (azaz: u értéke kicsi, w értéke pedig nagy). 

5. Bizonytalan alternatíváról akkor beszélünk, ha az egyén nem tudja, hogy a kérdéses alternatívával milyen 

valószínűségek kapcsolódnak össze. Az u- és w-értékek ekkor vagy azért ismeretlenek, mert maguk a 

következmények ismeretlenek, vagy pedig azért, mert a következmények szubjektív hasznossága ismeretlen. 

Az egyéni konfliktusok tipológiájának megalkotása céljából, képzeljünk el egy olyan döntési helyzetet, 

amelyben két – A és B – alternatíva között kell választani. Mindkét alternatíva fölveheti az előbbi öt érték 

bármelyikét. Így 25 különböző döntési helyzetet kapunk, amelyek közül azonban 10 tükörképe lesz 10 másik 
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helyzetnek. Összesen tehát 15 különböző helyzetünk van, s ezek a következőképpen idézik elő az említett három 

konfliktustípust (ld. táblázat) 

Bizonyos esetekben (2-től 5-ig) nem számítunk konfliktusra. Itt az egyik alternatíva elfogadható, a másik 

viszont nem, s így a döntéshozatal csupán elhanyagolható nehézségbe ütközik. A többi eset az 

összemérhetetlenség, az elfogadhatatlanság és a bizonytalanság különféle formáit reprezentálja. 

Az itt vázolt konfliktuselmélet azt vizsgálja, milyen jelentőség van a konfliktusnak mint 

keresésgenerátornak. A konfliktusok szerintünk minden esetben alternatívák felkutatására irányuló keresést 

idéznek elő. Noha kétségkívül vannak olyan helyzetek, amelyek összhangban vannak az előre megadott 

cselekvési alternatívák közti választásból kiinduló, klasszikus döntési modellel, mi mégis amellett fogunk 

érvelni, hogy az organizmus konfliktushelyzetekben megfigyelhető válaszreakciója a legtöbbször 

valamiféle kiútkeresést jelent. Ez persze összeegyeztethető mind Miller és Dollard, mind pedig Lewin néhány 

fontosabb kijelentésével. 

Hogyan reagálnak az érintettek a konfliktusra? – Nem fogjuk kimerítően tárgyalni az egyéni konfliktus 

esetén megfigyelhető válaszreakciókkal kapcsolatos kijelentéseket. Megfogalmazunk azonban néhány olyan, 

fontosabb kijelentést, amely az elméleti szervezeti konfliktusokra való kiterjesztése szempontjából is jelentős 

lehet. 

Megállapítottuk mármost, hogy az észlelt konfliktus az alternatívák szubjektív bizonytalanságának, szubjektív 

összemérhetetlenségének és szubjektív elfogadhatatlanságának függvénye. Föltesszük, hogy ahol konfliktust 

észlelnek, ott a konfliktus kiküszöbölésének motívumai is megszületnek. Ez a föltevés, miszerint a konfliktus a 

rendszer szempontjából egyensúlyzavart jelent, burkoltan minden olyan munkában megtalálható, amely a 

szóban forgó jelenséggel foglalkozik. 

Alternatívák 
 

A B Konfliktustípus 

1. jó jó összemérhetetlenség 

2. jó semleges nincs konfliktus 

3. jó vegyes nincs konfliktus 

4. jó rossz nincs konfliktus 

5. jó bizonytalan nincs konfliktus 

6. semleges semleges elfogadhatatlanság és 

összemérhetetlenség 

7. semleges vegyes elfogadhatatlanság és 

összemérhetetlenség 

8. semleges rossz elfogadhatatlanság 

9. semleges bizonytalan bizonytalanság 

10. vegyes vegyes elfogadhatatlanság és 

összemérhetetlenség 

11. vegyes rossz elfogadhatatlanság 

12. vegyes bizonytalan bizonytalanság 
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13. rossz rossz elfogadhatatlanság és 

összemérhetetlenség 

14. rossz bizonytalan bizonytalanság 

15. bizonytalan bizonytalan bizonytalanság 

A konfliktus forrásától függ, hogy az érintettek miképpen reagálnak rá. Ha a konfliktus bizonytalanságból 

fakad, akkor az egyén először a már felidézett alternatívák következményeinek tisztázására irányuló törekvését 

fokozza. Ha itt kudarcot vall, akkor új alternatívák felkutatására irányuló erőfeszítéseit fogja fokozni. Azaz: 

mielőtt új alternatívákat keresne, többnyire alaposan átvizsgál néhány korábban felidézett alternatívát. Ezt az 

eljárást többféleképpen értelmezhetjük. Először is, ha az észlelt világ jóindulatú és sok jó alternatívát kínál, 

akkor úgy is találhatunk elfogadható alternatívát, hogy csupán néhány lehetőséget vizsgálunk meg. Az 

értelmezés racionalisztikus mellékízét azzal vehetjük el, hogy föltételezzük: az alternatívák felidézése során egy 

nem tudatos szűrőmechanizmus működik, amely elveti a nyilvánvalóan rossz alternatívákat. Az előbbi, kvázi-

gazdaságelméleti magyarázatot úgy tehetjük kvázi-tanuláselméleti magyarázattá, hogy föltesszük: az egyén, 

hasonló szituációkban szerzett, múltbeli tapasztalataiból megtanulta, hogy miképpen generálhat olyan 

válaszreakciókat, amelyek viszonylag nagy valószínűséggel elfogadhatóak lesznek. A szóban forgó elemzés 

értelmében egy egyén "hétköznapi" szituációkban inkább hajlik arra, hogy megszüntesse a bizonytalanságot, 

mielőtt új alternatívákat keresne, mint "szokatlan" szituációkban. Ez abból az általános kijelentésből következik, 

amelyet a tanult válaszreakciók általánosításával kapcsolatban fogalmazhatunk meg. A döntéshozó azonban 

még akkor is a megszokott módon reagálhat a szituációra, ha ez teljesen új; föltéve, hogy általánosítása nem a 

szituáció tartalmára, hanem ennek a problémamegoldással közös jellemzőire vonatkozik. 

Ha a konfliktus elfogadhatatlanságból fakad, akkor az egyén új alternatívákat fog keresni. A konfliktus 

kiküszöbölésével kapcsolatos motívumok ereje (és így a keresés sebessége) egyrészt attól függ, hogy vannak-e 

semleges alternatívák, másrészt pedig attól, hogy a döntéshozót mennyire sürgeti az idő. A rendelkezésre álló 

alternatívák elfogadhatatlanságának fölismerése, éppúgy, mint az első esetben, most is keresésre készteti a 

döntéshozót. Ha az egyén "elfogadható" alternatívák fölfedezésére irányuló törekvése egymás után többször is 

kudarcot vall, akkor általában az "elfogadható" terminus újradefiniálására kerül sor (Hunt). A fenti kijelentés 

tehát lényegében arra vonatkozik, hogy mennyi kudarcra van szükség az aspirációk megváltoztatásához. A 

kijelentés gyenge, mivel csak annyit állít, hogy némi keresésre kerül sor az aspirációk kiigazítása előtt. A 

keresésre való hajlam mögött, éppúgy, mint az előző kijelentés esetén, itt is az a várakozás húzódik meg, hogy a 

világ lényegében jóindulatú. 

A hipotézis második része szerint a keresés sebessége változó, s egyrészt attól függ, hogy a döntéshozót 

mennyire sürgeti az idő, másrészt pedig attól, hogy menekülési lehetőségként rendelkezésre áll-e valamilyen 

semleges alternatíva. A keresés általában annál lendületesebb, minél jobban sürget az idő; de a keresés akkor is 

lendületesebbé válik, ha nem áll rendelkezésre semleges alternatíva (Lewin). A kreativitás és a stressz közti 

kapcsolatot az előző kijelentés segítségével szokták megvilágítani. Az adatok azt mutatják, hogy a keresés 

(legalábbis bizonyos egyének esetében) kevésbé lesz eredményes, ha a stressz elviselhetetlenné válik, vagy ha 

túlságosan sürget az idő. Előfordulhat ugyan, hogy ekkor is roppant lendületes keresés folyik; az effajta keresés 

azonban többnyire sablonokat követ (Birch; Lazarus, Deese és Osler). 

Ha a konfliktus összemérhetetlenségéből (de nem elfogadhatatlanságból) fakad, akkor a döntési idő rövid lesz. 

A választás ekkor a figyelemtől, illetve attól függ, hogy az alternatívák milyen sorrendben merülnek föl. Noha 

nem állítjuk azt, hogy az egyének sohasem mérlegelik az egyes alternatívák közti marginális különbségeket, 

meggyőződésünk szerint a különböző, de egyaránt elfogadható alternatívák közti választást nem annyira a 

közömbösségi görbék, mint inkább az alternatívák fölmerülésének sorrendje és bizonyos figyelemszabályozó 

jelzések határozzák meg. A piackutatás irodalma például tele van olyan bizonyítékokkal, amelyek alátámasztják 

ezt az értelmezést. 

7.2. 2. Szervezeti konfliktus: egyéni konfliktus a szervezeten belül 

A jelen kötetben – például a termelékenység alakulását és a szervezetből való kilépést vizsgálva – több helyütt is 

foglalkoztunk a szervezetekben föllépő egyéni konfliktusok sajátos problémáival. A konfliktus burkoltan néha 

jelen volt a célok bürokratikus átalakítására vonatkozó kijelentésekben is. Ebben a fejezetben látni fogjuk, hogy 

az említett jelenségek miképpen hatnak a szervezeten belüli konfliktusokra; hogyan jönnek létre maguk a 
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konfliktusok; s a szervezetek hogyan reagálnak rájuk. Ezek azok a kérdések, amelyeket az alábbiakban vizsgálni 

fogunk. 

Egy szervezet minden tagja meg tudja ítélni a szervezet előtt nyitva álló (vagy látszólag nyitva álló) 

alternatívákat. A döntési helyzetet tehát úgy jellemezhetjük, hogy leírjuk a szervezet egyes tagjainak állapotát és 

a szervezeten belül érvényben lévő döntési szabályokat. 

Részben az előírt döntési eljárásoktól függ, hogy a szervezeten belüli döntéshozatal során nehézségek merülnek-

e föl, vagy sem. Ebből a szempontból nem mindegy, hogy a csoport diktatórikus, többségi vagy pedig általános 

egyetértést megkövetelő döntési szabályokkal dolgozik. 

Elemzésünk során azonban föltesszük, hogy a csoport működését – ha másképpen nem, burkoltan – egy 

általános egyetértést megkövetelő döntési szabály irányítja. Ezen azt értjük, hogy egy csoport számára még 

akkor is fontosnak tűnnek a minden csoporttag számára elfogadható döntések, ha működése során – a holtpontra 

jutás megakadályozása érdekében – formálisan más döntési szabályt kellene követnie. Érzésünk szerint ez a 

megszorítás nem túlságosan szigorú, mivel a legtöbb, feladatra orientált szervezet erősen hajlik arra, hogy 

konszenzusra törekedjék. Noha ennek a hajlamnak az erőssége szervezetről szervezetre változik, talán nem 

követünk el nagy hibát, ha az alábbiakban az általános egyetértést föltételező modellből indulunk ki. 

Hogyan jöhet létre konfliktus – az előbb definiált értelemben – egy szervezeten belül? A szervezeti 

konfliktusnak két fontosabb típusát különböztetjük meg. 

Először is, fölmerülhetnek olyan konfliktusok, amelyek kezdetben főként intra-individuális jellegűek, vagyis a 

szervezet egyetlen tagja sem tud (vagy csupán nagyon kevés tagja tud) olyan alternatíváról, amely, saját céljait 

és észleléseit tekintve elfogadható lenne. 

A második típusba tartozó szervezeti konfliktusok nem abból fakadnak, hogy az egyének nem tudják elhatározni 

magukat, hanem abból, hogy a szervezethez tartozó különböző egyének különböző alternatívákat 

választanak. Ebben az esetben a szervezet egyes tagjai nincsenek ugyan konfliktusban egymással, de a 

szervezetet mint egészet mégis konfliktust jellemez. 

Természetesen nemcsak ezek a szituációtípusok lehetségesek. Az inter- és intra-individuális konfliktusnak 

különféle kombinációi fordulhatnak és fordulnak elő. Mi azonban olyan helyzeteket fogunk vizsgálni, 

amelyekben a szervezeti konfliktus az egyik vagy másik típusba tartozik, s a mindenkori konfliktustípusnak 

megfelelően mutatunk rá azokra a különbségekre, amelyek a szervezetek – döntési problémák esetén 

megfigyelhető – válaszreakcióit jellemzik. Ebben a szakaszban a szervezeten belül föllépő egyéni 

konfliktussal foglalkozunk. A következő szakaszban a csoportközi konfliktusokat vesszük szemügyre. 

Az egyéni konfliktus fenti, rövid elemzése során három típust különböztetünk meg. Bizonytalanságból, 

összemérhetetlenségből és elfogadhatatlanságból fakadó konfliktusokról beszélhetünk. Egy szervezeti konfliktus 

csak akkor tartozhat az intra-individuális típusú konfliktusok közé, ha a döntési probléma a szervezet minden 

(vagy majdnem minden) tagját valamilyen személyes konfliktusba sodorja. Másfelől, csak akkor beszélhetünk 

inter-individuális konfliktusról, ha 

a. a szervezet minden egyes tagja rendelkezik egy elfogadható cselekvési alternatívával, és ha 

b. a szervezet különböző tagjai különböző alternatívákat részesítenek előnyben. Így tehát az intra-individuális 

konfliktusok lezajlásával, az effajta konfliktusok esetén megfigyelhető szervezeti válaszreakciókkal és az 

effajta konfliktusokkal kapcsolatos attitűdökkel éppúgy kell foglalkoznunk, mint a jóval gyakrabban vizsgált 

inter-individuális konfliktussal. 

Korábbi hipotéziseink alapján megjósolhatjuk, hogy az intra-individuális típusba tartozó szervezeti 

konfliktusok előfordulása akkor a legvalószínűbb, amikor a szervezeti döntéshozatal feltételeit általános 

bizonytalanság és az elfogadható cselekvési alternatívák szűkössége jellemzi. Persze vannak egyéni 

különbségek, de a környezet jó néhány vonása az előbbi dimenziók mentén hat az egyéni ítéletekre. Egy adott 

környezetet vagy döntési helyzetet "bizonytalannak" illetve "rossznak" nevezhetünk, ha az egyének szubjektív 

bizonyossága egy effajta szituációban többnyire kisebb, mint más szituációkban, illetve ha az egyének által 

észlelt környezet egyáltalán nem, vagy alig nyújt jó alternatívákat. 

A bizonytalanságot befolyásoló tényezők. – Megfogalmazhatunk két hipotézist. Minél nagyobb a múltbeli 

tapasztalatok tömege egy adott döntési helyzetben, annál kevésbé valószínű, hogy intra-individuális szervezeti 

konfliktusra kerüljön sor. Minél kevésbé bonyolult a döntési helyzet, annál kevésbé valószínű, hogy intra-
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individuális konfliktusra kerül sor. Az előbbi kijelentésekből az következik, hogy az intra-individuális típusba 

tartozó szervezeti konfliktusok sokkal gyakoribbak lesznek új termékek árának meghatározása vagy olyan 

termelő-berendezések megválasztása esetén, amelyekre új, s a gyártási technológiát lényegesen módosító 

termékfajták előállításához van szükség, mint akkor, ha egy megszokott termék árát kell – stabil környezeti 

feltételek mellett – meghatározni, vagy ha olyan termékfajtához kell a megfelelő termelő-berendezést 

megválasztani, mely nem igényli a gyártási technológia jelentős megváltoztatását. Valójában nem léteznek 

olyan bizonyítékok, amelyek alátámasztanák ezeket a kijelentéseket; jóllehet ez utóbbiak konzisztensek 

azoknak az adatoknak egy ésszerű általánosításával, amelyek a bonyolultság és a korábbi tapasztalatok 

függvényeként felfogott, egyéni döntési időre vonatkozóan állnak rendelkezésre (Cartwright; Festinger; 

Cartwright és Festinger). 

A szervezeti jellemzők ugyanakkor befolyásolják a szervezeten belüli bizonytalanság mértékét is. Ha a 

szervezet például olyan elveket követ, amelyek az alkalmazottak gyakori áthelyezését követelik meg, akkor a 

tapasztalatok szintje többnyire alacsony lesz. Azok a szervezeti elvek pedig, amelyek egy elégtelen vagy 

hozzáférhetetlen "memóriát" hoznak létre, a bizonytalanságot fokozzák. 

Az elfogadhatatlanságot befolyásoló tényezők. – Ha azokat a tényezőket vizsgáljuk, amelyek a rendelkezésre 

álló alternatívákat valamilyen értelemben "elfogadhatatlanná" teszik, akkor ismét introspektív, illetve az egyéni 

viselkedés extrapolációján nyugvó következtetésekre kell hagyatkoznunk. Ebből a szempontból különösen az a 

viselkedéstípus fontos, amely a szervezeti alternatívákkal kapcsolatos egyéni elégedetlenségből fakad. Az 

aspirációk és az elérhető eredmények közti általános eltérés egyéni konfliktusokat idéz elő a szervezeten belül. 

Mivel az aspirációk csak némi késedelem után igazodnak az elért eredményekhez, ezért jelentős késedelem 

esetén konfliktusra kerül sor. Minél nagyobb az aspirációs szintek és az elért eredmények közti eltérés, annál 

nagyobb a szervezeten belüli egyéni konfliktusok valószínűsége. 

Effajta eltérések akkor fordulnak elő a leggyakrabban, amikor az addig áldásos környezet hirtelen 

kedvezőtlenné válik. [...]Recesszió esetén az egyéni aspirációk következetesen meghaladják azt a szintet, 

amelyet még ki lehetne elégíteni. Ennek következtében megnő az elfogadhatatlansági típusba tartozó személyes 

konfliktusok gyakorisága (Argyris). Így tehát azt várjuk, hogy az effajta szervezeti konfliktusok gyakorisága 

gazdasági recesszió idején növekszik, viszonylag jó gazdasági feltételek mellett pedig csökken. 

Hasonló fejlemények következhetnek be azonban akkor is, ha a gazdasági feltételek valójában nem 

rosszabbodnak. Várakozásunk szerint az aspirációk akkor is meghaladnák a még kielégíthető szintet, ha az elért 

eredmények növekedési üteme hirtelen lelassulna. Előfordulhat ugyanis, hogy az aspirációs szintek a változás 

üteméhez kapcsolódnak. [...] 

Meghatározhatunk olyan szervezettípusokat is, amelyek különösen hajlamosak konfliktusokra. Így például egy 

olyan szervezet, amely viszonylag eredménytelenül működik egy virágzó iparágban, jobban hajlik 

konfliktusokra, mint más szervezetek. 

7.3. 3. Szervezeti konfliktus: Csoportközi konfliktus egy 
szervezeten belül 

A szervezeten belüli csoportközi konfliktusok egyik szükséges feltétele – vagyis: az individuális állásfoglalások 

jelentős eltérése – mindaddig nem áll fenn, s következésképpen a csoportközi konfliktusok gyakorisága 

mindaddig minimális lesz, amíg gyakran kerül sor egyéni konfliktusokra. De a bizonytalanság és az 

elfogadhatatlanság hiánya még nem elégséges feltétele a csoportközi konfliktusoknak. Közelebbről is meg kell 

határoznunk azokat a mechanizmusokat, amelyek – ha az alternatívák közti választás egyéni szinten egyértelmű 

– a szervezet tagjai közt nézeteltéréseket és így csoportközi konfliktusokat idéznek elő. 

A csoportközi konfliktusnak, azon kívül, hogy ne kerüljön sor egyéni konfliktusokra, további szükséges 

feltételei is vannak. Ezeket három változó segítségével összegezhetjük. A csoportközi konfliktusok szükséges 

feltétele, hogy a résztvevők szükségét érezzék az együttes döntéshozatalnak; céljaik különbözzenek és/vagy 

különbözőképpen észleljék a valóságot. Így tehát amellett érvelünk, hogy a csoportközi konfliktusokat három 

fontosabb tényező befolyásolja ugyan, de nem szigorúan additív módon; jóllehet a három közül bármelyik 

tényező súlya növekszik is meg, ez mindenképpen pozitívan hat a potenciális konfliktusok gyakoriságára. [...] 

A résztvevők számos tényező miatt érezhetik szükségét az együttes döntéshozatalnak. Ezek közül kettő 

különösen fontosnak tűnik. Az együttes döntéshozatal iránti szükséglet két alapvető döntési problémából fakad: 

az egyik esetben szervezet forrásainak allokációjáról, a másikban pedig a szervezetben zajló tevékenységek 
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ütemezéséről kell dönteni. Minél nagyobb a résztvevők – valamilyen szűkös erőforrástól való – kölcsönös 

függősége, annál nagyobb az együttes döntéshozatal iránti szükséglet a szóban forgó erőforrásra vonatkozóan. 

Minél nagyobb a tevékenységek időzítésének interdependenciája, annál nagyobb az együttes döntéshozatal 

iránti szükséglet a szervezetben zajló tevékenységek ütemezését illetően. Elég nyilvánvaló, hogy a fenti 

kijelentések mögött milyen mechanizmusok húzódnak meg. Amíg bizonyos szűkös erőforrásokkal vagy 

bizonyos ütemezési problémákkal interdependenciák kapcsolódnak össze, addig a szervezet tagjai csak akkor 

ellenőrizhetik környezetüket, ha egyszersmind azoknak a forrásoknak az allokációját és azoknak a 

tevékenységeknek az időzítését is ellenőrzik, amelyek kapcsolatban állnak saját forrásaikkal és saját 

tevékenységükkel (Sherif).  Így tehát a szervezet tagjai úgy érzik, hogy kénytelenek beleszólni a többiek 

számukra is jelentős döntéseibe; vagyis: kényszerítve érzik magukat az együttes döntéshozatalra. 

Annak a területnek a megválasztása, ahol célszerű lesz majd együttes döntéseket hozni, maga is olyan döntést 

jelent, amely könnyen szervezeti konfliktushoz vezethet. Így például, ha az együttes döntéshozatal irányába ható 

kényszer egyoldalú, akkor a másik fél ellenállására, s így konfliktusra számíthatunk. A nagy, feladatra orientált 

szervezetekben az egyik igen konfliktus érzékeny terület az autoritás- és hatalmi viszonyok szférája. A 

korábbiakban szóltunk már azokról az interperszonális problémákról, amelyek abból fakadnak, hogy az 

amerikai kultúra egalitárius normái nehezen egyeztethetők össze a szervezetekre jellemző, hierarchikus 

autoritásviszonnyal. Az effajta problémák intenzitása (előbbi hipotézisünk szerint) a szervezet hierarchikus 

szintjeinek interdependenciájától függ. A szervezeti konfliktusok egyik vonása különösen nyilvánvaló ebben az 

esetben: a szervezet osztályai közti interdependenciára vonatkozó szubjektív ítéletek változhatnak; a 

följebbvalók és a beosztottak nem föltétlenül értenek egyet abban, hogy egy adott külső helyzet milyen mértékű 

koordinációt tesz szükségessé. 

Ezekből az általános kijelentésekből számos, specifikus előrejelzést vezethetünk le. Kevés megbízható adat 

támasztja alá azonban a szóban forgó előrejelzéseket. A konfliktusok gyakoribbak lesznek azok között a 

szervezeti egységek között, amelyek egy közös kiszolgáló egységre vannak utalva. A konfliktusok az első 

esetben a kiszolgáló egység által biztosított forrás körül lángolnak fel. A konfliktusok gyakoribbak lesznek azok 

között az egységek között, amelyek – a szervezet működését ábrázoló folyamatdiagram értelmében – 

szomszédosak egymással, mint azok között, amelyek nem. A szóban forgó konfliktusok a szervezeti egységek 

közt áramló s a folyamatábrán is megjelenített termékek, források stb. körül lángolnak fel (Whyte). A szervezeti 

egységek közti konfliktusok különösen hevesek lesznek a szervezeti költségvetés összeállításával, valamint a 

pénzeszközök allokációjával kapcsolatos döntések esetén, míg más szervezeti döntések esetében (általában) 

kevésbé heves konfliktusokkal kell számolnunk (Argyris). 

[...] 

Végül, az együttes döntéshozatal irányába ható kényszer intenzitása – a költségvetési források allokációjával 

kapcsolatos konfliktusok esetén – attól függ, hogy a szervezet mint egész számára rendelkezésre álló alapok 

menyire szűkösek. Egy végtelenül nagy torta elosztása senkinek sem okoz gondot; s amíg a szervezet forrásai 

lehetővé teszik, hogy ugyanakkora vagy nagyobb összegek allokációjára kerüljön sor, mint az előző 

költségvetési időszakban, addig a szervezeti részegységek nem érzik úgy, hogy vitára és koordinációra lenne 

szükség. Ahol ez a feltétel teljesül, ott a szervezeti költségvetéssel kapcsolatos konfliktusok gyakorisága jóval 

kisebb, mint ott, ahol a pénzeszközök kínálata szűkös. Így tehát megfogalmazhatjuk a következő kijelentést, 

amely az együttes döntéshozatal iránti szükségletet a környezet állapotával kapcsolja össze. Minél áldásosabb a 

környezet, a résztvevők annál kevésbé érzik szükségét az együttes döntéshozatalnak. 

A szervezeti egységek "összefonódásának" általános szintje, amely a források kínálatában és az ütemtervek 

átfedésében nyilvánul meg, szintén előidézhet olyan hatásokat (elsősorban a személyközi interakciókkal 

kapcsolatos hatásokra gondolunk), amelyek – mint később megmutatjuk – csökkentik a konfliktusok 

gyakoriságát. 

Amint korábban már megjegyeztük, az együttes döntéshozatal irányába ható kényszer a koordináció 

szükségességére vonatkozó egyéni ítéleteken keresztül fejti ki hatását. Kijelentéseink azonban figyelmen kívül 

hagyták azt a tényt, hogy a szóban forgó ítéletek egyénről egyére változhatnak. Bizonyos esetekben azonban 

nem hagyhatjuk figyelmen kívül az észlelésben szerepet játszó személyes tényezőket. 

Így például megfogalmazhatjuk a következő hipotézist: két, ugyanahhoz az osztályhoz tartozó részleg 

interdependenciája kisebbnek látszik a részlegvezetők, mint az osztályvezető számára. Általánosságban, a 

résztvevők annál szükségesebbnek érzik az együttes döntéshozatalt, minél magasabb szervezeti szinthez 

tartoznak. Ez az eredmény azért nem váratlan, mert az osztályok létjogosultsága elsősorban abból fakad, hogy 

részeik koordinálására van szükség. Az osztályvezetők tehát azonnal fölismerik a koordinációs problémákat, ha 
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vannak ilyenek; illetve késztetést éreznek arra, hogy elképzeljék őket, ha effajta problémák éppen nincsenek 

jelen. Noha a folyamatot némileg megzavarja a fölöttesekkel való azonosulás és a fölfelé irányuló aspirációk 

ténye, mégis azt várjuk, hogy a szervezeti vezetők – bármilyen szervezeti szinthez tartozzanak is – az alattuk 

levő egységeket szerfölött interdependensek, saját egységüket pedig majdnem teljesen önállónak tekintik. 

Az együttes döntéshozatal irányába ható kényszer a csoportközi konfliktusok egyik szükséges feltétele. A 

csoportközi nézeteltérések és konfliktusok lehetősége azonban csak akkor teremtődik meg, ha az említetteken 

kívül a bizonytalanság szintje is alacsony és sok elfogadható alternatíva van – vagyis: ha nincsenek individuális 

konfliktusok. 

A célok differenciálódását befolyásoló tényezők. – Amint korábban már rámutattunk: az együttes 

döntéshozatal irányába ható kényszer esetén, akkor kerül sor inter-individuális konfliktusokra, ha az egyének 

céljai különböznek, vagy ha az egyének különbözőképpen észlelik a valóságot. A közgazdasági 

vállalatelméletek – többek között – azért szenteltek olyan kevés figyelmet a szervezeteken belüli csoportközi 

konfliktusoknak, mert vagy abból a föltételezésből indultak ki, hogy a szervezethez tartozó egyének céljai nem 

különböznek, vagy pedig abból, hogy a szóban forgó egyének nem észlelhetik különbözőképpen a valóságot. 

Többnyire föltételezték, hogy a szervezet célja adott (pl. profitmaximalizálás egy gazdasági szervezet esetén), s 

figyelmen kívül hagyták azt a lehetőséget, hogy ezt a célt a szervezethez tartozó egyének eltérő módon 

értelmezhetik, illetve azt, hogy a résztvevők viselkedését más célok is befolyásolhatják. A szóban forgó 

elméletek nem törődtek továbbá a szervezet tagjai közt fennálló tudásbeli különbségekkel sem. 

[...] 

Az alábbiakban a szervezetek néhány olyan jellemzőjét írjuk le, amelyek megkönnyítik (vagy megnehezítik) az 

egyéni vagy csoportcélok differenciálódását. A szóban forgó jellemzők három természetes típusba tartoznak: 

1. az elsőbe azokat a jellemzőket soroljuk, amelyek megszabják, hogy egy szervezeten belül mennyiben 

beszélhetünk közös, individuális célokról; 2. a másodikba azok a jellemzők tartoznak, amelyek a 

jutalomstruktúra, és így a megerősítések rendszerének áttekinthetőségét és konzisztenciáját 

befolyásolják; 3. a harmadikba pedig azok, amelyek az egyéni jutalmak összeegyeztethetőségére hatnak. 

Korábban már megvizsgáltuk azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák, hogy mennyiben beszélhetünk 

közös célokról a szervezet egyes tagjai esetében. A célok közös volta többnyire az alkalmazott rekrutációs 

eljárások és a szervezet interakciós struktúráinak függvénye. A célok homogenitását úgy is megváltoztathatjuk, 

hogy módosítjuk a "belépés" követelményeit. Így például az a szervezet, amely csak olyan mérnököket 

alkalmaz, akik meghatározott egyetemeken szereztek diplomát, alkalmazottait tekintve sokkal homogénebb lesz, 

mint az a szervezet, amely tagjaival szemben nem támaszt effajta követelményeket. Egy olyan szervezet, amely 

csak könyvelőkből áll, az individuális célokat tekintve jóval homogénebb lesz, mint egy olyan szervezet, 

amelynek a tagjai között könyvelők, mérnökök, pszichológusok és művészek is vannak. 

Miután a rekrutációs folyamat lezárult, az individuális célok homogenitása attól függően változik, hogy az 

adott feltételek mellett, változik-e a résztvevők vonatkozási csoportokkal való azonosulásának mértéke. Ez 

utóbbi viszont a szervezeten belüli interakciós struktúrák terjedelmétől és jellegétől függ. A vonatkozási 

csoportokkal való azonosulás változásai azonban többnyire az időtől függnek: a részegységek céljainak 

differenciálódása a szervezet érettségének a jele. 

A szervezet jutalmazási struktúrája kifejezetten arra szolgál, hogy a szervezet leküzdhesse az individuális célok 

különbözőségéből fakadó nehézségeket. [...] 

Először is, azok a jutalmak, amelyek homályos kritériumokkal kapcsolódnak össze, hatástalanok lesznek az 

egyéni célok koordinálása szempontjából. Minél kevésbé operacionálisak – szubjektíve – a szervezeti célok, 

annál inkább differenciálódnak az egyének céljai a szervezeten belül. A korábbiakban több olyan tényezőt is 

megemlítettünk, amely befolyásolja a célok szubjektív operacionalitását. Ilyen tényező például a szervezet 

típusa (azaz: mennyiben rutinszerűek és programozottak a szervezetben zajló tevékenységek), a szervezet 

mérete, valamint a vizsgált szervezeti szint. Így tehát azt várjuk, hogy a célok differenciálódásából fakadó 

konfliktusok gyakoribbak lesznek a kutatószervezetekben, mint a termelő szervezetekben; gyakoribbak lesznek 

a General Motors, mint a Sam's Economy Market esetében; s végül: gyakoribbak lesznek magasabb, mint 

alacsonyabb szervezeti szinteken. 

A célokkal kapcsolatos konfliktusokra azonban egy olyan jutalmazási rendszer is stimulálóan hathat, amely 

ugyan teljes mértékben operacionális, de az egyéneket vagy csoportokat – a szűkös erőforrások megszerzése 

érdekében – versengésre készteti. Korábban megjegyeztük már, hogy a korlátlan mennyiségben rendelkezésre 
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álló erőforrások csökkentik az együttes döntéshozatal iránti szükséglet. Növelik azonban a célok 

differenciálódását. A jóindulatú környezetben működő szervezetek akkor is elérhetik explicit célkitűzéseiket, ha 

nem használják fel teljes egészében a rendelkezésükre álló szervezeti "energiát". Ennek következtében a 

szervezet tevékenységének tekintélyes hányada egyéni vagy csoportcélok elérésére irányulhat. Az így kialakult 

"szervezeti slack"-nek számos következménye van. 

Az egyik ilyen következménye például az, hogy a szervezetek többnyire még válságperiódusokban is 

megtalálják a túlélés eszközeit – annak ellenére, hogy amíg jobb idők jártak, esetleg nem tudtak fölfedezni 

megtakarítási lehetőségeket (Cyert és March). 

A szervezeti slack azonban közvetlenül is kihat a szervezeten belüli csoportközi konfliktusokra. Ha a források 

szinte korlátlan mennyiségben állnak rendelkezésre, akkor a szervezetnek nem kell döntenie a csoportok 

követeléseinek viszonylagos jogosultsága felől. A szóban forgó követeléseket és a követeléseket alátámasztó 

racionalizációkat tehát senki sem kérdőjelezi meg; s ily módon a célok jelentős differenciálódására kerülhet sor 

a szervezeten belül (Simon). Ha a források korlátozottak, és az előbbi slack felszívódik, akkor az egyének és 

csoportok szervezeten belüli viszonya egyre inkább egy kompetitív játékhoz kezd hasonlítani. Ebből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a források csökkenése (pl. recesszió esetén egy gazdasági szervezetben, 

takarékossági intézkedések után egy kormányzati szervezetben) növeli a csoportközi konfliktusok 

valószínűségét. 

Végül a szervezetek jutalmazási rendszerei bensőleg nagyon ritkán konzisztensek. Egyrészt azért, mert ezeket a 

rendszereket többnyire alkudozások és apránként módosítások révén "tervezik meg", s a konzisztencia itt nem 

mindig számít az általánosan elfogadott értékek közé. Másrészt pedig azért, mert a jutalmazási rendszert nem 

egyetlen intézmény határozza meg. Amint az előző fejezetekben már megjegyezzük: a szervezet tagjainak 

viselkedését nem csupán a formális hierarchia jutalmazza és bünteti. Tekintsük például a költségek alá- és fölé 

becslésének viszonylagos célszerűségével kapcsolatos, klasszikus könyvelői attitűdöt. Ezt az érintettek részben 

szakmai képzésük során sajátítják el, részben szakmai csoportjuk kényszeríti rájuk, s részben (rendszerint) a 

szervezeti hierarchia erősíti meg. A szervezetkutatás egyik legfontosabb ágát azoknak a szervezeteknek a 

vizsgálata alkotja, amelyekben részleges érdekkonfliktusok állnak fenn. 

8. Vázlatos összegzés 

Neoweberiánus modell 

Döntéselméleti modell. Fókuszban: Döntéshozatal 

Két végpont a megközelítésekben: M. Weber  Human Relations 

Összehasonlítás – szervezet+ember 

Weber-bürokrácia-modell: 

A szervezet váz. Nem számít az ember. A struktúra a fontos. Ez adja a rációt. 

Human Relations iskola: Ember-centrikus. Kiszámíthatatlan viszonyok. Az embert rá kell venni a helyes 

(racionális) viselkedésre. 

Herbert Simon:  A lényeg nem az előző…A lényeg a döntés, hogyan születik a döntés a szervezetben 

Egyéni döntések: szociálpszichológia 

Szervezeti döntés: Struktúra magyaráz 

„Emberi modellek” 

Racionális számítás: Ha azonos cél, érték, tudás birtokában két független ember ugyanazon eredményre jut. 

H. Simon szerint: 

a szervezet egyénekből áll, az egyéni döntés is szervezeti döntés 

racionális szándékú, mert: korlátozott informáltság,korlátozott lehetőség,korlátozott képességek 
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A korlátozottság okai: 

nem ismeri az alternatívákat, nem tudja preferenciák szerint rendezni, nem ismeri a tettek következményeit. 

Összehasonlítás: 

A) H.  Simon 

az ember szándéka szerint racionális 

a szervezet ebben nem játszik szerepet 

B) Weber mechanikus szemléletű 

hozzáigazítja a célokat a szervezetéhez 

a szervezettől származik az információ 

C) Ch. Barnard 

az ember nem racionális, a szervezet racionális, a szervezet kordában tartja az embert, így lesz racionális. Az 

egyéni viselkedés Igazodik a csoporthoz elvárásaiban, vágyaiban, amit ki tud elégíteni 

az erőfeszítések mérséklődnek 

Σ A szervezettel kapcsolatos állítások az egyénről szólnak. 

A szervezetben nem fontos az egyén, mert nem racionális, de korlátozni lehet. (Barnard) 

DE: Megpróbál racionális lenni  szándéka szerint racionális (Simon) 

Korlátok részletesen: 

• egyéni képességek és a szervezeti lehetőségek együtt 

• Nincs tökéletes tudása a cselekvés kimeneteléről. 

• Nincs áttekintése az összes alternatíváról. 

• Ha tud is több lehetőséget, nem képes preferencia-sorrendet kialakítani. 

Vita: 

Barnard: Az egyén nem racionális tettei a szervezetben racionalitást nyernek. 

Simon: A szervezet nem emeli a racionalitás rangjára a cselekvést. Ennek oka:…. 

Befolyásolják az embert: a munkamegosztás, a hatalom, a kommunikáció, a képzés, stb. 

Az egyén hozzáigazítja céljait, tetteit, döntéseit a szervezethez. A szervezet meg hozzásegíti a megvalósításhoz. 

Jutalmat kap: INFORMÁCIÓ-t 

KÖVETKEZMÉNY: A szervezet jár jól: az egyén a szervezet eszköze lesz. (Az egyén kénytelen 

alkalmazkodni) Célok ellentmondásai: 

Barnard: Szervezeti cél és egyéni cél összeegyeztethető – az egybeesés állapota áll elő. 

Simon: Ezek a célok nem feltétlenül esnek egybe. Az egyén feladja azt. 

A dolog logikája: 

Döntési szituáció Szénakazal – tű – keresés – győzelem! (keresési költségek a döntés-előkészítésben) 
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Helyzet meghatározása _ az egyén egyszerűsíti a valóságot, _ múltbéli tapasztalatok: előítéletek alapján, 

sztereotípiák, szelektív;_ az egyén a rutint szereti 

Nemcsak rutin van,  problémát kell megoldani. 

Alternatívák – az első (!) legmegfelelőbb lehetőséget választjuk, ami elég jó. 

ELVÁRÁSOK – alternatívákból származnak, ha egyszerűen megoldható, erősödik, ha bonyolult, elhalványul, 

szervezet is befolyásolja, így hat az egyénre. 

Összegzés: 

Szükségképpen korlátozott a racionalitás, mert soha nem tudhatunk mindent. DE: 

• Tudhatunk valamit előbb (Ez lehet a hatalom forrása) 

• A korlátozott racionalitás oka tehát  a hatalomnak, a hierarchiának. 

• Az egyéni viselkedés a csoportéba integrálódik. „Szervezeti viselkedést‖ lehet megfigyelni. 

Szervezeti modell működése: A szervezeti célokat a vezetők tűzik ki. Ezt kényszerítik a többiekre. 

Hogyan? Stabilizálni igyekeznek a szervezetet. - elfogadtatja azt, amit már régebben megszokott- „elsüllyedt 

költségek‖- good will + minden személytelen tényező. 

Rutin-munka: a „bevett gyakorlat‖ – standard működési folyamatok, innovációt elveti, kivétel: válság – minden 

felborul. 

A szervezeti struktúra = viselkedési minták legyenek relatíve stabilak. 

Az ember célja nem a hatékonyság, hanem: MEGELÉGEDETTSÉG 

Stabil struktúra (az alábbiak szerint) 

• A szervezeti rendszer folyamatos probléma-megoldás – döntések – sorozata, 

• Racionális szándékú döntések, 

• Döntési szekvenciák, 

• Kevés innováció, 

• Legyen a legegyszerűbb a folyamat 

Σ: Elvárásoknak megfelelő döntés 

• Tekintély kialakulása 

• Nem a hierarchia adja. 

• Látszólag nincs irányítás – a vezető prioritásokat fogalmaz meg. 

Kommunikáció 

• Sajátos szervezeti nyelv – szótár (Ami fontos azt megnevezem) 

• Például: Bizonytalanság feldolgozása. Információ és bizonytalanság. A szervezetbe érkező 

információ…szelektálása a Szótár szerint 

• A belső fogalomrendszer szerint tud értelmezni a szervezet. 

• Inadekvátnak minősít információkat – vagy semmibe vesz (fogalom híján) 

Σ: kevés info – nyugalom, sok info – konszenzus felborulhat  konfliktus 
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A vezetés technikája 

Az egyének viselkedésének megváltoztatása: Nem képzéssel, tanítással, nem az egyéniség, személyiség 

megváltoztatása, hanem az értékrend megváltoztatása 

Hogyan lehet az értékrendet megváltoztatni? A tapasztalatok megváltoztatása: Mást nevezek ki – belülről? 

Kívülről kell hozni vezetőt. 

Kevéssé költséges, ha TAPASZTALATOKAT változtatom meg. Az újra fogékony munkatársat dicséri. Nem 

megszokott életpálya-utak. 

Σ: A döntések előfeltételeit kell megváltoztatni (jutalmak, szankciók) 

Ellenőrzés értelmezése 

Szabályok betartásának ellenőrzése? NEM. A viselkedésre kell hatni – LATENS kontroll. Elégedettség 

feltételeinek megteremtése: 

• információk legyenek, 

• előrelátás legyen, 

• jó kommunikációs csatornák legyenek 

Σ: LÁTHATATLAN ELLENŐRZÉS: Lényege: A kognitív körülmények irányítása, ellenőrzése. Ne egyéni 

önzés vezérelje a tagot, hanem ÖNKÉNT figyelje a szervezetet. (parancs – rutin/hierarchia – láthatatlan 

kontroll) Konfliktusok elemzése. 

Konfliktus: Döntéshozatali mechanizmusok zavarai, megnehezítik a megfelelő cselekvési alternatíva 

kiválasztását 

A konfliktus 3 osztálya (Vannak közös vonások. ) 

• Egyéni konfliktusok 

• Szervezeti konfliktusok - egyéni vagy csoport 

• Szervezetközi – csoportok vagy szervezetek 

• Szervezeti konfliktusok 

Három fontos vonása van a konfliktusoknak 

1. Milyen feltételek mellett kerül sor konfliktusra? (Fontos, hogy előre tudjuk jelezni, hol, mikor várható.) 

2. Hogyan reagálnak a konfliktusra? Feloldásra irányuló erőfeszítések. Ezek milyen formában jelentkeznek? 

Egyének, szervezetek, csoportok reakciói. 

3. Mi lesz a konfliktus eredménye? Alku-szituáció: Kinek, mit sikerül elérnie? Tárgyalás-elmélet. 

Egyszerű döntési szituáció 

A) Ha az egyik felidézett cselekvési alternatíva határozottan jobb, mint az összes többi. 

B) Ha van olyan, amely elég jó ahhoz, hogy elfogadjuk. 

Idő dimenzió 

• Ha a fenti feltételek teljesülnek: Gyors döntés. Utólagos értékelésre nincs szükség. 

• Ha nem teljesül: Késedelmes döntés. Újraértékelés, racionalizálás szükséges. 

Konfliktus keletkezése: Három konfliktusforrás lehetséges, mégpedig 
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A. Elfogadhatatlanság. 

B. Összemérhetetlenség. 

C. Bizonytalanság. 

ELFOGADHATATLANSÁG 

Ismerjük a cselekvési alternatívák következményeinek valószínűség-eloszlását. 

Tudjuk, melyik a legjobb alternatíva. De ez nem elég jó → ELFOGADHATATLANSÁG 

ÖSSZEMÉRHETETLENSÉG 

Ismerjük a következmények valószínűség-eloszlását. Nem tudjuk a legjobb alternatívát.  

ÖSSZEMÉRHETETLENSÉG 

BIZONYTALANSÁG 

Nem ismerjük a valószínűség-eloszlásokat a következményekről. 

Alternatívák jellemzése: Valószínűségi változókkal jellemezzük, Szubjektív megítélés: 

• U – a döntés (+) tényállást idéz elő 

• W – a döntés (–) tényállást idéz elő 

Alternatívák típusai 

Jó:  U értéke nagy W értéke kicsi ; Eléri vagy meghaladja az elfogadási szintet 

Semleges: U értéke kicsi, W értéke kicsi ; Kevés a valószínűsége annak, hogy akár jó, akár rossz tényállás 

bekövetkezzen. 

Vegyes U értéke nagy, W értéke nagy ; Nagy valószínűséggel lehetnek (+) vagy (-) következmények. 

Rossz: U értéke kicsi W értéke nagy;  Nem kívánatos következmények lesznek. 

Bizonytalan: U értéke ismeretlen, W értéke ismeretlen. A következmény és/vagy a hasznossága ismeretlen. 

Példák a konfliktusra 

A és B alternatíva között kell választani A ötféle lehet, B is ötféle lehet.  5x5=25-féle, de 10 tükörkép van 

köztük, tehát: 15 van (lásd a táblázatot) 

Keresés-generátor: a konfliktusok alternatívák keresését ösztönzik. 

KIÚTKERESÉS: Hogyan reagálnak az érintettek a konfliktusra? 

A konfliktus forrásától függ. 

Megszorítások: 

szubjektív megítélésekről van szó, és az egyensúlyzavar a rendszerben = konfliktus 

Ha a konfliktus: bizonytalanság, tisztázásra szorul a helyzet. Szűrőmechanizmus: rossz kiesik, megszokásból, 

hétköznapi módon reagál, meg akarja oldani a problémát. 

Konfliktus: elfogadhatatlanság, kérdés: vannak-e semleges alternatívák. Mennyire sürgős? 

Ha az újabb keresés után sem sikerül, a „még elfogadható‖-t újradefiniálja. A keresés sebessége változó, ha 

nagyon sürgős, a semleges alternatíva is megteszi. 
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Konfliktus: Összemérhetetlenség, a döntési idő rövid, alternatívák milyen sorrendben merülnek fel, az dönti el, 

mit választunk. 

Szervezeti konfliktus:  egyéni konfliktus a szervezeten belül TAGOK ÉS SZERVEZETI SZABÁLYOK, 

Döntési szabályok: 

• diktatórikus 

• többségi 

• általános egyetértés 

Szervezeti konfliktus: egyéni konfliktus a szervezeten belül, Feltesszük: konszenzusra törekszenek 

Két típus: 

Intra-individuális - nem tudnak olyan alternatívát, amely saját szempontjából elfogadható lenne. 

Inter-individuális – különböző egyének más-más alternatívát választanának. (+ ezek kombinációi) 

Szervezeti konfliktus egyéni konfliktus a szervezeten belül. Előfordulás: csak akkor, ha a szervezeti ügy 

személyes konfliktust okoz – (ezek ismertek-korábbról) minden egyes tagot érint (van elfogadható) különböző 

tagok különbözőt preferálnak 

Intra-individuális … valószínűsége: ha a döntéshozatalban bizonytalanság + elfogadható alternatívák 

szűkössége; a szervezeti szituáció  is ront a keresésen. 

Bizonytalanságot befolyásoló tényezők: Csökkenti a múltbéli tapasztalat, az egyszerűbb döntési helyzet 

(Figyelem! Ez látszat, de nem bizonyított!) Befolyásol: - szervezeti bizonytalanság – sok fluktuáció – rossz 

„memória‖ 

Elfogadhatatlanságot befolyásoló tényezők Egyéni viselkedésből – egyéni elégedetlenségből, aspirációs szintek 

és az eredmények közti különbség – nagy  Nagy az egyéni konfliktusok valószínűsége. Pl.: gazdasági 

recesszió esetén a várakozások nagyobbak, mint a változás,  gyengébb eredmények  több konfliktus 

CSOPORTKÖZI KONFLIKTUSOK A SZERVEZETBEN Szükséges feltételek, individuális 
állásfoglalások eltérése (van egyéni konfliktus, de nem gyakori) együttes döntéseket akarjanak, céljaik 

különbözzenek, különbözőképpen észleljék a valóságot 

Csoportközi konfliktus tényezői 

• EGYÜTTES DÖNTÉSHOZATAL (Miért?): Ha csak sokan mást akarnak, az önmagában nem ok, de pl. a 

forrásallokáció a probléma, a tevékenység ütemezése a probléma, az időzítések interdependenciája 

• KÉNYSZEREK: Nagy szervezetek, nagy feladatok, ellenállás  Autoritás és hatalmi viszonyok  

konfliktus 

• SZERVEZETI KULTÚRA másként érzékelik a koordinációs kényszert pl.: USA-ban vagy az európai 

szervezetekben, (egalitárius viszonyok  hierarchia) 

Konfliktus-előrejelzés: Gyakoribb konfliktus, ha közös kiszolgáló egységekre vannak utalva a szereplők, ha 

szomszédos posztot töltenek be, ha párhuzamosan működnek, ha költségvetésről van szó – forrásallokáció. 

Konfliktus-korlátozás: Ha vannak tartalékok (pénz) az egységek számára. Ha nagyobb az elosztható alap 

(szűkösség nem kényszerít). Kiszolgáló egységek elválasztása. Koordinációs kényszereket csökkentik. 

Szervezeti egységek összefonódásai (nő). 

Az egyéni ítéleteket befolyásolják. Annál jobban észlelnek problémát, minél magasabb szinten vannak.  

csökkentés; az együttes döntéshozatal kényszerét csökkentjük  nincs csoportközi konfliktus; 

Célok differenciálása (különböző célok egyénenként, a szervezet jutalmai visszafogják az embereket…Célok 

differenciálása szervezeti jellemzők szerint: Megszabják, lehetnek-e közös, individuális célok. 
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Jutalomstruktúra: megerősítések konzisztenciája; egyéni jutalmak összeegyeztethetősége. 

(Rekrutáció+interakciók szerkezete  közös, homogén cél valószínűbb)‖_csak az jöjjön katonának, aki ilyet 

szeret_‖ 

Rekrutáció változtatása 

• Hasonló emberek – könnyebb (Könyvelők szervezete, biztosítási ügynökök) 

• Interakciós struktúrák 

• Vonatkozási csoportok (Peer group - reference group) 

• Azonosulás változásai időtől függ… 

• Jutalmazási struktúra 

• Célkövető legyen. 

Ha operacionalizáltak a célok, sok tényező, sok szubjektív elem  konfliktusos, programozott jutalmak  

kevésbé. Slack  nincs konfliktus, hiány  inkább 

Szervezeten belüli konzisztencia (?)  alkudozás, lépésenként, szervezeten kívüli: szakma 

Konfliktusok, papírkosár, technológia, rendszerek 

Témák: Konfliktusok – más szemmel; Megoldatlan konfliktusok – papírkosár – „Papírkosár-elmélet‖ 

Technológia szerepe 

• Rendszer  konfliktus  bizonytalanság ,Konfliktus-magyarázatoktól függ. 

• A neoweberiánus modell alternatívái, elágazások. 

• A cselekvő szándéka szerint racionális, Dönt: alternatívák, célok, információról 

Konfliktusok  - más szemmel 

• Barnard – nem hangsúlyozza, ok: vezetés hibái 

• Weber – gyarlóság, butaság, kapzsiság 

• Vezetési ideológusok – ellenőrzés hibái 

• Human Relations – inkább interperszonális 

Σ: NEM SZERVEZETI  OKOK 

Miért a szervezet az ok? 

• A szervezetben versengés van a juttatásokért, előnyökért, a biztonságért, az autonómiáért. 

• Érdekellentétek  lehetséges része a modellnek a konfliktus. 

• Kézenfekvő: Cél-konfliktus  alkudozás 

Megoldatlan konfliktusok 

• Kész magyarázatok, megoldások vannak 

• Például: Családszociológia: népszerű kurzus a nem-szociológus diákoknak, de ki tanítsa? 

• A szervezet nem duzzasztható fel. Ha van erőforrás, van kurzus – elemzés 
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Megközelítés: Papírkosár-elmélet 

• Döntések többértelmű szituációban. Korlátozott tudás – a technológiáról . Inkonzisztens, nem operacionalizált 

célok . Változó a résztvevők személye és a figyelme. Korlátozott tudás a technológiáról: nincs egyértelmű 

ismeretünk, sok a bizonytalanság, nem tudjuk a helyzetekben, hogy mi mire vezethető vissza, teljes a zavar, 

amit látunk  Σ SZERVEZETT ANARCHIÁK, KÁOSZ 

Inkonzisztens, nem definiált célok 

• A célok rosszul vagy egyáltalán nincsenek meghatározva. 

• Ha új ismeret vagy körülmény vetődik fel, a célok átrendeződnek. 

• Az újak kerülnek előtérbe, a régiek helyett 

• Sőt: célok definiálása a döntés után!?  Σ SODRÓDÁS… UTÓLAG ALKALMAZKODÁS 

• Változó a résztvevők személye és a figyelme, egyszerre több dologban is részt vesznek, figyelmük egy-egy 

ügyben nem állandó, hol erre, hol meg a másik dologra figyelnek  Σ a döntés tehát esetleges lesz 

Összefoglalva: Nem lehetséges jól programozott döntési folyamatot kidolgozni. Mert: nem ismertek az ok-

okozati láncok (nem megismerhetők) 

Virtuális szemetelés? 

• A döntéshozók és a résztvevők egymástól és az ügyektől függetlenül problémákat és megoldásokat 

fogalmaznak meg. Megoldás+probléma nem feltétlenül kapcsolódik össze, hanem önálló ügyekként 

beledobálják egy virtuális kosárba, innen esetlegesen – véletlenszerűen kerülnek elő megoldás-lehetőségek, 

ha az újabb problémák felvetődnek. Mindez kaotikusan egymásba folyik a döntéshozatali 

tárgyalássorozatban. 

• Miért papírkosár? Mit teszünk? Összekapcsoljuk a kontextuális változókat, egyidejű külső és szervezeten 

belüli eseményeket. Kérdések: Mennyi idő áll rendelkezésre? Mikor hozzuk meg a döntést? Informatikai 

modell: IDŐDIMENZIÓ 

Az összetevő elemek tehát: 

1. Problémák – különböző szervezeti vagy egyéni, akár családi ügyek is, melyek bekerülnek a szervezetbe. 

2. Megoldások – vannak „keresleti‖ megoldások is: vagyis kész sémák, melyekkel meg lehet oldani a dolgokat, 

de még nincs pontosan megfogalmazott probléma, vagyis mindenféle kész javaslat van, ezek korábban 

bekerültek a kosárba! 

3. Résztvevők – Nemcsak a figyelem, a hozzáértés, az érdekeltség az érdekes, hanem az,… 

 egyszerre mennyi megoldatlan ügy tornyosul körülöttünk? 

4. Döntési helyzet – sok szereplő is részt vehet, olyanok is, akiknek kevés közük van a dologhoz, de 

most érzik elérkezettnek az időt, nélkülözhetetlenség (látszatkeltés) 

Döntési stílusok 

• Keresztülnézés = „By oversight‖ 

• Menekülés = „By flight‖ 

• Problémamegoldással 

• „By oversight‖ 

Tudások útján változik az összekapcsolás: 
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• Szerepek által korlátozott tapasztalati tudás. 

• Korábbi tapasztalatokon alapuló tudás. 

• Babonás tapasztalati tudás. 

• Tapasztalati tudás bizonytalan észlelés mellett (értelmet tulajdonít, nem valós okokat keres). 

A technológia szerepe 

• Vita a szerzők között a szervezeti kényszerekről. 

• autoritás, autonómia, informalitás, programozottság, stb. (elméletenként) 

• Szervezeti típusok vannak. 

• Típusok, előnyök – Blau - Scott 

Kiknek ad előnyt? 

• Tagok – önkéntes szerveződések 

• Tulajdonosok – üzleti szervezetek 

• Ügyfelek – jóléti szervezetek 

• A Közösség – kormányzati hivatalok 

• Típusok, előnyök - Parsons 

Gazdasági szervezetek 

• Szerkezet-fenntartó szervezetek (egyetem, egyház) 

• Integráló szervezetek (ügynökségek, pártok) 

• Politikai-hatalmi szervezetek (katonaság, rendőrség) 

Technológia dönt 

• Technológia ≠ műszaki technika, hanem a dolgok intézésének módja 

Ez a KONTINGENCIA-elmélet 

• Kiindulás: az ügyek intézése programozható. Rutin és Nem-Rutin a két végpont. 

• Termelésben – programozottság - Egyedi gyártás 

• Kis sorozatgyártás – szokás, prototípus szerint 

• Tömeggyártás – gépgyártás, autó 

• Folyamatos gyártás – kőolaj-finomítás 

Σ Minden folyamatra ezt alkalmazzák – analógiák. 

• Rendszerek elemzése. Mi az ok, ha nem működik? Kudarcmagyarázatok – rendszerből. 

Biztonságos?  Kockázatos? Ki a felelős? Biztonságos-e a rendszer? 

• Kockázat, biztonság – negatív szinergiák – ha egy pici hibából pillanatok alatt óriási tragédia lesz. (Patkószeg 

– csata) 

A felelősség megállapítása. A rendszer mindig tökéletesnek akar látszani: tehát a működtetőket teszik 

felelőssé…A működtetők - erős szakszervezetek- alternatív magyarázatok keresése 
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• DEPoSE =rendszer-szerencsétlenség 

• Lineáris   egyszerűsödik 

• Komplex  összetettebb lesz 

• Szoros – laza  lineáris - komplex 

• Független a két dimenzió! 

Krízis-megítélés 

• 1. cella: központosítani kell 

• 2. cella: dilemma- súlyos döntés 

• 3. cella: nincs semmilyen kényszer 

• 4. cella: önállóság, döntésképesség 

Összefoglalva: 

• A rendszer eszközeit és technológiáját úgy kell megválasztani, hogy lehessen 

• reális kockázatelemzés és 

• kockázatbecslés 

• Laikus  szakember 

• Szakértők egyszerű számítások, valószínűségek 

• Laikus közvélemény: a legrosszabb forgatókönyv. Kockázatok társadalmi és kulturális következményei. 

Tervezési – Ellenőrzési probléma, balesetek, közlekedés, egyéb kockázatok. 

8.1. Feladat 

A könnyűzenei ipar szervezeti szerkezetátalakítását írjuk le itt, az eredeti Perrow esszéjében szerepel. 

Azonosítsa a történetből a szervezeti konfliktus- és kontingencia-jelenségeket! 

I. szakasz: USA 1920-1955 

Koncentráció – 4 cég - Vertikális integráció 

Hosszúlejáratú szerződések állandó művészekkel, producerekkel (tehetségek felkutatása és lemezkészítés); 

A szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll a lemezgyárban, ami a kiadóhoz tartozik. 

Mi a sláger? 

Sokat hallott filmzene, show-ból ismert számok, hanglemezen is. 

Mi kell ahhoz, hogy valami sláger legyen? Rádió elég sokszor lejátssza. Rádióállomások ellenőrzése, 

megvesztegetése. Hanglemezgyártás és a filmgyártás összefonódása a slágergyártásban. 

Szervezeti jellemzők: - 4 cég kezében van 78%; 8 cég kezében van 98 % 

Oligopólium, vertikális integráció, rutin termelés. 

Három technológiai változás ment végbe: 

1. 1948 – nagylemezeket tudtak készíteni 

2. TV megjelent 
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3. tranzisztoros rádiók megjelenése 

A sokféleség megjelent a keresletben. (Eddig is volt, de nem tudott felszínre jönni, mert nem volt technika. 

Csökkenni fog az oligopólium szerepe, nagy verseny, válság fenyeget. 

II. szakasz 1955 után 

Decentralizálódás, külső szolgáltatásokat vettek igénybe 

Régen állandó sztárok, sokáig vezetik a listákat, egynemű zene. 

Ma változó sztárok, heti listák, nagyon sokféle stílus, sokféle réteghez tartozó sztár. 

Következmény: A szervezetek részekre osztása a három funkció szerint: 

A lemez vagy a hangszalag előállítása technikailag, vagyis stúdiómunka, hangfelvétel. 

Lemezgyártás technológiailag leválasztott dolog, kitehető a cégből, másnak is szolgáltathat., megvehető 

szolgáltatás. 

Lemezeladás, reklámozás,- ez régen egy kézben lehetett, jól irányítható volt, most sokan kell foglalkozzanak 

vele, nagy, lapos szervezet kell hozzá. 

Producer a legfontosabb, ő vállalja a kockázatot, teljesítménye jól mérhető. Szoros kapcsolat a környezettel. 

(Klubok, művészek, lemezlovasok.) 

III. szakasz 1960 után 

Talpra állás. Még nagyobb koncentráció, mint annak előtte. (kb. 40 stabil cég) 

Régi sztárok meghaltak, újak jöttek, beat-korszak, új koncentráció 

Csökken a producerek autonómiája 

A cégek kiegyeznek a rádiókkal, sőt maguk is vásárolnak rádiókat és együtteseket is. 

8.2. Megoldás 

• Szervezetközi konfliktusok – piaci verseny (árak csökkennek). 

• Szervezeti mag megmarad, minden mást kiszerveznek a kockázatcsökkentés miatt. (populációs ökológiai 

megközelítés szerint is elemezhető). 

• Szatellit-szervezetek a koncentráció csökkenése után, majd újra koncentráció, sokkal erősebb, de más 

szervezetekkel állnak össze. 
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9. fejezet - 6. témakör: 
Kontingenciaelmélet 

Ha egy paradigmán belül folyik a tudományos kutatás anélkül, hogy a fő előfeltevéseket megkérdőjelezné. Ez a 

paradigma elméleti keret, ahol a fő előfeltételezések és irányok már adottak. Ekkor beszélünk normál 

tudományról. Pl. fizikában ősrobbanás, minden fizikus ebből indul ki, és nem próbálják megdönteni. A 

kontingencia elmélet1 koherens paradigma a szervezetek felépítésének elemzéséhez. Ez a paradigma egy keretet 

adott ahhoz a kutatáshoz, amiből ez a tudáshalmaz kialakul. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy felvázolja a 

kontingencia elméletet és bemutassa, hogy a kutatás hogyan haladt előre ezen a paradigmán belül. 

A szervezeti tagok megújuló kölcsönös kapcsolatai adják a szervezet struktúráját.  Ezek 

• a hatalmi viszonyok, 

• a jelentési kapcsolatok (a dolgozó kinek tartozik jelentési kötelezettséggel), 

• a szervezeti szabályok által megkövetelt viselkedés, 

• a döntéshozatali és 

• kommunikációs minták és 

• minden egyéb viselkedési minta. 

• tartalmazza a szervezeten belüli formális és informális viszonyokat (Pennings 1992). 

Nincs előre definiált szervezeti felépítés, hanem a különböző kutatások a szervezeti felépítés eltérő aspektusaira 

koncentrálnak. A kontingencia elmélet azt állítja: Nincs egy olyan kiemelt szervezeti felépítés, ami minden 

szervezet esetében egyformán hatékony. Az optimális struktúrát mindig különböző tényezők (mint pl. szervezeti 

stratégia vagy méret) szerint állapítja meg. Tehát az optimális struktúra bizonyos tényezőktől függ, ezért ezeket 

a tényezőket kontingencia tényezőknek (contingency factor) hívjuk. 

Például: egy kisméretű szervezet, amelynek csak néhány alkalmazottja van annál a centralizált struktúra az 

optimális, ahol a döntéshozatal a hierarchia csúcsán koncentrálódik. Ezzel szemben nagy szervezetek esetében, 

ahol sok alkalmazott dolgozik ott a decentralizált struktúra a hatékony, ahol a döntéshozatal a hierarchia több 

alsó részére van szétosztva. (Child 1973, 1969). Számos kontingencia tényező létezik: 

• stratégia, 

• méret, 

• feladatok bizonytalansági szintje 

• technológia 

Ezek a szervezet jellemzői, amelyek tükrözik annak a környezetnek a befolyását. A hatékonyság érdekében a 

szervezetnek a kontingencia tényezőkhöz és ezáltal a környezeti tényezőkhöz kell igazítani a struktúráját. 

Ezáltal a szervezet alkalmazkodik a környezethez. A szervezeti felépítés összes aspektusa egy vagy több 

kontingencia tényezőtől függ. 

A kontingencia kutatás feladata: hogy azonosítsa a kontingencia tényezőket, melyeknek a szervezeti struktúra 

meg kell, hogy feleljen (fit). Ez magában foglalja a kontingencia és a strukturális tényezők közötti elméleti 

modellek felépítését. Az empirikus adatok általában olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a különböző 

szervezeteket hasonlítják össze a kontingencia tényezőik és a struktúrájuk szempontjából. Ez a strukturális 

                                                           
1 Lex Donaldson: Szerkezeti Kontingencia Elmélet Normál Tudománya in: S.R. Clegg - C. Hardy (ed):  Studying Onganization SAGE 
Publications 1999. Készült Bányai Bertalan és Nagy Márton közreműködésével. 
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kontingencia-elmélet. (Pfeffer 1982). A szervezeti felépítés elemzésében a klasszikus menedzsment iskola helyét 

vette át az kontingencia elmélet paradigmája2. 

1. Történeti előzményei 

Az 1950-es évekig a klasszikus menedzsment iskolai szerint magyaráztuk a szervezeti felépítést: létezik olyan 

szervezeti felépítés, mely bármilyen szervezet esetében hatékony. A hierarchia csúcsán van a döntéshozatal és 

tervezés, az alacsonyabb szinteken a végrehajtás jó előre és részletesen meg van tervezve. A klasszikus 

menedzsment iskola irányzat után a Human Relation irányzat vette át, mely a munkavállalóknak egyéni 

pszichológiai és szociális szükségleteit helyezi a középpontba a szervezet kialakítása során, mely szerkezet 

segíti az alkalmazottak együttműködését, lentről felfelé irányuló elvárásoknak megfelelően(munkavállaló 

igényei => optimális szervezeti felépítés) a hierarchia alsóbb szintjén lévő alkalmazottak is részt vesznek a 

döntéshozatalban. Az 1950-es évek végétől kezdték a kontingencia elméleteket alkalmazni a szervezeti 

struktúrákra, például a kiscsoportos döntéshozatal és vezetés vizsgálatát figyelembe véve. 

A kiscsoport-irodalom fő állítása: ha a feladat körülírt, a probléma megoldás hatékony a centralizált 

struktúrában, ha viszont nem jól körülhatárolt, akkor kevésbé centralizált és sokkal jobban összekapcsolt 

struktúrára van szükség, hogy dolgozók a feladatvégzéshez szükséges információkat hatékonyan állítsák elő és 

kommunikálják egymás között. (Pennings 1992). 

Az alacsony bizonytalanságú feladatvégzéskor ugyanazokat a tevékenységeket ismételjük innováció nélkül. Az 

innováció mértéke a feladat bizonytalansági szintjének tényezője. A méret vagy nagyságrend növelése alacsony 

feladatbizonytalanságot eredményez, mivel a méretnövekedés sokszor feladatismétléssel jár együtt pl. 

tömegtermelés. 

Az alkalmazottak számának növekedése specializációhoz vezet. Csökken az egyes munkaposzt feladat- és 

hatásköre, csökken a komplexitás, csökken a feladat bizonytalansága. Az alacsony bizonytalanságú feladatok jól 

bürokratizálhatók, előre meghatározott munkaköri leírásokkal, szabványos működési eljárásokkal, szabályokkal, 

képzésekkel. Ez a bürokratizálódás még tovább csökkenti az elvégzendő feladatok bizonytalanságát. A feladat 

bizonytalansági szintje fő kontingencia tényező, mely szoros kapcsolatban áll más kontingencia tényezőkkel: a 

mérettel és az innovációval. 

2. A feladat bizonytalanásga mint kontingencia 
tényező 

A feladat bizonytalanság jelentősége azon a belátáson alapszik, hogy minél bizonytalanabb a feladat, annál több 

információt kell feldolgozni, ez formálja a kommunikációs és igazgatási szervezeteket, struktúrákat. Minél 

bizonytalanabb a feladat, annál kevesebb tevékenységet lehet előre ütemezni és annál nagyobb a függés az ad 

hoc tevékenységektől. A szervezeteknek úgy kell megbirkóznia a bizonytalanságokkal, hogy különböző 

szakértői csoportokat vesznek igénybe, ami sokszor a hierarchiától való eltérést eredményezhet, mivel ezek a 

szakértői csoportok inkább a hierarchia alacsonyabb szintjén találhatók. 

A strukturális kontingencia elmélet tézise: az alacsonyabb bizonytalanságú feladatokat centralizált 

hierarchián belül lehet a leghatékonyabban elvégezni, mivel az egyszerű gyors és magas fokú koordinációt tesz 

lehetővé, mindezt viszonylag kis költségráfordítással. Ahogy a feladat bizonytalanság növekszik pl. innováció 

által, akkor a hierarchiának nem szabad merevnek lennie, hanem inkább kommunikatív és az alacsonyabb 

szintek részvételét bevonó struktúra a hatékonyabb. Ez csökkenti a strukturális egyszerűséget és növeli a 

költségeket, de az innováció bekerülése miatt előnyös és megtérül. 

3. A méret mint kontingencia tényező 

A szervezeti méret megnövekedése után a tömör, egyszerű, centralizált struktúrát nagy hierarchia és kiterjedt 

specializáció váltja fel, ami lehetővé teszi a decentralizációt: a munkavállalókat formalizált szabályok irányítják, 

a decentralizáció egyre inkább kívánatos, mert a méret és a belső struktúra bonyolultságának növekedése 

                                                           
2 Kuhn (1970) szerint a tudományos kutatás a paradigma keretei között működik, amely paradigma meghatározza a legfontosabb 

elméleteket, feltételezéseket, nyelvet, módszert, megszokásokat. A tudástár növekedését paradigmaváltások jelzik, ahol a régi paradigma 

helyét átveszi az új. Ezeket a változások radikálisak és ritkák. Az idő nagy részében a tudomány az elfogadott paradigma keretén belül 
halad. Ebben az esetben a kutatás nem kérdőjelezi meg a paradigmát. 
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lehetetlenné teszi a centralizált irányítást (sokszor mártix vagy divizionális szervezeti felépítés alakul ki). 

Kutatási előzmények a következők: 

Burns és Stalker (1961) a kontingencia elmélet úttörői. 

Kétféle struktúrát különböztettek meg: mechanikus struktúra: a szervezeti szerepek pontosan behatároltak voltak 

a feljebbvalók által organikus struktúrák: a szerepek csak lazán voltak meghatározva, a munkavállalók közötti 

kölcsönös megbeszélések által. Ha a szervezet stabil környezetben létezik, akkor a mechanikus struktúra 

hatékony, ha pedig a szervezet olyan környezetben van, ahol nagyfokú technológiai és piaci változások gyorsan 

mennek végbe, akkor organikus struktúrára van szükség. A mechanikus struktúra nem hatékony, ha nagyfokú 

innovációra van szükség, mivel az innováció eredményeképpen létrejövő bizonytalanság miatt a szakértő 

csoportok spontán együttműködésére van szükség, ebben az esetben az organikus struktúra sokkal hatékonyabb. 

Woodward (1958, 1965) összehasonlító tanulmánya 100 gyártó szervezetről. 

Megvizsgálta a szervezeti struktúrájukat és úgy találta ez nem függ a szervezetek méretétől. A működtetési 

technológia viszont a szervezeti felépítés meghatározó eleme. Az egyszerű technológia pl. kézműves termékek 

(hangszer) előállítása esetén informális és organikus a szervezet. A gyártási technológia fejlődésével a 

tömeggyártás (autógyártás) esetén a munkaszervezet mechanikus, Az automatizált termelésben pedig újra 

elterjedt az organikus szervezeti felépítés. A Woodward modell összetettebb, mint a Burs és Starker modell 

mivel 3 lépcsőből állt és nem 2-ből, de ugyanazt a mechanisztikus és organikus struktúrát alkalmazta és a 

kontingencia tényezőkben is voltak hasonlóságok, abból a szempontból, hogy a technológia által kiváltott 

bizonytalanság mindkét esetben fontos szerepet kapott. 

Mind Woodward és Burns és Starker arra a következtetésre jutott, hogy a jövő az organikus struktúráké, az 

emberi kapcsolatoknak fontos szerepük van. Az organikus struktúrát a technológia fejlődés rá is fogja 

kényszeríteni a vállalati vezetőkre és ezért a kutatásoknak és az akadémikusoknak az a feladatuk, hogy ezeket a 

következtetéseket megismertessék a vállalatvezetőkkel, akik ezáltal hatékonyabb szervezetet tudnak kiépíteni. 

Burnssel és Starkerrel ellentétben Woodward mérőszámokat is alkalmazott (a hierarchiában a menedzsment-

szintek száma, direkt és indirekt irányított munkaerő aránya, stb.). 

Lawrence és Lorsch (1967) 

A kontingencia elmélet elnevezést ők alakalmazták először. Tézisük: A környezeti változás sebessége 

befolyásolja a szervezeten belüli differenciálódást és integrációt. A környezet gyors változása során a szervezet 

bizonyos részlegei (pl. a kutatatás fejlesztés részleg) nagy bizonytalanságnak van kitéve a többi részleghez 

képest (pl. a termelési részleg), ez pedig nagy szerkezeti különbségekhez vezet a cégen belüli részlegek között. 

A kutatásfejlesztési részleg inkább organikus, a termelés pedig mechanikus. A különbségek miatt a két részleg 

között problematikus a koordináció. (A megoldás: fokozott integráció a projekt-csapatok között, megtámogatva 

a személyek közötti kapcsolatokkal, ami oldja a konfliktusokat.) Egy további vizsgálat (3 különböző iparág 

szervezeti felépítésének tanulmányozása) eredményeik szerint azok a szervezetek, amelyeknek a struktúrája 

megfelelt a környezetüknek, magasabb eredményt értek el. 

Hage (1965) 

Továbbfejlesztette a szervezeti axiomákat - a centralizált szervezetek magas hatékonysággal 

(termelékenységgel), de alacsony innovációval működtek -, míg a decentralizáltak alacsony hatékonysággal, de 

magas innovációval. Ebből következően az optimális struktúra attól függ, hogy hatékonyságra vagy innovációra 

van-e szükség. Hage és Aiken (1967, 1969) eredményei szerint az egészségügyben és a jóléti szervezetekben 

egyébként eszerint alakul a struktúra. 

Perrow (1967) 

Szerinte a tudástechnológia a szervezeti struktúra fontos kontingencia tényezője. Minél pontosabban behatárolt a 

tudás és minél kevesebb az ettől való eltérés, annál jobban lehet centralizálni a döntéshozatalt. 

Thompson (1967) 

Megkülönböztette a zárt rendszerű és a nyílt rendszerű szervezeteket, amelyek kölcsönhatásban állnak a 

környezetükkel. Azon a véleményen volt, hogy a szervezetek megpróbálják elszigetelni a leginkább fontos 

termelő technológiájukat a zárt rendszerben, hogy ezáltal elkerüljék a környezeti hatások által okozott 

hatékonyság csökkentő hatásokat. A külső tényezőket előrejelzésekkel, készletezéssel és egyéb 
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mechanizmusokkal kezelik. Tézis: a tevékenységek közötti függéseket, különböző hierarchia szinteken kell 

kezelni és a szervezetet ennek alapján kell felépíteni; a környezet közvetlenül alakítja a szervezeti struktúrát, 

úgy, hogy a szervezeti struktúra különböző részei specializálódnak, hogy megfeleljenek a különböző környezeti 

feltételeknek. 

Az USA-ban Blau (1970) 

Továbbfejlesztette a strukturális differenciálódás elméletét. Tézis: ha egy szervezet mérete (alkalmazottainak 

száma) növekszik, akkor az úgy strukturálja önmagát, hogy számos új alegység, mint pl. osztályokon belül 

alosztályok jönnek létre, tehát újabb és újabb szintek keletkeznek a hierarchiában. A szervezetek egyre inkább 

bürokratikus struktúrákat vesznek fel, amelyet személytelen adminisztráció jellemez, ami részben a nagy 

méretükből adódik. 

Az Egyesült Királyságban az Aston Csoport 

A szervezeti struktúrák mérhetőségének javítását tűzte ki célul. Két fontos strukturális változót vizsgáltak: a 

szervezet aktivitásának struktúrája (szervezeten belüli specializáció mértéke) és a hatalom koncentrálódása 

(döntéshozatali centralizáció mértéke).. Nagyszámú kontingencia tényezőt vizsgáltak meg és többszörös 

regressziót alkalmaztak, hogy kifejlesszenek egy bizonyos tényező csoportot, ami előrejelzi a szervezeti 

struktúrák fejlődését. Eredményeik szerint a szervezet aktivitás struktúráját a szervezet mérete (alkalmazottak 

száma) befolyásolta leginkább. Azaz minél nagyobb egy szervezet annál nagyobb a specializáció mértéke. A 

szervezet centralizációját pedig két kontingencia tényező befolyásolta: a szervezet mérete és az, hogy a 

szervezet leányvállalat-e vagy függetlenül működik. A centralizáció mértéke alacsonyabb a nagyobb és 

független szervezeteknél. 

Egyéb kontingencia tényező még a stratégia és az, hogy helyi vagy multinacionális-e a szervezet. 

Külső vagy belső tényező-e a kontingencia faktor? Egy cég innovációs sebességének gyorsulása - új termékek 

gyártása - tükrözheti/reagál a versenytársak tevékenységét/re. A versenytársak is fejlesztenek, az innováció új 

termékekben jelenik meg. Tehát az innováció végső oka a környezetben keresendő, ezért a kontingencia 

megközelítést sokszor úgy nevezik: „a szervezet és környezete” megközelítés. Viszont a környezeti innováció 

arra kényszeríti a szervezetet, hogy meggyorsítsa az innovációját. Ez az organikus struktúra kialakulásának 

közvetlen oka. Ezért a struktúrát közvetlenül a belső tényezők alakítják és a környezet csak közvetve van 

hatással rá. 

4. A strukturális kontingencia elméleti modellje 

Egy szervezet számára, amelynek csak kevés alkalmazottja van, az egyszerű struktúra a hatékony, amiben csak 

néhány hierarchia szint van. A döntéshozatal a felső igazgató kezében összpontosul, aki általában a tulajdonosa 

is a cégnek, közvetlenül gyakorolja a hatalmat az alacsonyabb szintű beosztottjai felett, közvetlen utasítások 

által. Ezért a hatalmat és felelősséget nem osztja meg és az alkalmazottak között sincs túl nagy specializáció. 

Ahogy a szervezet mérete nő (főleg az alkalmazottak száma), a struktúra egyre inkább differenciálódik. Egyre 

több szint kerül be a hierarchiába, ezáltal egy középvezetői réteg jön létre. A döntéshozatal egy része 

áthelyeződik a felsővezetői szintről a középvezetői szintre. Ezt a döntési jogkör átruházást részben a szervezet 

mérete kényszeríti a felső vezetőkre, mivel egyedül nem tudnak megbirkózni a döntések növekvő terhével. 

Továbbá, ahogy a hierarchia növekszik és a személyzet földrajzilag is távolabb kerül egymástól, ez még 

nehezebbé teszi a felső vezetőknek, hogy hozzájussanak az összes szükséges döntéshozatali információhoz. A 

felső vezetők megtartják a döntési jogkörüket a stratégia, a nagy horderejű döntések pl. tőkebefektetések 

körében. 

A szervezeten belül egyre nagyobb munkamegosztás jön létre, ahogy a működés egyre kisebb, alapvetőbb 

részekre bomlik és ezeket különböző osztályok, munkacsoportok végzik. Az adminisztráció is egyre jobban 

specializálódik, amit egyre jobban elkülönülő személyzet végez, mint pl. számlázás, termelésirányítás, 

személyzeti ügyek, stb. 

A viselkedést egyre jobban szabályozzák a munkaköri leírások, tervek, szabályok, eljárások, utasítások. Ezek 

egy személytelen hálózatot alkotnak, amelyek a szervezeti tagokat szabályozzák. Ezáltal az irányítás eltolódik a 

direkt személyes felügyelettől a személytelen felé. Ahogy nő a méret egyre inkább nő a specializáció, az 

egyének munkavégzése egyre inkább rutinná válik, ami még inkább erősíti a bürokratizálódást, ami viszont 

visszahat a munkák még inkább rutin műveletté válásához, és előre jelezhetőbbé teszi a munkát. Ez még inkább 
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felbátorítja a felső vezetést, hogy a saját döntési jogkörüket alsóbb döntési szintekre delegálják. (Gouldner, 

1954; Merton 1949). 

4.1. Innováció 

Ha a termékekben, szolgáltatásokban vagy termelési folyamatokban a szervezetújítással próbálkozik, nő a 

bizonytalan feladatok száma. Ezeket a feladatokat nem lehet formálni bürokrácián belül, tehát a feladatokat nem 

lehet előre meghatározni valamilyen szabály vagy eljárás alapján. A megoldás: képzettebb, műveltebb 

munkavállalók alkalmazása és egyes részlegek, pl. a kutatási fejlesztési osztályok sokkal inkább organikus 

strukturálása. Az eltérő követelmények összehangolásához a különböző részlegek közötti koordinációra van 

szükség. Ezt úgy lehet elérni, hogy az organikusan és a mechanikusan strukturált területről összeválogatnak 

dolgozókat egy csoportba. Ahogy a cég bővül egy termék vagy szolgáltatásától több termék vagy szolgáltatás 

nyújtásáig, úgy az eredeti szervezeti felépítést túlterheli a döntéshozatal komplexitása. A többrészleges struktúra 

lehetővé teszi, hogy ez a komplexitás lecsökkenjen úgy, hogy minden részleg a saját termékéhez szükséges 

döntéseket hozza meg. Ez megnöveli a döntéshozatal sebességét és tehermentesíti a felső vezetést ezáltal 

lehetővé téve, hogy a fontos stratégiai kérdésekre tudjanak koncentrálni. A központ megtartja a központi 

irányítást azáltal, hogy a részlegeket profit centerekként kezeli és létrehoz egy olyan vállalati személyzetet, 

amely a részlegek teljesítményét és a vállalati stratégiát felügyeli. Éppen ezért a szervezet, hogy ha nagy és 

diverzifikált (sok részlegből áll) egyre inkább bürokratikussá és még inkább decentralizálttá válik. (Az 1970-es 

évekre jött létre egy jól megalapozott kutatási paradigma (normális tudomány állapota Kuhn alapján). 

4.2. Strukturális kontingencia mint kutatási paradigma 

Az elmélet szociológiai funkcionalizmus (Burrell és Morgan 1979): mint a biológiai funkcionalizmus az emberi 

testen belüli különböző szervek struktúráját magyarázza úgy a szociológiai funkcionalizmus a különböző 

szociális struktúrák funkcióival foglalkozik és azzal, hogy mennyiben járulnak hozzá a társadalom jólétéhez. 

(Merton 1949; 1975; Parsons 1951; 1964). A funkcionalizmus szervezet szociológiai ága azt mondja, hogy a 

szervezeti struktúrák úgy alakulnak, hogy a szervezet hatékony működését segítsék elő (Pennings 1992). 

Szervezeti struktúrák variációit azonosítjuk, melyek hatékony működéssel társulnak. Így a struktúra megfelel a 

kontingenciának, ami ez alapján megfelel a környezetnek. A megfelelés a kulcsszó (fit). A szervezetek úgy 

felelnek meg, hogy hozzáidomítják a szerkezetüket a kontingenciákhoz, és ezáltal létrejön a megfigyelt 

kapcsolat a struktúra és a kontingencia között. A szervezetnek a környezethez való adaptációjára helyezett 

hangsúly révén a strukturális kontingencia elmélet az adaptációs funkcionalizmus része. 

A kontingencia kutatás általában azt a módszert használja, amit Woodward (1965) vezetett be. Tehát egy 

összehasonlító tanulmányt készítenek számos különböző szervezetről (vagy egy szervezeten belül többféle 

alegységről). Minden kontingencia- és strukturális tényezőt megmérnek vagy mennyiségi skálán, vagy 

különböző kategóriákba (ordinális skála) sorolják őket. Minden szervezetnél megállapítanak egy pontszámot 

minden kontingenciára és strukturális tényezőre, ezeket összehasonlítják annak érdekében van-e kapcsolat 

köztük; ezt kereszttáblákkal és korrelációval vizsgálják. A kérdés az, van-e illeszkedés a kontigencia és a 

strukturális tényezők között, valóban releváns–e és nem véletlenszerű-e a kapcsolat, az összefüggés. Ha 

megfelelő szervezetek felülteljesítik a deviáns szervezeteket, ez azt jelenti, hogy ezeknél összeillés (illeszkedés) 

van a kontingencia és struktúra között. A módszerek egyre finomabbak lettek az alábbiak szerint: 

1. A szervezeti teljesítmény precízebb és pontosabb definíciója. 

2. Egyre több figyelmet szenteltek a mérések megbízhatóságára. Többtételes mérések alkalmazása, a változók 

megbízhatóságának közlése. 

3. Az elméleti modellekben több kontingencia tényezőt vesznek figyelembe. 

4. Az adat elemzés kifinomultabb, több változós statisztikát és a mintaméretet figye-lembe vevő statisztikát 

használnak. 

A kezdeti strukturális kontingencia-elméleti munkák egy-egy időpontban készített felméréseken alapultak, tehát 

a keresztmetszeti módszert alkalmazták. Ezekből az adatokból olyan következtéseket vontak le, hogy az okság 

bizonyos irányokba mutat a kontingáciától a struktúra felé. Ez az adaptív funkcionalista megközelítés a 

strukturális kontingencia kutatás alaptétele. Kritikai észrevétel: Az a leglényegesebb kritika is az elmélettel 

szemben, hogy a korrelációs számítások eredményeire mint elméletüket igazoló adatokra tekintenek. Közben 

nem tesztelik az ok-okozati kapcsolatot, ami az elmélet a fő tétele. /Aldrich ( 1972) újraelemezte Aston-i 
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adatokat és úgy vélte, hogy a korrelációk megfelelnek egy olyan modellnek, amiben a struktúra okozta a 

méretet. Ez pedig épp az ellenkezője az Aston csoport féle értelmezésnek./ 

A strukturális kontingencia elmélet pozitivista paradigma. A szervezet rákényszerül, hogy megváltoztassa a 

struktúráját a méret és a technológia miatt. Az ötletek és értékek nem számítanak oknak. Továbbá az emberi 

akaratnak is kis szerepe van. A legtöbb kontingencia analízisben nagyon kevés információ van arról, ki hozza 

meg a strukturális döntéseket, mik a motivációi és a struktúra változás hogyan következik be (Blau és Schenherr 

1971). Emiatt az analízis személytelen és a szervezetet kollektív entitásként tételezi, ami a saját céljai felé halad. 

Tehát az emberi tényezők nem jelennek meg az analízisben (Pennings 1992). 

5. Kritika 

A kontingencia-elméletben nem említik a döntéshozók akaratát, szándékát. Ha akarják, akkor megváltoztatják a 

szerkezetet, nem pusztán a kontingencia határozza meg a azt, hanem a döntéshozók akarata is. Ha racionálisak a 

döntéshozók, még akkor is fel kell először ismerniük a kontingencia által teremtett igényeket. Ha meg nem 

racionálisak, akkor lehet, hogy a felismerés mellett sem változtatnak a szerkezeten, mert más a motivációjuk 

(pályaszocializáció, személyes tapasztalatuk a szervezeten belül), ami ellenállást vált ki bennük. 

A strukturális kontingencia-elmélet kutatás nem veszi figyelembe a végrehajtás szintű elemzéseket. Mind 

szociológiailag, mind filozófiailag megkérdőjelezhető annak az érvényessége, hogy egy szervezetről beszélünk, 

nem pedig az egyénekről, akik létre hozzák azt. Viszont Donaldson 1985-ben megvédte a szervezeti szintű 

szerkezeteket kimondva, hogy ezeknek létfontosságú szerepe van a szervezetelméletben. Szerinte a 

kulcsjelenségeket, mint pl. szervezeti centralizációt és szervezeti teljesítményt nem is lehet vizsgálni anélkül, 

hogy a szervezetet mint egész rendszert elemeznénk (Donladson 1990). A strukturális kontingencia elmélet 

legalapvetőbb paradigmája az adaptív funkcionalizmus, a kontingencia megfelelési modell és az összehasonlító 

módszer (komparatív módszer). Ezek biztosítják azt a keretet, amelyben a kutatás folyik. 

A méréseket, melyeket az elmélet úttörő kutatói végeztek, később többen megismételték, mert kérdéses volt az 

általánosíthatóság és ellenőrizni akarták a különféle kultúrák hatását is. (15 országból származnak az új 

mérések.) 

5.1. Oksági Dinamika problémája 

Eddig jórészt a keresztmetszeti kutatásokról volt szó, tehát ami a kontingenciát és a struktúrát egy bizonyos 

időpontban felelteti meg egymásnak. A kontingencia irodalom ezeket a kapcsolatokat a saját adaptív 

funkcionalista és kontingencia determinizmus elméleti paradigmái alapján értelmezi. Az a kérdés merül fel, 

hogy vajon ez az értelmezés helyes-e. 

A strukturális kontingencia elmélet összes főbb elmélete csak a kontingencia és a strukturális tényezők egy 

bizonyos kapcsolatára fókuszál (pl. a méret és bürokrácia vagy stratégia és struktúra) ezért a kritikusok azt 

állítják, hogy nincs is egy bizonyos kontingencia elmélet, hanem a kontingencia elméletek egy csoportja, ami a 

legjobb esetben is csak egy kontingencia szemléletet, megközelítést jelent. Viszont ezekből a különböző 

elméletekből le lehet vezetni egy alapvető közös elméletet. Ez a strukturális adaptáció, ami arra irányul, hogy 

visszaszerezze a megfelelést (SARFIT elmélet=Structural Adaptation to Regain FIT) (Donaldson 1987). Ez azt 

mondja ki, hogy létezik egy megfelelés minden kontingencia és a szerzeti struktúra egy vagy több aspektusa 

között, mégpedig olyan módon, hogy ez a megfelelés pozitívan befolyásolja a teljesítményt, a nem megfelelés 

pedig negatívan befolyásolja a teljesítményt. 

Az a szervezet, amely kezdetben megfelelésben van. Ha megváltozik a kontingencia akkor   a szervezet egy nem 

megfelelési állapotba kerül, ami által csökken a teljesítmény ez: adaptációt okoz, egy olyan új struktúra jön 

létre, amiben a megfelelés újra helyre áll és a teljesítmény növekszik, ezért az adaptációs kör a következő: 

1. megfelelés, 

2. kontingencia változás, 

3. nem megfelelés, 

4. strukturális adaptáció, 

5. új megfelelés. 
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Ez az ok- okozati modell adja számos strukturális kontingencia elmélet alapját. 

A SARFIT típusú elméletnek is számos ellenzője van, akik úgy vélik, hogy a kontingencia és struktúra közötti 

kapcsolatok más oksági viszonyokra vezethetők vissza, mint ami a SARFIT modellben le van írva.  (Aldrich 

1972). Tehát az elméletekben lévő hibák és bizonytalanságok a keresztmetszeti modell korlátaiból adódnak. 

Keresztmetszeti, korrelációs elemzésből nem tudunk a két tényező ok-okozati viszonyaira következtetni. Ezért 

sokaknak az a vélemény hogy a strukturális kontingencia elmélet tanulmányainak túl kell haladnia a 

keresztmetszet elméleti kutatást és a szervezetek változását időben kell követni, tehát longitudinális vizsgálatot 

kell végezni a valódi ok okozati összefüggéseket feltárandó. 

5.2. Stratégia és struktúra dinamikája 

A megfelelésben lévő cégek „felül teljesítik‖ (jobban teljesítenek azoknál) azokat, amelyek „nem 

megfelelésben‖ vannak, továbbá a megfelelés még a teljesítménynövekedés előtti időpontban következik be 

ezért valószínűsíthető, hogy a megfelelés az ok a teljesítmény pedig az okozat. 

Hamilton és Shergill (1992,1993) empirikusan igazolta ezt. A megfelelésben lévő szervezetek éveken keresztül 

magasabb növekedést érnek el, mint amelyek nem megfelelési állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy a 

megfelelésben levés ahhoz vezet, hogy a teljesítmény növekszik, tehát a megfelelés az ok és a teljesítmény az 

okozat (következmény). Hill (1992) szerint a stratégia és a struktúra megfelelése pozitívan befolyásolja a 

teljesítményt. Tehát a funkcionalista elmélet, amely szerint a vállalatok a megfelelés miatt hangolják össze a 

struktúrájukat a stratégiájukkal, ez az elmélet tapasztalati úton bizonyított. 

A szervezeti változásokkal foglalkozó néhány tanulmány kapcsolatot keresett a kontingencia változás és a 

struktúraváltozás között ugyanabban az idő periódusban vagy pedig a közvetlenül utána következő idő 

periódusban. A kontingencia változás először nem megfelelést okoz, ami később strukturális változásba megy át 

és egy új megfelelés jön létre. Donaldson (1987) 5 országból (Németország, Franciaország, Japán USA, Anglia) 

származó stratégia és struktúraelemzéseket vetett össze. Az adatokat először a hagyományos úton elemezte, 

kapcsolatot keresett a stratégia kontingenciájának változása és a következő időpontban bekövetkezett struktúra 

változása között. Nem talált pozitív stratégia struktúra kapcsolatot. Ezután az adatokat a SARFIT modell 

különböző lépcsői alapján elemezte és ez alapján a SARFIT modell megerősítést nyert. A 87 vállalat közül, 

amelyik a megfelelés állapotából a nem megfelelés állapotába került 83 %-uk a stratégia kontingencia szintjének 

megváltoztatásával tette ezt, tehát a strukturális adaptációt a kontingencia változás okozta, ahogy az a SARFIT 

modellben áll. A SARFIT modell következő lépcsője szerint elemezte tovább az adatokat, hogy megállapítsa a 

nem megfelelés strukturális változást okoz-e. A nem megfelelésben lévő vállalatok 39 %-a megváltoztatta a 

struktúráját, míg a megfelelésben lévőknek csak a 9%-a, ez megerősíti, hogy a nem megfelelés strukturális 

változást okoz. Azok közül a vállalatok közül, amelyek megváltoztatták a struktúrájukat 72%-a nem 

megfelelésből a megfelelésben mozdult és csak 5 % mozdult a megfelelésből a nem megfelelésbe. Tehát a 

strukturális változás túlnyomórészt adaptív volt (struktúrát hozzá idomított a stratégiához). Tehát nem 

megfelelés strukturális adaptációt okoz az SARFIT modell szerint, így a SARFIT modell összes lépcsője 

igazolva lett. A kontingencia elmélet kimondja, hogy a stratégia vezet a struktúrához. Többen kritizálják ezt, 

mert nem veszi figyelembe a visszafelé mutató okságot: a kontingencia tényező valójában a struktúrából alakul 

ki. Donaldson (1982) ennek ellentmond. 

5.3. Stratégiai választás elve 

A strukturális kontingencia elmélet determinisztikus abban, hogy a kontingencia okozza a struktúrát 

(késleltetéssel). A szervezet új struktúrát adoptál, ami megfelel az új kontingencia tényezőjének, azért hogy 

elkerülje a nem megfelelésből adódó teljesítmény csökkenést, ezt a determinizmust számosan kritizálják. Sokak 

szerint ezzel szemben a vállalat vezetőinek szabad választása van, vagy szabad akarata van. Child (1972) szerint 

a kontingenciáknak van némi befolyása, de azért jelentős választási szabadság létezik, amit ő stratégiai 

választásnak nevez. Szerinte a menedzserek, és más szervezeti vezetők választása számos különböző forrásból 

fakad. A menedzserek kontingenciára adott válasza függ a személyes érzékelésüktől, elméleteiktől, értékeiktől, 

érdekeiktől és hatalmuktól. Egy nem megfelelésben lévő szervezet teljesítmény veszteséget szenved el, de ez a 

veszteség kismértékű lehet mások okok által kiváltott teljesítmény veszteségekhez képest. Egy domináns piaci 

helyzetben lévő vállalat pl. monopólium vagy egy védett iparágban lévő vállalat elégséges extra profittal 

rendelkezik és így eltudja nyelni a teljesítmény veszteségből fakadó károkat anélkül, hogy a profitszint kielégítő 

szint alá csökkenne, ezért az ilyen szervezetek vezetői megtarthatják a meg nem felelő struktúrát. 
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Amikor a nem megfelelést már nem lehet tolerálni, akkor a megfelelést vissza kell állítani és ezt meg lehet tenni 

a struktúra megtartásával és a kontingencia megváltoztatásával. Tehát nem kötelező a struktúrának 

alkalmazkodni a kontingenciához, mivel az ellenkező módon is vissza lehet állítani a megfelelést. Ebből 

következően a választás nagyobb szerepet kap. A stratégiai választás elmélet széles körben elfogadottá vált és 

jelentős kihívást jelent a strukturális kontingencia elmélet számára. 

A stratégiai választás kényszerei gyengébbek, mint az Aston általi kutatásában a kontingencia tényezők, melyek 

a struktúra varianciájának 50%- t magyarázták (a méret és a funkcionális specializáció közötti korreláció 0,82; a 

variancia 67 %-a méretre vezethető vissza, a maradék 33 % más kontingencia változókra; a stratégiai 

választásra legfeljebb 33 %, de sokkal kevesebb is lehet). 

A stratégiai struktúrakutatások azt mutatják, hogy a nem megfelelésben lévő szervezetek sokáig akár 

évtizedekig elkerülhetik a megfelelő struktúra kialakítását. 

A kritikusok szerint a szervezetnek meg kell felelni a környezeti hatásoknak, ám a szervezet is alakíthatja a 

környezetét úgy, hogy megfelelő egyen számára. Ez egyszerűbbé teszi a szervezet számára a profitabilitást 

(nyereségességet), ezáltal elkerülheti a strukturális változásokat. Perrow idézi Hirsch (1975) kutatását: a 

gyógyszeripari vállalatok nagyobb nyereséggel dolgoztak, mint a zeneipar, mivel a gyógyszeripari termékek 

nagyobb szabályozása gátat szab az új belépőknek, ezáltal csökken a versenyhelyzet. A gyógyszeripari 

szervezetek kevésbé kényszerültek változásra, mint a könnyűzenei ipar cégei. 

A nem megfelelő struktúra elviselhető, amennyiben a nem-megfelelőség teljesítményre gyakorolt negatív hatása 

kicsi. Különösen egy gazdag szervezet számára, ami uralkodó piaci szereplő pl. egy monopólium. Az iparág 

koncentráció 28 %-ban befolyásolta a nyereségességet, a strukturális megfelelés 16 %-ban egy vizsgálat szerint, 

tehát a szervezeti struktúra nem megfelelésének hatása nagyságrendileg hasonló a piac dominancia hatásával. 

A legtöbb cég számára a piaci dominancia által élvezett nyereséget szinte teljesen felemészti a strukturális nem 

megfelelésből adódó veszteség, így a teljesítmény a kielégítő szint alá csökken így kikényszerítve a strukturális 

adaptációt. 

Kérdéses, mi az egyének szerepe a szervezeti struktúra formálásában, befolyásolja-e a vezérigazgató 

személyisége a szervezet szerkezetét? 

5.4. A vezetés szerepe a struktúra alakításban: 

Miller a kis szervezeteket tanulmányozta, ahol a vezérigazgató szerepe jóval nagyobb, mint a nagy szervezetek 

esetében, itt a döntéshozatal sokkal jobban bürokratizált. Nem talált kapcsolatot a vezérigazgató személye és a 

szervezeti struktúra között nagy cégek esetében. Fligstein (1985) kimutatta, hogy a vezérigazgató funkcionális 

háttere befolyásolja a struktúrát. 

5.5. Megfelelés és teljesítmény 

Ahogy az már ki lett mondva a kontingencia elmélet szerint megfelelés van a szervezeti struktúra és a szervezeti 

kontingenciák között, amely hatással van a szervezet teljesítményére. Drazin és Van de Ven (1985) a 

kontingencia változó valamint számos különböző strukturális változó közötti nem megfelelés fokát mérték. 

Szükséges, hogy a megfelelést ne csak a kontingencia és a strukturális változók között, hanem a kontingencia 

változó és az összes strukturális változó között vizsgáljuk. Ez a multidimenzionális modell jobban megragadja a 

megfelelés fogalmát; minden strukturális változónak csak korlátozott számú kontingenciája van. A megfelelési 

kutatás következő lépcsőfoka a kontingenciák megválasztása, amelyek a struktúra különböző aspektusaira 

hatnak és ezeknek a többváltozós modellekbe illesztése. Az 1970-es évek közepétől új szociológiai és 

közgazdasági paradigmák jelentek meg a szervezeti struktúra magyarázatára (erőforrás-függés, intézményi 

elmélet, populáció ökológia,). Ezek a szervezeti elméletek hozzáadnak a kontingencia elmélethez, a szervezeti 

struktúrák fő magyarázó elmélete azonban a kontingencia elmélet. 

A strukturális kontingencia elmélet két szemben álló elmélet szintéziséből alakult ki (a klasszikus menedzsment 

iskola és a HR iskola). Elképzelhető a mostani vizsgálódások irányai alapján, hogy a többi szervezeti elmélettel 

szintetizálva alkossanak egy átfogóbb modellt. 

5.6. Feladat 

Miért lehetnek bürokratikus szervezeti szerkezetük ellenére innovatívak a 10-49 fős kisvállalkozások? 
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5.7. Megoldás 

Nincs egyetlen olyan kiemelt szervezeti felépítés, mely minden szervezet esetében egyformán hatékony. Az 

optimális struktúrát mindig különböző tényezők (mint pl. szervezeti stratégia vagy méret) szerint állapítja meg. 

Tehát az optimális struktúra kontingens függ ezektől a tényezőktől, ezért ezeket a tényezőket kontingencia 

tényezőknek hívjuk. 

Például: egy kisméretű szervezet, amelynek csak néhány alkalmazottja van annál a centralizált struktúra az 

optimális, ahol a döntéshozatal a hierarchia csúcsán koncentrálódik. Ezzel szemben nagy szervezetek esetében a 

decentralizált struktúra a hatékony, ez esetben a döntéshozatal a hierarchia több alsó részére van szétosztva. 

Számos kontingencia tényező létezik (a stratégia, a méret, a feladatok bizonytalansága, a technológia), ezek a 

szervezet jellemzői, amelyek tükrözik a szervezeti befolyását. A hatékonyság érdekében a szervezetnek a 

kontingencia tényezőkhöz és ezáltal a környezeti tényezőkhöz kell igazítani a struktúráját. A szervezet így 

alkalmazkodik a környezethez. 

A strukturális kontingencia elmélet alapvetése, hogy az alacsonyabb bizonytalanságú feladatokat centralizált 

hierarchián belül lehet a leghatékonyabban elvégezni, mivel az egyszerű gyors és magas fokú koordinációt 

feltételez. Ha a feladat bizonytalanság növekszik is (pl. innováció által), a hierarchia nem lehet merev, a 

kommunikatív és az alacsonyabb szintek részvételére épülő struktúra épülhet ki, mert ez a hatékonyabb. 

(Organikus vs. mechanikus szervezeti struktúrák.) Oksági magyarázatok: SARFIT modell. 
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10. fejezet - 7. témakör: Szervezeti 
ökológia és evolúció 

1. Ökológiai megközelítés 

1.1. Mi tartozik és mi nem a szervezeti ökológia témakörébe?1 

„Miért van olyan sokféle szervezet?‖Az ökológiai kutatások általában három tényből indulnak ki: (1) a 

változatosság minden szervezeti csoportra/közösségre jellemző (2) a szervezeteknek gyakran adódnak 

problémái a  megfelelő gyors szerkezeti átalakítások kivitelezésében, hogy a bizonytalan és változó környezeti 

igényekhez alkalmazkodjanak (3) a szervezeti közösség ritkán stabil – folyamatosan jönnek létre és szűnnek 

meg szervezetek. Hannan és Freeman a szervezeti népesedési folyamatokkal foglalkozik; a szervezeti ökológia 

megközelítés a szervezetek csoportjait jellemző sűrűségi folyamatokkal foglalkozik; azzal, hogy miért 

alakulnak, szűnnek meg szervezetek és ezek a folyamatok hogyan változtatják a szervezeti populációk 

heterogenitását. Szervezetek, populációk és közösségi szervezetek a szervezeti ökológiai analízis alapelemei. A 

populáció szervezetek azon csoportja (halmaza), melyek hasonló tevékenységekben érdekeltek és hasonló 

erőforrásokat használnak fel működésükhöz. . A populációk maguk is kapcsolatot hoznak létre más 

populációkkal, melyek más tevékenységben érdekeltek, így szervezeti közösséget hoznak létre. Szervezeti 

közösségek funkcionálisan integrált rendszerek, melyek egymással interakcióban levő populációkból állnak. 

1.2. Szervezeti ökológia és környezeti determinizmus 

A szerkezeti tehetetlenség elve (inercia tétel, az ökológiai szemlélethez hasonlóan) állítja, hogy a már létező 

szervezeteknek gyakran támadnak nehézségeik a stratégiai és szerkezeti változtatásokkal, - amelyekkel lépést 

tarthatnának a bizonytalan és változó környezettel – és kiemeli, hogy sokszor a szervezetek és populációk 

életének kezdeti szakaszában jelennek meg a fő szervezeti újítások. 

A szervezeti változatosságra így tekinthetünk úgy, mint elsődlegesen tehetetlen szervezetek csoportja.  Az 

ökológiai szemlélettel szemben érvelők a fenti megállapításokat környezeti determinizmussal és az emberi 

tényező figyelmen kívül hagyásával azonosítják. Állítja-e az ökológiai megközelítés, hogy az egyes emberek 

tevékenységei nem számítanak a szervezet szempontjából? Természetesen nem. A félreértés egyik oka, hogy a 

determinizmust tévesen az akarattal (voluntarism) állítják szembe, nem a valószínűséggel. Fontos, hogy az 

egyén meg tudja változtatni a szervezetet, de kiszámíthatatlan környezetekben nagy verseny mellett az egyéni 

akciók kis valószínűséggel vezetnek sikerre. A félreértés második része az elemzés szintjével kapcsolatos. Az 

egyes egyének cselekedetei, tevékenységei jobban befolyásolják egészében a szervezetüket, mint a szervezetük 

populációját. A szervezeti változékonyság tulajdonságaira gyakorolt egyéni hatás behatárolt. Így az egyes 

egyének tevékenysége nem magyarázza meg a szervezeti népesedés változékonyságát. 

1.3. A szervezeti változás ökológiai megközelítései 

A szervezeti népesedés változásai négy alapfolyamat működését tükrözik: 

1. változat, variáció kialakulása (sikeres => átveszik, beépítik más szervezetek) 

2. kiválasztódás (szelekció) 

3. megmaradás 

4. verseny (ami az egész folyamatot katalizálja) 

Az ökológiai elmélet feltételezi, hogy az egyének nem mindig tudják előre meghatározni, hogy mely változások 

teszik sikeressé vagy változtatják meg a szervezeteik stratégiáját és szerkezetét elég gyorsan ahhoz, hogy lépést 

tartsanak a kiszámíthatatlan, állandóan változó környezet kihívásaival. 

                                                           
1 Joel A. C. Baum: Szervezeti ökológia in: S.R. Clegg - C. Hardy (ed): Studying Onganization SAGE Publications 1999. és felhasználtam 
Kovács Nikolett, Tobler Anna dolgozatait. 
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2. Szervezetalapítás és sikertelenség (bukás) 

A hagyományos jellegű alapítás-megközelítés szerint van valami ez egyéni háttérben, személyiségben, ami az 

egyént arra ösztönzi, hogy egy szervezethez csatlakozzon. A szervezetalapítás és –bukás ökológiai 

megközelítése a kontextuális és környezeti - társadalmi, gazdasági és politikai - okokat hangsúlyozza, amelyek 

változásokat okoznak. Az ökológiai elmélet és szervezetalapítás és –bukás vizsgálata három témára fókuszál: 

1. Demográfiai folyamatok 

2. Ökológiai folyamatok 

3. Környezeti folyamatok 

2.1. 1./ Demográfiai folyamatok 

A demográfiai elemzés a szervezeti jellemzőknek a bukási arányokra gyakorolt hatását vizsgálja a szervezeti 

népesedésben. 

2.1.1. Kor- és méretfüggőség 

Ez az ág a szervezeti életkornak a sikertelenségre, bukásra gyakorolt hatását vizsgálja. Ha a szervezet fiatal, 

tapasztalatlan, ez a tény hajlamossá teszi arra, hogy megszűnjön. Ezt úgy fejezzük ki, hogy nagyobb a hajlama a 

bukásra. Magyarul ifjúkori esendőségnek nevezzük, ami azt jelenti, hogy a fiatalság (tapasztalatlanság) hajlama 

a magasabb bukási rátát valószínűsít. A fiatal szervezetek sebezhetőbbek, gyengébbek, mert új szabályokat kell 

tanulniuk társadalmi aktorokként és szervezeti szerepeket, rutinokat kell kialakítaniuk, miközben a szervezeti 

erőforrások korlátozottak. A kiválasztódási nyomás azoknak a szervezeteknek kedvez, amelyek képesek 

bizonyítani megbízhatóságukat és felelősségüket. Ezek a tulajdonságok ugyanis elkerülhetetlenek a szervezetek 

fennmaradásához, és hozzájárulnak a szervezetek korának növekedéséhez. Az idősebb szervezetek emiatt 

kevésbé szűnnek meg, mint a fiatalok. 

2.1.2. A kicsinység hajlama 

Nagyobb szervezetek kevésbé hajlamosak a megszűnésre. A nagyobb szervezet jobban védve van a külső 

hatásoktól. Mivel az új szervezetek általában kisebbek is, ezért ezek vannak leginkább kitéve a felmorzsolódás 

veszélyének. Egyes nézetek szerint az egykorú szervezetekre kontrollálva a méréseket, a szervezeti életkor 

növekedésével nem csökken a bukási ráta, a méretnövekedéssel viszont igen. 

2.1.3. A nagyobb lehet jobb, de az idősebb okosabb? 

Két nézet uralkodik a tapasztalatlanság (fiatalság) hajlamán belül: az ifjúkori esendőség vagy az időskori 

esendőség megközelítése. Az ifjúkori esendőség hipotézise egy fordított U-alakú kapcsolatot feltételez a kor és a 

bukás között. A szervezeti bukási ráták növekszenek a korral, elérnek egy csúcsot (a szervezet kamaszkora 

körül), amikor a kezdeti tartalék erőforrás adottságok meggyengülnek. Majd csökkenek a ráták a kor további 

előrehaladásával (a felnőtt korban). Az időskori esendőség hipotézise az öregedő szervezet bukási rátájának 

növekedését jósolja: szervezetnek a környezethez való illeszkedési képessége gyengül. Az idős szervezeteknél 

kialakult, bebetonozott rutinok vannak jelen, melyeken nehezen képes változtatni. A szervezetek a legjobban 

azzal a környezettel vannak összhangban, amiben megalakulnak, és később nehezükre esik alkalmazkodni a 

változásokhoz. Ezért az idős szervezetek bukási rátája magasabb kell, hogy legyen. 

A változásra képtelen, nagy tehetetlenségű szervezetek előnyt élveznek a kiválasztódás során2. Mivel a 

szervezetüket megváltoztatni nem képes szervezetek kiszóródnak, elegendő csak a bennmaradás feltételeit 

vizsgálni a populációban. A populációs ökológia tézisei – ezt a tudományos megfogalmazás különféle nyelvein 

elmondják – újrafogalmazandók. Most az ismert kiinduló tételeket vázoljuk. A szervezetek tehetetlenek, 

felelősen működnek szervezet (accountability) /f/, megbízhatóak (reliability) /m/, önfenntartó képességük révén 

(reproducibility) /ö/ ellenállnak a külső hatásoknak. Feltevések és tétel a következő: 

1. feltevés: A kiválasztódás a f és m formáknak kedves a populációban. 

                                                           
2 Péli Gábor – Pólos László – Michael T. Hannan: Szervezeti tehetetlenség 
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2. feltevés: Valaminek a f és m volta nagyfokú szervezeti ö-t követel. 

3. feltevés: A szerkezet ö képessége t-t hoz létre. 

1. tétel: A kiválasztódás a nagy szerkezeti tehetetlenséggel /t/ rendelkező szervezeteknek kedvez a modern 

szervezetpopulációkban. 

Itt nem részletezzük az újrafogalmazás indokait, csak a korfüggéssel összefüggésbe hozható feltevéseket 

ismertetjük: A szervezeti tehetetlenség kedvezményezett tulajdonság. Az a szervezet, mely tehetetlenséget 

mutat, túlél. Az ifjú szervezeteket nem jellemzi magas megbízhatóság és felelősség, ez a bukásra hajlamosít. A 

negatív életkorfüggés azt a feltételezést teszi lehetővé, hogy ha egy szervezet idős, akkor a kiválasztódás 

kedvezményezettje, vagyis túlél, de létezik egy másik negatív életkorfüggési feltételezés: ha egy szervezet a 

kiválasztódás kedvezményezettje, akkor idős. Mindezt pozitív életkorfüggési feltételezésekkel is 

megfogalmazhatjuk: ha egy szervezet a kiválasztódás kedvezményezettje, akkor nem idős; vagy másként: a nem 

idős szervezetek a kiválasztódás kedvezményezettjei. 

2.2. 2./ Ökológiai folyamatok 

Az ökológiai folyamatok elemzéséhez négyféle megközelítést alkalmaz a szakirodalom: (1) a fészek-szélesség 

(élettér) dinamikáját (Niche – Width dinamika) vizsgálják, továbbá (2) a népességváltozás dinamikáját, (3) a 

populáció-sűrűségtől való függőséget, és (4) a populációk kölcsönös függőségét, kölcsönhatásait írják le. 

Fészek – szélesség dinamika (élettér) (Niche-Width Dynamics) 

Speciális stratégia, a specialista szervezet stratégiája: A specialisták az erőforrásoknak csak egy szűk körét 

aknázzák ki, és kedvezőek a finomszemcsés és koncentrált környezetekben. 

Általános stratégia, a generalista szervezetek stratégiája: Az általánosítók a változatos környezeti feltételeket 

jól tűrik, és a durva-szemcsés, nagy, hosszabb periódusú változatosságú környezetekben tudnak alkalmazkodni. 

Az illeszkedés elmélet (fitness-set) azt vizsgálja, hogy egy adott populáció számára létezik-e optimális stratégia. 

A változatosság azt jelenti, hogy a környezeti ingadozások időben mennyire gyakoriak. A „szemcsézettség”, a 

változások részletgazdagságát jelzi, sok kicsi változás, finom-szemcsés időszakos változás és kevés nagy, durva-

szemcsés időszakos változat. Példaként említjük: a piaci szervezeti populációkban néhány nagy, generalistákkal 

rendelkező koncentrált piacokon előfordul, hogy a kis specialisták képesek több erőforrást kihasználni, anélkül, 

hogy versenybe kezdenének a nagyobb, generalista szervezetekkel (erőforrás-megosztást elmélet). 

Niche-Width Dynamics elmélet összefoglaló táblázata 
 

 
Bizonytalan környezet Biztos, stabil környezet 

 
Finom-

szemcsés**** 
Durva-szemcsés Finom-szemcsés Durva-szemcsés 

Konkáv* megfelelési 

halmaz 
Specialista** Generalista Specialista Specialista 

Konvex megfelelési 

halmaz 
Generalista*** Generalista Specialista Specialista 

*Nagy az átlagos környezeti változatosság ahhoz képest, mint amit a szervezet tolerálni képes; 

**Differenciált túlélési képesség; szűk fogyasztói rétegre koncentrál; 

***A piac átlagos fogyasztóját éri el és adaptálódni igyekszik a szervezet; 

****Sok, rövid periódusú változás; 

2.3. Népességdinamika- és a sűrűség-függőség 



 7. témakör: Szervezeti ökológia és 

evolúció 
 

 140  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A népességdinamika népességen belüli alapítások és bukások száma/aránya, a népesség sűrűség a populáción 

belül a szervezetek száma. 

2.3.1. Népességdinamika 

A populáción belül az szervezetalapítások és –bukások korábbi mintái befolyásolják a jelen idejű alapítási 

rátákat. Kezdetben a korábbi alapítások termékeny talajt biztosítanak a potenciális vállalkozóknak, és bátorítják 

a szervezetalapításokat. Azonban amint az alapítások tovább nőnek, nő a verseny az erőforrásokért, ami 

elkedvetleníteni az alapítókat. A korábbi bukások hasonló trendet jósolnak az alapítóknak. 

Ez a modell úgy véli, hogy a nagy, generalista szervezetek versenye a piac középső, széles rétegében lehetőséget 

teremt a specialista szervezeteknek arra, hogy a perifériát kihasználva erőforrásokhoz jussanak. Eszerint a 

magasabb piaci koncentráció a generalista szervezetek nagyobb versenyével azok bukási hajlamát növeli, míg a 

specialista szervezetek bukási rátája csökkenni fog ebben a környezetben. 

A korábbi alapítások hatása: A korábbi alapítások lehetőséget jeleznek az új alapítóknak, kezdeti növekedési 

lehetőségek révén; új alapításokat ösztönöznek, de a bekövetkező növekedés visszaszorítja az alapítási kedvet. 

A korábbi alapítások révén bekövetkező populáció-növekedés szervezeti differenciálódáshoz, és ezen keresztül 

a bukási ráták csökkenéséhez vezet(het). 

A korábbi bukások hatása: A korábbi bukások révén a populációban erőforrás szabadul fel, ez az újak 

belépésével kezdeti növekedést jelez, serkentve ezzel az új szervezetek alapítását, de a növekedés előrehaladása 

olyan ellenséges környezetet teremt, ami nem kedvez az újabb alapításoknak. A korábbi bukások miatt 

felszabadult erőforrások viszont csökkentik a bukási arányokat. 

2.3.2. Sűrűség-függőség 

Populáció sűrűség: a populáción belül a szervezetek száma. A sűrűség kezdeti növekedése növeli egy populáció 

intézményes legitimációját, növeli az alapításokat és csökkenti a bukásokat, de a további növekedés versenyhez 

vezet, visszaszorítva az alapításokat és növelve a bukásokat. 

2.3.3. Sűrűség és késedelem 

A populáció sűrűsége a szervezet megalapításkor hatással van a szervezetek túlélési esélyére, ez érzékeny az 

alapításukkor megfigyelhető népsűrűség szintjére. A magas népsűrűség az induláskor erőforráshiány 

hajlamához vezet, ez akadályozza, hogy az induló szervezetek gyorsan átlépjenek a szervezési fázisból a teljes-

skálájú működésre. A magas népsűrűség továbbá az élettér sűrűségét is növeli, arra kényszerítve az újonnan 

alapított szervezeteket - amelyek nem tudnak fej-fej mellett versenyezni a már működő szervezetekkel -, hogy 

alárendelt helyzetbe kerüljenek vagy a marginális erőforrásokat használjanak fel. 

2.3.4. Tömeg-függőség 

A populáció tömege (népsűrűség a népesség számmal súlyozva; az összes szervezet méretének összege egy 

népességben; Barnett és Amburgey) Az elmélet a versenyhatás kapcsán felteszi, hogy a nagyobb szervezetek 

erősebb versenyt generálnak. A szervezeti populációban a koncentráció felé irányuló tendenciát magyarázza. A 

nagyobb szervezetek erősebb versenyt generálnak, mint kisebb riválisaik, mert könnyebben jutnak 

erőforrásokhoz, nagyobb piaci hatalommal, valamint hatásos gazdasággal rendelkeznek. Ha a nagy szervezetek 

erősebb versenyzők, akkor – a népsűrűséget kontrollálva – a népességtömeg növekedésének versenyt 

kiküszöbölő hatása van: lelassítja az alapítási ütemet és megnöveli a bukási rátákat a kisebb szervezetekben. 

2.3.5. Intézményes beágyazottság és társadalompolitikai legitimáció 

A relációs sűrűség (a népesség tagjai, a közösségi szervezetek és a kormányzat közötti kapcsolatok száma az 

intézményi környezetben). Egy szervezeti forma legitimációját próbálja megmagyarázni a hatalommal 

rendelkező aktorok és szervezetek jóváhagyásával kapcsolatban. 

2.3.6. Korai vagy késői alacsony sűrűség 

Az alacsony népsűrűségű populációban a belépőnek könnyebb erőforráshoz jutni, mintha a csúcs-sűrűség 

állapotában lépne be. Az alacsony népsűrűség a kezdőnek legitimációs előnyt jelent, de a néhány nagy - és a 

piac lényeges szegmenseit uraló – szervezet bukása nem valószínű; a növekvő koncentráció erőforrásokat 
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szabadít fel, lehetőséget adva új belépőknek, de nekik nem kell közvetlenül versengeniük a nagyobb, jól 

megalapozott szervezetekkel. (A sűrűségfüggőség elmélet szerint a verseny intenzitása a szervezetek 

népességen belüli számától függ.) 

2.3.7. Helyi verseny 

A sűrűségfüggőség mintáinak összehasonlításával Zucker azt állapította meg, hogy a kisebb földrajzi területeken 

lehet intenzívebb versenyt megfigyelni, mert azok szorosabban kötöttek az erőforrás területéhez. A méretbeli 

hasonlóság, érték hasonlóság, lokális hasonlóság (népességsűrűség súlyozva a különböző szervezeti jellemzők 

méretbeli különbségeivel) főként a piaci verseny körülményei között vizsgálható változók, melyek a népsűrűség 

versenyhatását módosítják. A különböző méretű szervezetek különböző stratégiákat és szerkezeteket 

használnak, amelynek eredményeképp – annak ellenére, hogy különböző méretű szervezetek hasonló 

tevékenységekben vesznek részt – a nagy és kicsi szervezetek az erőforrásoknak különböző kombinációitól 

függnek. Ez arra utal, hogy a szervezetek a hasonló méretű szervezetekkel intenzívebben versenyeznek. 

2.3.8. Szervezeti szűk piaccal rendelkező termékek (niches) átfedése 

A populáció erőforrás szükséglete az átfedés sűrűség, nem átfedés-sűrűség mutatókkal (a népesség a 

szervezetek között átfedés – és nem átfedés-sűrűség fokával súlyozva). A népességet/populációt aszerint bontja 

meg, hogy elkülöníti a versengőket, a fiatalokat, stb. és a népesség tagjainak erőforrás-szükségletének átfedés- 

és nem átfedés-sűrűségét. Bármely két szervezet között a verseny valószínűsége arányban van a megcélzott 

erőforrás-bázisuk átfedésével, vagy a szervezeti szűk piaccal rendelkező termékekkel. 

2.4. 3/ Környezeti folyamatok 

Kölcsönös függőség van a szervezeti populációk között. Az egyes populációk népsűrűségének a populáción túli 

sűrűséghatását is vizsgálja ez a megközelítés. A versengő népességek kölcsönösen elnyomják (serkentik) 

egymás alapítási rátáit, és megnövelik (csökkentik) egymás bukási rátáit. 

3. Evolúciós utalások és kritikai észrevételek 

A szervezeti ökológia az egyedek fölötti (szupra-individuális) szerveződések (populációk, életközösségek, 

társulások) szerkezetét vizsgálja és feltárja a működésüket. A szervezetek együttese sajátos ökoszisztéma, 

amelyben jelen van a verseny, az együttműködés, a kiválasztódás és a tanulás eleme is, és az őt körülvevő 

környezettel is kölcsönhatásban áll (a többi szervezet-rendszerrel folyó verseny, együttműködés). 

Hiányossága a fent említett megközelítéseknek, hogy keveset lehet megállapítani arról, hogy milyen feltételek 

mellett alakul ki verseny vagy kooperáció a szervezeti populációkban. Nem tudnak sok mindent kimutatni, mert 

a szervezetek között vannak rejtett interakciók, ezek működnek, de a vizsgálatok előtt rejtve maradnak. A nem-

lineáris kapcsolatok nagyon nehézzé teszik a csoport mozgások előrejelzését. Ennek kiküszöbölésére a loop-

analízis módszert3 javasolják, mivel szerintük a csoportban történő változások a rejtett interakcióknak és az 

azokra adott válaszoknak az eredményei. 

Hannan és Freeman szerint a szervezeti ökológia kutatásnak a közösségi (csoport-) szintre kell koncentrálni, 

csak így lehet választ kapni a központi kérdésre, hogy miért van olyan sok fajta szervezet. A szervezetek 

sokfélesége történelmi kiválasztódás eredménye, ezért számolni kell az idővel is, ami sokszor elhanyagolt 

változó. 

Nagyon keveset tudunk a szervezeti öröklődés és átalakulás struktúrájáról. Miközben a biológiai öröklődés 

elsősorban a géneken alapszik, a szervezeti öröklődés bonyolult személyes, önkéntes tevékenységeken alapszik. 

Baum és Singh azt feltételezte, hogy a szervezeti öröklési folyamatok a Lamarck-i öröklődési folyamatokhoz 

hasonlóan működnek, aminek a lényege az, hogy a tanult sajátosságok öröklés útján átadhatók.4 Van néhány 

                                                           
3 A loop-analízis, magyarul hurok-analízis, olyan módszer, amellyel kapcsolati hálókban található hurkokat elemeznek, a gráfelmélet, illetve 

a hálózatelmélet részletes módszertant dolgozott ki ezzel kapcsolatosan. 
4 A lamarcki genetika szerint a tanult tulajdonságok örökölhetőek, azaz mikor egy egyed, amelyeik kénytelen a környezethez 

alkalmazkodni, egy tanulási folyamaton megy keresztül és amit megtanult, azt biológiai úton (és nem neveléssel) átadhatja az utódainak. A 

darwini elmélet szerint a jó tulajdonságokkal rendelkező egyedek kiválasztódnak a környezettel való kölcsönhatásban és ezek a saját 
tulajdonságaikat örökítik tovább, így a populációban kiválasztódási (szelekciós) folyamat megy végbe és a populáció egészének 

életképessége javul azzal, hogy az alkalmatlan egyedek kipusztulnak. Ez a két irányzat a 20. század első fele óta küzd egymással, az utóbbi 

időben több tanulmány jelent meg arról, hogy vannak esetek, amikor a tanult tulajdonságok öröklődnek, pl. vándormadarak esetében 
(megváltozott a vándorlási hely, a táplálékszerzés módja, és ennek következtében néhány generáció alatt megváltozott a madarak csőre). 
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olyan tanulmány, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan fejlődik, hogyan tanul a szervezet, de a szervezeti 

öröklődés kérdéseire nincs még válasz. 

3.1. Szervezeti folyamatok 

A szervezeti folyamatok önmagukban való vizsgálata nem elegendő, mivel a szervezeti környezet nélkül a 

csoportban végbemenő változások nem érthetőek meg, ha nem vizsgáljuk a szervezet és a környezete 

kölcsönhatásait. Az intézményesített szabályok és a szervezetekről alkotott hiedelmek legalább olyan fontosak, 

mint a szervezetről megállapítható egyéb tények. 

Az intézményi elmélet, amely a szervezet belső folyamatainak a vizsgálatát helyezi a középpontba, azt 

hangsúlyozza, hogy a szervezeteknek be kell tartani a rájuk vonatkozó külső szabályokat és követelményeket, 

ha társadalmi támogatást akarnak kapni és legitim módon kívánnak működni. Ezért ezek a normatív előírások 

növekvő szerepet kapnak az újabb keletű ökológiai elméletben és kutatásokban is. Az ökológiai és az 

intézményi teória bizonyos vonatkozásban tehát kiegészíti egymást. 

Az intézményi elméletet más felfogás szerint beleillik az ökológiai elméletbe, az összefüggés köztük nem 

egyszerűen kiegészítő, hanem hierarchikus: az intézményi környezet alkotja a tágabb szociális kontextust az 

ökológiai folyamatok számára. A kutatások általában összehasonlítják a szervezeti sokaság tagjainak 

sikertelenségét (csőd, bukás) és a sikerességét (alapítás, túlélés), intézményesülésének szintjét különböző 

szempontok alapján (a populáció tagjainak változásai, a politikai turbulencia, a kormányzati szabályozás vagy 

az intézményi beágyazottság szempontjából). 

Az intézményi elmélet hívei szerint a központi kérdés a fragmentálódás. Amikor a szabályozó környezet 

központosított, akkor az intézményi függőségeket könnyű koordinálni és érvényesíteni a szervezetekben. Ezzel 

ellentétben egy fragmentált (többszintű és szintenként több szabályozó csomóponttal rendelkező) szabályozási 

struktúra a többértelműségtől és konfliktusoktól szenved és nehéz összehangolt akciókkal hatással lenni a 

szervezetekre. 

A kontextuális szabályozás (ezzel itt nem foglalkozunk) és az intézményi kapcsolódások vizsgálata azt mutatja, 

hogy a szervezet könnyebben túlél, ha legitim és az őt körülvevő szervezetektől, intézményi környezettől 

támogatást kap. Ez a külső legitimáció emeli fel a szervezetet közösségi státuszba, megkönnyíti az erőforrások 

megszerzését, és lehetővé teszi a szervezet számára, hogy megmutassa az intézményesült normákhoz és 

elvárásokhoz való konformitását (illeszkedését). A fontos állami és közösségi intézményekhez való kötődés 

fejlődése (más intézményi működésekhez való viszony ugyanabban az intézményi mezőben) jelentős szerepet 

játszik a szervezetek növekedése és túlélési 

A technológiai változások, mivel szétrombolják a piacokat, megváltoztatják a különböző erőforrások relatív 

fontosságát, megváltoztatják a szervezetek tanulási képességét és a verseny más tényezőit igen erősen hatnak a 

túlélés esélyeire. A technológiai innováció költség az új szervezetek alapításakor, amelyek versenyelőnyre 

törekszenek és új költségeket jelent a régi szervezetek esetében a versenypozíció megtartása érdekében. A 

technológia változtatása bizonytalanságot és kockázatot jelentenek a döntéshozók számára is miután a 

jövedelmek előrejelzése bizonytalan.  A bizonytalanság abból fakad, hogy egyrészt, az innováció hatása nem 

ismerhető meg addig, amíg a régi technológiát használják és sikeresen versenyeznek az új versenytársakkal, 

csak akkor, amikor feladják a régi technológiát, de akkor már késő előre jelezni. Másrészt, aki túl korán 

kockáztatja meg egy innováció bevezetését, az kockáztatja az úttörő szervezet túlélési esélyeit, ha az új 

bevezetett technológia nem válik dominánssá. Általában azt lehet kimutatni, hogy a megalapozott technikai és 

technológiai innovációk erőteljes hatással vannak a verseny dinamikájára és a fejlődésre, de ez időben eltolódó, 

késleltetett hatás. 

Technológiai ciklusok és a populáció változásai. Schumpeterrel egyetértésben a technológiai fejlődést az alkotó 

rombolás folyamatának tekinthetjük. A kutatások alátámasztják azt az elméleti feltevést, hogy a technológiák 

(megújítása) késleltetett hosszú távú időbeni ciklusokat hoznak létre. Ezalatt a periódus alatt megerősödik és 

intézményesedik egy létező technológia, technológiai diszkontinuitás jön létre, az új technológia erőteljes 

fölényre tesz szert, lecserélik a régi elavult technológiát, ez egy meghatározott rend szerint szétterül a 

gazdaságban és javítja a szervezet-rendszert. A technológiai megszakítottság versenyt hoz létre, amelyben a 

technológiai fölénnyel rendelkező szervezetek eltiporják az elavultakat. 

Az új technológia erősítheti a versenyt, ha a meglevő technológiába épít be új eljárásokat, de meg is szüntetheti 

a versenyt, ha dominánssá tud válni. Ez a különbségtétel segít megállapítani, hogy vajon a már jelenleg is 

működőknek vagy az újonnan érkezőknek van nagyobb esélye, hogy technológiai fölényre tegyenek szert a 
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versenyben. A technológiai fejlődés megszakítottságát követi a „lázas beindulás‖ (felbuzdulás) szakasza, 

amelyben a sok szereplő között a dominanciáért folyó verseny magas fokú bizonytalanságot teremt a már 

működő szervezetek számára. A technológiai „fölbuzdulás‖ szakasza a domináns eljárás kiválasztódásával 

végződik, amely megalapozza valamely szervezet vagy populáció dominanciáját a termelő ágazatokban. Amikor 

a domináns eljárás kiválik, a technológiai előny visszatér azokhoz, akik kifejlesztették az előny megszerzéséhez 

szükséges technológiát. 

4. Szervezeti változások 

A strukturális tehetetlenség elmélete (Hannan és Freeman) szerint a szervezetek viszonylag tehetetlen egységek, 

amelyek számára a változások adaptálása nem csak nehéz és ritka, hanem legalább annyira veszélyes is. Ennek 

következtében az önálló szervezetben végbemenő változás ellentmondásos és kevéssé kívánatos folyamat. A 

szervezeti ökológia most kezdte vizsgálni a strukturális tehetetlenség elméletét. A strukturális tehetetlenség 

elmélete arra keresi a választ, (1) hogyan lehetnének a szervezetek változásra hajlamosabbak, és (2) hogyan 

lehetne a változásokat a szervezetek előnyére fordítani? 

(1) Mennyire képes a változásra egy szervezet? Hannan és Freeman szerint a szervezetre jellemző a változási 

kapacitás, ami a belső és a külső korlátok szerinti eltérő. E korlátoktól függ a változás és a kiválasztódási 

folyamatok ezen kapacitás változásának megfelelően mennek végbe. A tehetetlenség következmény, semmint a 

szelekciós folyamat előzménye. Feltételezésük szerint „átlagos‖ változások gyakoriak a szervezetben és csak 

néha történnek radikális változások. A szelekciós folyamatok természete pedig olyan, hogy a tehetetlenebb 

szervezetnek nagyobb esélye van a túlélésre. Az elmélet azt feltételezi, hogy a szervezeti gyakorlat a 

megbízható teljesítmény és hatékonyság szempontja alapján működik, a megbízhatóság és a hatékonyság 

stabilizálja a szervezetet. Az intézményesülés és a standardizálódás az újratermelésben előnyt nyújt, de ez is 

jelentős változások elleni tehetetlenségi nyomatékot hoz létre. 

Megkülönböztetik a perifériás és a központi (kulcsfontosságú) jellemzőket a szervezeti stabilitás nézőpontjából. 

A perifériás jellegzetességek védik a szervezet központját a bizonytalanságtól azzal, hogy fenntartják a 

szervezet és a környezet közötti kapcsolatokat. (Pl.: az alegységek száma és mérete, a hierarchikus szintek 

száma, az ellenőrzési pontok, kommunikációs minták és hárító mechanizmusok.) A kulcsfontosságú 

jellegzetességek inkább a tehetetlenséget jelző tulajdonságok. Az idősebb szervezeteknek van idejük, hogy 

formalizálják a belső viszonyaikat, állandó rutinok alakuljanak ki, intézményesüljön a vezetés és az elosztás, 

kialakuljon egy gazdag függőségi és elkötelezettségi hálózat más társadalmi szereplőkkel, azaz a struktúra 

újratermelődő képessége és tehetetlensége a korával együtt nő. Ugyanakkor az idősebb szervezet 

korlátozottabban tudja adaptálni a környezeti változásokat. Következésképpen valószínűsíthető, hogy az alap 

jellegzetességek az idővel egyre kevésbé változnak. Ha a szervezet mérete növekszik a legfontosabb 

sajátosságai - merevek és rugalmatlanok -, jól előre jelezhetők. Ezen kívül a szervezet védő mechanizmusai 

csökkentik a változásra való hajlandóságát. Valószínűsíthető, hogy a kulcsjellegzetességei annál kevésbé 

változnak, minél nagyobb a szervezet. 

(2) Előnyös e a (gyökeres) változás? A strukturális tehetetlenség elméletének legérdekesebb aspektusa a 

feltételezett összefüggés a kulcsfontosságú jellegzetességek változása és az új iránti elkötelezettség között. 

Vagyis: a fiatal szervezetek hajlamosak a bukásra. A gyökeres változás a szervezetben egyenértékű a szervezet 

túlélő képességének felszámolásával. (Hannan és Freeman) 

A kulcsfontosságú tulajdonságok változtatásával való kísérletezés csökkenti a szervezet teljesítményét, visszaveti 

a hatékonyságát, mert az átalakulás, az új szervezet kialakítása lerombolja a korábban kialakult rutinokat és 

kompetenciákat és felszámolja a fontos külső partnerekkel fenntartott kapcsolatokat. A nagy szervezeti méret és 

magas kor a rövid idejű sokk túlélését valószínűsíti, amely sokkot a gyökeres változások váltják ki. Miután a 

belső struktúra és a rutinok jobban intézményesülnek és a külső kapcsolatok szilárdabbak, az idősebb 

szervezetek jobban kibírják a gyökeres változásokat. Ezzel ellentétben azok a szervezetek, amelyek kevésbé 

kísérleteznek a gyökeres változásokkal kevésbé valószínű, hogy belepusztulnak a gyökeres változásba. 

A strukturális tehetetlenség elmélete azt mutatja, hogy a gyökeres változás rövid távon tönkreteheti a 

szervezetet, ha a túléléshez szükséges adaptációs képességek adott szintje túl magas kockázatvállalási 

hajlandósággal párosul. Ez az elmélet tartalmazza azt a kérdést, hogy vajon a szervezeti változás a populáció 

szintjén történik e vagy az egyes szervezetek szintjén, és hogy viszonyul az egyes szervezetek változása a 

környezeti változásokhoz. A szervezetek képtelenek lehetnek a környezeti változásokra való válaszadásra akár 

azért mert vonakodnak ettől, vagy képtelenek változni, akár azért mert felhagynak a változás iránti 

erőfeszítésekkel. 
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Néhány elméleti irányzat azt állítja a fentiekkel szemben, hogy a szervezetek az idővel egyre változékonyabbak 

lesznek, mert a szelekciós mechanizmusok előnyben részesítik azokat a szervezeteket, amelyek jó kapcsolatban 

vannak a környezetükkel. A szervezet és a környezete közötti kölcsönhatások következtében nő a tehetetlenségi 

nyomaték, ami magakadályozza, hogy a szervezetek változatlanul tartsák fenn a kiegyensúlyozott kapcsolatot a 

környezettel. Ha a környezeti hatások, stresszek és támadások felhalmozódnak, az megnövelik a változások 

iránti nyomást a szervezet irányában. 

Bizonyos feltételek között elképzelhető, hogy a nagyobb szervezetek rugalmasabbak, mert a belső komplexitás, 

differenciáltság, specializáltság és decentralizáció összekapcsolhatók az innováció befogadásának képességével. 

Az viszont elfogadott általánosan, hogy a kis szervezetet semmi nem védi a változástól. 

Néhány kutató szerint érdemes a szervezeti változásokat úgy vizsgálni, mint a szervezet változásainak 

történetét. Ha a szervezet képes tanulni, megtanulja a változtatás rutinját is. Az ismétlési momentum így 

szerencsésen hat a változási képesség stabilizálására azzal, hogy azt begyakorolja a szervezet. A Vátozásra való 

hajlam dinamikus, és ez dinamizálhatja magát a szervezetet is. 

A kutatások több problémára hívják fel a figyelmet, most tekintsük át ezeket! 

Left-censor5 szervezetek azok, amelyeket a vizsgálati időszak előtt alapítottak: ezeket a cégeket nem tudtuk 

megvizsgálni igazán, mert nincsenek abból az időből megfigyeléseink, akkor ezek a szervezetek fiatalabbak 

voltak, kisebbek lehettek, és a strukturális tehetetlenség elméletnek megfelelően képesebbek voltak a 

változásokra, de azt kevésbé viselték el, vagyis sérülékenyebbek voltak, érzékenyebbek a kockázatokra. Ha 

ilyen szervezeteket is bevonunk a vizsgálatba, az a változások kockázatának alábecsléséhez vezethet. Ezen 

kívül, ha a rövid távú és gyökeres szervezeti változásokat vizsgálunk, látható, hogy rövid távon ezek 

veszélyesek. A gyökeres változások, a „halálos változások‖ azért nem regisztrálhatók, mert a szervezetek egy 

éven belül – általában ilyen hosszú a megfigyelési időszak - feladják. Ez a right-censoring6 probléma lefelé 

torzítja a változások kockázatának a becslését, mert a legkockázatosabb változások bele se kerülnek az 

elemzésbe, mert azok közben megszűnnek. További kritikus tényezők, melyek vizsgálata szükséges lehet. 

1. Szervezeti teljesítmény vizsgálatának kritikája7 

A nagyon jól és a nagyon rosszul teljesítő szervezetek különböző kockázatokat vállalnak, különböző típusú 

változások esetén. Az ökológiai elemzések, amelyek a szervezetek sikertelenségéhez vezető változásokat 

vizsgálják, nem tartalmazzák a szervezet kiinduló teljesítményének mért adatait. Ez nem jó, mert 

• az ok és okozat (a hatás) logikája nem derül ki, mert néhány változási típus a szervezet hanyatlásának a jele, 

amely később sikertelenséget okoz. 

• a becslési modellek egyoldalúak: ha a teljesítményt nem vizsgáljuk, akkor úgy tűnik, mintha a kudarc a 

változás okozata lenne, holott egyáltalán nem biztos, hogy ilyen ok-okozati összefüggés fennáll. A 

teljesítmény szervezet-specifikus mutatóit – növekedés és csökkenés -  mint a teljesítményindikátoroka,  be kell 

vonni a modellbe. 

2. Transzformáció elleni védekező képesség mérése hiányzik 

A szervezetek rendelkeznek képességekkel arra nézvést, hogy a változások kockázataira reagáljanak, s ha nincs 

ilyen képességük, tönkremennek. Hanna és Freeman azonosította a kort és a méretet, mint olyan tényezőket, ami 

hatással van a szervezetek változási képességére. Az intézményesült kapcsolatok - a különböző közösségekkel, 

az állammal vagy a közösségi intézményekkel - védelmet jelentenek a szervezetek számára a változások ellen, 

ez a legitimációs erőforrásuk. A teljesítmény méréséhez hasonlóan hiányzik ezekből a kutatásokból a 

kockázatvállalási hajlandóság mérése, ami összefügg a beágyazottsággal, és amelynek vizsgálata 

megváltoztathatja az eddigi eredményeket. 

3. A populáción belüli változások hatásának mérése hiányos 

Az ökológiai vizsgálatok kevés figyelmet szentelnek a változások tartalmának. Az azonos ágazatban 

tevékenykedő szervezetek közül figyelembe kell venni, a domináns szervezetek arányát az adott körzetben: ez 

vagy magas, vagy másutt alacsony, illetve ismerni kell szervezetek diverzifikációját (nő vagy csökken, vagy 

                                                           
5 A vizsgálati időszak előtti megfigyelésekre vonatkozó (idő)szakaszt jelenti. 
6 A vizsgálati időszak utáni megfigyelésekre vonatkozó (idő)szakaszt jelenti. 
7 a jelzett tanulmány szerzője szerint 
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változatlan marad.(Ez a versenypozíciót mutatja az adott területen.) A piaci dominancia változásai a túlélési 

esélyeket is meghatározzák. 

4. Az alkalmazkodás és/vagy a szelekció? 

Miközben az ökológiai elmélet a szelekció túlsúlyát hirdeti az alkalmazkodással szemben, az alkalmazkodási és 

az ökológiai hatások kiegészítő jellege kimutatható. A szervezetek változnak a környezeti változások hatására, 

de változhatnak a környezeti fenyegetés nélkül is. A változások gyakorisága sokszor nem magyarázható a korral 

és a mérettel sem, ugyanakkor, szemben a kemény alkalmazkodási irányzattal, a túlélés véletlenszerűnek látszik. 

Összességében az eredmények az alkalmazkodás és a szelekció közötti kapcsolat komplexitását mutatják: a 

szervezeti változások okozhatják a szervezet kudarcát, de eredményezhetnek kombinált adaptációs és szelekciós 

folyamatokat, amely nem két egymástól független folyamat egyszerű összege. 

Összességében a populációs ökológiai tudományos megközelítés empirikus problémákkal és konceptuális 

problémákkal is küzd. Az előbbi az egyes faktorok mérési-módszertani kérdéseivel azonosítható, a másik a 

belső logikai összefüggések és az elmélet kölcsönhatásával. Ez a megközelítés gyakorlati problémákat kíván 

megoldani korszerű mérési eljárásokkal. 

5. Vázlatos összegzés1 

(Péli Gábor – Pólos László – Michael T. Hannan) 

Szervezeti tehetetlenség - részlet 

A) verzió: 

Formalizálási stílusokról szól: Milyen körülmények mellett igaz, hogy a szervezeti átalakulást fékező 

tehetetlenség (inercia) – előny? 

Inercia tétel különféle levezetései 

• Természetes nyelven 

• Logika nyelvén 

• Elméletépítés – elágazások bemutatása 

Az elmélet gyakorlati haszna 

Sikeres szervezetek létrehozásának feltételeit sokan ismerni akarják. Gyakorlati haszna van. 

Mi a siker mércéje? A siker színlelése könnyebb. Tulajdonságok nem függetlenek. 

Egy tulajdonság nehezen „színlelhető‖: életben marad a szervezet 

1. Szervezeti ökológia 

Hannan – Freeman 1977: szervezeti népesedési folyamatok vizsgálata; születés és halandóság 

azóta: bankok, napilapok, internet-újságok, vendéglők, sörfőzdék és borgazdaságok, autógyárak, 

szakszervezetek túlélését vizsgálták. 

Vizsgálati dimenziók általában 

• életkor 

• méret 

• élettér – niche 

• új lehetőségek megragadásának sebessége 

• innovációk terjedésének sebessége 
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Inercia elmélet 

Szervezeti ökológia a társadalmi kiválasztódási folyamatoknak a szervezeti populációkra gyakorolt hatását 

vizsgálja. 

A populáció módosul 

1) ha a szervezetek alkalmazkodnak (tulajdonságaik módosulnak) 

2) nem a szervezet módosul, hanem új lép be, …. kihullás van. 

Emlékeztetőül: 

Nem szükséges adaptáció, hanem új veszi át a régi szerepét. 

• Lamacki kiválasztódás: egyed tulajdonságai változnak meg 

• Darwini kiválasztódás: az új egyedekkel való felváltás 

2. Inercia tétel állítása („természetes nyelven‖): 

A változásra képtelen, nagy tehetetlenségű szervezetek előnyt élveznek a kiválasztódás során. 

(Mivel a szervezetüket megváltoztatni nem képes szervezetek kiszóródnak, elegendő csak a bennmaradás 

feltételeit vizsgálni a populációban.) 

Fogalmak: 

mi a tehetetlenség? Fizika _Newton 1. tétele 

• felelős szervezet (accountability) /f/ 

• megbízhatóság (reliability) /m/ 

• tehetetlenség /t/ 

• önfenntartó képesség (reproducibility) /ö/ 

• ellenállnak a külső hatásoknak – inercia növelő 

• holt teher: késedelmes reagálás; blokkoló hatás 

Feltevések és tételek: 

2. 1. feltevés: A kiválasztódás a f és m formáknak kedves a populációban. 

2. 2. feltevés: Valaminek a f és m volta nagyfokú szervezeti ö-t követel. 

2. 3. feltevés: A szerkezet ö képessége t-t hoz létre. 

2. 1. tétel: A kiválasztódás a nagy szerkezeti tehetetlenséggel /t/ rendelkező szervezeteknek kedvez a modern 

szervezetpopulációkban. 

3. A tétel racionális rekonstrukciója 

Vegyük észre: nem jó a logika!!! 

3. 3. feltevés: Ha egy szervezet nagy ö képességű, egyúttal t is. 

4. Módosított formalizálás kell! 

4.1. feltevés: Ha egy szervezet f és m, akkor a kiválasztódás kedvezményezettje 

4. 3. feltevés: Egy szervezet akkor és csak akkor önfenntartó , ha nagy szerkezeti tehetetlenségű 
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5. Első újrafogalmazás-szervezeti szinten 

5.1. feltevés Ha egy szervezet a kiválasztódás kedvezményezettje, akkor m és f. 

5.3. feltevés: (a 3.3-asból) Ha egy szervezet szerkezete ö, akkor egyúttal nagy t. 

6. Második újrafogalmazás - szervezeti tulajdonságok mentén 

6. 1. definíció: Minden p-re: p akkor és csak akkor kedvezményezett tulajdonság, ha p elterjed. 

6. 2. feltevés: A m és f szerkezeti ö-t követel, megkövetel (fm, ö) 

6. 3. feltevés: A szerkezet önfenntartó képessége inerciát hoz létre: létrehoz (ö, t) 

6. 4. feltevés. Ha p1 tulajdonság jelenléte megköveteli p2-ét, és p1 elterjed a populációban, akkor p2 is elterjed: 

6. 1. tétel: A szervezeti tehetetlenség kedvezményezett tulajdonság: 

kedvezményezett(t). 

7. Az életesélyek korfüggése - formalizálás a szervezetek mentén 

7. 1. feltevés. Az ifjú szervezeteket nem jellemzi magas megbízhatóság és felelősség: 

7. 3. feltevés. Negatív életkorfüggés (1): ha egy szervezet idős, akkor a kiválasztódás kedvezményezettje: 

7. 4. feltevés. Negatív életkorfüggés (2): ha egy szervezet a kiválasztódás kedvezményezettje, akkor idős: 

Szervezeti halálozás, pozitív életkorfüggés. 

7. 5. feltevés. Pozitív életkorfüggés (1): ha egy szervezet a kiválasztódás kedvezményezettje, akkor nem idős: 

7. 6. feltevés. Pozitív életkorfüggés (2): a nem idős szervezetek a kiválasztódás kedvezményezettjei: 

Alapkérdés: milyen körülmények között igaz, hogy a szervezeti átalakulást fékező tehetetlenség – inercia – 

túlélési előny? 

B) verzió: 

Szervezetökológia 

Hogyan mérhető (milyen szervezeti tulajdonságok alapján) egy szervezet sikere? – egy mércével 

mindenképpen: ha életben marad. 

Nem elég egyszerűen a sikeres szervezeteket vizsgálni, hanem a szervezetek populációit is – ez vezetett a 

szervezetökológia megalapításához 

1977: Hannan-Freeman: The Population Ecology of Organizations 

kutatási terv: a szervezeti népesedési folyamatok (születési és halálozás) tanulmányozása különböző szervezeti 

tulajdonságok függvényében 

egy évtizeddel később: Organizational Ecology 

azóta: a szervezet-ökológa a szervezetszociológia legerőteljesebben kutatott ága 

az eltelt időben egyre erőteljesebbé vált a formalizálás iránti igény – ezt szolgálja jelen írás 

inercia elmélet 

kitüntetett vizsgálat a szervezetökológián belül 

populáció módosulása – ez a szervezetek alkalmazkodási képességének kérdése 
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kiválasztódás két fajtája 

• lamarck-i: az egyed tulajdonságainak változása 

• darwini: az egyed más egyeddel való felváltása 

• közgazdaságtan és vezetéstudomány: lamarcki kiválasztódás vizsgálata 

• szervezetökológia: darwini kiválasztódás vizsgálata 

inercia tétel: a nagy tehetetlenségű szervezetek bizonyos körülmények között előnyöket élveznek (másodlagos 

feltétel: a kis tehetetlenségű szervezetek eltűnésének gyors lefolyásúnak kell lennie) 

tanulmány: az inercia elmélet mellett érvel 

inercia elmélet ismertetése 

egy korábbi logikai formalizálás vizsgálata 

inercia elmélet levezetése gyengébb szociológiai megszorításokra jutó feltevésekből 

két új logikai modell más területekhez való kapcsolódása 

1) inercia tétel természetes nyelvi megfogalmazása 

fizikával való párhuzam 

elsőre idegenül hangzik a tétel 

a szervezetek két ok miatt jelentősek: felelős voltuk (mint pl. egy felelős kormány) és megbízhatóságuk 

(tevékenység minőségének és időzítésének ingadozásai szűk kereteken belül) – ezen szervezetek szervezeti 

tehetetlensége alapvetően nagy 

mindkét fenti tulajdonság az önfenntartó képesség függvénye (szerkezetét napról napra pontosan újjáépíti) – 

bejáratott szervezeti rutinok 

ezért ellenállóak az átalakítási kísérletekkel szemben 

Hannan-Freeman (H-F) összefoglalása: 

• a kiválasztódás a felelős és megbízható formáknak kedvez 

• a felelősség és megbízhatóság nagyfokú szervezeti önfenntartó képességet követel 

• a szervezet önfenntartó képessége nagy tehetetlenséget hoz létre 

KÖVETKEZTETÉS: eredeti tétel, mivel az egyszerű nyelvi következtetés néha nem elég, ezért az elmélet 

logikailag vizsgálandó 

2) inercia tétel, racionális rekonstrukció: elsőrendű állításlogika használata 

első kérdés: egyes szervezetek vagy populáció? – tetszőlegesen kiválasztott egyedi szervezet 

2. feltevés. „követel‖ jelentése 

3. feltevés: „létrehoz‖ jelentése 

az eredeti tétel nem következik a feltételekből 

3) inercia tétel, módosított formalizálás (1994) 

„akkor és csakis akkor‖ bevezetése 
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jelentős mértékben szűkül az érvényességi kör – vajon az elmélet korlátos, vagy csak a formalizálás nem 

megfelelő? 

első újrafogalmazás – a szervezetek mentén 

az 1994-es formalizálás hibái: részben azért, mert a szerzők csak H-F kijelentéseiből indulnak ki, figyelmen 

kívül hagyva az elméleti környezetet 

inercia: a szervezeti önfenntartó képesség kéretlen mellékterméke 

újrafogalmazott állítások alapján rajzolt Venn-diagram: 
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1. részben: megbízhatóan, felelősen, önfenntartó szerkezettel jellemezhető – és nagy tehetetlenségű – 

szervezetek; a tehetetlenség szükséges, de nem elégséges feltétel a kiválasztódáshoz: a tehetetlenség nem a 

szervezeti üdvösség egyetlen kritériuma 

szerkezetileg szilárd szervezetek, amelyek nem megbízhatóak vagy felelősek: nem túl rózsás kilátások 
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második újrafogalmazás – a szervezeti tulajdonságok mentén 

szervezetökológia: bizonyos uralkodó tulajdonságok elterjedése 

a kedvezményezett tulajdonságok elterjednek 

ha egy kedvezményezett tulajdonság jelenléte megköveteli egy másik tulajdonság jelenlétét, és az eredeti 

elterjed, akkor a másik is elterjed 

a szervezeti tehetetlenség kedvezményezett tulajdonság 

az életesélyek korfüggése – formalizálás a szervezetek mentén 

ifjúkori esendőség 

H-F: a megbízhatóság és felelősség az életkor növekedésével erősödik 

1994-es formalizálás: az életesélyek szigorúan monoton módon javulnak a korral 

későbbi munkák: létezik elavulási vagy aggkori esendőség is 

mi a szervezeti halálozás negatív vagy pozitív életkorfüggésének oka? 

szervezeti halálozás, negatív életkorfüggés 

következik-e az ifjúkori esendőség tétele a szervezet alapú formalizálásból? 

H-F: a vizsgált szervezet megbízhatósága és felelős volta az életkorral erősödik 

ÉRTELMEZÉS: a korral a szervezeteknek lehetőségük nyílik a megbízható és felelős működés kialakítására 

a formalizálás után: a feltevés visszavonása 

szervezeti halálozás, pozitív életkorfüggés 

ez sem bizonyul megfelelő feltevésnek 

méretnövekedés az életkorral 

monoton növekedés „gyenge‖ tétele – a szervezetek mérete – átszervezések kivételével – nem csökkenhet 

az életesélyek korfüggése – formalizálás a szervezeti tulajdonságok mentén 

tulajdonságoknak nincs életkoruk, vagy életkilátásaik – a tulajdonságokat hordozó szervezetek életkilátásai 

megszabják a sikeres szervezeti vonások előfordulását a populációban 

a formalizálás során: a halálozási esélyekkel kapcsolatos egyik kijelentés sem következik az inercia modellből 

összefoglalás 

két új formalizálás – a szervezetek és a populáció szintjén 

a formalizálások előnye, hogy nem szűkíti az elmélet érvényességi körét 

másik fontos lépés: a formalizálások tágabb szervezetökológiai elméletbe való beágyazása 

tartalom és formális megjelenítés kapcsolata: fontos módszertani téma 

6. Vázlatos összegzés2 

A populációs ökológia modell (Charles Perrow i.m.;224-232. oldal) 

Főbb pontok 
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1. A modell, definíciók, alapfogalmak 

2. Az ökológiai modell 3 szakasza 

3. „ Érvek - ellenérvek ‖ 

4. Ökológiai elméletek elemezése 

5. Összefoglalás 

1. A modell, definíciók, alapfogalmak 

• Humán ökológia, környezet kapcsolata: szociológiában régóta, szervezetelméletben pár éve 

• Ok: környezet = elemzésen kívül maradt, cselekvésre képes 

• ~ a környezet cselekszik  a szervezet válaszol, 

• a környezet egyes szervezeteket kihalásra ítél, másokat hagy tovább élni; 

• ez a természetes kiválasztódás lényege = a környezet szelektál (-,+) 

• E mögött természeti törvényeknek kell állniuk  ez magyarázatot ad a már meglévő szervezet típusokra is 

• Pl.: tóban élő halak ~ hogyan váltják egymást a faji vagy etnikai csoportok 

• A szervezet ökológiai keretben létezik, ahogy a tó is ökológia keret egy hal számára 

• A szervezet független bármely tagjától vagy vezetőjétől, erőforrásokért folyó versenyt irányító törvénynek 

van alávetve  alkalmazkodás képesség 

Végeredményben 

•  a szervezeti struktúra összetettségének meg kell egyeznie a meglévő környezet bonyolultsági fokával 

•  ez újabb problémát vet fel: mivel a csoportok és a társadalom számos vonatkozásban hasonlít a természeti 

világra, a dolgokat sokszor „természetesnek‖ , „természetben lévőnek‖ illetve funkcionálisnak könyveljük el. 

Evolucionista – funkcionalista – ökológiai nézőpont. Gyakran összekapcsoljuk 

Tevékenységformák, amik jól szolgálják egy csoport érdekét fennmaradnak, amik nem eltűnnek, szüntelenül 

magasabb igények,DE! Ne társítsuk ökológiai alkalmazkodást magasabb formákhoz (Talcott Parsons kritikája) 

2. Az ökológiai modell 3 szakasza 

A viselkedésben megjelenő változatok szakasza 

1. (pl.: szervezetben a gyártási csoport megváltoztathatja az eljárásokat vagy eszközhiány okozta változás) 

2. Természetes kiválasztódás (bizonyos változók kiküszöbölése, mások megerősítése  hatékony) 

3. Megőrző mechanizmus (lehetővé teszi a pozitív módon kiválasztott változatok fennmaradását, 

újratermelődését) 

A változatok vizsgálata – elméletek. Hivatkozás a szervezetek óriási számára, és gyors, nagyszámú változásokra 

DE! Ez a változatosság csak a kevés nagy által megtűrt jelentéktelen szervezetekre jó  óriásszervezetekre nem 

alkalmazható! 

A nagy szervezetek is megtapasztalják a változást csak a szervezeten belül! Ez a természetes modelltől való 

eltérés! 

3. Érvek - ellenérvek 1. 

• A fúziós folyamatok nem jelentik feltétlenül a változó környezethez való alkalmazkodást. 
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• E vezetők új környezete teremtettek, és más szervezeteknek (közösség, család stb.) kellet ehhez 

alkalmazkodniuk. 

• Karl Weick: a szervezetek tudatosan teremtik a környezetüket nem pedig passzívan várják a beválasztó 

ítéletet.  A menedzserek elpusztítják a környezet adottságait 

3. Érvek - ellenérvek 2. 

• Nagyon kevés szervezet, mind ugyanolyan fajta  néhány óriásszervezet uralkodik (ezek nagyon ritkán 

pusztulnak el)  a  3. szektorban a hatékonyság nem megfelelő kritérium 

3. Érvek - ellenérvek 3. – belső változások Pl.: egy embert elbocsátanak… 

• „Ma elbocsátott a környezet‖ 

• „Rövidlátó profitszemlélete miatt az USA…‖ = politikai illetve gazdasági érdekek ütköztek 

 végeredmény, az evolúciós modell: irreális feltételezések, biológiával „megfertőzött‖ 

4. Elméletek 

Hannan és Freeman Szervezetek populációja 

• Azon feltételek számba vétele, amelyek mellett nagy számban keletkeznek és tűnnek el szervezetek 

• Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen feltételek mellett lesznek előnyösek a generalista, az összetett 

szándékú és a számos célt követő szervezetek. 

MCKelvey – Howard Aldrich 

• Szervezetek belső hatáskörei. A túlélést lehetővé tevő alkalmazkodási folyamatok 

• Az elhelyezkedés nem passzív, külső környezet eredménye, hanem akart pozíció 

• Kísérlet a szervezet kompetens elemeinek meghatározására (tudás, készségek)kézikönyvek 

Philip Selznick 

• Megkülönböztető képességről alkotott felfogás 

• Az esély belsőszervezeti folyamatokhoz kötött 

Összefoglalva 

• Stratégia és strukturális változások szerepe 

• Bizonytalanság 

• „Néha az erőforrás olyan bő, nincs szelekció‖ 

Ellenvetések; Astley – Van de Ven 

„A populációt nem szabad úgy definiálni mint külső gazdasági erők által irányított szervezetek egyszerű 

halmazát‖ 

Ehelyett a humán ökológusokat érdemes követni ~ a populáció: közvetlenül nyer erőforrásokat a környezetből + 

erőforrás megosztás és közösség védelem szükséglete 

Kenneth Benson 

• „politikai közgazdaságtan‖ 

• A politikai megegyezések szabályozzák a gazdasági erőforrások áramlását 
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• A hálózat tulajdonságaira helyezi a hangsúlyt 

• „Szektorok‖ fogalma 

Richard Nelson – Sidney Winter 

• Ez a modell összecseng: McKelvey, Hawley, Astley modelljével 

• Laza, tágas evolúciós modell 

• Hangsúly: változás, alkalmazkodás, racionalitás, célok, információ 

• Nagy szervezetekre koncentrálnak 

• Rutin folyamtok szerep, rutin 

• Belső politika 

5. Összefoglalás 

Perrow a fejezetben különböző evolúciós/ökológia modelleke elemez, hol ellentmondásokat, hol hasonlókat. 

• Néhányat bírál, irrealitása miatt. 

• Jelentős szerepe van a környezetnek (epilógus) 

• A szociológia változat megteremtőinek Hannant és Freemant tartja   

• Később még hasznát veszi ezeknek az elméleteknek! 

6.1. Feladat 

>A melléklet két szervezet (történeti) leírása a szervezetek honlapjáról. Melyik szervezet „sérülékenyebb‖ és a 

tanult elméletek alapján indokolja meg, miért! 

1. szervezet: http://www.elte.hu/tortenet 

2. szervezet: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p100012 

6.2. Megoldás 

Egyik megoldás: Ha a kontingencia modellből indulunk ki, akkor azt vizsgáljuk, hogy a két szervezet hogyan 

alkalmazkodik a változásokhoz. Mindkét egyetem esetében rengeteg környezeti változással kellett szembesülni, 

melynek hátterében elsősorban a XX. sz. nagy politikai változásai álltak. A kontingencia elmélet szerint a 

hatékonyság érdekében a szervezeteknek a kontingencia tényezőkhöz és ezáltal a környezeti tényezőkhöz kell 

igazítaniuk a struktúrájukat. Mindkét egyetem esetében gyakoriak voltak a struktúraváltások, például új szakok, 

vagy akár karok csatolódtak az egyetemekhez. Azáltal, hogy nőtt az egyetemek mérete, több szakkal és karral 

rendelkeztek nőtt a specializáció és a bürokrácia. Ez csökkenti a feladatok bizonytalanságát. 

Az ELTE a 90-es években integrációs folyamatokon esett át, tehát az eltérő szerkezeti egységek centralizált 

irányítás alá kerültek, ami akkor hatékony, ha alacsony bizonytalanságúak a feladatok. A kontingencia 

elmélettel ellentétben a szervezeti ökológia megközelítés az egyes szervezetek helyett szervezetek populációját 

vizsgálja. Ez ebben az esetben a magyar egyetemek populációja lehet. A kérdés, hogy a változások során mely 

szervezetek élnek túl és mik a sikeresség tulajdonságai. Mindkét egyetem túlélte a környezeti változásokat, tehát 

sikeresnek mondhatók a populáción belüli versenyben. Az elmélet szerint az életkor és a méret alapvetően 

meghatározza egy szervezet sikerességét és a nagy, öreg szervezeteknek van nagyobb esélye a túlélésre. Itt mind 

a két esetben nagy, öreg szervezetekről van szó, és mindkét esetben megfigyelhető növekedés. Ami a populáció 

sűrűségét illeti, annyira nem nagy a verseny ebben az esetben, ráadásul bár van átfedés a két egyetem 

szolgáltatásai közt, alapvetően különböző képzések folynak rajtuk. A többi egyetem pedig általában kisebb, 

mint ez a kettő, tehát az ökológia elmélet értelmében azoknak kisebb az esélyük a versenyben. Tehát ilyen 

szempontból mind a BCE, mind az ELTE sikeres. Bizonyos felfogás szerint az inercia, tehát a rugalmatlanság 

előnyt jelenthet. Bár mindkét egyetem sokat változtatott, az látható, hogy a BCE tekinthető 

http://www.elte.hu/tortenet
http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=p100012
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„rugalmatlanabbnak‖. Ha ezt a megközelítést igaznak vesszük, akkor a BCE a kevésbé sérülékeny. Ha a fészek-

szélesség dinamikáját nézzük, akkor a BCE a nagy politikai átalakulások idején inkább generalista stratégiát 

folytatott, ami az elmélet szerint megfelelő reakció a durva-szemcsés bizonytalan környezetben, azóta viszont 

inkább specialistának tekinthető, ami pedig a stabil környezetnek kedvez. 

Az ELTE viszont az 1940-es ‘50-es évek nagy politikai változásaira inkább specialista stratégiával reagált (több, 

kisebb szak, önállósult karok) ami az elmélet szerint nem a legmegfelelőbb, tehát megint csak az ELTE tűnik 

valamivel sérülékenyebbnek ökológiai szemszögből. 

Másik megoldás: Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy melyik intézmény a sérülékenyebb, tisztáznunk kell azokat 

az elméleteket, amelyek alapján vizsgálni kívánjuk a két intézményt. 

Kontingencia elmélet: eszerint a szervezet optimális struktúrája függ bizonyos kontingencia tényezőktől, ezek 

olyan tényezők, melyek az előre nem látott eseményeket, veszélyforrásokat hordozhatnak magukban. Ilyen 

kontingencia tényező a szervezet stratégiája, mérete, a feladatok bizonytalansága, és a technológia. Az elmélet 

úttörői úgy tartják, hogy a jövő az organikus szervezeteké lesz, (vagyis azoké, amelyek rugalmasak, 

decentralizáltak) hiszen ezek jobban képesek boldogulni egy olyan környezetben, ahol nagyfokú technológiai és 

piaci változások mennek végbe. Ez a decentralizáltság jellemző lehetett az ELTE-re a rendszerváltás idején, 

amikor komoly változások jelentkeztek a környezet terén (is). 2000-ben viszont a rendkívül széttagolt egyetemi 

hálózatot integrálták, hiszen kialakult a stabil környezet, melynél a mechanikus szervezet hatékonyabb. 

Szervezetökológia: itt már nem 1-1 szervezetet, hanem a szervezetek populációit vizsgáljuk, azt, hogy a 

populáción belül ki az, aki sikeres (túlél), és ki az, aki sikertelen (bukik). A sikert nehéz mérni (mivel azt 

színlelni is lehet), ezért az egyetlen hiteles mutató a születés és halandóság. 

A vizsgálati dimenziók: - élet (korfüggőség) – Az ELTE egy jóval régebbi intézmény, amely ráadásul 

folyamatosan működött (bár voltak helyváltoztatások is), a BCE egy fiatalabb intézmény. A fiatal szervezetek 

hajlama a bukási rátákra magasabb, ebből a szempontból a BCE sebezhetőbbnek tűnik. A méretfüggőség szerint 

a magasabb szervezetek kevésbé hajlamosak a megszűnésre, aminek több oka van (pl. a nagyobb szervezetek 

jobban védve vannak a külső káros hatásoktól). Bár a BCE alapvetően nem kicsi (sőt, nem is annyira fiatal), 

mégis ebből a szempontból is ez tűnik sérülékenyebbnek (az ELTE nagyobb intézmény). Egyes tapasztalatok 

szerint a kor növekedésével nem csökkennek a bukási ráták, viszont a méretnövekedéssel igen. További 

dimenzió a környezet, ebből a szempontból nehéz állást foglalni. 

Szervezeti tehetetlenség: állítása szerint a változásra képtelen, nagy tehetetlenségű szervezetek előnyt élveznek a 

kiválasztódás során. Maga az inercia (a szervezeti tehetetlenség) a környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás 

hiányában, vagy késedelmes voltában mutatkozik meg. Mindkét egyetemről elmondható, hogy a környezeti 

változások szempontjából sikeresen vették az akadályokat, (azaz a szervezetökológia értelmében, amelynek 

része az inercia elmélet) hiszen sikeresek lettek (átvették más szervezetek tulajdonságait) kiválasztódtak és 

megmaradtak. 

A kontingencia elmélet szerint nagy szervezetek esetében a decentralizált struktúra a hatékony, ahol a 

döntéshozatal a hierarchia több alsó részére van osztva. Mindkét intézményünk nagy, több kart is magában 

foglaló egyetem… 

Talán a méret és a kor szempontjai miatt a BCE sérülékenyebb. 

* 

Harmadik megoldás: Az alábbi két történeti leírás bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, politikai 

változásokat, melyek lejátszódtak az elmúlt évszázad, évszázadok során. 

A változás központi fogalom a szervezetszociológiában, hisz a szervezetelmélettel foglalkozókat nagyon érdekli 

az, hogyan és miért maradnak fent egyes szervezetek, hogyan és miért változnak, vagy esetleg szűnnek meg. 

A szervezeteket többféle szempont, elmélet szerint lehet vizsgálni. Ilyenek például a kontingencia elmélet vagy 

a menedzserelmélet, amikről ebben a félévben is szó volt. Míg az előbbi egyik alapvetése, hogy nincs olyan 

séma, szabály, amely ráhúzható minden szervezetre, mely biztosítaná a sikert, megmaradást. A 

menedzserelmélet ugyanakkor ismeri a „siker receptjét‖ és konkrét „megoldásai vannak‖ adott helyzetekre. 

Fontos itt a határozott vezető (menedzser) személye, aki felülről irányít, így a rendszer bürokratikus. Fontosnak 

tartom megemlíteni az inercia (rugalmatlanság) elvét, mely azt gondolom, segítségünkre lehet a két szervezet 

(egyetem) összehasonlításában. 
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Az elv kimondja, hogy változás (ami lehet gazdasági, politikai, társadalmi – bármi, ami hat a szervezet belső 

struktúrájára) esetén a nagyobb, régebb, rugalmatlanabb szervezeteknek van nagyobb esélyük a túlélésre. 

Ezért amellett érvelnél a kérdés kapcsán, hogy az ELTE, mivel régebb, nagyobb, rugalmatlanabb, ezért kevésbé 

„sérülékeny‖, vagyis a BCE a „sérülékenyebb”. E gondolat indoklását fejtem ki a következőkben. 

Mindkét szervezet (egyetem) hasonló korokat élt meg, átment a történelem viharain, ám máshogy reagált. A két 

szervezet korát vizsgálva láthatjuk, hogy az ELTE (habár akkor még nem ezen a néven) 1395-ben lett alapítva, 

és európai viszonylatban is híres, jelentős egyetemről van szó, mely hazánk „legrégibb‖, folyamatosan működő, 

s egyben legnagyobb egyeteme‖. Ez az idézet a beszámoló első mondatából nagyon beszédes, hiszen arra utal, 

hogy még olyan bizonytalan történelmi környezetben, melyet a későbbiekben a cikk ismertet, meg tudott 

maradni az ELTE, és „folyamatosan működő‖ tudott lenni. Ez egy bizonyíték a szervezet stabilitására. 

Zsigmond király alapította, majd Mátyás vette át. Később delegálása is sor kerül, mikor Pázmány Péter a 

jezsuitáknak adja. Ez értékelhető szervezeti nyelven egyfajta decentralizációnak, amit újra centralizáció követ, 

mikor visszakerül az egyetem állami kézbe. Az is beszédes megfogalmazás a cikkben, hogy 1784-ben az 

intézményt Pestre költöztetik, ahol elnyeri „végleges helyét‖. Ekkor még a közgazdászképzés, a BCE (jelenlegi 

nevén) „sehol sincs‖. Látni lehetett az ELTE épületein a 375 éves jubileumot ábrázoló kiírást (én a jogi karon 

láttam) ami Pázmány 1635-ös megszervezéséhez kapcsolódik. Ez hatalmas idő. Az egyetem „Magyarország 

legfontosabb‖ tudományos központjává nőtte ki magát. A cikk „leg‖s-ekben beszél: legnagyobb, legrégebbi, 

legfontosabb… 

Az első és második világháború megviseli ugyan, de kevésbé, mint a BCE elődjét. Míg az ELTE 1950 óta 

ugyanazt a nevet viseli, a közgazdász képzés legfontosabb egyeteme 1948-tól Magyar Közgazdaságtudományi 

Egyetem, majd 1953-tól Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, majd 1990-től Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem és 2000-től Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 

és végül (lehet, hogy nem utolsó sorban) most éppen Budapesti Corvinus Egyetem. 

Azt láthatjuk, ha csak a 2 egyetem nevét nézzük meg, hogy az ELTE ‘50 óta stabilan ELTE, a BCE (jelenleg) 

‘48 óta 5(!)-ször változtatta nevét. 

Az ELTE-vel kapcsolatban megjegyzi a cikk még, hogy a szellemi kapacitása „a legnagyobb volt egész 

Magyarországon‖. Habár az ELTE-t is érték átszervezések, új karok, szakok becsatlakoztatása, ez mégsem 

olyan mértékű, mint a BCE esetében. Azt azonban kijelenthetjük, hogy mindkét egyetem (szervezet) életképes 

és megmaradt, megmarad a történelem viharaiban, de az látható, hogy a BCE „sérülékenyebb‖ mert talán újabb, 

fiatalabb, kisebb. 

Az ELTE-re már 1914-ben 8000 fölött jártak, a BCE-n pedig jelenleg (tudomásom szerint) van 8-10 ezer diák. 

Míg az ELTE története 1300-as évekre nyúlik vissza, addig a BCE elődje (közgazdász képzés) a XVIII. 

Századtól indul csupán. A jelenlegi BCE (jogelődje) 1950-től nem a Fővám téri palotában. Az ELTE már az 

1700-as évek végétől van jelen Pest belvárosában. Igaz, azóta bővül a lágymányosi kampusszal is. 

A közgazdász képzést „csak‖ 1920-tól fogadta el az országgyűlés. Beszédes, hogy a Közgáz bemutatása során 

ilyen fogalmakkal találkozunk: „megszűnt, új jött létre, egyesítés, összevonás, kiszélesítés, csatlakozás, 

integráció, átszervezés‖. Ezek mind a sebezhetőségét bizonyítják szerintem. De emellett megmaradt, 

változott ugyan, de jelen van. 

(M.D., T.K., G.N. válaszai átszerkesztve) 
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11. fejezet - 8. témakör: Közgazdasági 
szervezetelméletek1

 

A közgazdasági szervezetelméletek sokszor a teljes racionalitást, profitmaximalizáló vezetők cselekvéseit veszik 

alapul a szervezetek elemzésekor. Azonban néhány kapcsolódó elmélet nem feltételezi a profitot maximalizálni 

kívánó vezetők meglétét és más hatásokat is belevesznek a szervezeti döntéshozatal elemzésébe (pl. tranzakciós 

költség elmélet, ügynök elmélet, stratégiai szövetség elmélet). A közgazdasági elméletek két dologban azonban 

mindenképpen hasonlítanak egymáshoz: először is a szervezetek állnak a vizsgálatuk középpontjában (firm = 

vállalat, ahogyan ők beszélnek a szervezetről), a másik közös bennük, hogy a verseny és a szervezetek egymásra 

hatását elemzik (ebben hasonlítanak az ökológiai elméletekre is). 

Négy fontos kérdéssel foglalkozik ez az elméleti keret: 

1. Tranzakciós költség elmélet (miért van szükség egyáltalán /hierarchikus/ szervezetekre?) 

2. Ügynök elmélet (A szervezet tagjai mennyire egyeznek meg abban, hogyan kell vezetni a szervezetet?) 

3. Stratégiai menedzsment elmélet (miért sikeresebb egy szervezet a többinél?) 

4. Kooperatív szervezet közgazdaságtan (miért kooperálnak a szervezetek?) 

1. Miért van szükség szervezetekre? 

A neoklasszikus mikroökonómia szerint (Adam Smith) a piac a leghatékonyabb képződmény arra, hogy 

koordinálja a gazdasági termelést és adásvételt. Ezt a legalacsonyabb áron és kormányzati vezetés nélkül képes 

megtenni. A gazdaságot az árakon alapuló decentralizált rendszer koordinálja (láthatatlan kéz). Ezek alapján 

nem érthető, miért vannak mégis szervezetek /hierarchiák/. 

Egy választ Ronald Coase adott a kérdésre könyvében (1937, The nature of the firm). Szerinte néha a piaci 

tranzakciók költsége magasabb a piacon, mintha egy szervezet keretein belül történne meg. Az árakon alapuló 

piaci tranzakciónak sok költsége van: feltérképezni az árakat, tárgyalni, újratárgyalni, ellenőrizni a szerződés 

betartását stb.. Coase a tranzakciók költségét emelte a vizsgálat középpontjába. Szerinte a piac és a szervezet 

egymás alternatívái, melyek a tranzakciók menedzselésének céljára alakultak ki. Coase kiinduló feltételezéseit 

nem tudta operacionalizálni, illetve nem volt elég alapos abból a szempontból sem, hogy kifejtse, mely 

tranzakciók működnek jobban a piacon és melyekhez kellenek szervezetek. 

A hipotézis alapján a teljesítmény értékelésének problémája áll a szervezetek kialakulása mögött (Alchian-

Demestz-féle megközelítés). A személyek csoportban dolgozva többet képesek termelni. Ez ösztönzi a 

kooperációt. Ez az ösztönző érték azonban csökken a csoport méretének növekedésével, mivel megnő a lazsálás 

mértékének lehetősége. Nehézzé válik az egyéni teljesítmény értékelése a csoportban. Ha nincs valami, ami 

monitorozza az egyes emberek munkáját, akkor a csoport nem képes az egyéneket jutalmazni. Ha a személyek 

tudják, hogy egyéni hozzájárulásuk nem függ össze későbbi jutalmukkal, akkor kevésbé fognak hatékonyan 

dolgozni (lazsálás megnő). Kell valami, mely alapján jutalmazzák az egyéneket. Ez pedig egy monitorozó 

poszt/személy bevezetése. Ez lecsökkenti a lazsálás mértékét és kialakul egy hierarchia. A monitorozás is 

költség, ezért van egy optimális tartomány melyben a monitorozás kellőképpen csökkenti a lazsálást, de 

költsége nem haladja meg az abból származó veszteséget. Itt felmerül a kérdés, hogy ki monitorozza a monitort? 

Jutalmak nélkül a monitorok is lazsálnak. A szerzők szerint a legfontosabb dolog, hogy a monitornak joga 

legyen a csoport működési költségén túl az összes termelt értéket megtartani saját maga részére. Ezek pl. a 

részvényesek. 

Williamson alkotta meg a fenti megközelítés alternatíváját, ez manapság a tranzakciós költség elméletek 

(transaction cost theory =TCT) alapja. Alaptétele, hogy a piac és a hierarchia két eltérő eszköz arra, hogy 

tranzakciókat kontrolláljunk. Ezeket sokszor irányító mechanizmusoknak hívjuk (governance mechanisms). A 

piaci szerveződés az ár, verseny és szerződés alapján működik, míg a hierarchikus szerveződés egy harmadik fél 

bevonásával felügyeli a két fél tranzakcióját (ez sokszor a „főnök‖, a menedzser). 

                                                           
1 Felhasznált irodalom: B.Barney – W. Hesterly Organisational Economics in :S.R. Clegg - C. Hardy (ed):  Studying Onganization SAGE 
Publications 1999. és A. Kieser idézett műve. 
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TCT viselkedési megközelítése két fontos előfeltevéssel él a gazdasági szereplők viselkedésével kapcsolatban: 

• Korlátozott racionalitás: Ez azt jelenti, hogy a szereplők bár racionálisak, de csak bizonyos korlátok között. 

Nem képesek annyi időt, energiát fordítani a racionális helyzetértékelésre, hogy az mindenre kiterjedő legyen. 

Nem képesek az összes lehetőségre felkészülni. 

• Opportunizmus: A szereplők a saját hasznukat keresik. Csalnak, lopnak, hazudnak, ha érdekeik azt kívánják. 

Általánosságban azt jelenti, hogy a szereplők elhallgatnak információkat mások elöl, hogy ezzel saját 

hasznukat növeljék. Nem állítjuk, hogy feltétlenül mindig így viselkednek, de a lehetőség megvan számukra. 

A lehetőség miatt a gazdasági szereplőknek biztosítékokat kell alkalmazniuk a veszteségek elkerülése végett. 

1.1. Mitől függ, hogy melyik irányító mechanizmus alakul ki? 

A gazdasági szereplők azt az irányító mechanizmust fogják választani, amely a legjobban és legkevesebb 

költséggel csökkenti a köztük megvalósuló csere problémáit. Ezen problémák forrása a korlátozott racionalitás 

és az opportunizmus lehetősége. Ha nem lenne ez a két probléma, akkor az összes gazdasági csere a piacirányító 

mechanizmusa alapján működne, mivel ez a legkevésbé költséges megoldás. Ám a kétfajta probléma miatt a 

gazdasági szereplők mindig szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy a piaci szerveződés alapján vagy a 

költségesebb, de a problémákat csökkentő hierarchikus szerveződést válasszák. 

1.2. Bizonytalanság és tranzakció specifikus befektetés mint 
probléma 

A tranzakciónak két olyan jellemzője van, melyek veszélyt jelentenek a feleknek. Az egyik a bizonytalanság, a 

másik pedig a tranzakció specifikus befektetés. 

Ha nincs bizonytalanság egy tranzakcióban, akkor a korlátozott racionalitás nem lenne probléma. A felek 

minden részletre kiterjedő szerződést tudnának kötni, minden eshetőségre fel tudnának készülni. Minél nagyobb 

egy tranzakcióban a bizonytalanság annál nagyobb eséllyel választják majd a felek a hierarchikus szerveződést. 

A hierarchikus irányítás alatt a felek megegyeznek, hogy egy harmadik fél fogja a jövőben a tranzakció kapcsán 

felmerült konfliktusokat eldönteni, ez lehetőséget teremt számukra, hogy a termelésre koncentráljanak. 

A tranzakció specifikus befektetés mértéke is megnöveli a hierarchikus irányító mechanizmus alkalmazásának 

esélyét. Egy tranzakcióhoz kapcsolódva a felek sokszor ruháznak be új technológiára, eljárásmódokra vagy 

éppen a munkavállalók továbbképzésére. Specifikus befektetésről beszélünk, ha a tranzakcióhoz kapcsolódó 

befektetésnek nagy a haszna, ám egy másik tranzakcióban (pl. másik vállalattal szerződve) sokkal kevésbé lenne 

hasznos. Azaz nagy a különbség a meglevő tranzakció specifikus befektetés hasznát tekintve az első és a 

választható második legjobb tranzakcióban játszott szerepe között. Ha specifikus a tranzakciós befektetés, ez 

lehetőséget teremt a szervezet partnerének, hogy opportunistán kihasználja a helyzetet és például saját maga 

számára kedvezően módosítsa az eredetileg a szerződésben szereplő árakat. Minél nagyobb az A vállalat 

tranzakció specifikus befektetése, annál nagyobb az esély arra, hogy B opportunistán fog viselkedni. Minél 

nagyobb az opportunizmus esélye, annál kisebb a piaci irányító mechanizmus választására az esély, és annál 

nagyobb az esély a hierarchikus szerveződés kialakulására. Például a két szerződő fél összeolvad egy közös 

vállalattá, melynek egy tulajdonosa van, aki a jövőben koordinálja a tranzakciót. Williamson kérdésre tehát, 

hogy miért is létezik szervezet, az a válasz, hogy azért alakul ki (hierarchia) szervezet, hogy csökkentse a piaci 

szerveződés problémáit, melyek a bizonytalanság és a tranzakció specifikus befektetés miatt alakulnak ki. A 

hierarchia fenntartása természetesen költségekkel jár, így mindig az a kérdés, hogy a gazdaság szereplői 

mennyit nyernek a bevezetésével, ha összevetik a piaci szervezés, szerveződés problémáival, bonyodalmaival. 

1.3. A tranzakciós költség-elmélet kritikái 

1. Fókuszában a költség elemzése áll és más fontos szervezeti célokat befolyásoló hatást nem vesz figyelembe 

(pl. a szervezetet alkotó szereplők saját céljait). 

2. Alulbecsüli a szervezet működtetésének költségeit. Sokszor meddő vitákat eredményezhet a hierarchikus 

szerveződés így megbénul a termelés. 

3. Nem foglalkozik a szociális kapcsolatok és kulturális hatások minőségével, melyek befolyásolhatják az 

irányító mechanizmus típusát. Például jó ismerősök piaci szerveződésben a hierarchia bevezetése nélkül 

képesek bizonytalan helyzetben is tranzakciókat kötni, mert köztük kölcsönös bizalmi helyzet áll fenn. 
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2. Hogyan kell vezetni a szervezetet? 

A neoklasszikus közgazdasági elmélet egyetlen egységes célt emel ki a vállalat működésével kapcsolatban ez 

pedig a profitmaximalizálás célja. Nem foglalkozik a vállalaton belüli konfliktusokkal, melyek befolyásolják a 

vállalat céljait. 

A Carnegie-Mellon Egyetem kutatói a 60-as évek elején felismerték, hogy a szervezet céljait a tagok, az 

egyének is befolyásolják, nem pusztán a profitmaximalizálás irányítja a célkitűzéseket. A szervezeten belüli 

erőviszonyok folyamatosan változnak és ezeknek az eredményeként a vállalat céljai is megváltoznak. A 

menedzserek saját érdekeiket tarthatják szem előtt és ezzel kárt okozhatnak a vállalatnak. A TCT nem 

foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mivel az elmélet szerint a vállalat céljainak kiválasztása problémamentes 

folyamat. Williamson szerint a korlátozott racionalitás és az opportunizmus problémai mágikusan megszűnnek 

létezni, amit egy szervezetté olvad össze a két fél. Ez nem felel meg a valóságnak mert konfliktusok alakulnak 

ki. Az ügynökelmélet foglalkozik a szervezeten belüli konfliktusok természetével és megoldási lehetőségeivel. 

Eredetileg az ügynökelmélet a menedzserek és részvényesek kapcsolatát elemezte (Jensen és Meckling, 1976). 

Ügynök-kapcsolatról akkor beszélünk, ha a tulajdonos delegálja a vállalati döntéshozatal jogát a 

menedzsereknek. Ez több problémát is szül: 

1. A tulajdonos és a menedzser között érdekkonfliktus alakul ki. 

2. A tulajdonos nem képes tökéletesen és ráfordítás nélkül ellenőrizni a menedzsert. 

3. A tulajdonos nem képes tökéletesen és ráfordítás nélkül megszerezni a vállalati működés fontos információit. 

A tulajdonosnak szükségszerű befektetnie és ezzel biztosítania azt, hogy a menedzserek az ő érdekei szerint 

vezessék a vállalatot. Ez költséges dolog, de szükséges. Ezt ügynök-költségnek nevezzük. Monitorozó 

folyamatokat kell bevezetni, illetve olyan ösztönző rendszert kell alkotni, hogy a menedzserek céljai a 

tulajdonosok céljait segítsék (pl. kompenzációjuk vállalati teljesítmény függő). 

3. Miért sikeresebb egy szervezet a többinél? 

A tranzakciós költség elmélet és az ügynökelmélet sem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy miért van az, hogy 

egyes szervezetek más szervezeteknél jobban teljesítenek a piacon. A stratégiai menedzsment elméletek adnak 

választ erre a kérdésre, ezek közül az egyik Porter elmélete. Porter (1981) szerint  az adott vállalat profitját öt 

különböző veszélyeztető tényező befolyásolja. Ezek a következők: 

1. a riválisok, 

2. az új belépők, 

3. a vásárlók, 

4. a beszállítók, 

5. a helyettesítő termékek. 

Ezen tényezőkkel a szervezetek bizonyos stratégiák alkalmazásával küzdenek meg (például az új belépőkkel 

szemben felállítanak a piacra való belépést nehezítő akadályokat, mint mondjuk a kormánynál lobbi 

tevékenység bizonyos jogszabályok bevezetéséhez). Szerintük a vállalat piacának jellemzőitől függ, hogy mely 

stratégiák alkalmazása vezet oda, hogy csökkentsék a piacon a versenyt és ezzel a normál (átlagos) profiton 

felüli eredményt érjenek el. A különböző típusú piacok eltérő lehetőségeket is teremtenek a vállalatok számára, 

hogy piaci szerepüket növelhessék. Porter 5 piac-típust különböztet meg: 

1. Kialakulóban lévő piaci szegmens. 

2. Szétdarabolt piac (fragmented). 

3. Felnőtt (mature) piac. 

4. Csökkenő (declining) piac. 
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5. Globális piac. 

Porter szerint a vállalatnak azokra a piacokra érdemes belépnie, ahol kevés a veszélyeztető tényező. Az elméleti 

keret szerint a vállalat piaca határozza meg elsősorban, hogy mekkora profitot képes termelni. Több kritika érte 

abból a szempontból, hogy a vállalatok közötti sikeresség megmagyarázásához nem a megfelelő elemzési 

szintet (ez a porteri elméletben a vállalat piaca) veszi alapul. 

3.1. Más megközelítés: 

Az erőforrás-alapú vállalat - és vállalati-teljesítmény - elemzés (Resource-Based view of the firm) nézőpontja a 

vállalat által birtokolt erőforrások elemzésén alapul és a vállalat más vállalatokhoz viszonyított sikerességét az 

erőforrások különbségeivel próbálja magyarázni.(Fontosabb szerzők: Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984; Barney, 

1986). Az elemzés a vállalat erőforrásait veszi alapul. Különböző erőforrásokkal jellemezhető egy vállalat: 

pénzügyi, fizikai, humán és szervezeti erőforrások léteznek. Két fontos kiinduló feltételezés adja meg az elmélet 

alapját: 

1. A vállalatok között az erőforrások eloszlása nagy variabilitást mutat. 

2. Ezek a különbségek állandóak is lehetnek (erőforrás immobilitás). 

Ezek az előfeltevések különböznek a neo-klasszikus elméleti kerettől, mely szerint az azonos piacon működő 

vállalatok hasonlóaknak tekinthetőek. 

Az erőforrások szerepe az elméletben: Az erőforrásnak, értékesnek, ritkának, nehezen utánozhatónak és nehezen 

helyettesíthetőnek kell lennie ahhoz, hogy a vállalat sikeresebb legyen, mint a többi. Ezek azok a tulajdonságok, 

melyek a vállalat piaci előnyét kialakítják és fenntartják, akár hosszú időn keresztül. 

4. Gazdasági motivációk az együttműködésre 

Az együttműködés illegális változata: A kooperáció vállalatok között fontos lehet a magasabb profit eléréséhez. 

Ha megegyeznek a termelés mértékében és ez kevesebb, mint a piaci kereslet, akkor az árakat magasabban 

tartják, és így több profithoz jutnak, mintha a piaci verseny egyedül határozná meg a termelésüket. A kooperáció 

tehát anyagi többletet jelenthet a vállalatoknak. A megállapodásokkal párhuzamosan a piaci kereslet megnöveli 

a vállalatok motivációját arra, hogy az egyezségüket megszegjék, hiszen így kicsit alacsonyabb áron, de több 

terméket adhatnak el és sikeresebbek lehetnek, mint a többi vállalat. Ennek hatása az, hogy a többi vállalat is 

felrúgja az egyezséget és az árak lecsökkenek, míg a piacon a teljes verseny újra kialakul a szereplők között. Az 

egyezségek felrúgásával elnyerhető haszon az elméletek szerint mindig nagyobb motivációt eredményez, mint a 

kooperációval nyerhető haszon értékének motiváló hatása, így hosszú távon nem maradnak fenn az egyezségek. 

Természetesen ezek az egyezségek a legtöbb országban illegálisak, mert kisebb termeléssel és az árak magasan 

tartásával járnak együtt. Tácit együttműködésről beszélünk akkor, amikor a vállalatok nem expliciten tárgyalnak 

az árak magasan tartásáról (mivel illegális) hanem viselkedésükkel olyan jeleket küldenek társaiknak, melyek az 

együttműködésre hívják fel a figyelmet. Ez a tácit együttműködés könnyebb, ha a piac kevés szereplős. 

Legális együttműködések, stratégiai szövetségek: Sokszor szerződést kötnek egymással vállalatok a 

kooperációjukról. Ilyen egyezségek például a hosszú távú beszállítói szerződés és a viszonteladói 

megállapodások. Más esetben az együttműködő felek egy új vállalattá a joint venture-ré állnak össze, 

önállóságukat bizonyos szinten megőrizik. 

Motivációk az együttműködésre: 

1. Fontos, hogy az együttműködéssel a vállalatok egymás erőforrásait egészítik ki. Ebben az esetben a 

vállalatok erőforrásai nagyobb gazdasági értékkel bírnak, ha egymást kiegészítve használják őket. Nagyobb 

profitot képesek elérni az erőforrások kombinálásával. 

2. Más esetben egy új piacra történő belépés költségeit csökkenti a vállalatok együttműködése. 

3. Az együttműködés abban is segít, hogy egymástól tanuljanak a vállalatok és ezzel a jövőbeli sikereiket 

segítsék elő. 
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4. Néhányszor az együttműködés a jövőbeli stratégiai választások lehetőségeit tartja fenn. Egy stratégiai 

szempontból bizonytalan vállalat együttműködhet több másikkal és így több információt szerezhet arról, 

hogy milyen irányba érdemes a jövőben terjeszkedni. 

5. Az együttműködések költségcsökkentésre is használhatóak: több vállalat együtt egy olyan óriási beruházást 

is megfinanszírozhat, melyet egyenként képtelenek lennének megvalósítani. 

5. Vázlatos összegzés 1 

5.1. Új intézményi gazdaságtan (New Institutional Economy=NIE) 
Oliver E. Williamson2 

Az intézményeket nem veszik eléggé figyelembe a közgazdaságtani elemzésekor. 

Ennek okai lehetnek: 

• összetettség/ komplexitás 

• neoklasszikus gazdaságtan szerint nincs tudományos megalapozottságuk 

Új intézményi gazdaságtan 2 új felvetése: 

1.) az intézmények igenis számítanak (van jelentőségük) 

2.) az intézmények elemezhetők gazdasági elméletek eszközeivel 

A társadalmi elemzés 4 szintje: 
 

Szint Frekvencia/Változás Cél/szándék 

1. Beágyazottság: 

nem-hivatalos 

intézmények, szokás, 

hagyomány, norma, 

vallás, nagyfokú 

tehetetlenség 

100- 1000 év 

(nehezen változik) 

Nem számszerűsíthető, 

spontán jellegű 

2.  Intézményes 

környezet: fejlődési 

folyamat terméke, nem –

hivatalos szabályokon 

túllép: tulajdonjogok 

letisztázása, szerződéses 

viszonyok, ha minden 

ok, kormányzat 

továbbáll 

10-100 év (EU több mint 

50 éve létezik, mégis a 

fejlődés alacsony fokán 

áll) 

Játékszabályok betartása 

3.  Kormányzati 

intézmények, a játék 

játszása (szerződések) a 

kormányzati szerkezetek 

felsorakoztatása a 

tranzakciókkal 

1-10 év 
Kormányzati 

szervezetek működtetése 

4. Erőforrások folyamatos Csekély jelentőségű 

                                                           
2 Zima Katalin és Stark Ágnes közreműködésével készült a fejezet végi vázlat. 
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elhelyezése, 

foglalkoztatás 
feltételek 

1. szint: 

Szociális beágyazottság (kognitív, kulturális, szerkezeti, politikai)        

Informális kényszerek (szankciók, tabuk, hagyományok) 

Ezen a szinten az intézmények nehezen változnak-> nagy tehetetlenség 

2. szint: 

• intézményi környezet 

• a fennálló szerkezet a fejlődési folyamatok terméke 

• informális kényszereken túlmutat-> szabályok: alapszabályok, törvények, tulajdonjogok 

• a 2. szint tartalmazza a kormányzat: végrehajtói, törvényhozói, bíráskodói és bürokratikus funkcióit, valamint 

a hatalom szétosztását a különböző kormányzati szinteken (föderalizmus) 

• tulajdonjogok tisztázása fontos-> ha ezek tiszták, rá lehet térni a szerződésekre 

• erőforrások feletti rendelkezés letisztázása-> aki részesedni kíván az erőforrásokból annak fizetnie kell a 

tulajdonosnak 

• eltűnik a káosz, kormányzat odébbáll 

• szerződéses viszonyok irányítása 1970-es évektől 

3. szint: 

Fontosak a tulajdonjogok, ezen a szinten mégsem fektetnek akkora hangsúlyt rá, nincs kidolgozva egy jól 

működő szerződéses rendszer (nincs kényszer), pártok is magánmegrendeléseken keresztül működnek 

Szerződések ex-ante (előzetes) vizsgálata (ügynökelmélet) helyett ex-post (utólagos) állapota a szerződéseknek 

(tranzakciós költségek elmélete) 

1. megnevezni és kifejteni a főbb dimenziókat melyekben különbözik a tranzakciós költségek elméletétől 

2. a kormányzati szerkezetek főbb sajátosságai és jellemzői (megkülönböztethető szerkezeti felépítés cégek, 

piacok, irodák, non-profit szféra) 

3. mely tranzakciók segítik elő a szervezetek önrendelkezését 

4. megállapítani, hogy a megjósolt csoportosulásokat a tények alátámasztják-e 

Minden olyan kérdés, amely a szerződéses viszonyokra vezethető vissza, vizsgálható a tranzakciós költségek 

elméletével 

Kormányzati szervezetekben szükséges átszervezni a tranzakciókat bizonyos időközönként 

4. szint: 

Neoklasszikus elemzés 

Cég célja-> termék előállítás 

Árak és a teljesítmény kiegyenlítése folyamatosan történik,ex-ante típusú csoportosulás 

Egy olyan fejlődési szint ahol az ésszerűségnek is szerepe van 
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Cél: emberi tényezők jobb megértése 

Jó ötletek 

Emberi szereplők: 

• tulajdonságok figyelembe vétele 

• Egyéni érdekeltség fontos 

• Egyetértés van az új intézményi gazdaságtanban korlátozott racionalitást illetően-> korlátozott hozzáértés, 

gazdasági következmények 

• Az elme nem kielégítő erőforrás-> összetett szerződések is hiányosak, a helyes út a tökéletlen szerződések 

modellezéséhez vitatott 

• Tökéletlen szerződések következménye: opportunizmus (megalkuvás), veszélyei: kedvezőtlen választás, 

morális kockázat, munkakerülés, egyéni érdekérvényesítés 

• Maga a szerződés még nem elég ösztönző, ha nincsenek hiteles elköteleződés 

• Tudatos előrelátás-> olyan szerződést köt, amely figyelembe veszi a potenciális veszélyeket 

Az összes létező szervezeti forma hibás 

Vállalatok és hivatalok: 

• Az emberi természeten kívül figyelembe kell venni a cég (szervezet) természetét is 

• szervezet: fekete doboz, de van egy belső struktúrája, melynek ki kell emelkednie 

• Belső szerkezetnek hatása van a gazdasági hatékonyságra 

• Túl kell lépni azon az elképzelésen, hogy a vállalat csupán termelési funkciót lát el-a vállalat egy irányított 

szerkezet (szervezetszerű felépítéssel), melynek gazdasági céljai, és hatása van 

• Irányított/ vezetési struktúra: piactól a hierarchiáig terjed (egyszerűtől az összetettig) 

• Kockázat a szerződésekben: 

• Gyenge tulajdonjog, biztonsági és egészségügyi kockázat, becsületesség csődje 

• Kockázat csökkentése a kormányzati befolyás növelésével érhető el 

• Minél komplexebb a szervezet, annál nagyobbak a bürokratikus költségek, 

• Annál hosszabbak a szerződések, hosszú távra is szólnak 

• Szerződésszegés büntetése fokozott 

• Gondoskodnak a többletinformációkról- felfedés & feldolgozás 

• Döntések átkerülnek a tulajdonosi szférába (a piaci szférából) 

• Biztonsági intézkedések költsége magas, összetettebb szervezeteknél nőnek a kockázati tényezők 

Közhivatalokban: 

        - több szabály és korlátozás van 

        - fokozottabb az „éberség‖ 

• Csomópontok az egyszerű szerződéses sémákban 
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Tranzakció típusok: 

• A-típusú:‖végső javak‖ piaca, önerejű piac, általános, versenyszerű 

• B- típusú: egyhangú kockázat 

• C-típusú: hiteles elkötelezettség, termék szavatosság, hírnév, nyilvános haszon szabályozása, védelmi 

beszerzés, kormányzati és egyéni érdekek 

• D-típusú: integráció, nyilvános szervezet, kormányzat maga intézi a tranzakciókat önerő, saját készlet 

TCE és GHM 

TCE (Tranzakciós költségek elmélete) 

Williamsin: a szerződés kivitelezésekor történt hibák a hatástalanság okai, azaz ex post(!) 

GHM (Tulajdonjogi elmélet) 

Grossman, Hart, Moore: Az emberi tőkébe való befektetések okozzák a hatástalanságot; ex ante (!) 

TCE - Empirikus sikertörténet 

• A és B tulajdonlását egyesítsük? 

• Függetlenek: mindkét fázis elteszi a maga nettó jövedelmét, de félrealkalmazás lehetősége a kivitelezéskor 

felléphet 

• Egyesítettek: hierarchia kialakítása (rossz alkalmazás, gyengébb ösztönzők, bürokra-tikus kiadások 

emelkedése 

GHM 

• Korlátozott kapcsolat az adatokkal (empirikusan nem tesztelt) 

• A vásárolja meg B-t vagy B A-t? 

• Az egyesített tulajdonlás nem jelent egyesített managementet 

• Minden fázis elrakja a saját nettó bevételét 

TCE: Az ex post eszközök széles választékát vizsgálja, hogy hiteles elkötelezettséget csempésszen a 

szerződésbe 

GHM: Empirikus felhasználás: 

• Az előrejelzés/becslés fontos 

• Egy ígéretes elméletnek el kell érnie egy küszöböt, hogy elkezdjenek foglalkozni vele 

• Ha elfogadunk egy elméletet, akkor azt elkezdjük fejleszteni 

• Nem ragaszkodunk hozzájuk a végtelenségig, néhányuk kihull 

• A tranzakciós költségek elméletének empirikus alkalmazása az 1980-as években kezdődött, és azóta 

exponenciálisan nőtt 

• A kockázatkerülés fontossága a kereskedelmi szerződéseknél megkérdőjeleződött 

Jelenség 

• A NIE (a 2. és a 3. szinttel foglalkozik: intézményi környezet és kormányzati intézmények 
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• Az intézményi környezet formális jellemzői kellenek ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk a nemzetállamok 

fejlődését, és hogy időszakokon átívelő nemzetközi összehasonlításokat készítsünk 

• Minden szerződéses ügy vizsgálható úgy, hogy a tranzakciós költségek hasznára váljon 

• Nagyon sok közérdekű ügy kombinálja a 2. és 3. szintet: telekommunikáció privatizálása vagy városi 

vízrendszer reformálása 

• A tulajdonlás nem meghatározó elem, hanem együtt vizsgálandó a támogatással és a kormányzati 

mechanizmusokkal 

Kelet-Európa 

• Azt tanácsolták, hogy váltson piacgazdaságra DE nincsenek meg a megfelelő intézmények! 

• Az államigazgatás alakítja a gazdasági teljesítményt, mert ő szabja a törvényeket. DE az államigazgatást is 

lehet alakítani, csak az a kérdés, hogyan? Oroszország (Boycko, Shleifer, Vishny) 

• Gyors és masszív privatizáció 

• Az államigazgatást elválasztani a gazdaságtól 

• Depolitizálni a gazdasági életet 

• Ellenség: bürokraták 

• Barátok: részvényesek – minden kívánságukat lesték, így privatizáció mellett álltak 

• GHM elméletét követték, ami a tulajdonlást meghatározónak tekinti 

• Az új részvényesek majd átalakítják a rendszert 

• 1992-94: az orosz ipar 2/3-a magánkézben 

• NIE óvatosabb lett volna, és nagyobb figyelmet szentelt volna a kivitelezésnek 

• Franchise pályáztatás 

• GHM hozzáállás: ex ante kiír egy licitet, és a legmagasabbat ígérő szolgálhatja ki a piacot 

• Kormányzati hozzáállás: felfedni az ex post szerződési kockázatokat 

• Ott működik, ahol előre lehet vetíteni a viszonylagos nettó hasznot 

Telekommunikáció (Levy-Spiller) 

• A privatizáció függ: 

• a bírói függetlenség minőségétől 

• a végrehajtó és a törvényhozói ágak hatalommegosztásától 

• Szerződési garanciáktól 

Oroszország 

• Privatizáció kis cégeknek siker 

• Másoknak problematikus és korrumpált viszonyok 

• Ex post szerződési kockázatokat kellett volna vizsgálni 

• Konklúzió 
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• A NIE ötletek forró katlanja 

• Nagyon sok tennivaló van még és befejezetlen elméletek tömkelege 

• A legjobb napjai még hátra vannak 

6. Vázlatos összegzés: A szervezetek közgazdasági 
elmélete 

• Mivel foglalkozik az elmélet? 

• az intézmények – piacok, szervezetek, jogi normák elemzése 

• Magyarázatot keresnek az intézmények struktúrájára, változásaira, a hatékonyságra és az emberek 

magatartására.   

• nincs egységes közgazdaságtani, intézményi szervezetelmélet, hanem négy megközelítés: 

• A megközelítések: 

• Tulajdonjogok elmélete 

• Ügynökelmélet 

• Tranzakciós költségek elmélete 

• Szerződéses kapcsolatok elmélete 

Első kérdés: 

1. Melyik intézményi megoldás, a gazdasági cserefolyamatok koordinációs problémáinak melyik típusánál jár 

viszonylag a legkisebb költséggel és a legnagyobb hatékonysággal. 

Második kérdés: 

2. Milyen hatással vannak az intézmények kialakítására és változására a cserekapcsolatok koordinációs 

problémái. 

Mit vizsgálunk? 

Egymásra gyakorolt hatás: 

1. TULAJDONJOGOK ELMÉLETE 

A tulajdonjogok különféle formái milyen hatással vannak a cselekvők magatartására és milyen hatással vannak 

a tényezők elosztására. 

Hogyan magyarázható a tulajdonjogok keletkezése, az elosztásuk és a változásuk. 

• Három pillér: 

a) az egyének haszonmaximalizálásban érdekeltek. 

b) a tulajdonjogok specifikációjának koncepciója 

c) a tulajdonjogok specifikálása, átruházása és érvényesítése tranzakciós költségeket okoz. 

A) Haszonmaximalizálás 

• Az individuális cselekvő haszonmaximalizálásra törekszik, 

• s az egyéni hasznosságfüggvények különböző célokat jeleníthetnek meg. 
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• Materiális célok: a javak fogyasztása, 

• Immateriális célok – nyugalom, presztízs. 

• Az elmélet feltételezi: a cselekvők a különböző erőforrásokhoz való hozzájárulásokat egyértelműen 

értékelni tudják. 

B) Specifikáció 

Minden jogrendben a tulajdonosi jogok határozzák meg: ki, milyen erőforrást milyen mértékben használhat, 

legitim módon rendelkezik felette és intézményi szabályok szerint használhatja. 

• használati jog – usus 

• a jövedelmek megszerzésének és megtartásának módja – usus fructus 

• a forma, vagy a tulajdonság megváltoztatásának a joga – abusus 

• mindegyik vagy egyik a fentiek közül – átruházható 

Lényeges: minél jobban korlátozva vannak a használat lehetőségei, minél inkább megosztott a tulajdonjog a 

különféle emberek között, annál szűkebb az egy erőforráshoz kapcsolódó tulajdonjog. 

C) Költségek 

Az erőforrások feletti rendelkezés valamilyen jogának megszerzése vagy érvényesítése költségekkel jár. 

Ezek a tranzakciós költségek. 

• Tézisek- elmélet: 

A cselekvők az intézményi keretfeltételek mellett az intézmények használatának 

azt a formáját fogják választani, és 

olyan struktúrát fognak kialakítani, 

amely a nettó hasznukat maximalizálja. 

• konklúzió - elmélet 

Minél szűkebbek az adott erőforráshoz kapcsolódó tulajdonjogok, annál kisebb az erőforrás feletti 

rendelkezéssel elérhető nettó haszon. 

Minél nagyobbak az erőforrás átruházásának tranzakciós költségei, annál kisebb az erőforrás feletti 

rendelkezésből adódó elérhető nettó haszon. 

• Következmény – elvileg: 

A tulajdonjogok szűkítése és a pozitív tranzakciós költségek megnövelik annak esélyét, hogy externális-külső 

hatások lépjenek fel, ez… 

szub-optimális tényezőallokációhoz vezet 

(nem jó….) 

• Következmény – elvileg: 

Ha magasak az externális költségek, 

a felek arra törekszenek, hogy internalizálják ezeket. 

ha Σ internalizálás hasznai > költségei  és 
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• olyan tulajdonjogi struktúrát hoznak létre a szereplők, amelyek saját nettó hasznukat 

maximalizálja.(Károk, kockázatok, tranzakciós költségek szerkezete meghatározza az allokációs döntést.) 

További befolyásoló tényezők: 

Vegyük észre: 

nem csak a hatékonysági szempontok határozzák meg, hogy milyen tulajdonosi struktúra alakul ki. 

Egyebek: 

• politikai struktúra, 

• történelmi hagyományok, 

• egyéni preferenciák. 

• Empirikusan felülvizsgálható hipotézisek 

…kialakításának módja: 

• Specifikálják az előfeltételként empirikusan megfigyelt tulajdonjogi struktúrákat. 

• Megfogalmazzák a hasznosságfüggvényeket. 

• Előrejelzéseket fogalmaznak meg 

*a felhasználás módjára és 

*a nettó hasznosságnövekedés reményében bevezetett intézményi szabályozásra. 

Alkalmazási területek 

• A különböző tulajdonformák elemzése, pl. magántulajdon – közösségi tulajdon összehasonlítása (kórház-

privatizáció) 

• Jugoszláviában volt önigazgató üzemek tagjainak hasznosságfüggvénye (MRP-tulajdon) 

• állami vállalatok  magánvállalatok ösztönzési problémái, különbségeinek elemzése 

• állami vállalatok  magánvállalatok ösztönzési problémái, különbségeinek elemzése. 

• Legfontosabb: 

• Miért vannak meg egyáltalán állami vállalatok??? 

• Az internalizálás olcsóbb – Coase 1937-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel. Megtakarítások érhetők el ezzel. 

• A Vállalkozások jogi formáinak elemzése a másik legfontosabb terület!!! 

• Innovációs magatartásra gyakorolt hatás 

• innovációt elősegítő szervezeti struktúra meghatározása 

• implikációk vizsgálata: értékesítési elméletek, munkaügyi kapcsolatok, termelésszervezés, beruházási 

döntések…. 

• Történettudományi kutatások: az intézmények és a tulajdonjogi struktúrák nem csak gazdasági 

megfontolások, 

• hanem társadalmi, politikai, technikai, jogi, kulturális és gazdasági tényezők hatására alakulnak, ezek 

korlátozzák (?) a gazdasági hatékonyságot. 

• Problémák: 
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A kutatók sokszor nem tudják az endogén és az exogén tényezőket elkülöníteni. 

A társadalmi intézmények, jogrend, igazságszolgáltatás rendszerét nem lehet csak endogén tényezőkkel 

magyarázni. 

2) ÜGYNÖKELMÉLET 

• Ennek középpontjában a szerződés, a megbízó és a megbízott áll. 

• Fontos ezeknek a viszonya: a kapcsolatban betöltött szerepeket vizsgálja az elmélet. 

• Megbízó - ügynök 

• A megbízó (principál) a szerződés keretében bizonyos feladatokat és döntési kompetenciákat ruház át 

• az ügynökre (agent), aki a szolgáltatásaiért cserébe ellenszolgáltatást kap. 

• Bizonytalan az információ mennyisége és elosztása nem egyenletes 

A feladatok delegálásának az lehet az előnye, hogy a megbízó speciális tudással rendelkező, sok 

szakinformációval bíró ügynököt alkalmaz a feladat megoldására. 

Ugyanebben rejlik a viszony hátránya Kockázat: 

a megbízó nem tudja, mennyi információval rendelkezik az ügynök   

feltételezi, hogy ez sok  felmerülhet annak a kockázata, hogy az ügynök saját hasznára, és a megbízó kárára 

fog tevékenykedni. 

• Kockázat 

a kockázateloszlást sem ismerjük pontosan 

 ezt kell elemezni a megbízó és ügynök relációban. 

• Vizsgálandó: 

• Az információs rendszer az ösztönző, és 

• Az ellenőrző rendszer mechanizmusainak vizsgálatának szükségessége… 

Normatív és deskriptív ügynökelméletet van. 

• A normatív – modellezésen alapul. 

• A deskriptív – empirikus megközelítés. 

Alapfogalmak, alapfeltevések: két fél közötti viszony 

• szerződéselméleti alapkoncepció 

• olyan magatartási modell, amelyben a cselekvők hasznot maximalizálnak 

• egyenlőtlenek az információk tekintetében, 

• érdekeik, kockázatvállalási szándékuk és attitűdjük eltérő 

• az ügynök-költség is hozzá tartozik a költségekhez 

• A szerződés-elméleti szervezet-koncepció - ügynökelmélet 

• A szervezet szerződések hálózata. 

• E szerződéseket a gazdasági tevékenységek csereviszonyinak szabályozása érdekében kötik a szereplők. 
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• Jogok, kötelezettségek, jogosultságok, a jövedelmek eloszlása rögzítve van. 

• Feltételezés 1: Jogi fikció 

• Azt individuumok közötti szerződéses kapcsolatra bontható minden vállalat és környezet között megkötött 

szerződés. 

A szervezetek jogi fikciók, csak jogi kötelékek vannak. 

• Feltételezés 2: Tökéletlen szerződés. 

• Nem tudjuk rögzíteni pontosan és átfogóan az összes részletet  tökéletlenek a szerződések  a költségekről 

is csak feltételezett tudásunk lehet. 

•  ellenőrző és ösztönző mechanizmusokat kell kialakítanunk. 

• Feltételezés 3: haszonmaximalizálás1 

A cselekvők – hasznot maximalizálnak 

• a magatartás adott, stabil preferenciákon nyugszik 

• a cselekvés individuális haszonmaximalizálásra irányul 

• a magatartás magában foglal opportunista praktikákat is 

Feltételezés 3: haszonmaximalizálás2 

• anyagi, nem anyagi cél-,  hasznosságfüggvények 

• mindenki  cél-racionális, partner is 

• kockázatviselési hajlandóság: 

a megbízó kockázat-semleges, 

az ügynök kockázatkerülő 

• egyenlőtlen az információ-eloszlás: KORLÁTOZOTT MEGFIGYELHETŐSÉG 

Az ügynökköltségek - ráfordítás 

Szerződésben három költségtípus 

• Ösztönzők  az ügynök többet teljesítsen, mint amennyit a szerződésben vállalt. 

• Garanciális ösztönzők  ügynök nem cselekszik a megbízó érdekei ellenében. 

• A megbízó vesztesége  mert az ügynök teljesítménye eltér a megbízó lehetséges haszon-maximumától. 

(Pareto-optimum fikció) 

TÉZISEK – Megbízó - ügynök 

Ügynökprobléma:  a rejtett információ – rejtett cselekvés 

Rejtett információ: ha az ügynök már akkor rendelkezik valamely információval, mikor a megbízó nem (az 

ügynök a saját érdekében a megbízó kárára fog tevékenykedni) 

Rejtett cselekvés: a megbízónak nincs pontos információi arról, hogy az ügynök milyen cselekvési 

lehetőségekkel bír… lazsál? szorgoskodik? 

Summa: érdekkülönbség van = aszimmetrikus az információ eloszlása 
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TÉZISEK – Ösztönző mechanizmus 

Az ügynök fegyelmezése: 

ÖSZTÖNZÉS VAGY DIREKTÍVA 

• ÖSZTÖNZÉS 

Eredményorientált hatékony ösztönzés – szerződésben 

ha nem  az ügynök kockázatának növekedését jelenti,  csökken az esélye a hasznok megszerzésére  

magasabb javadalmazást fog követelni a megbízótól 

• UTASÍTÁS /DIREKTÍVA 

Direktív magatartásvezérlés: 

 nem ösztönöz teljesítménynövelésre, kreativitásra  magas ráfordításokat igényel. 

Σ Az információs mechanizmus hatékony átalakításával kell világossá tenni, milyen költség, hol merül fel. 

• Alkalmazási terület 

A tulajdonosi és a vezetői funkciók szétválasztása a vállalatnál – tulajdonrészesedés, premizálás, ösztönzés. 

• A gyakorlat: 

A premizáló rendszerek nem ösztönöznek  nem teljesítményfüggők (pl.: a munkaviszony hosszától függő 

előléptetés, jutalomszabadság). 

• Ehelyett… 

Ellenőrző Intézmények: 

Igazgatótanács, felügyelő-bizottság – ezek csak korlátozott lehetőségek, mert a menedzsereknek nagyon nagy 

lehetőségük van arra, hogy befolyásolják a testületek összetételét. 

teljesítmény visszatartás, megtévesztés, csalás kölcsönösen lehet 

• Alkalmazási terület - problémák 

• A piaci mechanizmusokat hogyan lehet a tőkepiacok felé fordítani?  beépíteni a szerződésekbe. 

• A piaci kihívásoknak megfelelés ösztönzi-e a menedzsmentet?  menedzser  tulajdonos 

• A munkaerőpiac nem tudja ellenőrizni a menedzsereket, mert a menedzser-minőség nem látható jól. 

• Alkalmazási terület - esetek 

• A vállalati felvásárlások, fúziók  az ügynökelmélet szerint ösztönöz arra, hogy a menedzserek ne 

dolgozzanak, de ki lehet cserélni őket 

• A tőketársaságok működésének ügynökelméleti értelmezése: 

Az idegen és saját tőke kombinációja + optimális struktúra. 

Alkalmazási terület – többszörös alkalmazás: 

• Többszörös ügynökelmélet sok szereplő – team-munka, (munkamegosztás tisztázandó) 

• Többlépcsős modellek – a szervezetek egymás közötti kapcsolataira vonatkozik. 

• Kritika 
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• Célok: előre adottak, nem veszi figyelembe a modell, hogy idővel átfogalmazódnak . 

• Ügynökköltségek: ezek operacionalizálása nem megoldott néhány empirikus kutatás ezt mutatja. 

• Kompakt, de ex ante, és nem látjuk a teljesítés során fellépő nehézségeket. 

• 3.) TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK ELMÉLETE 

WILLIAMSON: termelési költségek + tranzakciós költségek 

A tranzakciók lebonyolításának módját vizsgálja a szervezetek közötti cserék kapcsán 

• takarékosak-e?megszervezés, lebonyolítás, előnyök vizsgálatának módszere 

• Mik a szűkös erőforrások? Mi jelenti a hatékonyság kritériumát? 

A tranzakciós költségek nagysága 

az intézményi keretektől függ = milyen keretek között zajlik a tranzakció. 

• A cselekvők: 

• Korlátozott racionalitás, 

• Opportunizmus – trükkök, saját érdek 

• Ex ante… becslések, tehát sok a bizonytalanság. 

• Védekezés a másik fél opportunista viselkedésének hatásai ellen. 

• Kockázat semlegesség 

• Operacionalizálás 

Mi a tranzakciós költség és hol merül fel? 

• Költségdeterminánsok elmélete: A termelési és a tranzakciós költségek nagysága a tranzakció és az 

intézményi keret egyes jellemzőivel együtt változik. 

• Nézzük a tranzakciót: 

• Tranzakció specifikus beruházások 

• Bizonytalanság 

• Tranzakció gyakorisága 

Ez a három elem vizsgálandó! 

• 1. Beruházások közötti különbségek 

Pl.: telephely, berendezés, emberi tőkeigény, vevő specifikus beruházás, reputáció (márka-építés) 

Ezek csökkentik a felmerülő termelési költségeket a specializációs előnyök jóvoltából 

Növelik viszont, ha függőségek jönnek létre a szereplők között. 

Kihasználhatják a partnerek a másik fél függőségét. 

• 2. Bizonytalanság 

Parametrikus bizonytalanság – a szituációktól függ 

Magatartásbeli bizonytalanság – a viselkedési lehetőségekből származik… 
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Fontos megjegyzés: a termelési költségekre ez a bizonytalanság nem hat. 

• 3. Gyakoriság: 

Minél gyakrabban bonyolítanak le tranzakciókat a felek, annál jobban érvényesülnek a „szinergia‖hatások. 

• +: nő, -: csökkenés, 0: nincs befolyás 

• cserekapcsolatok – költségek 

• Az intézményi megoldások jellemzői: 

• Alternatív intézményi megoldások – (implicit, explicit) szerződéseken alapulnak 

• Klasszikus szerződések: rövid táv, tranzakció jól lehatárolt 

• Neoklasszikus: kiigazítási lehetőségek beépítése – egyeztetés, tárgyalás. 

• Relációs szerződések – hosszú távú cserekapcsolatok kiépítése. Keretek. 

Mi befolyásolja a tranzakció költségeit? 

• A költségek az ösztönzés és a magatartás ellenőrzésének mértékétől függnek. 

•  az ösztönzés intenzitása 

• az ellenőrző mechanizmusok 

• az alkalmazkodási képesség 

• az intézményi formák felállításának és használatának költségei. 

• Intézményi formák: 

• Piac 

• Hierarchia 

• Piaci cserekapcsolatok 

• Klasszikus szerződések, 

• nincs sok ex ante tranzakciós költség. 

• Hierarchia 

SZERVEZETEN BELÜLI TELJESÍTÉS 

• Konkurencia hiányzik: belső elszámolási rendszerek bürokratikus szabályok – sok költség – sok mérési 

probléma 

• További hatékonyságcsökkenés: ármechanizmus nem szelektál, az allokációs döntések átpolitizáltak, a 

szervezeten belüli döntéshozók a piacnál kíméletesebb módon szelektálnak 

• Hibrid intézmény _ vegyes 

• piac+hierarchia 

• Jellemzők - költség: 

• Költség és intézmény - tranzakciós ktg. 
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12. fejezet - 9. témakör: A kiszervezés 

A kiszervezés mint szervezeti átstrukturálás szoros elméleti összefüggésben van a szervezetek közgazdasági 

magyarázatával, lévén a szervezet „kitesz‖ magából bizonyos részlegeket azért, hogy a hatékonyságot növelni 

tudja: a hierarchiát piacra cseréli fel. A kiszervezés vagy az I. értéklánc (value-chain) tevékenységeket érinti, 

vagy a II. támogató (support) tevékenységek (példák gyártó és szolgáltató cégek kiszervezésére). (outscourcing) 

1. A szervezeti határok megváltoztatása 

A kiszervezés mára az átstrukturálás igen fontos területévé nőtte ki magát; drámaian megváltoztatja szervezetek 

hagyományos határait. James B. Quinn szerint a kiszervezés „az évszázad egyik legnagyobb szervezeti és 

iparszerkezeti váltása‖becslések szerint a kiszervezések már 2000-ben 1 trillió dolláros nemzetközi piacot tettek 

ki. 

1.1. A kiszervezés fogalma: 

A korábban a szervezeten belül rendszeresen végzett tevékenységeket szerződésen keresztül kiutalják külső 

szervezet(ek)nek. Nem kiszervezés az eseti megbízás, hanem csak az alapvető és rendszeres tevékenységekre 

vonatkozó hosszú távú együttműködés számít annak. Ha egyik országból a másikba telepítik ki ezeket 

tevékenységeket, akkor offshore-olásnak hívjuk (offshoring). Például a gyártási feladatok Kínába illetve 

Mexikóba való kitelepítése szintén kiszervezése, míg a szolgáltatói (programtervezés, call-center) feladatokat – 

szintén kiszervezéssel – gyakran Indiába viszik. Ha több területre is kiterjed a kiszervezés, akkor az eredeti 

cégstruktúra fokozatosan összemegy, ahogy sorra kerülnek ki belőle a tevékenységi körök, ezt nevezzük 

kimélyítésnek (hollowing out). 

A központi cégben azok a tevékenységi körök maradnak, melyek az egész cég működéséhez alapvetően fontosak 

– így a központi cég stábja egyre kisebb lesz, s inkább stratégiai, tervezési és fejlesztési feladataik lesznek. Így a 

központi cég egyfajta hálózati koordinátorrá változik, mely a kiszerződtetett tevékenységeket, gyártási és 

szolgáltatói feladatokat, beszállítókat és alvállalkozókat hangolja össze. Megfelelő telekommunikációs háttérrel 

így alakulnak meg (jöhetnek létre) a virtuális szervezetek Példa: Metro International Az újságnak 34 helyi 

kiadása van 16 országban. Kevés újságírót foglalkoztat, helyette tartalmakat inkább kép- és hírügynökségektől 

vásárol. Ugyanígy kiszervezi nyomdai és terjesztési feladatait. Ez a nem hagyományos üzleti modell bevált: 

2004 februárjában a cég már profitot termelt, 40%-al nőttek reklámbevételei, részvényárfolyama pedig 457%-al 

nőtt. 

2. A kiszervezés mértéke 

Az 1990-es évek a kiszervezés jegyében teltek- Azelőtt a főbb autógyártók (Daimler, Chrysler, Ford, GM) 

maguk tervezték és gyártották az alkatrészeiket, mára kiszervezték ezeket a feladatokat. Nemzetközi szinten 

hatalmas méreteket öltött napjainkra a kiszervezés: 2005-ig becslések szerint 588 000 állás kerül ki az Egyesült 

Államokból alacsonyabb bérszintű országokba, mint India, Kína, Mexikó és a Fülöp-szigetek,2015-ig becslések 

szerint ez már 3.3 millió állás lesz. Többnyire a legtöbb ilyen állás értelmiségi: irodai munka, számítástechnikai, 

cégműködtetés, menedzsment. 

A globalizáció fontos hajtóerő – olyan piaci körülmények alakulnak ki, ahol a verseny hihetetlen nyomást 

gyakorol a cégek árképzésére, így ösztönözve őket arra, hogy kiszervezzék, vagyis offshore-olják tevékenységi 

köreiket. A kereskedelmi liberalizáció ehhez segítséget ad – hihetetlenül könnyűvé vált nemzetközi léptékűvé 

növelni a cégek működését, így hozzáférést biztosít külföldi beszállítókhoz stb. A gyorsan fejlődő 

telekommunikációs lehetőségek, például az Internet, pedig csökkentik a koordinálással kapcsolatos 

költségeket. 

A bevezető mondatban említett kétfajta kiszervezés néhány jellemzője eltér egymástól: 

1. A gyártási tevékenységek kiszervezése: a központi magot képező értéklánc tevékenységek kiszervezése a 

gyártási folyamatokat, gyakran terjesztési feladatokat is érinti. Az a cél, hogy megtartsanak egy magas szintű 

műveleti integrációt, ennek pedig az az eredménye, hogy minimalizálja a készleteket (költségcsökkentés). 
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2. A támogató tevékenységek- K+F, humánerőforrás-menedzsment, létesítmények működtetése,- ezek 

alapvetően fontos tevékenységek, de a központi értéklánc tevékenységeknek nem része. Eredeti cél az volt, hogy 

alacsonyabb bérszintű országokba való kiszervezésekkel csökkentsék a kiadásokat. De! ma már vannak jelei 

annak, hogy ahogy nőnek a bérek ezekben az országokban, a cégek egyre drágább és összetettebb gyártási és 

szolgáltatói feladatokat utalnak ki. 

Példa: Hewlett-Packard: 2003-ban a HP egy új szerver gyártásába kezdett. Ám érdekes, hogy miként: maga a 

szerver ötlete nem a központban fogant, hanem a szingapúri leányvállalatban. Miután Houston elfogadta a 

projektet, maga a tervezés Szingapúrban, a mérnöki tervezési Tajvanon, kezdeti gyártás pedig ugyanott, majd 

végső összeszerelés ismét Szingapúrban, illetve Ausztráliában, Kínában és Indiában. Utóbbi háromban gyártott 

készülékeket ott értékesítették, míg Szingapúr volt felelős Dél- Kelet-Ázsiáért. Az okok között van, hogy a helyi 

szinten megszervezett beszerzési, terjesztési feladatok, az értékesítés maga jóval olcsóbb – és bizonyítja, hogy 

ezeken a területeken már rendelkezésre áll megfelelően képzett munkaerő, illetve kielégítő technikai feltételek. 

Szingapúr és Tajvan földrajzi elhelyezkedése terjesztési szempontból jó/megfelelő. 

2.1. Kiszervezés a gyakorlatban: 

Gyártás: A Hornby Kínába települ, bár a játékcég sokáig kitartott nagy-britanniai telephelye mellett, a cég a 

versenyhelyzetet nem bírta, Knába kellett telepítenie legtöbb gyártási tevékenységét. 550 angliai dolgozója volt 

kezdetben, majd ebből 130 tervező és menedzser maradt. Veszteséges cégből nyereségessé vált. 

Kalkuláció: 1 fő átlagos call center dolgozó Nagy-Britanniában, aki Londonban, Glasgowban vagy Dél-

Walesben él, napi 7 órát dolgozik, egy órás ebédszünettel,10.000-13.000 fontot keres, a dolgozók egy harmada 

egyetemi végzettségű, állások száma (2003. március): 510.000 fő. 

1 fő átlagos indiai call center dolgozó, aki Delhiben él, 8 órát dolgozik három műszakban, melyek 5-kor, 11:30-

kor, 20:30-kor kezdődnek, 2.500 fontot keres, majdnem mindegyikük egyetemi végzettségű, állások száma 

(2008): 100.000 fő. A választás egyértelmű, az indiai kiszervezés mellett kell dönteni. 

3. A kiszervezés előnyei 

Lehetővé teszi, hogy a cégek arra összpontosítsanak, amiben a legjobbak. Így piaci komparatív előnyük 

fejlesztésére és fenntartására koncentrálhatnak. A Topsy Tail például egy ruházati kiegészítőket készítő cég 

körülbelül 80 millió dollár bevétellel rendelkezett 1998-ban – de csak három alkalmazottja volt. 

Eközben lehetővé teszi azt is, hogy a cégek kiválaszthassák a legjobb szakértelmet a piacon arra, hogy azok 

elvégezzenek más tevékenységeket. A szervezet így rugalmas lesz, a piaci helyzet akár gyors változásaira is tud 

reagálni, rugalmasan válthat külső beszállítók között; nem kötik le energiáit a belső szervezet átállításával 

(stb.) kapcsolatos teendők. A Catering & Allied (C&A) – egy sikeres kiszervezés története: Marc 

Verstringhe cégvezető egész cégét már 1975-től kiszervezésekkel üzemelteti. Ez egy catering service, ahol arra 

tudnak összpontosítani, hogy minden megrendelő testhez álló, személyre szabott szolgáltatást kapjon – a cég 

ennek megfelelően dinamikusan váltogatja – akár megrendelésenként – a beszállítóit, egy bonyolult, de 

hatékony rendszert fenntartva. Jelentős, gyakran azonnali költségcsökkenéssel jár ez, ami egyrészt az olcsóbb 

munkaerőből fakadhat, továbbá az ingatlan- és menedzsmenti kiadáscsökkenésből is származik. 

Emellett lehetővé teszi, hogy fix áras szerkezetből átváltson a cég egy dinamikusan variálható szerkezetre. 

Megszüntet szervezési, működtetési nehézségeket, lassító tényezőket. Felmerülő szervezeti problémákat így 

tudják megoldani vagy egész egyszerűen megkerülni. Ha egy rosszul teljesítő egység nem alapvetően szükséges 

a cég működéséhez, egyszerűen be lehet zárni; ha szükség volna rá mégis, a bezárás után a kieső forrásokat 

külső beszállítókon keresztül lehet pótolni. El lehet kerülni munkaügyi, ill. menedzsmenttel kapcsolatos 

problémákat. Gyengélkedő egységek (személyes problémák, bizalmatlanság stb.) problémáit gyakran cégen 

belül már nem lehet orvosolni – kiszervezés útján sok ilyen probléma megoldódhat az új tulajdonosok és az új 

menedzsment munkába lépése révén. Elősegíti a leépítést, költségcsökkentés, a cégstruktúra hatékonyabbá 

tételét, a kifizetések késleltetését (delayering). C&A: Hogyan növekedjünk úgy, hogy közben kicsik maradunk? 

Kiterjedt hálózat, de kisebb, hatékonyabb központi mag a megoldás. A kiszervezés maga, illetve már veszélye 

(kilátásba helyezése) is erősíti a menedzsment kontrollját a szervezeten belül. 

4. A kiszervezési hátrányai 
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Nem megfelelő tevékenysége kiszervezése problémákhoz vezethet, mint például alapvetően fontos 

kompetenciák és képességek elvesztéséhez. A probléma nem a kiszervezésből, mint elvből fakad, hanem a 

gyakorlati megvalósításából! 

IBM példája: mikroprocesszor gyártást kiutalta az Intelnek, az operációsrendszer-fejlesztést meg a 

Microsoftnak. Hátránya származott ebből, hiszen olyan területeket adott át, ahol potenciálisan vezető pozícióban 

maradhatott volna. A rossz elemek kiszervezése kiszolgáltatottsághoz vezetett. A Toyota bizonyos gyártási 

feladatokat (hegesztés, fröccsöntés, illesztés és festés) megtartott magának, hiszen ezek révén igazán ismert; 

vállalta, hogy inkább drágábban, de maga végzi ezeket a tevékenységeket. 

1. Beszállítók megbízhatatlansága. Ez gátló tényező is lehet, ha egy cég már megszokott egy adott szállítót. 

(Német cégek nagyon óvatosak, kevésbé rugalmasak ezen a téren.) 

2. Rossz szerződések kötése. Rossz a nem megfelelően átgondolt, nem elég precíz szerződés. Pl. ha túl 

szigorúan vannak megkötve a beszerzési árak, vagy ha nincsenek megadva objektív szempontok, ami alapján 

értékelhető és időközben szabályozható a beszállító munkája. Rugalmasságra azért van szükség, hogy ne 

kelljen hirtelen piaci változások esetén átstrukturálni bizonyos beszerzési megállapodásokat – különben 

kialakulnának készlettöbbletek vagy hiányok. 

3. Csökkenő dolgozói munkamorál. Probléma lehet, hogy olyan dolgozók hagyják el – önszántukból! – a 

céget, akiket egyébként meg szerettek volna tartani. Személyes problémákat is kezelni kell! 

4. Kommunikációs problémák léphetnek fel. Leggyakrabban országok közti kommunikáció esetén okozhat 

dilemmákat, pl. call-center Indiában, de felhasználó Nagy-Britanniában. 

5. Elvesztheti a cég az irányítást a kiszervezett tevékenységek fölött.  Tétel: ha kiszervezünk egy 

tevékenységet az nem azt jelenti, hogy átadjuk vele a menedzsmentet, az irányítást is! Szükséges kiküldeni az 

anyavállalati dolgozókat felügyelőnek, stb. 

6. Túl nagy nyomást gyakorolhat a cég a beszállítókra. A beszállítókra nehezedő nyomás emelkedése több 

problémához is vezethet, pl. bedőlésekhez is akár. Illetve a beszállítók kihasználhatják a cég 

kiszolgáltatottságát. 

5. Döntés a kiszervezésről - recept 

Egy cégnek, ha a kiszervezés mellett dönt, a következő három dimenziót kell vizsgálnia: 

1. stratégiai dimenzió: Érdemes-e a „házon belül‖ tartani a tevékenységet, vagy más is végezheti? Érdemes-e 

megtartani a vevőkkel a közvetlen kapcsolatot fenntartó feladatokat, illetve a dizájnt, (pl. a Dell nagyjából csak 

ezeket tartotta meg a virtuális szervezetén belül.) 

2. működési dimenzió: Az-e a központi cél, hogy a fejlesztési, gyártási és terjesztési időket/teendőket 

összehangoljuk, a lehető leghatékonyabbá tegyük? 

3. szervezeti dimenzió: Képes-e a cég a már rögzült, addig működőképes szervezeti struktúrát ilyen alapvetően 

átalakítani? Vannak cégek, melyeknek be kell látniuk, hogy erre nincsenek felkészülve. 

Érdemes viszont megtartani egy tevékenységet, ha az átlagos ipari teljesítményi szintet meg tudja haladni 

legfeljebb három éven belül, és ha az kifejezetten előnyt jelent a versenyben, és amit nem lehet mással kiváltani, 

nem áll rendelkezésre kívülről ilyen szolgáltatás. Ha legalább rövid távon a cég jellegzetességét, imázsát, 

egyéniségét jelzik a kiszervezhetőnek gondolt elemek, meg kell ezt a tevékenységet tartani. 

Ha a külső beszállítótól az várható, hogy nagyobb lesz a kiadáscsökkenés – az alacsonyabb munkabérek, a 

kedvezőbb beszerzés, a nagyobb termelésmennyiség, a kisebb tőkeintenzitás – miatt, érdemes a kiszervezést 

végre hajtani. Tovább indok lehet a kiszervezésre az, ha olyan helyszínt, gyártási technológiát vagy 

képességeket kínál a partner, melyeket nehéz lenne másutt megszerezni, vagy nagyobb gyártási kapacitást, 

nagyobb választékot produkál, mellyel színvonalasabban kielégíthetők a fogyasztói igények, és melyek így 

csökkentik az ellátási hiányosságokat. A szakértelem és a specializáció is megfelelő indok lehet az 

együttműködés átalakítására. 

6. Összefoglalás: 
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1. Szervezeti átstrukturálások egyik legfontosabb eszközévé vált a kiszervezés, és használata gyorsan terjed 

mind a mai napig. 

2. A globalizáció az egyik hajtóerő, ami kiszervezéseket szükségessé tehet, azáltal, hogy nagyon is komoly 

árverseny alakulhat ki a nemzetközi piacokon. Mindeközben a kereskedelmi liberalizáció illetve az 

informatikai és kommunikatív technológiák gyors fejlődése segítik a kiszervezéseket globális szinten. (pl. 

szervezési, távközlési megoldások) 

3. Két fő kategóriát találunk a gyártási és szolgáltatói szférákban: 1) olyan művele-tek kerülnek kiszervezésre, 

melyek az értéklánc központi magját alkotják, 2) a kiegészítő, támogató szolgáltatások kerülnek 

kiszervezése. 

4. A kiszervezésnek elviekben több előnye lehet. Ezek közül az egyik például, hogy a cégek arra 

koncentrálhatnak, amiben a legjobbak, ami lehetővé teszi a számukra, hogy a lehető legjobb szakértelmet 

használhassák fel, és közben felszámolja az őket terhelő működtetési, szervezési feladatokat. Emellett 

elősegíti a költségcsökkentést, illetve leépítési vezérelv bevezetését és a cég késleltetni tudja a kifizetéseket 

(delayering). Illetve a kiszervezés lehetősége erősíti a menedzsmenti/igazgatói irányítást. 

5. Ám van arra is bizonyíték, hogy a kiszervezés gyakran csődöt mondhat. Problé-mák adódhatnak abból, hogy 

rossz tevékenységeket szerveznek ki, rossz szerződéseket kötnek, nem tudják megfelelően irányítani a 

kiszervezett munkát, gyengül a dolgozók munkamorálja, kommunikációs problémák léphetnek fel, illetve 

nehézségek támadhatnak beszállítókkal és értékesítőkkel. 

6. Éppen ezért kiszervezéssel kapcsolatos döntéseket nagyon óvatosan, odafigye-léssel kell meghozni. Léteznek 

azok a kritériumok, melyek alapján rendszerszerűen össze tudjuk mérni a kiszervezéssel illetve házon belül 

tartással kapcsolatos érveket és ellenérveket. Ugyanígy több olyan meghatározható szempont is létezik azzal 

kapcsolatban, hogyan alakítsunk ki egy sikeres kiszervezési kapcsolatot. 

6.1. Vázlatos összegzés 

Kiszervezés 

Szervezeti újítás I. 

Kiszervezés fogalma: 

James Quinn: „az évszázad legnagyobb szervezeti és iparszerkezeti váltása‖ 

 = rendszeresen végzett tevékenységek szerződésen keresztül való kiutalása külső szervezet(ek)nek 

ha egyik országból a másikba  offshoring 

ha több területre is kiterjed  hollowing out 

Központi cég : stratégiai, tervezési, fejlesztési feladatok  „hálózati koordinátor‖ 

 ( Metro International) 

Kiszervezés mértéke: 

becslések: 

2005 – USA-ból 600.000 állás került ki 

2015-ig: 3,3 millió 

Hajtóerő: 1. globalizáció 

                2. kereskedelmi liberalizáció 

                3. telekommunikáció 

2 kategóriája : 
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 gyártási tevékenységek 

 kiegészítő, támogató tevékenységek 

        (K+F, létesítmények működtetése, humánerőforrás-menedzsment) 

Kiszervezés a gyakorlatban: 

1 átlagos call center dolgozó: 

Nagy-Britanniában 

        (10.000 – 13.000 font/hó) 

                                         

 Delhiben        (2.500 font/hó) 

Kiszervezés előnyei: 

a cégek arra koncentrálhatnak, amiben a legjobbak  piaci előnyük fejlesztésére, fenntartására  (Topsy Tail) 

közben a legjobb szakértelmet választhatják ki a piacon, hogy azok elvégezzenek más tevékenységeket 

elősegíti a költségcsökkentést 

megszüntet szervezési, működtetési nehézségeket 

 munkaügyi problémák elkerülhetők 

elősegíti a cégstruktúra hatékonyabbá tételét 

         egyszerűsítését ! 

„ Hogyan növekedjünk úgy, hogy közben kicsik maradunk?‖ 

Kiszervezés hátrányai: 

1. nem megfelelő tevékenység kiszervezése 

         kiszolgáltatottság 

2. beszállítókkal kapcsolatos problémák 

3. rossz szerződések kötése 

4. gyengülhet a dolgozói munkamorál 

5. kommunikációs problémák 

6. elvesztheti a cég az irányítást a kiszervezett tevékenységek felett (szükséges anyavállalati dolgozók 

kiküldése) 

Kiszervezés mérlegelése: 

3 dimenzió vizsgálata: 

1. Stratégiai: 

Érdemes-e házon belül tartani vagy más is végezheti az adott tevékenységet? 

2. Működési: 

cél: fejlesztési, gyártási, terjesztési idők összehangolása, lehető leghatékonyabbá tétele 
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3. Szervezeti: 

Képes-e a cég a már rögzült szervezeti struktúra átalakítására? 

Stratégiai szövetségek1 Szervezeti újítás. 

Stratégiai szövetség meghatározása: 

szervezetek közötti új együttműködési forma (1980-as évek) 

közép- és hosszú távú „stratégiai‖ társulás 

         cél miatt (együtt könnyebb, mint egyedül megvalósítani) 

eszköz a cégek számára 

         stratégiai célok eléréséhez 

        (pl. erős piaci jelenlét, költségcsökkentés, tudásmegszerzés stb.) 

Stratégiai szövetségek formái: 

3 szempont alapján osztályozva: 

1. Társak közötti szervezeti integráció 

teljes összeolvadás 

vegyesvállalat (joint venture) 

pusztán informális 

2. Jogi és tulajdonosi formák 

tőkerész-alapú kapcsolat: 

                        1. helyettes leányvállalat 

                        2. kiegyensúlyozott partnerség 

                        3. junior partner 

Stratégiai szövetségek formái: 

3. Stratégiai szándék: 

kockázati tényezők csökkentése 

technológia-csere 

verseny megelőzése, kiiktatása vagy beemelése 

állami korlátok megkerülése 

tapasztalatlan cégek nemzetközi terjeszkedésének elősegítése 

vertikális kvázi-integrációs előnyök 

Stratégiai szövetségek kihívásai: 

1. Bizalom elnyerése 

                                                           
1 Ezt a témát csak vázlatként érintettük, külön fejezet nem készült. 
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probléma  a cégek különállósága miatt 

2. Menedzsmenti szerepek ellentmondásai 

probléma  közös menedzsernek 2 eltérő célú cég érdekeit kell összeegyeztetnie (  érdekellentét) 

3. Partner-kultúrák közötti konfliktusok 

probléma  helyi szokások  univerzális szabályok 

4. Irányítás 

probléma  ki irányítsa a vegyesvállalatot? 

Globális terjeszkedés: 

multinacionális 

vállalatok (MNC) 

Szervezeti újítás IV. 

MNC: 

MNC = anyacég(ek) + külföldi leányvállalatok több országban  globalizáció jele 

2002: kb. 65.000 MNC 500.000 társvállalattal 

100 legnagyobb MNC adja a világ GDP-jének 4,3%-át 

USA, Svédország (Electrolux), Svájc (Nestlé), 

        Hollandia (Phillips), Belgium (Interbrew) 

sok kkv is terjeszkedik MNC-k módjára 

Globális terjeszkedési stratégiák: 

2 fontos elem határozza meg: 

1. Globális integráció: 

gazdaságilag jobban megérheti, 

olcsóbb munkaerő, 

márkanevet erősítheti az ilyen expanzió 

kreativitáshoz, tudáshoz juthat a cég 

2. Lokalizázió: 

helyi igényekhez igazodó speciális áru 

munkaerő szokásainak hasznosítása 

helyi sajátosságokból fakadó problémák elkerülése 

Globális terjeszkedési stratégiák: 

4 alapvető globális terjeszkedési stratégia 

Eli Lilly példája: 
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gyógyszeripari vállalat (1876 óta) 

1990 előtt 3 szervezési egység: 

        kutatás, gyártás, eladás 

1990 után a szervezeti forma átalakítása 

        2 fő dimenziója: termékek csoportja, 

                                       leányvállalatok csoportja. 

Hálózat: melyben kereszt-funkcionális csapatok 

        felelnek a két sík közötti kommunikációért 

Lilly versenyre adott válasza: 

         a saját belső hálózatának differenciálása 

Kis- és középvállalkozások terjeszkedése: 

Miért? 

olcsóbb telekommunikációs lehetőségek 

kevesebb „védett‖ piac 

KKV-k hátránya az MNC-khez képest: 

nem áll rendelkezésükre 

potenciális új helyszín, információ, 

elegendő befektethető tőke, 

tapasztalat, 

külföldi piacoknak megfelelő technológiák, 

menedzsmenti és technikai lehetőségek 

KKV-k terjeszkedésének módjai: 

1. Exportálás: „helyi kapcsolat‖ 

 a kkv keres a kiszemelt piacon 1 kapcsolatot, melyen keresztül termékeit bejuttatja a piacra 

2. Kooperatív-mód: „szövetségen keresztül‖ 

 kkv cégek közötti szövetségbe lép be, így próbálja meg kihasználni a helyi lehetőségeket 

3. Hálózati-mód. „fegyverhordozóként követés‖ 

 a kkv 1 nagyobb cég értékláncának tagjaként követi külföldre a céget 

4. Autonóm-mód: „egyedül‖ 

 a kkv egyedül kísérel meg betörni 

(Hong Kong-i kkv-k példája) 

6.2. Feladat 
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Értelmezze az Ön szerint leginkább megfelelő szervezetelméleti magyarázat segítségével a GLOBEX holding 

szomorú történetét! Az eset részletes leírását Ószabó Attila és Vajda Éva: A luxusvella nem apácazárda – avagy 

a Globex birodalom tündöklése és bukása című tényfeltáró írása in: Ószabó Attila - Vajda Éva: Tényfeltúrás , Új 

Mandátum, 2001 találja meg. (A cikk eredetileg két részben az Élet és Irodalomban jelent meg, jelenleg 

Interneten nem elérhető.) 

A Globex Holding története rövidítve2 

1989-ben Vajda László két üzlettársával megalapította a Globex Tervező és Beruházó Kft.-t Érden. A 11,9 

millió forintos törzstőke három alapító tag részéről készpénz, gépkocsi és egy Völgy utcai ingatlan beadásával 

jött létre. 1991-re az (akkor már részvénytársasággá alakult) Globex alaptőkéje már 120 millió forintra rúgott. 

Ez a legritkább esetben jelentette készpénz befizetését, általában a megfelelő jogi kiskapukat kihasználva 

különböző át- és túlértékelések segítségével növelték az alaptőkét (például üzleti kapcsolataik értéke 8,9 millió 

forint volt). A Globex tevékenységi körébe eleinte szórakoztatóipari szolgáltatások tartoztak, aminek később az 

építőipar vette át a helyét. 

Vajda László megjelenése a nagyvállalkozók között többeknek meglehetősen titokzatosnak tűnt, ugyanis nem 

lehetett tudni, hogy mivel foglalkozott korábban (Németországban). Vagyis üzletfelei nem rendelkeztek elég 

információval róla, csak az alapján tudták megítélni, amit ő mutatott feléjük. Vajda pedig ehhez biztosan értett. 

Volt üzletfelei szerint sikerült olyan légkört teremtenie, hogy a legtöbben elhiggyék, mindenhol jó 

összeköttetései vannak. Ezen kívül sokat adott a külsőségekre, a Völgy utca rezidencián (illetve később, a többi 

telephelyen is) luxus körülmények közötti fogadás várta a leendő partnereket. Vagyis sokkal többnek és 

befolyásosabbnak mutatta magát és a céget is, mint amilyen valójában volt. Emellett a megbízhatóság látszatát 

keltette, ígéretekkel, pénzintézetek garanciáival próbálta meggyőzni a befektetőket, hogy visszakapják – 

megsokszorozott – pénzüket. Feltételezhetjük azonban, hogy ha nem is az elejétől kezdve, de egy idő után már 

biztosan tisztában volt a ténnyel, hogy a rengeteg felhalmozott kölcsönt sosem lesz képes visszafizetni a cég. 

Erre utal a Németországban létrehozott vállalat léte, amely valószínűleg a pénz kimentését célozta volna (ha 

nem buknak le „idő előtt‖). 

A most leírtak eléggé rímelnek az ügynökelméletből ismert kontraszelekció és morális kockázat problémájára. 

Ebben az esetben Vajda és társai az ügynökök és a sok-sok befektető a megbízó. A szerződés pedig általában 

arról szólt, hogy a befektetők kölcsön adnak a Globex Holdingnak, amit az később kamatostul visszafizet 

(gyakorlatilag a szimpla kölcsön, a kötvények és a részvények esetében is erről van szó). A megbízók nem 

rendelkeztek pontos információkkal a Globexről és Vajdáékról, akik viszont sikeresen tartották fent a látszatot, 

hogy ők egy megbízható, fizetőképes cég. Persze tisztában voltak „valódi típusukkal‖, de jobbnak láttatták 

magukat. Így a megbízók belementek a szerződéskötésbe, „felvéve egy rossz képességű alkalmazottat‖. Illetve 

jelen esetben egy olyan alkalmazottat, aki sikkaszt a cégtől. 

A Globex azonban már az elején pénzügyi gondokkal küzdött, a kölcsönöket újabb kölcsönökkel próbálták 

fedezni – már ha egyáltalán fizettek. Ami a tevékenységi körüket illeti, ingatlanfejlesztőként osztályon felüli 

lakások építésével és értékesítésével foglalkoztak. A magas inflációhoz képest egyedülálló gyakorlatot követtek: 

rövid lejáratú bankhitelekből A Globex finanszírozta a lakások építését, és az értékesítést csak azután kezdte, 

hogy a lakások készen álltak. Miután a Globex ragaszkodott a magas négyzetméterárhoz és az egyösszegű 

készpénzfizetéshez, és az árból sem engedett, meglehetősen sok időbe tellett eladni az összes lakást. 

Legtöbbször a kölcsönök visszafizetésének határideje után. Később olyan telkeket is vásárolt, melyeken nem 

akart túladni. A különböző jogi trükköknek és túlértékeléseknek köszönhetően a számok jelentős növekedést 

mutattak. Azonban ez csak a látszat volt. 

1993 közepén került a céghez a „Globex igazi motorjaként‖ emlegetett, korábban bankszakmában tevékenykedő 

Vellai Györgyi, „akit az őt ismerők úgy írnak le, mint aki nagyon ügyes, erőszakos és gátlástalan‖. Neki nem kis 

szerepe volt abban, hogy a Globex 1993-ban holdinggá alakult. A Globex Holding alatt lévő leányvállalatok 

önállóan működtek és sokak szerint a cél egyszerűen azt volt, hogy elfedjék a likviditási válságot, illetve 

átláthatatlanabbá tegyék a működést. Itt ismét előjön a kontraszelekcióval és morális kockázattal 

összefüggésben lévő információhiány. A Globex Holding ügyfelei nem tudták követni a vállalkozás 

tevékenységét, tartozásait. Ezt kihasználva a Globex jobb színben tűntette fel magát egy megbízható, befolyásos 

és hatékony cég képét mutatva. 

A látszatot azonban nem sikerült nagyon sokáig fenntartani. Először a számukra kölcsönt nyújtó (majd a 

visszafizetésről csak álmodó) bankokkal romlott meg a Globex kapcsolata. 1993-ra már csak a Budapest Bank 

                                                           
2 Sz. Dávid összegzése, aki az ügynökelméletet látta alkalmasnak a Globex-jelenség értelmezésére: 1. megoldás. 
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és a Polgári Bank adott hitelt a Globexnek. Függetlenedni kellett tehát a bankoktól, így 1993 októberében 

megalapították a Globex Brókerház Rt.-t. Első lépésként 1994-ben zárt végű ingatlanbefektetési alapot 

indítottak Rezidencia néven. A Rezidencia befektetési jegyek kibocsátásból közel másfél milliárd forint folyt be. 

Ezek után (két évvel később) nem fizettek osztalékot, ezzel hat-nyolcezer kisbefektetőt megkárosítva, akik az 

Állami Értékpapír-felügyelethez fordultak. Végül a Globex Holding a brókercég kezessége mellett ígéretet tett a 

befektetési jegyek visszavásárlására. Ez meg is történt, de az eredeti ár töredékéért. 

A legnagyobb botrányt talán a Globex Általános Befektetési Szövetkezettel sikerült összehozni, ami kárpótlási 

jegyek „hasznosítására‖ szakosodott és arra a személyi jövedelemadóról szóló törvényben lévő joghézagra 

csapott le, amely szerint a szövetkezeti üzletrészek vásárlása után 30 százalékos adókedvezményt lehetett 

igénybe venni. A Globex Szövetkezet a kárpótlási jegyeket 172 százalékos árfolyamon számította be, cserébe 

szövetkezeti üzletrészt adott el a névérték 500 százalékáért, ami után a befektetők visszaigényelték a 30 

százalékos adókedvezményt. Az egész ügylet teljesen fiktív volt, semmilyen vagyon nem állt a háttérben. 

Időközben azonban több mint tízezer tagja lett a szövetkezetnek, akik milliárdos nagyságrendben vettek igénybe 

adókedvezményt. Erre figyelt fel az APEH, majd jelezte: nem fogad el a szövetkezeti üzletrészek utáni adó-

visszaigénylési kérelmeket (az adókedvezmény ugyanis eredetileg a mezőgazdasági szövetkezetekre 

vonatkozott volna, a szövegezésből azonban kimaradt a „mezőgazdasági‖ szó). Ebből aztán országos balhé 

keveredett, hiszen rendkívül sok embert érintett az ügy. Az APEH széleskörű vizsgálatot indított a Globex-

csoport holdudvarába tartozó cégek feltérképezésére. Ennek egyik eredménye az lett, hogy az adóhivatal 

büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettesek ellen a Központi Bűnüldözési Igazgatóságon. 

Szintén rengeteg pénzt szereztek az 1996-ban kibocsátott Globex ‘98 kötvénnyel. A papírt nagyon vonzóvá 

tették: a piacinál jóval nagyobb (30% feletti) részesedést ígértek, mindezt visszavásárlási garanciával. A 

kötvényekből egymilliárd forint folyt be. 

Ezek a példák is mutatják, hogy a Globex minden lehetséges eszközzel próbálta kihasználni a vele szerződő 

felek elégtelen informáltságát és saját magáról minél biztatóbb képet fenntartani, majd minél több pénzt 

begyűjteni. Ez sokáig sikerült is, azonban volt egy lépésük, ami sokak szemében gyanússá tette a vállalatot. 

1995-ben alaptőke-emelést hajtottak végre, méghozzá 300 millió forintról 3,1 milliárd forintra! Mindezt pedig 

úgy, hogy a Globex Tervező és Beruházó Rt. 220 millió forint névértékű részvénycsomagját a tulajdonos Günter 

Holch – 2,86 milliárd forintos, azaz majdnem tizenháromszoros értéken – ellenérték nélkül átruházta a Globex 

Holding Rt.-re. Emellett a holding mutatói meglehetősen felemás képet mutattak (1996-os eredmények): a 7,3 

milliárd forintos mérlegfőösszeghez képest a kötelezettségek együttes összege 3,4 milliárd forint volt, miközben 

az adózás előtti eredmény alig haladta meg a 300 milliót. Ugyanebben az évben 40 új ingatlan építésébe fogtak 

bele, ami a korábban említettek ellenére meggyőzte a kétkedőket, így például az OTP és a Konzumbank is 

„visszatért‖ és 300, illetve 250 millió forinttal támogatták a Globex csoportot. Ekkorra tehető a Globex Holding 

Deutschland megalapítása is (ahová később feltehetőleg megpróbáltak pénz kimenekíteni). 1997-ben pedig egy 

igen merész hároméves programmal álltak elő, mely alaptőke-emeléseket, a banki kapcsolatok szorosabbá 

fűzését és kilenc új ingatlanfejlesztési tervet foglalt magában. 

A Globex Holding a vége felé közeledve, az utolsó pillanatban is sikeresen fenntartotta a látszatott, miszerint 

befolyásos, hatékony és megbízható partner. Látványos külsőségek, jól felépített PR-kampány és a Vörösmarty 

téri Gerbaud-ház kibérlése (ide helyezték át a székhelyüket) – ezek mind a meggyőzés részét képezték. Egy 

befolyásos és a piacokat jól ismerő üzletember szerint: „hiába nem volt jó hírük, ha egy cég kellően sokat 

szerepel nyilvánosan, akkor az ember egy idő után elhiszi, hogy az egész mögött van valami‖. Hiába tartoztak 

ekkorra már egyre több mindenkinek (például nem fizették ki a nekik dolgozó alvállalkozókat), még működött a 

„csepegtetős technika‖: ahol nagyon szorult a hurok, elkezdtek kis összegekben fizetni, majd haladékot kértek – 

ezzel pedig egy időre lecsillapítva a kedélyeket. 

Sokak szerint a bukást okozó vállalkozásuk a Rózsadomb Hotel átépítése volt: a Rózsadomb tetején lévő 

egykori SZOT-szállót egy négycsillagos luxushotellé akarták átépíteni (4,5 milliárd forintért), amelyet aztán a 

Holiday Inn nemzetközi szállodalánc működtetett volna. Erre sajátos konstrukciót dolgoztak ki: a szálló 

tulajdonosával, a Hunguest Rt.-vel közösen részvénytársaságot alapítottak, amelybe a Hunguest a piaci értékénél 

jóval alacsonyabb, 800 millió forintos apportértéken vitte be az ingatlant, ráadásul még a többségi részesedésről 

is lemondott. A pénzügyi hátteret a Kereskedelmi és Hitelbank 43 millió német márkás hitele biztosította volna, 

amihez végül sosem fért hozzá a Globex, ugyanis nem teljesítette a bank által támasztott szigorú feltételeket 

(betekintési jog a bank számára, a Holiday Inn-nel kötött végleges szerződés bemutatása, a beruházás teljes 

pénzügyi és műszaki leírása). Eközben pedig az alvállalkozók már felvonultak és nekiálltak a hotel átépítésének. 

Sokak szerint ez volt az a fordulópont, amikor már egyértelműen szándékosan csalták ki a befektetőktől, 

bankoktól, önkormányzatokról a pénzt és hozzáláttak a mobilizálható vagyon Németországba menekítésének 
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előkészítéséhez. A bankok szép lassan kihátráltak a Globex mögül, közeledett az 1996-ban kibocsátott Globex 

‘98 kötvény lejárata (1,3 milliárd forintról van szó) és egyre többen támadták, jelentették fel a vállalatot a 

sorozatos nem fizetések miatt. Vagyis 1997 végére, 1998 elejére végleg megsemmisült a Globexről 

mesterségesen kialakított pozitív kép. Ekkorra már mindenki bőven elég információval rendelkezett ahhoz, hogy 

a Vajda-Vellai páros ne tudja tovább kihasználni őket. A Globex birodalma összeomlott. 

A felelősök keresése során azonban nem csak a Globex háza táján kell keresgélni: piaci szereplők szerint 

jelentős felelősség terheli a jogszabályok betartása felett őrködő állami szervezeteket. Az ÁPTF hozzáállására 

Globex ügyben többek szerint az volt jellemző, hogy a törvényeknek nem a szellemét – a befektetők védelmét –, 

hanem inkább a betűjét tartotta szem előtt. A piaci szereplők egyöntetűen állítják: ha korábban határozottan 

lépnek fel a cég ellen, meg lehetett volna akadályozni, hogy az önkormányzatok és a később Globex 2000 

kötvényt jegyző kisbefektetők pénze elússzon. Emellett számos kérdés továbbra is nyitott maradt. Nem lehet 

tudni például, hogy hová lett a hiányzó pénz. Néhányan biztosak benne, hogy a Globex vezetői a mobilizálható 

vagyon jelentős részét külföldre mentették. Mások szerint a Globex a szervezett alvilág pénzét is kezelte, ahol 

nem válogattak az eszközökben, ha tartozásról volt szó: „Vellait egy alkalommal saját Mercedesének 

csomagtartójába zárták, és addig verték a tetőt vascsövekkel, amíg vissza nem adta a pénzt‖. Biztosat erről 

viszont senki nem tud. 

6.3. Megoldás 

1. megoldás: Ügynökelmélet szerinti értelmezés 

Az ügynökelmélet előfeltevései illenek a Globex történetére: a szereplők haszonmaximalizálóként viselkedtek. 

A befektetők sok esetben azért kötöttek üzletet a Globex Holdinggal, mert az a piaci hozamoknál jóval 

magasabbat ígért. De haszonmaximalizáló (illetve inkább opportunista) volt a Globex is, mikor kihasználta a 

joghézagokat, ezáltal előnyhöz juttatva saját magát. Az aszimmetrikus informáltság is megjelenik, hiszen az 

üzletfeleknek fogalmuk sem volt, hogy a legtöbb ügylet mögött nincs valódi vagyon, és hogy sosem fogják 

viszontlátni pénzüket. Nem tudták, hogy a Globex alaptőke-emelései fiktív adatokon nyugszanak és hogy a sok 

fényűzés, külsőség ellenére a vállalat folyamatos likviditási válságban van, amit további kölcsönökkel vagy 

különböző jogi trükközéssel, kiszervezéssel próbál megoldani. Vagyis a megbízó nem tudott sokat az 

ügynökről, aki ezt kihasználva a lehető legjobb színben tűntette fel magát. Miután létrejött a szerződés, továbbra 

is aszimmetrikus informáltság jellemezte az üzletfelek helyzetét, így a Globex fenn tudta tartani a látszatot, a 

megbízók pedig nem tudták ellenőrizni, hogy ügynökük „lazsál -e‖. Az ügynök pedig nem csak lazsált, hanem 

elhitette megbízóival, hogy nagyon is jól dolgozik és holnap még többet fog termelni, mint ma. 

Látszik tehát, hogy a kontraszelekció és a morális kockázat hogyan jelenik meg a Globex történetében. Amire 

nem terjed ki az ügynökelmélet, az a környezet hatása, illetve a bizalom és üzleti etika. Az nyilvánvaló, hogy a 

befektetők nem tudták ellenőrizni a Globex működését, pénzügyi hátterét, főleg úgy nem, hogy Vajdáék minden 

erejükkel azon voltak, hogy elhitessék mindenkivel, aggodalomra semmi ok, minden rendben. Eközben pedig 

kihasználtak egy sor joghézagot, kiskaput. Ha azonban a jogi környezet nem adott volna erre lehetőséget, 

egészen máshogy alakul a történet. Ugyanez a helyzet a jogszabályok betartatásáért felelős állami szervekkel, ha 

az elején felfigyelnek a visszásságokra, megelőzhették volna, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Ez a megbízó 

ügynök probléma vonatkozásában lehetne a szerződés nagyon pontos, mindenre kiterjedő megfogalmazása, 

illetve a későbbi folyamatos kontroll. Ezek ugyanakkor szükségtelennek bizonyulnának egy olyan világban, 

ahol az üzletfelek megbíznak egymásban és nem verik át partnerüket. A Globex vezetőségét ugyanis az üzleti 

etika alapvető (és leginkább íratlan) szabályai is megakadályozhatták volna a csalások elkövetésében. 

2. megoldás: E dolgozatban kísérletet teszek arra, hogy a Globex Holding vállalatcsoport felemelkedését és 

bukását a hálózatelemzés szempontjai alapján vizsgáljam meg.3 

Bármilyen szervezetről is legyen szó, a környezet (társadalmi-, gazdasági-, pénzügyi- vagy akár jogi környezet) 

kiemelkedő fontosságú, mely azon túl hogy nagyban segítheti az adott szervezetet céljai elérésében, egyben 

határt is szab e célok elérését szolgáló eszközöknek. Tehát ahhoz, hogy minél pontosabb képet kapjunk egy 

szervezet működéséről, szükséges, hogy feltárjuk és megismerjük azt a környezetet is, melyben tevékenységét 

kifejti. „Jobban megérthetünk egy szervezetet, ha megértjük a hálózatot, melyben szerepet kell játszania” – írja 

Charles Perrow Szervezetszociológia című könyvének, környezettel foglalkozó fejezetében. Ennek szellemében 

kívánom most én is bemutatni azt a hálózatot, melybe a Globex cégcsoport illeszkedett, s amely kezdetben 

elősegítette a holding gyors fejlődését, majd végül a kudarcához vezetett. Az említett fejezetben Charles Perrow 

                                                           
3 Sz. Dániel megoldása, átszerkesztve. 
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bemutatja a „létezés nagy láncolata” elnevezésű ábrát. Én a Globex-ről rendelkezésre álló információk (Élet és 

Irodalom cikkek) alapján ezen ábra három szintjére koncentrálok, melyek: 

• a szervezet, 

• a szervezetközi kapcsolatok és 

• a szervezetek halmazának szintje. 

A Globex Holding belső szerkezete – szervezeti szint: 

A Globex birodalom egyetlen cégből, az 1989-ben alapított Globex Tervező és Beruházó Kft.-ből nőtte ki 

magát azzá a nemzetközi holdinggá, ami a 90-es évek végére lett. Az alapítók, Vajda László és Günter Holch 

voltak –  a „német kapcsolat‖ nem egyszer maghatározó szerepet kapott a Globex „ügyeskedéseiben‖. A 90-es 

évek folyamán egyre több – eltérő profilú – társaságot alapítottak a Globex égisze alatt. Az első ilyen volt a ‘93-

ban létrehozott Globex Brókerház Rt., mely – az ÉS cikk szavaival élve – a holding „pénzszerző lábává‖ vált. 

E mellett megalakult a Globex Értékpapír Forgalmazó Rt. is, majd ‘94-ben a Globex Általános Befektetési 

Szövetkezet. E három társaságnak lényegében egy fő célja volt: pénzt kellett felhajtaniuk a holding számára, 

hogy finanszírozhatóvá váljon a Globex eredeti tevékenységi köre: a luxuslakások építése. A mind nagyobb 

pótlólagos források bevonása (akár csalással vagy kétes értékű adóügyletekkel), valamint – nagyobb részben – 

az erősen kozmetikázott pénzügyi mutatók hozzájárultak a cégcsoport rendkívül gyors és látványos 

növekedéséhez. ‘93-ban csatlakozott a vállalathoz a Globex „igazi motorjának‖ kikiáltott Vellai Györgyi is, aki 

a fenti „pénzügyi lábak‖ igazgatója volt. Meg kell jegyezni, hogy mindkét „főkolompos‖ – a cikkben elhangzott 

vélemények szerint – karizmatikus, törtető, és állhatatos (egyesek szerint ellenszenves) személyiség volt, akik 

mindenáron elérték amit akartak, anélkül, hogy visszariadnának tisztességtelen eszközöktől. Azt gondolom ez a 

„vezetési stílus‖, illetve beállítottság kvázi megfelel annak, amit Charles Perrow egy helyen „intézményesített 

gondolkodási struktúrának” nevez, amely megvilágítja a kialakuló hálózat igazi természetét – esetünkben a 

Globex külső kapcsolatainak fokozatos elmérgesedését, így a kooperatív kapcsolatok elhalását, majd a holding 

magára maradását és bukását. 

1996-ban a Globex cégek sora tovább bővült: létrejött a „birodalom német hídfőállása‖ a Globex Holding 

Deutschland, és a Globex Press Rt., mely a Reform című újság kiadásával a sajtópiacon volt hivatott „tőkét‖ 

kovácsolni a holding számára – befolyásolás, illetve költségek és honoráriumok elszámolásának formájában 

inkább, mint pénzügyi értelemben. A Reform segítségével a Globex csakhamar hatalmi tényezővé vált. 

Az ÉS cikkben még egy társaság neve szerepel, melyet a Globex egy külön ingatlan-beruházási tervre hozott 

létre, nem sokkal a holding „haláltusája‖ előtt: a Kútvölgyi Ingatlanfejlesztő Kft. 

A Globex birodalmat alkotó tag-szervezeteket (az ÉS cikkek információi alapján) vizuálisan is ábrázoltam, a 90-

es évek végi, legkiterjedtebb formájában: 

 

A holdingon belüli erőviszonyokat az ÉS cikk a következőképpen jellemezte: „a koordinációért és az 

adminisztrációért felelős „vízfej‖, a Globex Holding alatt a leányvállalatok önállóan működtek‖. Egyes tag-

szervezetek eltérő tevékenységüknél (és megalakulásuk időpontjánál) fogva sem kapcsolódhattak össze 
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túlságosan szorosan, azonban a holdingon belüli különböző tőke-átcsoportosítások – az alaptőke (valódi 

pénzbevonás nélküli) drasztikus növelésének „trükkjei‖ – és a szálak összefutása a holdingot irányító (Vajda-

Vellai) kezekben mégis erős egységet kölcsönzött a cégcsoportnak. 

A Globex Holding külső kapcsolatrendszere – szervezetközi kapcsolatok és szervezetek halmaza: 

A Globex mint önálló szervezet bemutatása után a két magasabb elemzési szint bemutatására vállalkozom. 

Charles Perrow „egy képzeletbeli város egészségügyi hálózata” nevű ábrájának mintájára én is különböző 

szervezetcsoportokat igyekeztem beazonosítani, melyek a Globex cégcsoport tagjai által alkotott „mag” köré 

rendeződtek. 

Először is, a Globex eredeti profilja a luxuslakások kivitelezése és értékesítése volt, így tehát kötődött az 

ingatlan, illetve lakáspiac szereplőihez. A cikkekben két versenytársa kerül említésre a Globexnek az 

ingatlanpiacon: az OTP Ingatlan Rt. és a Binder Rt. Ugyanakkor egyedi célközönsége (orosz, ukrán és hazai 

vállalkozók) miatt – ahogy a cikkben szerepel – „sokáig a Globex volt az egyetlen, amely szinte kizárólag 

osztályon felüli lakások építésével és értékesítésével foglalkozott.‖ A lakáspiachoz kapcsolódnak azok az 

alvállalkozók is, akik az építési, terep-rendezési, stb. munkákat végezték, s akiket nem hagyott érintetlenül a 

Globex „sajátosan laza fizetési morálja‖. 

Másik, igen jelentős csoport, mellyel a Globex kapcsolatban állt, a hitelezők csoportja. Ezek legnagyobb részt 

különböző kereskedelmi bankok voltak. A cikk tanúsága szerint „a kezdeti szakaszban (1989-94 között) a 

Globex elsősorban bankhitelekből finanszírozta egyre merészebb terveit‖ – a kilencvenes évek számos hazai 

pénzintézete, mint hitelező, említésre kerül a cikkekben. A „pénzszerző lábak‖ ‘93-as megalakulása pedig már 

annak volt betudható, hogy sok bankkal megromlott a Globex viszonya. ‘97-re azután már szinte valamennyi 

pénzintézet „megégette‖ magát a Globex finanszírozásával, így aztán nem csoda, hogy a kritikus időpontban a 

bankok „kifaroltak‖ a cég mögül. A bankok között azonban egyedülálló szerepet játszott a néhai Postabank. Az 

ÉS cikke ezt így fogalmazta meg: A „nagy összeborulás‖ [...] mindkét félnek hozott a konyhára: a Globex – 

többek között kétes követelések vásárlásával – aktívan részt vett a PB mérlegének kozmetikázásában, cserébe a 

pénzintézet forrásaival az összes Globex-ügylet mögé állt.‖ A kereskedelmi bankok mellett a Globex-szel 

„lepaktáló‖ takarékszövetkezetek is súlyos veszteségeket könyvelhettek el, köztük egy (az algyői) csődbe is 

ment. 

A bankokon és takarékszövetkezeteken kívül ott találjuk azok népes sorát, akik tőkepiaci befektetőkként 

fordultak a Globex felé, kezdve az egyéni kisbefektetőktől (akik a Globex 98 és Globex 2000 kötvények 

károsultjai lettek) a vállalati befektetőkön és önkormányzatokon (Sopron, Dorog, és Bp. XI., XII. ker.) keresztül 

egészen a Honvédelmi Minisztériumig. A luxus látszatának folyamatos fenntartását fedező sikkasztások 

többmilliárdos nagyságrendre rúgtak. A kirakatpolitika csúcsa a Vörösmarty téri Gerbaud-házba való átköltözés 

volt, miközben az előző székház tulajdonosának – jellemzően a Globex pénzügyi politikájára – sokmilliós 

bérleti tartozást hagytak hátra. 

Végül fontosnak tartom még a pénzpiaci tranzakciók tisztasága és a befektetők védelme felett őrködő állami 

felügyelő szervek csoportjának elkülönítését. A Globex feltűnő sikerei egyre inkább felkeltették e szervezetek 

figyelmét és egyben aggodalmát. Ugyanakkor a Globex botrány kicsúcsosodásakor a közös, hathatós fellépés 

helyett a „kéz kezet mos‖ hárító mechanizmusok indultak be. Az ÉS cikk sugalmazása szerint hasonló 

„hanyagság‖ róható a holding könyvvizsgálójára is, bár köztük ‘97-ben megszakadt a kapcsolat. Végül a 

hitelezők százainak rohama volt az, mely végérvényesen térdre kényszerítette a Globex birodalmat. 

A Globex cégcsoport fenti szempontok szerinti hálózatát egy ábrán is összefoglaltam: 
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13. fejezet - 10. témakör: Hálózati 
szervezeti magyarázatok 

Perrow hivatkozott művében1 a hálózati megközelítést a hagyományos szervezetszociológiai modellek közül a 

környezeti koncepciók és a populációs ökológiai magyarázatok közé igyekszik besorolni és azt fejtegeti, hogy a 

hálózati megközelítés a relációk elemzése révén – tehát a megfigyelési egység nem a szervezet, hanem maga a 

szervezetközi viszony – az adott szervezeti populációról szerzünk ugyan ismereteket, de ezek a tények a 

szervezetek értékelésében hasznosulnak ( vagy magában a szervezetben) Azt, hogy egy szervezettel mi történik, 

csakis egy hálózatelemzés képes megfelelően leírni, és az ilyen elemzésnek is a szervezeti szinttől az országos 

rendszerig kell vinnie a vizsgálódást. E nélkül a szervezetek halmazának szintjén lévő mozgások, változások 

jellemző mértékben félreértelmezhetőek lehetnek. Vegyük észre, hogy ebben a megközelítésben maga a 

szervezet és nem a hálózat érdekel minket, a hálózat jellegének feltárása csak a megértésben és a magyarázatok 

megkeresésében segít. 

1. Megfigyelési szintek és színterek 

A megfigyelési egységek szempontjából a szervezeti Network-kutatások négy szintje ismert a 

szakirodalomban:2 

1. megfigyelések az egyének szintjén 

2. megfigyelések a vállalati/szervezeti szintjén 

3. megfigyelések a vállalatok/szervezetek közötti szinten 

4. egyéb megfigyelési egységek. 

Az egyének kognitív térképet készítenek a szervezetben lévő kapcsolatokról. Ebből következtetni lehet arra, 

hogy az egyén milyen pozíciót foglal el a szervezeti (informális) térben: ha az egyénnek konkrét elképzelése van 

arról, hogy ki kihez fordul(hat) segítségért, akkor van elképzelésük a hatalmi és egyéb egyenlőtlenségi 

viszonyokról is. (Krackhardt és Kilduff 1990). 

A vállalati egységek kutatása olyan esetekben merülhet fel, amikor a szervezeti egységek földrajzilag több 

helyszínen is jelen vannak. Az ilyen vállalati egységek, a személyközi kapcsolatokat illetően előbb utóbb 

autonóm működésre tesznek szert (Thompson 1967). Ha a vállalati egységeket úgy fogjuk fel, mint egy 

differenciált kapcsolatháló, akkor a kapcsolatháló-kutatások ebben az esetben az erőforrás megosztásra adhatnak 

választ, vagy a szervezeti egység működésének sikerességét/csődjét magyarázhatják. Tsai (2000) például azt 

mutatta ki, hogy azok a vállalati egységek, amelyek centrálisak az erőforrás cserét illetően, sokkal hamarabb 

létesítenek kapcsolatot az új vállalati egységekkel. A vállalati megfigyelések tulajdonképpen azt takarják, hogy 

piaci körülmények között a vállalatok mely más vállalattal létesítenek kapcsolatot (Uzzi 1996). Uzzi szerint a 

gazdasági lehetőségeket az a hálózat határozza meg, melybe a szervezet beágyazódott, s a szervezeti hálózat a 

cserefolyamatok logikája szerint működik, ami a piac logikáját követi. A hálózati kapcsolatok alakítják az 

aktorok várakozásai és lehetőségeit (a piacon). És azok a szervezetek, melyek a beágyazott kapcsolatokon 

keresztül vesznek rész a piaci cserékben nagyobb valószínűséggel élnek túl, mit azok, melyek távolságot 

tartanak egymástól. 

2. Szemelvény (1) A hálózati tőke fogalmáról (Részlet)3
 

Melyek azok a specifikus okok, amelyek Magyarországon - különösképpen a gazdaságban - mindig is 

felértékelték a történelem korszakaiban a személyes kapcsolatok, a nexusok szervező erejét? Azt állítjuk, hogy 

ez a jelenség a háború utáni gazdaságban nem csupán történelmi hagyományként élt tovább, hanem különleges 

integratív funkciót töltött be.  Az 1990 utáni „piacosodó‖ gazdasági viszonyokat vizsgálva pedig bizonyítani 

                                                           
1 Perrow Szervezetszociológia (208-232.p.) 
2 Eranus Eliza: Elméleti áttekintés (részlet)„Az emberi erőforrás menedzsment új lehetőségei, a kapcsoltháló-szempontú vizsgálatok‖ c. 

Rézler Gyula ösztöndíjas tanulmányban, 2005. 
3 Czakó Ágnes disszertációjából. 
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szeretnénk, hogy a személyekhez kötött kapcsolathálózatok terjedelmének növekedése és ezek felhasználása 

nem csökkent. 

Azok a jelenségek, amelyek a személyes kapcsolatok gazdasági életben játszott szerepével összefüggnek, mind 

külön-külön szerepelnek a gazdasági és szociológiai kutatások témakörei között: korrupció, fekete vagy szürke 

gazdaság, a patrónus-kliens viszonyok, rendies versus polgári értékek, stb.  Ezek a kutatások azonban nem 

adnak választ arra a kérdésre, mi okozza, vagy mi magyarázza azt a tényt,  hogy  ezek az egymással összefüggő 

külön-külön elemzett jelenségek egy-egy  - kulturális és/vagy földrajzi - régióban egyidejűleg és eltérő súllyal 

vannak jelen, és milyen körülmények hatására változik meg (erősödik vagy csökken) ezen személyekhez kötött 

kapcsolathálózatok gazdasági cselekvéseket integráló ereje. 

A magyar gazdaság intézményei átalakításának jelenlegi szakaszában különösen fontos lenne tudni azt, hogy a 

kapcsolathálózatok rendszerében megragadható személyes nexusok ezen új intézmények működését, szándékolt 

céljuk elérését akadályozza-e vagy segíti. A gazdaság aktorai oldaláról vizsgálva: vajon egy-egy új intézmény 

megjelenése, formálódása nem oka-e a szereplők közötti  láthatatlan és intenzív kölcsönös segítségnyújtás 

megélénkülésének. 

Coleman (1987,1990) az alábbi fogalmak segítségével kísérli meg ötvözni a racionális cselekvések elméletét a 

csereelmélettel, az igazságos elosztás elméletével és a reciprocitás normájának elvét felhasználó Gouldner-i 

(1957) gondolatokkal, miközben hálózatelemzőkre hivatkozik - Becker (1964), Lin (1982), Granovetter (1985). 

A szerző által kialakított fogalmi apparátust jól fel lehet használni - részben átértelmezve, pontosítva - a vázolt 

jelenség leírásában. A szerző szerint az alábbi tőkefajták közös tulajdonsága, hogy egyformán képesek új értéket 

"termelni", produktívak, kölcsönösen hatnak egymásra és egymással - bizonyos helyzetekben - helyettesíthetők. 

A fizikai tőke /physical capital/ minden olyan anyagi jószág, amellyel a gazdasági szereplők rendelkeznek: 

elsajátíthatják, átcsoportosíthatják, adják-veszik gazdálkodói megfontolásaik szerint. Ebből következően a tőke 

lehet pénz is, vagyon is.  A tőke nagyonis materiális, megfogható, eszközökben, gépekben, más produktív 

felszerelésben testesül meg.  A tőke a materiálisan megváltozva - elcserélik, eladják, feldolgozzák, elszállítják, 

stb. - nyeri el termelésben felhasználható formáját.   

Az emberi tőke /human capital/ mindazon ―skillek‖, képességek, készségek , vagyis tudás összessége, amely 

lehetővé teszi a cselekvő számára, hogy a helyzeteknek megfelelően, kreatív módon  tudjon viselkedni. Kevéssé 

megfogható, mert magában a személyben rejlik. 

A társadalmi tőke /social capital/ a cselekvő személyek közötti viszonyokból következő, azokból "levezethető" 

erőforrás, amelyet ki-ki emberi tőkéje szerint képes felhasználni. Még nehezebben megfogható, mint az emberi 

tőke, mert a társadalmi szereplők közötti viszonyokban rejlik. Bizonyos részei - a szereplő társadalmi helyzetére 

jellemző, hogy melyik része - elérhetőek az szereplő/k/ számára.  A szociális tőkét funkciójával definiálja 

Coleman és azt állítja, hogy a társadalmi tőke a társadalmi struktúra bizonyos vonatkozásait tartalmazza - 

például "F-connection" (Ben-Porath, 1980) azaz Families, Friends, Firms, vagy más szerveződések – vagyis, az 

egyéni vagy korporatív szereplők cselekedeteinek eredőjeként áll elő. 

A társadalmi tőke értékteremtő jellege abban áll, hogy lehetővé teszi olyan eredmények elérését, amelyek 

felhasználása nélkül nem jöhettek volna létre.  Az előző két tőkeformától abban különbözik, hogy adott formája 

bizonyos cselekvéseket tesz lehetővé, s ez bizonyos szereplőknek hasznos, másoknak haszontalan, valamint 

abban, hogy ereje, produktivitása a relációkban rejlik, amelyek megváltozása befolyásolja az eredményt. 

A társadalmi tőke konkrét megjelenési formáiként említi példaként a (1) zárt, családi, üzleti etnikai 

közösségeket, amelyeket szigorú, a bizalmon alapuló értékek vezérelnek, s ezek érvényesítése érdekében szigorú 

szankciókat alkalmaznak, (2) egymásba fonódó szerveződéseket, szervezeteket, amelyek "többlépcsősek", 

egymásra épülők lehetnek, (3) szomszédsági, üzleti, piaci stb. viselkedési normákat, amelyek az elfogadott és a 

cselekvésben követett értékeken alapulnak. 

Coleman szerint a társadalmi tőke legszembetűnőbb mozzanata az emberi tőke.  A differenciálódó, átalakuló 

struktúra megváltoztatja a relációkat és a cselekvés kereteit, vagyis a társadalmi tőke-képződés lehetőségét.  A 

differenciálódás okai lehetnek az eltérő szükségletek, a többi felhasználásra alkalmas erőforrás állapota /pl. 

kevés a pénz/, a gazdagság mértéke, a kulturális különbségek, a hálózatok zártsága, a társadalmi kontaktusok, 

nexusok szerveződésének módja.  Coleman mindehhez hozzáfűzi még, hogy a szándékolt értelme szerint 

racionális cselekvés olyan szerveződéseket teremt vagy talál meg, aktivizál, amelyek legeredményesebben 

segítik elő a kérdéses szándék megvalósítását. 



 10. témakör: Hálózati szervezeti 

magyarázatok 
 

 190  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mielőtt részletesebben ismertetnénk, hogy milyen módosításokkal fogadjuk el a fenti fogalmi rendszert, meg 

kell említenünk, hogy a társadalmi tőke fogalmát mások is használják, különféle értelemben: Az iskolai 

oktatásban, a szocializáció során megszerzett és a társadalmi relációkban meglevő szociális erőforrást 

"tőkeként" értelmezi Bourdieu /1978/, aki szemléletesen ábrázolja a "szimbolikus tőke" és a társadalmi 

struktúrában elfoglalt hely összefüggéseit. Putnam (1993) - Coleman is - a társadalmi tőkét közjószágként fogja 

fel, ami lehetővé teszi a politikai közösségek hatékony cselekvését, a demokratikus kormányzást, a polgári 

társadalom fejlődését.  A társadalmi tőke egyes vonatkozásaival, különösen az egyes tőkefajták átváltásának 

lehetőségeivel manapság igen sok politológus, szociológus foglalkozik, ennek segítségével látják ugyanis 

szemléltethetőnek a rendszerváltó társadalmak átalakulásának tendenciáit (Mateju, P.1993). 

Coleman tőke-definciói közül a fizikai tőke és az emberi tőke fogalma - úgy véljük - általánosan elfogadott 

elemeket tartalmaz, és nem okoz nehézséget ezek alkalmazása a gazdaság szereplői közötti nexusok 

elemzésében sem.  Úgy véljük azonban, Coleman a ―tőkét‖ inkább illusztratív okokból nevezi ―tőké‖-nek, mert 

amit ő tőkének nevez, inkább erőforrás, ―vagyon‖.  Tőkévé ugyanis akkor válik a ―vagyon‖, az erőforrás, ha a 

társadalmi érintkezések, cselekvés során segítségével nagyobb ―értékű‖ erőforrás, jószág, áru, társadalmi 

pozíció, stb. keletkezik.  Ilyen értelemben egyáltalán nem magától értetődő a fizikai tőke úgymond 

„kézzelfoghatósága‖ sem.  A fizikai vagyonról csak a piaci tranzakcióban dől el, tőkévé válik-e vagy sem. A 

fizikai tőke fogalma ugyanúgy elvont, mint az emberi tőkéé.  Az emberi ―tőké‖-t Coleman azért tartja nehezen 

megfoghatónak, mert az emberben benne rejlik. Szerintünk azért sem könnyű megtalálni lényegét, mert az 

emberi tehetség, adottság csak akkor válik/válhat (az ökonómiai értelmezés analógiáját használva) ―tőkévé‖, ha 

az ember képes azt kreatív módon ―új érték termelésre‖ felhasználni. Ez az érték materiális és nem materiális is 

lehet. 

A társadalmi tőke definíciója további problémát jelent.  Túlságosan általánosnak érezzük meghatározását - 

nevezetesen a társadalmi tőke személyek között létrejövő erőforrás, amely elősegíti számukra céljaik elérését 

úgy, hogy csökkenti a célok eléréséhez szükséges költségeket - ahhoz, hogy egyértelműen alkalmazni tudnánk 

elemzéseinkben.  Nézetünk szerint a coleman-i társadalmi tőke legfontosabb eleme  a társadalmi szereplők 

között meglevő, alakuló és átalakuló hálózati szerveződés, amely a hálózat egyes pozícióiban levő hálózati 

tagok számára a hálózatban elfoglalt hely önmagában erőforrást jelent/het/. Ezért a hálózati szerveződéseket 

célszerűnek látjuk a colman-i társadalmi tőkén belül elkülöníteni, önálló ―tőkerész‖-ként kezelni, amely 

természetesen kapcsolódik a Colman által társadalmi tőkének nevezett erőforráshoz. Úgy véljük, hogy a 

kapcsolati hálózatok önmaguk is képesek tőkét létrehozni és eszközként szolgálnak a coleman-i társadalmi tőke 

allokálásában.  A hálózati szerveződés az emberi tudás, képességek és készségek valóságos tőkeként 

alkalmazásával együtt hálózati tőkévé válik/válhat. A hálózati tőke olyan tőkefajta, amely a társadalmi 

kapcsolatokból, nexusokból (diádokból) és hálózatokból (triádokból ill. még több tagból álló hálózatból) 

valamint a kapcsolatokban rejlő erőforrásokból és/vagy a hálózati tagok emberi tőkéjéből tevődik össze. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a tőke-fogalom használata sokak számára zavaró lehet. A társadalmi erőforrások 

"tőkeként" való értelmezésének - nézetünk szerint - elsősorban az összefüggések megvilágításában van 

szerepe.  Volumenét, kiterjedtségét, megtérülését - mérésének és empirikus megközelítésének nehézségei miatt - 

pontosan nem lehet kiszámolni.  Ez a terminológia azonban alkalmas arra, hogy értelmes kérdéseket tegyünk fel 

a különféle tőke javak, erőforrás-féleségek közötti átváltások szociológiai feltételeivel és társadalmi hatásaival 

kapcsolatban4, illetve -  általánosabban - , hogy a hálózatok szerepét a gazdaság szereplői viselkedésében 

modellszerűen elemezhessük5.  Úgy véljük, ha a kutató korlátok között használja, a hálózati tőke fogalma 

makroszinten alkalmas a társadalmi tőke javak elosztási, termelési folyamatainak és struktúráinak újszerű, a 

ökonómiai analógiákat alkalmazó elemezésére, s ugyanakkor mikroszinten a granovetteri beágyazódás-elmélet 

(Granovetter 1985) teszteléséhez is alkalmas fogódzó lehet. 

A hálózati kapcsolatok és azok tőkeként felhasználása gazdaságszociológiai értelemben a gazdaság szereplői 

(egyének, háztartások, vállalatok, gazdaságirányító szervezetek stb.) közötti reláció-rendszerekben létezik.  E 

kapcsolatrendszerek morfológiai sajátosságainak, működésük (felhasználásuk) szabályainak és normáinak, a 

politikai szervezetrendszerbe és a kultúrába való beágyazódásuk meghatározza a hálózati tőke produktivitását és 

annak társadalmi következményeit.   

A hálózatok jellemzői - terjedelmük, széttöredezettségük, a kapcsolatok multiplexitása, a kapcsolathálózatokon 

belül az erős és a gyenge kötések aránya - természetesen befolyásolja, hogy a gazdaságban a hálózat tőkeként 

felhasználása produktív lehet-e vagy sem. A hálózat mint ―vagyon‖ értékét befolyásolja a résztvevők 

                                                           
4 A rekonverzió problémájáról  Bourdieu(1973/1978)  írt elemző tanulmányt. 
5 Coleman, Granovetter alapvető művein kívül számos kutatási beszámoló szól a piaci hálózatok működéséről például Wayne E. Baker 
(1990) és Eric M. Leifer (1990) dolgozatai. 
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hálózatokkal kapcsolatos vélekedése, a köztük kialakult kohézió, csoportjukra jellemző normák és értékek. Az 

erősebben kapcsolat-orientált kultúrákban jellemző például a nexusok ápolásának módja6. Gazdasági, 

gazdálkodási tranzakciókról lévén szó, igen fontos, hogy a többi ―vagyon‖ illetve tőkefajta - fizikai és emberi 

vagyon illetve tőke - a vizsgált gazdasági helyzetekben milyen állapotban van. 

A gazdasági kapcsolatrendszerek sokféle lehetséges morfológiai jellemzőiből csak kétféle szerveződési formát7 

mutatunk be, mivel a következőkben csak ezt a metszetet fogjuk elemezni.  Eszerint a gazdasági szféra 

kapcsolatrendszerének két jellemző szerkezeti megjelenési formája a zárt közösség és a lazán összefűzött háló, 

amelyeken keresztül a coleman-i értelemben vett társadalmi tőke elérhető. Külön foglalkozunk a 

kapcsolatokban, hálózatokban kialakuló, elfogadott csoport-normákkal, viselkedési módokkal, amelyek az eltérő 

szerveződéseken belül a hálózat produktivitását meghatározzák. 

- Zárt (családi, üzleti, etnikai, ugyanazon ideológiai elveket valló) közösségnek a szigorúan ellenőrzött 

határokkal rendelkező és a személyes bizalmon alapuló értékek vezérelte kapcsolatrendszereket nevezzük. 

Jellemző rájuk, hogy a tagság pontos definiálása és a megállapodott viselkedési elvek érvényesítése érdekében 

egyértelmű szabályokat és szankciókat alkalmaznak.  Ilyenek például Coleman (1990) művében említett zsidó 

gyémántkereskedők Jeruzsálem, Amszterdam és New York központú hálózata, a migráns középrétegek 

társadalmi szerkezete Bonacich (1973) közvetítő kisebbség elmélete vagy az etnikai zárvány munkaerő-piaci 

modellje (Light 1993). 

- Laza, egymásba fonódó személyes kapcsolatrendszerek és szervezetek (például régi osztálytársak, mai 

munkatársak vagy szomszédok gazdasági kapcsolatrendszerei, vagy rokonok alapította vállalkozások, illetve ha 

a vállalat igazgatója régi barátokat válogat bizalmas posztokra, vagy a szervezetek vezetőit, tulajdonosait 

tömörítő bizottságok, klubok vagy igazgatóságok rendszere) egyfelől az egyéni és kollektív cselekvés színterei, 

másfelől a társadalmi cselekvő szándékai megvalósításához segítenek megtalálni a hasonló értékeket valló 

társakat, akikkel a szereplők koalíciókat, szerveződéseket, formális szervezeteket hozhatnak létre. Az így 

megteremtett társadalmi tőke meghatározó eleme  a tagok coleman-i értelemben vett ―emberi tőké‖-jének 

és  kapcsolataik által ezen egyéni erőforrásokat megsokszorozni képes közös hálózati produktivitásnak. 

Legyen a hálózati tőke működésének színtere akár zárt közösség, akár csupán lazán szervezett klientúra, 

szükségképpen kialakul egy sajátos szubkultúra, a csakis rá jellemző normák, szabályok rendszerével, s az ezek 

betartatását szolgáló ösztönző-büntető intézmények rendje. Az értékek, normák, szabályok kialakulásában és 

abban, hogy mi az elfogadott érték és viselkedési mód, a "nagytársadalom" kulturális és történelmi tradíciói 

meghatározóak, de minden létrejövő hálózatban kialakulhat ettől a "makro-kultúrától" eltérő értékrend, szabály-

együttes és szankciórendszer, tehát "kistársadalmak" alakulnak ki a hálózatot tőkeként felhasználó 

kapcsolatrendszerekben. 

A hálózat maga mindaddig "holt tőke", amíg a fenti normák, szabályok, szankciók szerint a gazdasági 

tranzakciókban fel nem használják.  Ha például egy vállalkozó személyes jó barátja a kormányfőnek, ez a 

kapcsolat - amely elvileg igen jelentős hálózati tőkét jelenthet, csak akkor válik működő tőkévé, ha a kormányfő 

a társadalom írott és íratlan szabályai szerint vagy azokat megsértve tényleg előnyben részesíti (vagy bizonyos 

szankcióktól megvédi) a vállalkozót.  Természetesen latens formában is hasznosítható a hálózat: a kapcsolatra 

hivatkozva is lehet előnyökre szert tenni.  Sőt, Ilf és Petrov Osztap Bendere vagy Gogol revizora a hálózati 

kapcsolat- és tőke-orientált kultúrában és a hálózat szerepét felértékelő társadalmi helyzetekben nem létező 

hálózatot, nexusokat kiválóan tudott ―tőkésíteni‖ vagy más tőkejavakra átváltani8. 

Mint már írtuk, a társadalmi tőke a személyes kapcsolatok hálózatán keresztül érhető el az aktorok számára.  Az 

adott társadalmi csoportra, egyénre jellemző, hogy milyen társadalmi tőkerészt és milyen hálózatokon keresztül 

akar, illetve képes elérni.  A hálózati tőke elemzése szempontjából ez tekinthető a csoport vagy egyén 

társadalmi helyzetének.  E helyzet morfológiai jegyei, amelyek szorosan kapcsolódnak a hálózat által elérhető 

javak - vagyon, előnyök, pozíciók, presztízs - társadalmi értékéhez, illetve összefüggnek a cél elérésének 

költségeivel, meghatározóak a társadalmi elosztási és hatalmi-érdekérvényesítő folyamatok megértéséhez és 

méréséhez.  A hálózati tőke emberi tőke elemeinek (kapcsolatteremtési, -kezelési készség stb.) nagysága, 

minősége szintén fontos szerepet játszik abban, hogy a hálózati tőkét milyen mértékben képes az egyén vagy a 

csoport létrehozni és hasznosítani. 

                                                           
6 A mezőgazdasági vezetők közötti csereügyletekben vannak olyan érintkezési formák, amelyek a kapcsolatok ápolásának ―ceremóniái‖. A 

vezetők nemcsak akkor fordultak egymáshoz segítségért, amikor a zavarokat kellett elhárítani, hanem gondot fordítottak arra is, hogy a 
kapcsolataikat ne hanyagolják el (esetenkénti személyes látogatás, üdvözletek karácsonykor, névnapon, stb.). 
7 A társadalmi mozgalmakra, civil szerveződésekre, öntevékeny csoportok szerveződésére más formációjú lehet. 
8 A nem létező hálózati tőkével való csalás nehezebben leplezhető le, mint a nem létező fizikai tőke pl. hamis bankgarancia vagy lopott 
takarékbetétkönyv, esetleg hamis váltó vagy a nem létező tudástőke pl. hamis iskolai végzettség, hiányos nyelv- vagy szaktudás. 
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Összefoglalóan, a hálózatok és a nexusok valamint ezek tőkeként felhasználása a társadalmi tőkének egyik 

lehetséges megnyilvánulása: a szereplők egymás közötti kapcsolataikat használják fel olyan helyzetekben, 

amelyekben a kapcsolat léte valószínűsíti a cselekvő számára a tranzakció vagy kooperáció sikerét, a cselekvő 

szándékának megvalósítását. 

A hálózati tőke - csakúgy, mint a társadalmi tőke - értéket teremt, mert lehetővé teszi olyan eredmény elérését, 

amely felhasználása nélkül nem jöhetett volna létre. A hálózat és a hálózati tőke cselekvési lehetőségeket jelent. 

E potenciál produktivitása a kapcsolatrendszerekben testesül meg, s ha ez megváltozik, növekedhet vagy 

csökkenhet a hálózati tőke értékteremtő képessége.  Mivel a relációk, a szereplők, a helyzetek és a szándékok 

sokfélék, a látszólag hasonló vagy ―egyenértékű‖ hálózati tőke bizonyos szereplőknek elérhető és hasznos, 

másoknak haszontalan.   

A hálózati és a fizikai tőke közös tulajdonsága, hogy egymásra kölcsönösen hatnak és bizonyos helyzetekben, 

meghatározott feltételek mellett és költségek árán egymással helyettesíthetőek. 

A hálózati tőke „tőke-tulajdonságaira" jellemző, hogy általában nincs fizikai formája, "megtestesülése", csak 

közvetett jelekből lehet következtetni nagyságára, értékére, működőképességére. A hálózati tőke felhasználása 

során teremtett érték lehet anyagi jellegű: pénz, vagyon, termék, anyagi szolgáltatás - és nem anyagi jellegű: 

befolyás, presztízs, pozíció, bizalom. A hálózati tőkét fel lehet használni a felsorolt „értékek‖ megteremtésére és 

megőrzésére.  A hálózati tőke minden más tőkefajtává átváltható.  A gazdasági szféra jellemzője, hogy többi 

tőke produktivitásától is függ a hálózatok produktív felhasználhatósága.  A társadalmi és a gazdasági 

tranzakciók és hálózatok működése befolyásolja továbbá a gazdasági és társadalmi intézmények lehetséges 

formáinak kialakulását, működését, funkcionális megerősödésüket vagy a bennük rejlő 

diszfunkciók  szétterjedését9. 

A hálózatok léte (a társadalmi kapcsolatok rendszere) adja a tőke "termelésének‖ és transzformációjának 

lehetőségét és szabja meg alkalmazásának költségeit.  A közösségre jellemző érintkezési szabályok és 

viselkedési módok, valamint az egyetemes erkölcsi szabályok határozzák meg a hálózati kapcsolatok tőkévé 

alakításának módját, az eljárást, az "intézménnyé" alakulás mikéntjét.  A partnerek közötti személyes viszony - 

bizalom/bizalmatlanság és kölcsönösség/egyoldalúság, függés/függetlenség - szerint kell/lehet e szabályok 

közül a legmegfelelőbbet alkalmazni.10 

A hálózati tőke létrehozása és felhasználása racionális, vagyis ott és csak ott teremtődik meg (ha 

megteremthető), illetve aktivizálódik (ha aktivizálható), ahol az instrumentális cselekvés - az egyén vagy a 

csoport szándékai szerint racionális döntései - ezt megkívánja.  A szereplők kreativitásának és pozíciójának 

függvénye, hogy a hálózati tőkét milyen helyzetekben, milyen módon és mely célok elérése érdekében 

alkalmazzák. 

A hálózat maga nyilvántartja az elkötelezettségek, kölcsönös szolgáltatások rendszerét, vagyis sajátos 

"bankrendszerként" lehetővé teszi a hálózati tőke allokációját. Ennek költségei minimalizálhatók, ha a szereplők 

egymással szoros személyes közelségben élnek, vagy ha van arra alkalmas közvetítő személy vagy intézmény, 

amely összehozza a partnereket. 

A többi tőkefajtához képest a hálózati tőke sajátos jellemzője, hogy csak a (zárt) hálózat tagjai tartják nyilván11, 

a nyilvánosság számára rejtve marad.  Titkos, láthatatlan, rejtett erőforrás.  Míg a pénztőkéről (mint vagyonról, 

bankszámlákról, fizetési készségről, fizetőképességről), illetve az emberi tőkéről (mint iskolai végzettségről, 

szakmai gyakorlatról, életpályáról) szerezhetünk információkat, sőt ezekről a gazdasági ügylet során a partnerek 

sok esetben kötelezően is tájékoztatják egymást, a személyes hálózati tőkéről a kívülálló "illetéktelen" csak 

közvetett információkat szerezhet. 

Hogyan elemezhető tehát a hálózati tőke szerepe és miképpen állítható egy intézményről, hogy szerepe nagy? A 

tökéletes megoldás az lenne, ha a hálózati tőke kiterjedését más tőketípusok méretével tudnánk összevetni, vagy 

ha olyan sajátos helyzetek elemzésére lenne módunk, amelyben mérhető lenne az egyes tőkefajták szerepe. Ha a 

fenti két mérési  lehetőség adott volna, akkor nem jelentene problémát az egyes intézmények elterjedtségének 

                                                           
9Kemény István (1994) ismerteti Hajnal Istvánnak a gazdasági intézmények meghonosodásáról írt elemzéseit, melyek arra hívják fel a 

figyelmünket, hogy a kapitalizmus intézményei, az állami bürokrácia és a piac nem tudatos erőfeszítések eredményei, hanem az egyéni 

cselekvéseknek nem akart, nem szándékolt következményeinek, spontán folyamatok eredményei. 
10 A hálózati tőke működési költségeiről, a számontartás és az egyensúly biztosításának feltételeiről és korlátairól lásd a kaláka (Sik 1988) és 

a mezőgazdasági vezetők cseréi (Czakó 1984) kapcsán írottakat. 
11 A bűngazdaság hálózataiban ezzel ellenkező a tapasztalat: a maffia fejét nem feltétlenül ismerik, a konspiráció szempontjából ugyanis az a 
célszerű, ha a tagokat egymás elől is elrejtik. 
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mutatóit összevetni. Továbbra is megoldatlan marad azonban az a probléma, hogy ha pontosan meg is mértük 

egy intézmény kiterjedtségét, vajon ennek alapján állíthatunk-e bármit is az adott intézmény fontosságáról. 

Mondhatjuk-e egyáltalán, hogy a széleskörűen elterjedt intézmény egyben fontos is. 

Számunkra már az első probléma is megoldhatatlan, hiszen nem lehet számszerűen, empirikusan kifejezni a 

hálózatok valóságos kiterjedtségét például a gazdasági szférán belül, tőkeként felhasználásáról pedig inkább 

esetleges értesüléseink lehetnek, s - kutatások hiányában - nincs módunk olyan társadalmi helyzetek empirikus 

elemzésére, amelyekben a különböző tőkefajták eltérő fontosságát tudnánk mérni és összehasonlítani. 

Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy a társadalmi intézményekbe - a személyes kapcsolatok révén - 

beágyazott gazdaság problémáival foglalkozó Polányi (1976), a gazdasági cselekvés lehetséges racionális 

megfontolásait mérlegelő Weber (1992), valamint az ―alul- és túlszocializált‖ gazdasági cselekvőkkel 

foglalkozó jelenkori szerzők (Granovetter, 1990) - gondolatmenetét követve elméletileg bizonyíthatók a 

következő fejezetben felsorolt állítások. 

3. Szemelvény (2) Ipari hálózatok12
 

Az olaszországi ipari körzetek és a kisvállalkozások. Az egyes övezetben (ipari körzetben) működő kis- és 

középvállalkozások együttesen igen jelentős termelési kapacitást érnek el és képesek a világpiacon is 

megjelenni, a fejlődéshez szükséges piaci információkat, szükséges technológiai tudást megszerezni. Hogyan 

lehetséges mind ez? 

(…) 

Az ipari körzet fogalma 

Az ipari körzeteket úgy tekintik, mint jelenséget, ahol a közösség és a cégek valamilyen módon integrálódnak, 

és ahol a cégek sikere jelentős mértékben a társadalmi-kulturális kontextusban gyökerezik, melybe be vannak 

ágyazva. Becattini megfogalmazásában „Az ipari körzetek egy kulturális-földrajzi egységet alkotnak, melyek 

az emberek közösségében és a cégek együttélésében egyaránt megtestesülnek, egy természetileg és 

történelmileg körülhatárolt környezetben.‖ (Paniccia 2000.) 

Porter (Porter 1998, 199.o.) szerint ―A klaszter földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalatok és 

kapcsolódó intézmények meghatározott gazdasági területen együttműködő csoportja, melyeket hasonlóságuk és 

egymást kiegészítő mivoltuk köt össze.‖ 

Marshall ipari körzet fogalma az extern hatások kialakulásán alapul, amely abból adódik, hogy több, egyazon 

ágazathoz sorolható kisüzem koncentrálódik egy földrajzi környezetben. 

Ennek három formája van: megtakarítást eredményez, széles körű munkamegosztás jön létre az egymást 

kiegészítő tevékenységekre és folyamatokra szakosodott vállalatok között, a nem szabványos termékek közös 

előállítása lehetővé teszi az információs és kommunikációs költségek csökkentését. Végül egyfajta „ipari 

légkör‖ alakul ki, amely a szocializáció során megkönnyíti a sajátos képességek megszerzését, és a szereplők 

közti kapcsolatok révén hozzájárul az innovációk gyors terjedéséhez (Zeitilin, 1994. 15. o.) 

Beccattini és Marshall definíciójának közös eredete van. Marshall szerint az extern hatások előnyei az azonos 

iparág egy területen történő koncentrációjából származnak. A termelés speciális fázisokra osztásának, a piacok 

megismerésnek, a képzett munkaerő számára munkahelyteremtésnek előnyeit említi. Speciális szolgáltatások, 

támogató intézmények és infrastruktúra fejlődés a további pozitívumai az ilyen övezeteknek. Az ipari körzetek 

fogalmának három fő dimenziója tehát: 

• a vállalatok közötti munkamegosztás, mely magas szintű termelékenységet és rugalmasságot okozva. A 

magas specializáció segíti elő a hatékonyságot 

• egyedi miliőt is jelentenek, melybe a helyi bankok, a kereskedelmi ügynökségek, a vállalkozásfejlesztési 

ügynökségek, és a K+F területén történő együttműködés is beletartozik 

                                                           
12 Csikós Erika: Kisvállalkozások Olaszországban c. BKÁE szakdolgozatának egyes részletei, 2002 , (Szakszeminárium-vezető: Czakó 
Ágnes) 
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• naprakész információk a technológiai újításokról, piaci helyzetről horizontális síkon, vertikális szinten 

pedig egységes egészként lépnek fel a beszerzésnél és az értékesítésnél egyaránt. (Imreh 6. o.) 

Összességében az ipari körzet „versenyelőny halmazt‖ jelent az ott működő vállalatok számára. A Harmadik 

Itália sikere két tényező kombinációjából ered: az endogén források- hagyományok, emberi tényező- 

korszakos jelentőségű felértékelődéséből és azok helyes irányban történő továbbfejlesztéséből. (Zsinka13, 

136. o.) 

Az ipari övezetet inkább mint típust kell meghatározni, hiszen mindegyike számos egyedi jellemzővel 

rendelkezik. Közös jellemzőit Marshall (1925) fogalmazta meg pozitív extern hatások, külső gazdaságosságok 

címszó alatt. Így az ipari körzet olyan azonos iparágban tevékenykedő vállalatok területi koncentrációját jelenti, 

amely lehetővé teszi helyi szakképzet munkaerő kialakítását és foglalkoztatását. A vállalatok térbeli közelsége 

elősegíti az innováció gyors fejlődését is. 

Az ipari körzetet Bianchi és Pietrobelli (idézi Kopasz 2001. 30. o.) szerint az egymással földrajzi közelségben 

lévő vállalatok és intézmények rendszereként határozhatjuk meg, melyben a szereplők egymás közti kapcsolatait 

informális normák hatják át. Az ipari övezet vállalatai a termelés egy-egy fázisát végzik, melynek alapja a 

független vállalatok egymás közti széleskörű kapcsolatrendszer. Ezeket a kapcsolatokat helyi szintű 

intézmények támogatják. 

Az ipari körzetek jellemzői (Forrás: Dusek 1999. Idézi: Simonyi14 2001. 9. o.) 
 

Jellemző településnagyság kicsi és közepes nagyságú városok és környékük 

Vállalkozások hálózatokba szerveződés közös szolgáltatások 

szervezése verseny és együttműködés együttes 

jelenléte rugalmas termelési rendszerek a vertikálisan 

egymásra épülő munkafolyamatok megosztása gyors 

termék és technológiai innováció jelentős az 

alkalmazott K+F tevékenység magas vállalkozási 

aktivitás, könnyű piacra lépési feltételek védelem a 

nagyvállalatok hegemóniájától jó munkaadó-

alkalmazott kapcsolat vállalkozók egymás iránti 

bizalma 

Munkaerő övezeten belül rugalmas, könnyen változtat 

munkahelyet hagyományos szakértelem folyamatos 

tanulás munka közben kiterjedt részmunkaidős 

foglalkoztatás magas munkabérek szorgalom, 

munkaszeretet, hivatástudat 

Infrastruktúra magas színvonalú kommunális infrastruktúra jó régiók 

közötti infrastruktúra 

Önkormányzatok döntési önállóság gazdasági kérdésekben 

együttműködés a vállalkozásokkal vállalkozók segítése 

telekkijelöléssel, ingatlanbiztosítással gyors és 

szakszerű ügyintézés közös szolgáltatások 

Kultúra magas megtakarítási és befektetési hajlandóság erős 

helyi társadalmi kapcsolatok helyi hagyományok, 

ünnepek rendezvények lokálpatriotizmus, hazaszeretet 

széles középosztály, kis társadalmi különbségek 

                                                           
13 Zsinka László (1996): Egy regionális sikermodell: a "Harmadik Itália fejlődésének sajátosságai. In: Zsinka László (szerk): Modernizáció 
és regionalitás : A külpolitika térbeli összefüggései. BKE Közszolgálati Tanulm. Közp., Budapest. p. 124-139. o. 
14 Simonyi Ágnes (2001): A vállalkozásfejlesztési politika tapasztalatai és hatásai Olaszországban, (The experiences and effects of small 

business development policy in Italy) in: A kis- és középvállalkozások állami támogatásának formái és módszerei, (Methods and forms of 
developing small firms) eds.: Szirmai Péter - Mészáros Tamás, Budapest University of Economics, Budapest. 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&no_cache=1&tx_efcointranet_pi1%5bpuid%5d=19209&tx_efcointranet_pi1%5bview%5d=details&tx_efcointranet_pi1%5bfomenu%5d=publikaciok&tx_efcointranet_pi1%5bcusman%5d=lzsinka
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intenzív egyesületi élet 

Oktatás magas színvonalú alapoktatás iskolák és vállalatok 

együttműködése a szakképzésben 

Vállalati hálózatok és klaszterek eltérő jellemzői 
 

 
Hálózatok Klaszterek 

Tagság Meghatározott (zárt tagság) Nyílt szerveződés 

Együttműködés alapja Szerződéses kapcsolatok Szociális értékek 

Együttműködés jellege Együttműködésen alapulnak Együttműködésen és versenyen 

alapul 

Kohézió Közös üzleti célok Kollektív vízió 

Résztvevők Vállalatok Vállalatok, intézmények, szakmai 

szervezetek 

Forrás: Rosenfeld (2001) alapján szerkesztette Imreh Szabolcs 

(….) 

Történeti áttekintés: Olaszországnak az egységes állam megteremtése óta az északi és déli területek eltérő 

fejlettségének problémájával kellett szembenéznie. Míg az észak-keleti tartományokban (a Milano – Torino - 

Genova háromszögben) a tömegtermelésen alapuló klasszikus iparosodás és az urbanizáció kezdett 

kibontakozni, addig a déli területeken a 19. század közepéig a feudális nagybirtok volt a meghatározó. Az északi 

területeken megtermelt áruknak azonban jó felvevőpiacot és olcsó munkaerőt kínált. (Simonyi 2001. 11. o) Az 

1970-es évtizedet válságok sorozata sújtotta. Az 1973-as olajárrobbanást 1979-ben egy újabb mélypont követte. 

Az okok között – sokak szerint - szerepelt a túlzott kormányzati beavatkozáson alapuló keynes-i 

gazdaságpolitika is. 

A nagy termelési rendszerek válságba kerültek, amelyből a kiutat a túlközpontosított szintek decentralizálása 

jelenthette az egyik kiutat. Így a lokális hálózatot alkotó rugalmas és specializált vállalatok indultak 

virágzásnak. Annak ellenére, hogy ez egy világgazdasági válság volt, egyes országokat, mint pl. Japán vagy 

egyes térségeket kevésbé, vagy csak alig érintett. Ez az olaszországi körzetek esetében különösen érdekes, mivel 

itt a hagyományos gazdasági ágazatokban (gépgyártás, ruha- és textilipar, bőr- és cipőgyártás, bútoripar, 

kerámiaipar stb.) indult meg a növekedés. 

A válság tüneteivel éles ellentétben állt a vállalkozások számának gyorsuló növekedése. Az olasz 

kisvállalkozásokkal kapcsolatos hetvenes és nyolcvanas évekbeli fejlődési tapasztalatok által bizonyossá vált, 

hogy a korábban hanyatlásnak indult kisüzemi forma újra életképes lett. (Simonyi 2001. 6. o.) Az ipari 

foglalkoztatottak száma a hetvenes évtizedben 11%-kal, a vállalkozásoké pedig jóval nagyobb mértékben 34%-

kal bővült. Ez a kisvállalkozások szerepének felértékelődésére utalt, amelyek más fejlett országokhoz hasonlóan 

a szerkezet átalakítás fontos hajtóerővé váltak. A hetvenes évek elején az ipari foglalkoztatottak 28,6%-az, a 

végén már 34,4%-a dolgozott húsz főnél kisebb létszámú vállalkozásokban. Ez a gyarapodás azonban nem a 

tradicionális kisipari, kézműipari foglalkozások megerősödését jelentette (a két fő alatti vállalkozások aránya 

ugyanis csökkent), hanem egy dinamikus kisvállalati forma elterjedését (Honti Idézi: Zsinka 130.o.) A 

regionalizálódás elősegítette a hagyományokhoz való visszatérést, ugyanakkor jól illeszkedett a hetvenes évek 

decentralizációs folyamataihoz is. 

Piore-Sabel szerint „a válság a tömegtermelés, illetve gazdaságszervezési és technológiai paradigmája 

kríziseként írható le‖. (Idézi: Spéder 1994 199.o) Az évtizedekig hatékonyan és nyereségesen működő 

tömegtermelés a társadalmi környezet átalakulása következtében funkcióját vesztette. A 60-as évek végétől 

olyan társadalmi differenciálódás kezdődött, melyhez kedvező körülményeket teremtett az egyre növekvő jólét, 

és biztonság. Ennek eredményeképpen individualizálódott a társadalom, ami ugyanilyen hatással volt a 
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keresletre is, hiszen az életmód és annak változása a fogyasztás változásában nyilvánul meg, majd ez vezetett a 

tömegtermékek piacának beszűküléséhez, a tömegtermelés rendszerének válságához. (Spéder 1994.) 

A hetvenes évek elejére pedig világossá vált, hogy Olaszország fordista-taylorista iparszervezési elveken 

nyugvó egyre nagyobb termelési koncentrációkat létrehozó hagyományos ipari agglomerációja elérte 

növekedési lehetőségeinek maximumát. Az érintett területek sikeressége egy konkrét történeti helyzetben 

jelentkező társadalmi kihívásra adott adekvát gazdasági válasznak tekinthető. Az említett társadalmak képesek 

voltak megfelelően reagálni a gyorsan változó keresletre. 

A multinacionális nagyvállalatok globális termelési stratégiája mellett fejlődő kis- és középvállalatok hátterét a 

kisebb régiók kultúrája, emberi erőforrásai adták. Ezen két gazdasági forma fellendülése egymás mellett, 

egymásra támaszkodva ment végbe. Termelési és piaci kapcsolatrendszerük azonban változatos képet mutat. A 

nagyvállalatok beszállítói hálózatuk kiépítésével kisvállalatok ezreit hívták életre. (Simonyi 2001. 6. o.) 

3.1. A harmadik Olaszország 

Olaszország fejlődését mindig is az északi és déli területek kettőssége jellemezte. Az Észak-Dél hagyományos 

duális olasz fejlődési úttól eltérően Közép-Olaszországban egészen másként alakult a növekedés, igaz ez már a 

20. században történt. Olaszország a 70-es évek elejétől a 80-as évek közepéig a négy nagy európai gazdaság 

közül a leggyorsabb gazdasági növekedést mutatta, (Best Idézi: Spéder 1994. 204. oldal) amely leginkább ennek 

a középső, északkeleti terület dinamikus fejlődésének köszönhető. Ennek növekedése nemcsak az olaszországi 

átlagot, hanem Észak-Nyugat fejlődési szintjét is meghaladta.(Bellandi Idézi: Spéder 1994. 204. o.) A déli 

területek Mezziogiorno nélkül nem tudták elképzelni az egységes Olaszországot. Az egyesülés érdekében 

azonban foglalkozniuk kellett az elmaradottság problémáival. Az elmaradott déli vidékek problémái az olasz 

nemzeti tudatban kialakították a „két Olaszország‖ koncepcióját.(Zsinka) 

Az első modernizációs csomópontok, majd a belőlük kialakuló nagy iparvidékek is Északnyugat 

Olaszországban, pontosabban a Torino-Genova-Milánó háromszögben alakultak ki. A harmadik Itália 

gazdasága hagyományosan mezőgazdasági jellegű. A termelés alapegységét a kisbirtokok jelentették, melynek 

művelői legtöbb esetben csak bérelték azt. Az Észak-Közép Itáliában kezdődő lassú iparosodás felszívta a 

mezőgazdasági munkaerőt, mely a megélhetés mellett szakismeret megszerzését is lehetővé tette a munkások 

számára. Ez utóbbi akkor vált fontossá számukra, amikor munkaadóik a kereslet csökkenéséből adódó 

termeléskiesést ideiglenes decentralizációval szerették volna megoldani. Ennek eredménye azonban a 

kisbirtokosi, kézműves hagyományokkal rendelkező alkalmazottak végleges önállósodása lett. 

A Harmadik Olaszországban a kisvállalati fejlődés főként a tradicionális iparágakban tevékenykedő 

cégekből kiépült ipari övezetek formájában ment végbe. A korszerű, világpiacra is termelni képes kis- és 

középvállalkozói kör olyan városias mezőgazdasági területeken alakult ki (pl. az észak-keleti, adriai régióban, 

Venetoban és Friuliban, Emilia- Romagnaban, Toscanaban, vagy Umbriában), ahol a kisvárosi fejlődés és az 

agrártermelés mellett kialakult a családi gazdálkodási rendszeren alapuló kisiparos, kézműves termelő réteg. 

Ezeknek a vidéki kisvárosoknak olyan szolgáltató központjai voltak, mint ipari- és középiskolák, bankok, 

biztosítók, könyvtárak, melyek segítették a modernizáció terjedését. 

Ezekben a kisvállalkozói övezetekben még ma is megtalálható a verseny és az együttműködés egyensúlya, 

hiszen ezek a vállalkozók felismerik, hogy a tartós partneri viszonyokkal és az újítások átadásával inkább lehet 

előbbre jutni, mint a rövid távú előnyök megszerzésével. „Mindez olyan helyi társadalmi kapcsolatrendszer, 

helyi „szubkultúra‖ terméke, amelyben nemcsak a gazdasági célok, hanem a környezet, a település, a helyi 

társadalom felemelkedésének céljai is tartósan összefűzik az embereket.‖ (Simonyi 2001. 14. o.) Prato például a 

textiliparra, Sasuolo a kerámia-, Poggibonsi a bútoriparra szakosodott. Ugyanakkor a tradicionális iparágak 

mellett a kisvállalkozások megjelentek a csúcstechnológiai iparágakban is. 

3.2. Dél-olaszországi vállalkozásfejlesztés 

A dél-olaszországi vállalkozások virágzása nem volt olyan akadálymentes, mint az északi és közép-olaszországi 

területeken. A helyi szintű kormányzás instabilitása, az ingatag helyi adminisztrációk, az együttműködés 

hagyományainak hiánya voltak a legfőbb akadályok. A nyolcvanas években azonban kezdtek kialakulni a 

kisvállalati együttműködések, ezért a kilencvenes években elindultak az un. „területi paktumok‖, melyek az 

infrastrukturális, oktatási, szociális és munkaerő-piaci beruházásokon keresztül segítették a térség fejlődését. 

A dél-olaszországi kisvállalkozások az élelmiszer feldolgozás, a ruha- és bőripar, a faipar és a 

márványmegmunkálás iparágaiban jeleskednek. Az élelmiszeripari övezetek leginkább Campaniában és 
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Szicíliában találhatóak meg. A bútoripari kisvállalkozók Nápolyban, Avellinoban és Teramoban találhatóak 

meg, míg a bőrfeldolgozók és a cipőipari vállalkozók Bari és Lecce térségében, a ruha és textilipar pedig 

Pugliaban, Moliseben és Campaniában. Az élelmiszer-, a ruha- vagy cipőipari kisvállalkozások igen 

versenyképesnek bizonyultak, melyek a kilencvenes évekre már országos és nemzetközi elismertségnek 

örvendtek. A közép-olaszországi körzetekhez hasonló utat jártak be a piaci és műszaki fejlesztési információk 

áramlása és a képzett munkaerő áramlása tekintetében, versenyképességük azonban többnyire az árban 

jelentkezik, nem a magas minőségben. Köszönhető ez az olcsó munkaerőnek. (Bodo-Viesti Idézi: Simonyi 

2001. 20. o.) A déli területek fejlesztési politikájának szereplőit Capriati (izézi: Simonyi 2001. 21. o.) az alábbi 

négy csoportba sorolta: 

Innovációt és műszaki technológiai fejlesztéseket megvalósító konzorciumok, vállalatok közötti 

együttműködést, munkamegosztást és információáramlást serkentő iparági szövetségek, a vállalatok belső 

funkcióihoz szükséges minőségbiztosításban, szakképzésben, anyaggazdálkodásban segédkező intézmények, 

környezeti feltételek biztosítására szolgáló innovációs parkok. 

A dél-olaszországi kisvállalkozás fejlesztési politikának a munkaerőpiac feszültségeivel, a munkanélküliséggel, 

és a fekete foglalkoztatással kell megküzdenie. 

Ezek a kisvállalkozások a kezdeti stádiumban erőteljes fellendülést, nyereséges termelést produkálnak, később 

azonban csökkennek ezek az eredmények. Magas a mortalitásuk és alacsony a termelékenységük. 

Önfinanszírozásuk és hitelképességük is alacsony színvonalú. (Banca di Napoli Idézi: Simonyi 2001. 22.o) A 

„területi paktumok‖ ennek megfelelően inkább adókedvezményekkel, hitelekkel, logisztikai támogatásokkal, 

technológiai és szervezeti innovációkkal támogatják ezeket a körzeteket. 

A földrajzi távolság és a kulturális különbségek ellenére a vállalkozásfejlesztési politika részét képezi az északi 

és a déli kis- és középvállalkozások együttműködésének elősegítése, a nemzetközi piacokra való kijutás és a 

fejlesztési információcsere érdekében. 

3.3. A kisvállalkozások csoportosítása 

Brusco (1982) a piaci munkamegosztásban elfoglalt helyük és partneri viszonyaik alapján az alábbi négy 

csoportba sorolta a kisvállalkozásokat: 

3.3.1. Hagyományos kisvállalkozások 

Olyan kisiparosok, kézművesek és kereskedők, akik a szolgáltatásuk valamennyi részét maguk végzik. 

Leginkább csak a helyi piacok igényeit elégítik ki. Fennmaradásukban, a helyi piac megfelelő ellátottsága miatt 

az állam, helyi önkormányzatok támogatását élvezik, amely adókedvezmények és hitelnyújtás formájában 

jelenik meg. A nagyobb vállalatokkal esetleg bedolgozói kapcsolatba kerülhet, ugyanakkor képes önállóan is 

kielégíteni a helyi igényeket. Teheti ezt mivel a keresleti ingadozásokra gyorsabban tud reagálni, mint a nagyok. 

Munkaerőt leginkább a családból használ. 

3.3.2. Nagyvállalatok bedolgozóiként tevékenykedő vállalatok 

Specializált termelésükkel, alacsony bérköltségeikkel és a kis létszámból adódó rugalmas munkaerő 

felhasználásuk teszi őket vonzóvá a nagyvállalatok számára. Előfordulhat, hogy a nagyvállalatok 

alkalmazottaiból jön létre egy-egy ilyen vállalkozás, melyet a nagyvállalat eszközökkel, gépparkkal, képzéssel 

segítve őket. Az alkalmazottak két típusát különbözteti meg. Az egyik a képzetlen csoport, amely betanított 

munkát végez, a másik pedig szakmai képzéssel vagy csak gyakorlattal rendelkező, de hozzáértő alkalmazottak 

köre. Ebből a bedolgozói státuszból könnyen az innovatív vállalkozói típusba kerülhet saját termékek vagy 

szolgáltatások kifejlesztésével. 

3.3.3. Innovatív kisvállalkozások 

A saját maga által kialakított igények vezérlik termelőtevékenységét. Míg előbbiek közül a hagyományos 

kisvállalkozás a helyi piac igényeit elégíti ki, a bedolgozó cég a nagyvállalat megbízása alapján cselekszik. 

Termékeit és szolgáltatásait magas színvonalon kínálja, mind műszaki, mind szakmai tudás tekintetében. 

Megrendelői nagyvállalatok, melyekkel partneri és nem alárendelt viszonyban van. Rugalmas szervezet 

jellemzi, mely mentes a hierarchikus elemektől. Különös jellemzője, hogy megrendelői nem biztos, hogy 

konkrét termékeket igényelnek, hanem egy adott probléma megoldását kérik. 
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3.4. Ipari körzetek 

Egy adott földrajzi egységen belül, többnyire olyan kisvárosok, vagy közepes centrum közelében alakulnak ki, 

ahol hiányzik a nagyvállalat. Az önálló kis cégek egymással együttműködve hoznak a tömegtermeléssel azonos 

eredményt. Ezek a kis cégek meglepő teljesítményre képesek. Prato körzetében például a textilműhelyekben 

összesen 50 ezer ember állította elő a kilencvenes évek elején az Európai Közösségek kártoltszövet-

termelésének felét, és számos más terméket is előállított az átlagosan ötfős vállalkozásokban. (Simonyi 2001. 9. 

o.) A területi koncentráció nem jár együtt a szervezeti, irányítási központosítással. 

Bramati és Scarpinato (idézi Simonyi 2001) 414 céget vizsgált meg és az alábbi csoportokat vélte felfedezni: 

• fiatal, feltörekvő vállalkozások, 

• nemzetközi piacokra termelő vállalatok, 

• csoport vagy hálózatok keretében tevékenykedők 

• alárendelt bedolgozók 

Dél Olaszországban egészen a kilencvenes évekig a hagyományos kisvállalatok túlsúlya volt a jellemző, csak 

néhány kisvállalkozás vált a nagyvállalatok bedolgozójává. Az északi területeken inkább a függő helyzetben 

lévő, nagyvállalatoknak bedolgozó vállalkozások a meghatározóak. A közép-olaszországi, és észak-adriai 

területeken alakultak ki az ipari övezetek és itt található az innovatív vállalkozások nagy része is. 

3.5. A rugalmas specializáció 

A termelés alapegységét főképpen kicsi, de közepes üzemek is alkotják, melyek azonos iparágakban 

tevékenykednek és egymással horizontális kapcsolatban vannak. Ezt a kapcsolatot a verseny és a kooperáció 

egyaránt áthatja. Mivel a kisvállalkozások méretükből adódóan nem tudnak betölteni bizonyos üzemgazdasági 

funkciókat, mindenképpen szükségük van az együttműködésre, főként a kutatás-fejlesztés, a piackutatás, és 

egyéb információszerzés területén. Az ipari övezetek versenyképességét a kutatók gyakran magyarázzák az 

övezeti vállalatok közötti kiterjedt kooperációval. 

Az együttműködés egyik lehetséges formája például a közös non profit cég létrehozása önkormányzati 

támogatással. E kooperáció legfontosabb jellemzője a relatív függetlenség. Ezekben a körzetekben ugyanis 

nincs egy olyan nagy vállalat, amely ágazati szintű teljes irányítást tudhatna magáénak, ezáltal csupán 

beszállítói szerepre kényszerítve a kisvállalkozásokat. Így a relatív függetlenség abból adódik, hogy egy 

vállalkozó több beszállítóval, a beszállítók pedig több megbízó vállalkozással állnak kapcsolatban. A gyorsan 

változó keresletből adódik, hogy a termékek életútja rövid, a gyors sikerek után gyors hanyatlás következik. A 

hirtelen növekvő keresletre adható gyors megoldás a még több kisvállalkozás bevonása az adott tevékenységbe. 

A termelés azonnali bővítésének igénye így mindig a beszállítói hálózat átrendeződésével járt. Előfordulhat, 

hogy azok a vállalkozók, akik egy ideig alvállalkozóként dolgoztak, később fővállalkozókká váltak. A 

sikeresebb cégek nagyobb jövedelmezőséget értek el, de a kevésbé sikeresek számára is megélhetést biztosít(ott) 

a rendszer, mely így képes hosszabb távon fennmaradni. A rugalmas specializáció rendszerében a kisvállalatok 

kölcsönös függősége kihat a minőségre is, hiszen ez nem egy nagyvállalat, amely a termelés valamennyi fázisát 

ellenőrizni tudja. Egy-egy beszállító termékének minősége függ a többi beszállító által készített alkatrész, vagy 

részegység minőségétől. A kooperáció továbbá biztosítja a versenyfeltételeket is. Ebben a termelési 

környezetben ugyanis nincs lehetőség a többi versenytárs kiszorítására. Ez a rendszer ugyanis nem hagyja 

érvényesülni a monopolizációs tendenciákat magában hordozó egyoldalú árversenyt. Az innováció folyamata is 

egészen másként zajlik, mint a tömegtermelési  rendszerben. Utóbbiban külön osztályok, kutatók csoportja 

foglalkozott az újabb termékötletek kidolgozásával. A rugalmas specializáció rendszerében a termék 

létrejöttének minden fázisában jelen van az innováció. Az új termékek így az állandó résztermék innováció 

eredményeképpen születnek meg. (Spéder, 1994. 201-203. o.) 

Signorini (hivatkozza Kopasz 2001.36. o.) Prato körzetében végzett vizsgálatának eredményei is alátámasztják, 

az „övezeti hatást‖, amely az ipari körzetben működő kisvállalkozások versenyképességi előnyét jelenti, 

magasabb termelékenységet és profitrátáját a nem övezeti vállalkozásokkal szemben. 

A rugalmas specializáció jellemzőit Piore-Sabel (1984) az alábbiak szerint csoportosította: 

• rugalmasságot és stabilitást nyújt a vállalkozásba kezdőknek és azok foglalkoztatottainak, 
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• az együttműködés és a verseny egyensúlya, előbbi az információk, szakmai, műszaki ismeretek, innováció 

egymás közti terjesztését utóbbi pedig a minőségi és nem az árbeli versenyt jelenti, 

• preindusztriális és posztindusztriális elemek keveredése, mely a családi vállalkozások, a munkahely és 

lakóhely egybeesése, a társadalmi kontroll, a helyi közösségi kultúra melletti legkorszerűbb technológia 

alkalmazása. 

A körzetekben ténykedő vállalatok közötti együttműködés alapjait kutatva felmerül Axelrod elmélete, mely 

szerint adott feltételek esetén bizalom nélkül is kialakulhat kooperáció akár ellenséges felek között is. Gambetta 

szerint ugyanakkor, ha a minden fél számára előnyös az együttműködés, akkor is adódhatnak buktatók. Fontos, 

hogy a felek tudják egymás indítékait és legyen köztük bizalom. A kutatók között többnyire egyetértést 

találhatunk abban, hogy a résztvevők cselekvéseit a helyi társadalmi és intézményi környezetbe ágyazottan lehet 

csak vizsgálni. Eltérést abban tapasztalhatunk, hogy néhányuk a történelmileg kialakult helyi kapcsolatokra, míg 

mások a támogató intézmények szerepében látják a vállalatok közötti együttműködés erősségét. A múlt századi 

részművelés, kisbirtokrendszerre visszavezetett elmélet az előbbire példa, s ehhez kapcsolódóan az olasz nagy 

családok összetartó ereje is. (Kopasz15 2001. 40. o.) 

Az ipari övezetek közül Emilia-Romagna kiemelkedő sikereket ért el. A régió több ipari övezetből áll. Itt a 

vállalkozások többsége (75%) 10 főnél kevesebbet foglalkoztat. A kisvállalkozások nem nagy cégek 

alvállalkozói, bár sokan így kezdték. (Amin 1989) A kisvállalatok hálózatára itt is jellemző, a vertikális 

integráció alacsony szintje. Piemont és Lombardia tartományban ugyanakkor a kisvállalatok fejlődése más 

irányt mutat, mivel itt a nagyvállalatok alvállalkozóiként tevékenykednek. A vezető vállalat tartja kézben a 

terméktervezést, összeszerelést, az elosztást. Veneto tartományban például a Benetton felügyeli a termelési 

folyamat egészét. Az ipari övezetek vizsgálói azonban arra figyelmeztetnek, hogy a kisvállalkozásokat és 

hálózataikat a nagyobb cégek felvásárlási szándéka fenyegeti. 

A gazdálkodó család jövedelemszerző stratégiája nem elsősorban a racionális profitmaximalizálásra, hanem 

számos helyzetben inkább az egy háztartásban élők összjövedelmének stabilizálására irányul. A családok 

különösebb nehézségek nélkül képesek új családtag munkába állítására, vagy a munkaidő meghosszabbítására, 

ha szempontjaik úgy kívánják. A hagyományos családi gazdálkodás így biztosította az alacsony bérköltséget, 

ami fontos előnnyé vált a felhalmozás első szakaszában. Ugyanakkor az önálló vállalkozásba kezdő családtag, 

kudarca esetén visszatérhet a család nyújtotta biztonságba. 

A családi kisvállalkozások előnyei már a vállalkozás alapításakor megmutatkoznak. A háztartás telephelyet 

biztosít, valamint a gépek és felszerelések beszerzéséhez szükséges tőke nagy részét is a családi kassza 

biztosítja. Avagy, ha a szűk családi kör nem teszi ezt lehetővé, akkor a tágabb rokonság is kölcsönözhet. Így a 

banki hiteleknél egyszerűbb, gyorsabb, és olcsóbb a kezdeti finanszírozás. Az egyik legtöbbet említett, de 

vitathatatlan előny a kereslet ingadozásaira történő gyors reagálási képesség, hiszen a családtagok bármikor 

munkába állíthatók. (….) 

3.6. Ipari körzetek dinamizmusa és a központi vállalatok 

Az olasz ipari rendszert hagyományosan a kisvállalkozások túlsúlya jellemezte. Az 50 alkalmazottnál 

kevesebbet foglalkoztató cégek 98%-os arányt képviselnek az ipari cégek teljes számából. Az átlagos méret az 

ipari cégek esetében az 1970-es évek óta csökken. Méretük ellenére a kis cégek export kibocsátása majdnem 

ugyanolyan arányú, mint a legnagyobb cégeké. Az olasz gazdasági struktúrát mindig is a kis cégek uralták. 

A múlt század elején kezdtek kialakulni nagyobb cégek, és az állam segítette őket, hogy egy korai 

monopolisztikus állapot alakuljon ki egy olyan gazdasági környezetben, amelye még mindig a mezőgazdasági 

tevékenység uralt és a hazai piacot védték a külföldi versenytől.  A háború utáni iparostásnak köszönhető a 

kisvállalkozások kialakulása és elterjedése. Néhányuk alvállalkozó nagyobb cégekhez, sokuk azonban önálló és 

versenyképes a nemzetközi piacokon. 

Martinelli, Chiesiés és Stefanizzi szerint három típust különböztethetünk meg a hagyományos vállalkozások 

között: Magánkézben lévő nagy cégek, amelyek az első ipari fellendülés által keletkeztek. Székhelyük északi 

városi területeken található, munkaerejük szellemi munkásokból, kutatókból, technikusokból áll, a 

szakmunkások pedig a déli területeken koncentrálódnak. Ez utóbbiakat az állam adókedvezményekkel és egyéb 

pénzügyi támogatásokkal segíti. 

                                                           
15 http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a414.pdf 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a414.pdf
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Az állami vállalatoknak oligopolisztikus vagy monopolisztikus helyzetük van a hazai piacokon, de 

külföldön kevésbé versenyképesek. Az ötvenes években ezek szolgáltatták az olcsó nyersanyagokat, energiát 

és félkész termékeket az exportorientált magáncégeknek. A hetvenes évektől menedzsereik kinevezését és 

karrierjüket a kormánykoalíció pártjai által hozott döntések befolyásolták. Erre egyre inkább hatással volt a 

kormánypártok közötti növekvő verseny, és azon stratégiájuk, hogy közvetlenül befolyásolják a menedzseri 

döntéseket. E szerint a vezetők szerepe az állami cégeknél már nem a hatékonyságon alapult, hanem azon 

képességükön, hogy a pártok szükségleteiknek eleget tegyenek. 

A nyolcvanas és kilencvenes években a kisvállalkozások képviselik az ország gazdasági szerkezetének nagy 

lalkozások versenyképességének javulását is megfigyelhetjük. Az 

ország északi és középső területén található kisvállalkozások az oligopóliumokhoz hasonló, a forgalomhoz mért 

export hányadot tudhat magáénak. Az ő versenyképességük nem a mennyiségből adódó gazdaságosságból 

fakad, hanem egy specializált termelési egység rugalmas helyi szintű integrációjából.(Cacace, 1986) 

Az ISTAT (az olasz statisztikai hivatal) 188 ipari körzetet számlált 1991-ben. A kritériumok, melyeket az ipari 

körzet fogalmához használt a következők: a munkaerő helyi koncentrációja, és a cégek ipari specializációja volt. 

A körzetek főként Észak- és Közép-Olaszországban találhatóak. Legtöbbjük magas export teljesítményt nyújt. 

Az olasz ipari körzetek versenyképességének mértéke majdnem teljesen egybeesik a kisvállalkozások ipari 

körzetekbe és hálózatokba történő szerveződésének mértékével. Az ipari körzetek az állandó kölcsönhatás és 

információáramlás során elősegítik az innovációt, valamint magán és állami befektetéseket ösztönöznek. Az 

innováció magába foglalja a nyílt és a hallgatólagos tudást. A nyílt tudás könnyen átadható az új és a régi 

technológiákon keresztül, míg a hallgatólagos tudás továbbítása a gyakorlatba ágyazott, a legtöbbször nem 

kommunikálható, és a különböző szervezetekhez tarozó egyének közötti ismételt érintkezés során kerül 

kifejezésre.(A 249 főnél többet foglalkoztató vállalatok legnagyobb arányban körzeten kívül, a 10-49 

alkalmazottal működő kisvállalkozások pedig túlnyomórészt körzeten belül találhatóak.) 

1996-ban a foglalkoztatottság drámaian csökkent a körzeteken kívül, míg a körzeteken belül ennek mértéke 

csekély. A körzet cégeinek alvállalkozásba kiadott munkáinak 77,6%-át és termelési értékének 60%-át a 

körzeten belül végzi. A mintában szereplő cégek 40%-a a földrajzi közelséget kulcsfontosságú tényezőnek tartja 

a beszállítók megválasztásánál. A cégek több mint 50%-ának főbb partnerei ugyanarról a területről származnak 

és 35%-uknak van kapcsolatuk a partnerük körzetben található alvállalkozójával. (Uniconcamere 1995) 

3.7. Az ipari körzetek eredete és növekedése 

Az ipari körzetek eredete és növekedése esetében számos kutató felfedezte a külső gazdaságok, a helyi 

munkamegosztás és a társadalmi struktúrák befolyásának fontosságát. (Brusco 1982) Ugyanakkor Enright a 

helyi feltételeket, helyi keresletet és a kapcsolódó iparágak jelenlétét emeli ki. Azt is megemlíti, hogy azok az 

erők, melyek a kezdeti előnyöket nyújtották, idővel elveszíthetik erejüket, de újabbak táplálhatják a körzet 

növekedését. 

Krugman szerint a cégek letelepedéséhez a következő tényezők járulnak hozzá: szakképzett munkaerő, a nem 

kereskedelmi anyagok piacának lokalizálása lehetséges gazdaságos termelési mennyiséget és hatékonyabb 

infrastruktúrát segít elő, az információáramlás pedig fejleszti a termékeket és szolgáltatásokat. 

Scott a nyersanyagokra, az éghajlatra, az egyetemi kutatásokra és más tipikus helyi tényezőre helyezi a 

hangsúlyt. A leggyakrabban említett előny a szállítási és tranzakciós költségek csökkenéséből adódó gazdaságos 

mennyiség, és hatékonyság. 

Swann kutatásai kimutatták a körzetek hátrányait is. Az agglomeráció a körzet növekedésével és öregedésével 

negatívan hat a versenyképességre. Az ipari körzetek Schmitz, Lazerson és Lorenzoni szemével csak annyiban a 

nagyobb cégek termékei, amennyiben ők terjesztik a technológiát és a tudást. 

Cristina Boari tanulmánya ennél sokkal több jelentőséget szentel a nagyobb vállalatoknak, melyek központi 

szerepet töltöttek be egy-egy körzetben. Az ipari körzetek hosszú távú megfigyelése nyilvánvalóvá tette, hogy 

néhány szervezet nagy befolyást gyakorolt mind a körzetre mind az alvállalkozói kapcsolatok kialakítására és 

fejlődésére. Az olasz kisvállalkozások dinamizmusa azoknak a vállalatoknak köszönhető, melyek fel tudták 

mérni a piacokat, melyek megszervezték és irányították a kapcsolatokat a körzeten belüli és kívüli cégekkel és 

intézményekkel egyaránt. (Boari, 1999) 
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Ennek egyik kitűnő példája a „Csomagoló völgy‖ (Packaging Valley), mely Bologna tartomány északi részén 

található és az egyik legsikeresebb ipari körzet Olaszországban. Itt koncentrálódik a csomagológépeket gyártó 

cégek többsége, valamint az ezekhez a gépekhez szükséges alkotórészeket gyártó és összeszerelő kis- és 

középvállalkozások. Az olasz csomagológép ipar fejlődése az 1924-ben alapított ACMA cég megalakulásával 

kezdődött. A csomagolóvölgy vállalatai közvetve vagy közvetlenül ugyanahhoz az inkubátorhoz, mely szerepet 

az ACMA tölti be, tartoznak. A vállalat jelentős szerepet játszott az ipari körzet fejlődésében. Lehetővé tette 

például, hogy a legtehetségesebb munkásai megtervezzenek és felépítsenek egy új gépet, majd annak profitjából 

is részesülhessenek. A kísérletezést hasonlóképpen támogatták. Ez a vállalat szintén helyet ad a tudás belső 

átadására és cseréjére, valamint más szervezetekkel is. A tervezők és összeszerelők gyakran gyűjtenek új termék 

ötleteket az ACMA ügyfeleivel történő közvetlen kapcsolatok által, majd létrehozzák saját vállalataikat, 

többnyire távol az inkubátor piacától. Ezen csomagolóipar eredetének két fontos tényezője az igényes vevők és 

a helyi szakemberek. A vevők az új termékek fejlesztésével ösztönözték az innovációt és bővítették a cég 

termékkörét. A helyi szakemberek jó szaktudásáról az Istituto Aldini Valeriani szakiskola gondoskodott. A 

kisvállalkozásokat ebben a térségben azok a szakemberek alapították, akik a második világháborút követően, a 

korábban hadi termékeket gyártó vállalatoktól tömegesen bocsátottak el. (….) 

3.7.1. Cégek közötti kapcsolatok 

Boari négy szintet határol el a kisvállalkozások fejlődési szakaszaiként: Az első szinten a kapcsolat a 

szállítókkal vertikális és nagyrészt nem tervezett. Tervezetté csak a második szakaszban válik, horizontálissá 

pedig a harmadikban. A negyedik szinten alakul ki a hálózat hierarchikus jellege. 

A kezdő vállalkozók az inkubátor közelében biztos megrendelésre, szolgáltatásra, eszközökre esetleg pénzügyi 

támogatásra számíthattak. Ezek a kezdeti vállalkozások függetlenek voltak, vagy az anyacég tulajdonában lévő 

csoport részét képezték. 

Kezdetben a központi cégek belsőleg gyártották a kritikus részeket. Az alvállalkozói szerződések csak átmeneti 

időszakokra, a piaci fellendülések idejére korlátozódtak. Ebben a szakaszban tehát az alvállalkozók passzív 

szereplők és csak a nagy cégek kapacitás hiányosságainak kitöltőiként jöttek számításba. A hetvenes évek 

során kezdték el a központi cégek az összetettebb alkatrészek gyártását külső cégekre bízni. Ez a 

decentralizációs eljárás előre eltervezetten folyt. Számos egyszerű alkatrészt gyártó kisvállalkozás vált a 

központi cég speciális alkatrészét gyártó fontos elemmé. Kapcsolatuk ebben a fázisban már stabilabb. A 

központi cég többrétegű beszállítói hálózattal rendelkezik. 

A harmadik szakaszban a megbízó cég már a kritikus alkatrészek, sőt egész gépek összeszerelését is rábízza 

alvállalkozóira. Néhány beszállító már olyan stratégiai szerepet játszik, hogy a cégek már nehezen tudnának egy 

gépet legyártani nélkülük. Ugyanakkor a szállítók tisztában vannak avval, hogy egyedül nehezen 

boldogulnának, csak a többi szállítóval és a központi céggel való együttműködés útján. A szállítók és a központi 

cégek együtt fektették be tőkéjüket, így most kölcsönösen el vannak kötelezve a várható profit és a 

termékfejlesztés tekintetében. A beszállítók tehát már nem passzív cselekvők, hanem partnerek az új 

termékfejlesztésben. 

A központi vállalat és a beszállítók egymás közötti kapcsolata az első szakaszban még a központi vállalat által 

irányított, a másodikban kölcsönös, a harmadikban pedig már horizontális. A központi vállalat arra ösztönzi 

szállítóit, hogy közvetlenül egymással is tartsanak kapcsolatot. Ezek a cégek már termelésük nagy részét más 

alvállalkozásoknak adják ki. A gyakori interakció, a közvetlen visszacsatolás és a rövidebb szállítási idő mind, 

mind költségcsökkentő tényezők, és elősegítik a vezetői és technikai tudás továbbítását is. 

A Boari által megkülönböztetett szerepek nemcsak a Bolognai körzetben figyelhetőek meg, ugyanezek a 

jelenségek a többi ipari körzet meghatározói is. A központi cég így inkubátorként, kezdő vállalkozók 

támogatójaként lép fel. A tudás továbbításával, vagy új információkhoz történő hozzájutás elősegítésével a 

fejlődést segíti. Ez a tudás forrás magába foglalja a különböző eszközök használatát, képzéseket, emberi 

erőforráscserét a központi és a szállító cégek között. A központi cég a beszállító cégek számára mintaként 

szolgál. Megfigyelhető, hogy a sikeres kisvállalkozások ugyanazt a növekedési utat járják be, mint a 

központi cég. Válságok esetén a központi vállalatok stabilizáló szerepet töltenek be, amennyiben innovatívak, 

jól informáltak és pénzügyileg stabilak. Segíthetnek a kisvállalkozásokat elmozdítani a tehetetlenségből. A 

központi cég nemcsak nagyméretű lehet. Találhatunk példát a kis méretre, csakúgy, mint a fiatalra. 

3.7.2. Gazdasági ösztönző rendszer 
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Az institucionalista kutatói elképzelések szerint a kisvállalatok közötti kooperációt elsősorban a formális 

intézmények (úgy mint jogrendszer, regionális és helyi önkormányzatok, és vállalkozói szövetségek) segítik. 

Vagyis a kormányzati intézkedések, központi fejlesztési alapok mellett, helyi intézmények, tartományi, városi 

önkormányzatok is támogatják saját régiójukat. Infrastrukturális fejlesztésekkel, ipari parkokkal, képzésekkel 

segítik területük vállalkozóinak előrehaladását. A közös beszerzési és értékesítési csatornák felkutatására 

különböző konzorciumokat, egyesüléseket, és szövetkezeteket hoztak létre. A globális piacokra való kijutásukat 

elősegítendő információkat, marketinges, pénzügyi és műszaki szolgáltatásokat nyújtanak számukra. 

Olaszországban fejlett a közintézményi rendszer, ugyanakkor a vállalati együttműködési rendszer többnyire 

informális alapon működik. Ezek a kollektív intézmények közvetlenül, pénzügyi finanszírozással és 

közvetetten, szolgáltatások nyújtásával is elősegíthetik a kisvállalkozások előrejutását.  Az oktatási 

intézményekkel fenntartott kapcsolat szintén egy fontos eleme a gazdasági ösztönző rendszernek. Ennek egyik 

példája a Milánói Műszaki Egyetem Design tanszéke, amely állandó kapcsolatban áll az ipari körzetekkel. A 

csoport speciális kutatásait a Kutatásügyi Minisztérium finanszírozza, melynek keretében számos projekt 

valósult már meg. Úgy gondolják, hogy az ipari formatervezés a vállalatok és övezetek innovációjának 

motorjává válhat. A Made in Italy elnevezésű program egyik célja pontosan ez, a design és az innováció 

kapcsolatának megteremtése az ipari körzetekben. (Futó 2003.) 

3.7.3. Regionális és helyi önkormányzatok 

A kisüzemeknek méreteik miatt jelentős hátrányokkal kellett megküzdeniük. Nem voltak képesek a rájuk háruló 

másodlagos termelési funkciókat megoldani, elsősorban a különböző szolgáltatások terén. Másrészt nem 

rendelkeztek a továbbfejlődéshez elegendő tőkeerővel. A kezdeteknél ez nem jelentett komoly gondot. A családi 

gazdálkodás lehetőségei egy darabig olyan költség előnyöket teremtettek, amelyek ellensúlyozták a minőség és 

a tőkehiány esetleges problémáit. Hosszabb távon azonban a régió sikere azon múlott, hogy a vállalkozók és a 

helyi közösségek képesek-e megteremteni az igényesebb termelés háttérfeltételeit. A helyi és regionális 

önkormányzatok mintaszerű választ adtak ezekre a kihívásokra. Közreműködésükkel olyan szolgáltató 

centrumok jöttek létre, amelyek közös infrastrukturális bázisként szolgáltak, és a költségek minimalizálásával 

pótolták a hiányzó kisüzemi funkciókat. Az önkormányzat kedvezményes hitelekkel, tanácsadó cégek 

létrehozásával segítette a kisvállalkozásokat.(Zsinka 134.o.) Az iparpolitika és a kis- és középvállalatok segítése 

Olaszországban elsősorban regionális és nem központi kormányzati szinten történik. Ez egészen az 1970-es 

évekig éppen fordítva volt. A regionális politika, az egyenlőtlenségek kiküszöbölése központi feladat volt. Az 

1977-es reform által alakult ki a legtöbb regionális kormányzat. (Kopasz 2001. 42.o.) A közép-olaszországi és 

észak-keleti övezetek fellendülésében igen nagy szerepe volt a stabil helyi önkormányzatoknak. Modenában a 

városi önkormányzat aktív szerepet is vállalt. Nemcsak az infrastruktúrát és telephelyet biztosított, hanem 

szervező és érdekegyeztető szerepet is betöltött. Bevonta a gazdasági szereplőket a fejlesztésekbe és a 

kivitelezésbe is. Információt gyűjtött, továbbított és segített megtalálni az igénybe vehető központi forrásokat is. 

Dallago (idézi Kopasz 2001. 42. o.) szerint a regionális szintű támogatásokat négy csoportra oszthatjuk. 

• A kisvállalkozások innovációját és technológiai fejlődését segítő információ gyűjtés és továbbítás; 

• Olyan szakmai szolgáltatások, melyek az egy termelési szakaszban tevékenykedő vállalkozások közti 

hálózatépítést ösztönzik; 

• A vállalkozások belső működéséhez szükséges szolgáltatások, minőségbiztosítási rendszer kiépítése, 

munkavállalók szakmai képzése; 

• A termelési rendszer kiépítéséhez alapvető fontosságú szolgáltatások, mint például az üzleti innovációs 

központok, illetve a kutatás és a vállalkozások területi koncentrációjához kötődő technológiai parkok 

kiépítése; 

• A regionális kormányzatok kettős szerepet töltenek be, egyrészt a piacról hiányzó szolgáltatásokat, másrészt 

koordinációs és ösztönzési szerepük is van; 

3.7.4. Vállalkozói szervezetek 

Olaszországban a kisipari vállalkozások külön jogi kategóriaként szerepelnek. A kisipari vállalkozások 

iparvállalatoktól történő elkülönítésének nemcsak az alkalmazotti létszám a része. A kisipari vállalkozások a 

családra épülnek, a vállalkozó családtagjai részesei a vállalkozásnak és az induláshoz szükséges tőkét is 

leginkább a családtagok adják össze. A CNA (Confederazione Nazionale dell‘Artigiano), a legnagyobb 

szövetség a kisiparosok körében. A szervezetet, mely a gazdaság 27 ágazatát képviseli 1946-ban alapították. 
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Feladata túlmutat a kisipari vállalkozások számára történő lobbizáson. Az állam támogatásával az alábbi 

szolgáltatásokat nyújtja: 

• adózási és könyvelési szolgáltatások; 

• alapanyag-beszerzés;        

• kutatás; 

• termékfejlesztés; 

• exportmarketing; 

• pénzügyi finanszírozási szolgáltatások; 

• szövetkezetek szervezése; 

• ingatlan és eszközfejlesztés támogatása. 

A CNA hozzásegíti a kisvállalkozókat, hogy a lehető legkisebb költséggel küszöböljék ki a gazdasági mértből 

eredő hátrányokat.(Spéder 1994. 206. o. és Kopasz 2001. 43. o.) A CNA együttműködik más magán, vagy 

kormányzati szervezetekkel is. Ezek kombinációi az alábbi szervezeteket eredményezték: 

• Regionális fejlesztési ügynökség (ERVET), mely a CNA és a helyi kormányzat együttműködéséből 

• Ipari parkok – a regionális és helyi önkormányzatokkal szövetkezve. Célja volt, hogy a hasonló vagy 

kiegészítő tevékenységet végző vállalkozások kerüljenek egy ipari parkba. 

A CNA a vállalati szövetkezetek kialakításában szintén szerepet vállal. Olyan több kisvállalkozás által alapított 

nonprofit szervezetek ezek, melyek pl. a külpiaci értékesítés, a marketing, vagy pénzügyi területen nyújtanak 

segítséget. A szövetségek finanszírozása nemcsak a tagdíjból áll, hanem pl. a Külkereskedelmi Minisztérium, a 

kamarák, iparszövetségek, bankok, regionális és helyi önkormányzatok is hozzájárulnak. A regionális 

kereskedelmi és iparkamarák szerepe szintén nagyon fontos, hiszen amellett, hogy a vállalatok érdekeit 

szolgálják a kormányzat felé, a támogatások elosztásában és speciális szervezetek alapításában is 

közreműködnek. (Kopasz 2001. 44.o.) 

3.7.5. Kölcsönt garantáló szövetkezet 

A hiányzó kisvállalati funkciók betöltésére a kézművesek többféle non profit elven működő szövetkezetet 

hoztak létre. A piackutatás, a marketing, és a finanszírozás területén jelentkezik a közös fellépés. A hitelező 

bank vagy önkormányzat közé egy szakmai alapon szervezett iparos szövetkezet ékelődött. A vállalkozó csak e 

társaság legtekintélyesebb tagjainak ajánlatára juthatott kölcsönhöz. Így a hitelező egyszer szakmai 

referencia útján minimalizálta a kockázatot, másrészt a hitelgarancia átvállalása megkönnyítette a hitelhez jutást, 

és adott esetben kellő közösségi nyomást fejthetett ki, hogy az adós visszafizesse a kölcsönt. 

Kettős szerepe van az ilyen szövetkezetnek. A bankok estében a felvett hitel kezeseként lép fel. Amennyiben 

a vállalkozó nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének akkor az egyesülés megteszi helyette, majd 

megpróbálja rajta behajtani azt. A jogi szabályok mellett a helyi közösségen belüli társadalmi nyomás is segíti 

ebben őket. A hitelt garantáló szövetkezet tőkéje nemcsak a tagdíjakból áll, hanem segítségre számíthat a 

regionális kormányzat támogatására is. A hitel visszafizetését így nemcsak a jogrendszer biztosítja, hanem a 

társadalmi nyomás is, az emberi, személyes hitelképesség elvesztésének lehetősége is. Ez a hitelezési mód tehát 

a kapcsolati tőkén alapul, és hozzájárulhat a gazdaság megújuló képességének növekedéséhez, mivel segíti a 

tőkével nem, de szakmai ismeretekkel rendelkező vállalkozók piacon történő megjelenését. (Spéder 1994. 208-

210) 

3.7.6. Szolgáltató centrumok 

A szolgáltató centrumokat a kisvállalatok méretéből adódó üzemgazdasági hiányosságok pótlására hozták létre. 

Ilyen például a kutatás, az információszerzés, és a piackutatás. Ezek a központok vagy köztulajdonban vannak 

vagy termelői szövetkezetek, helyi kormányzatok, kisvállalkozás támogató ügynökségek vagy köztük lévő 

partnerségek tulajdonában. A piacnak, a magánszektornak három fő oka is van arra, hogy kevésbé legyen 

részese ezeknek a centrumoknak. 
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• Ezek a szolgáltató központok kezdeti, potenciális kereslet kielégítését célozzák meg, melynek bizonytalan a 

megvalósíthatósága. 

• Még bizonytalanabb a kereslet fenntarthatósága hosszabb távon, mivel az a kisvállalkozások belső 

strukturális átalakítási hajlandóságától függ. 

• Az ilyen központ létrehozásához igen jelentős kezdeti beruházásra van szükség, nem csak pénzügyi 

vonatkozásban, hanem a potenciális vásárlók bizalomkiépítését tekintve is. (Michele Clara, 1995. 4. o.) 

Ezt a szerepet tehát nonprofit intézmények, a helyi önkormányzatok és a kamarák vállalják és finanszírozzák 

annak költségeit. Erre azonban a kezdeti szakaszt követően már nincs is szükség mivel idővel ezek a centrumok 

önfinanszírozókká válnak. Michele Clara tanulmányában négy kulcsfontosságú elemet nevez meg a szolgáltató 

centrumok sikeres működésének alapjaként. 

1. Az első a hatékony platform, mely alatt azt érti, hogy hosszú távú fejlődési célokat kell meghatározni, reális 

kilátásokkal a körzet termelőinek jövedelmezőségére. Meghatározza például a kisvállalkozások számára, 

hogy hogyan erősíthetik saját üzletük életképességét. 

2. A másik elem a vevőorientáció, vagyis a körzet vállalkozóinak problémáira összpontosítás. A térbeli 

közelségük ellenére ugyanis a körzet vállalkozói egészen magas szinten önállóak. Amikor szükségleteikről 

kérdezik őket, többnyire egyéni tapasztalataik alapján válaszolnak, és nem ismerik fel a kollektív cselekvés 

lehetőségeit. A cél így olyan közös problémák keresése, melyek megoldása a lehető legtöbb helyi 

szereplőnek fontos. 

3. A harmadik elem a beágyazott önállóság. 

4. Az utolsó pedig a vezetési lehetőség fokozása. 

Az egyik legismertebb ilyen centrum a CITER (Centro Informazione Tessile dell‘Emilia-Romagna) Modena 

városának (Carpi és környékének) textil és konfekcióipari (kötöttáru-ipari) centruma. A szervezetet korlátolt 

felelősségű konzorciumként az ERVET (Ente per la Valorizzazione del Territorio), regionális fejlesztési 

ügynökség, három kisiparos szövetség és két további iparszövetség (Kopasz 2001. 42. o.), kb.500 kisvállalkozás 

hozta létre. 1980-ban jött létre egy 1976. és 1979. között működő oktatási kezdeményezés utódaként. Ezen 

oktatási kezdeményezésnek sikerült megerősítenie a szervezők és a résztvevő vállalkozások között a 

kapcsolatot, és nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozásoknak a képzéseken túl hosszabb távú segítségre is 

szüksége van. A CITER hatalmas mennyiségű információhoz juttatja ügyfeleit, a textilipar divatfejlődéséről, új 

termelési technológiák bevezetéséről, és az alvállalkozók elérhetőségéről. A CITER tehát a következő 

szolgáltatásokat nyújtja: 

• időszaki jelentéseket készít a piaci trendekről, 

• információs központ is, ahol a hagyományos és modern fonalak egyaránt megismerhetőek, 

• új gépekről, felszerelésekről és eszközökről megjelenő kiadványokat összegyűjti, 

• tanulmányokat készít a divatirányzatokról. 

A CITER azonban nem szól bele a kisvállalkozások gazdálkodásába, nem ad tanácsokat, és nem készít 

követendő stratégiákat. Feladata az információgyűjtés és terjesztés. (Spéder 1994) 

Promisedia egy másik példa a sikeres szolgáltató centrumokra: Ez egy olyan export támogató ügynökség, mely 

körülbelül száz, a manzanói körzetből származó székgyártó vállalkozás és a helyi kereskedelmi kamara közös 

tulajdonában van. 1983-ban alapították, hogy a körzet termelői számára a külföldi nagykereskedők 

kikerülésével, új lehetőségeket találjanak az export piacokra való belépéshez. A Promisedia feltett szándéka 

volt, hogy növelje az udine-i szék-kiállítás vonzerejét, és hogy a világ minden tájáról érkező székgyártók és 

vásárlók találkozóhelyéül szolgáljon. A látogatók számát ötszörösére sikerült növelniük (az 1983-as 3000-ről 

1997-ig 15 000-re). A Promisedia így sikeresen hozzájárult a körzet fellendítéséhez, hiszen a gyártott székek 

mennyisége és a manzanoi körzet forgalma többszörösére nőtt. (Michele Clara 6. o.) 

FIC és a környezetbarát technológia: A FIC konzorcium segít feltárni a bőrkészítő Arzignano körzet 

hulladékkezelési lehetőségeit. A Chiampo folyó völgyének hat városi kormányzata alapította 1973-ban, a 

termelési eljárások okozta környezeti károk csökkentésére. A konzorcium 1983-ban széleskörű kezelési tervet 
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keltett életre, de sajnos már egészen a kezdetektől nyilvánvalóvá vált, hogy a konzorcium nem képes alacsony 

költségszinten jelentősen csökkenteni a szennyezettséget. 

Néhány központ és szolgáltatásaik (Forrás: www.unido.org/en/doc/4310) 
 

Központ Szolgáltatás típusa Klaszter Szektor 

CITER Információs központ Carpi Kötöttáru 

ENEA K+F támogatás Prato és Carpi Kötöttáru 

Promosedia Marketing ösztönzés Manzano Bútor 

FIT - CADA Kiáradó vegyszerek és 

szennyvízkezelési tervek 
Nove és Arzignano Bőr és kerámia 

Quality Consortia Márkázás- Minőségi 

bizonyítvány 

 
Élelmiszer 

(…) 

4. Kritika Jeremy Boissevain: A hálózati elemzés 
újraértékelése16

 

Mióta az 1960-as évek végén ismét a hálózatokra terelődött a figyelem az antropológiában (Barnes, 1968, 1969; 

Boissevain 1968; Mitchell 1969), a tárgykör iránti érdeklődés egyre növekszik. Legalább tucatnyi konferencia 

és szimpózium, antropológusok, szociológusok és politológusok tanulmányainak és előadásszövegeinek áradata, 

egy csaknem 1000 tételt tartalmazó számítógépes bibliográfia (Freeman, 1975) jött létre, sor került a 

számítógépes programok összegyűjtésére és összerendezésére, majd ezt a tudományközi tevékenységet 

megkoronázta a Társadalmi Hálózatok Elemzésének Nemzetközi Hálózata (International Network for Social 

Network  Analysis) és a Social Networks folyóirat megalapítása. Mivel magyarázható a hálózati elemzés iránti 

lelkesedés? Barnes (1954) és Bott (1957) az 1950-es évek közepén ültették el a fogalmakat, de csak 15 évvel 

később szökkentek szárba és ma azzal fenyegetnek, hogy áthatolhatatlan dzsungellé válnak. 

4.1. Hálózat és elmélet 

A hálózati elemzés iránti lelkesedés az antropológiát, a szociológiát és a politikai tudományt Nagy-Britanniában 

és az Egyesült Államokban az elmúlt 30 évben uralkodó strukturális-funkcionalista elemzési kerettől való 

elméleti elforduláshoz kapcsolódik, amely a társadalomtudományokban bekövetkezett és annak részét képezi. 

Nyilvánvalóan nem itt a helye, hogy feltárjuk ennek a módszertani és paradigmatikus eltolódásnak az okait és 

vetületeit (vö. Boissevain, 1974, 1975 egyebek között). Csak annak kifejtésére vállalkozhatom, hogy a hálózati 

elemzés miért vált vonzóvá az antropológiában, bár gyanítom, hogy hasonló meggondolások hatást gyakoroltak 

szociológusokra és politikusokra is. 

A hálózati elemzés utat nyitott, hogy lehetővé váljon az együttműködő emberek megjelenése, akik kifejtett 

tevékenységeik révén módosíthatják és manipulálhatják az intézményeket, melyeknek részesei. Ez új vetületet 

honosított meg a formális csoportok, rendszerek és az erkölcsi rend önszabályozó strukturális-funkcionalista 

építményében, amelyekről úgy vélték, hogy rátelepszenek az emberekre, szocializálják őket, alakítják 

jellemüket és meghatározzák viselkedésüket. Az antropológiában Firth (1951), Lech (1954) és néhány 

Gluckman tanítvány (Turner, 1957; Van Velsen, 1964) munkássága vezetett arra, hogy mindinkább figyelmet 

kapjanak az emberek és azokhoz az intézményekhez fűződő viszonyaik, amelyek a feltételezés szerint 

uralkodtak fölöttük. A hálózati elemzés az absztrakció alacsonyabb szintjén szolgált az adatok elemzési 

keretéül, mint az intézménykomplexum. Földközelibb volt. Továbbá láthatólag "kemény" adatokat is nyújtott, 

                                                           
16 Megjelent: Current Anthropology 20 (1979), 392-394. p. Fordította: Sárkány Mihály Ez egy régi kritikai vélemény, azért közöljük, mert a 

szerző sok problámt előrelátott és meggyőződhetünk, mennyire megváltozott a hálózatelemzés tudományos teljesítményének értékelése a 
módszertani és elmélet fejlődés következtében. 
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amelyek ábrázolhatóak és számítógépre vihetőek voltak. Ez utóbbi különösképpen csábította a szociológusokat, 

akik az antropológusoknál inkább látszanak kedvüket lelni a számszerűsíthető és kidolgozott formulákba 

illeszthető adatokban, miáltal alátámasztani vélik igényüket, hogy kemény tudományként vétessenek tekintetbe. 

A hálózati elemzés vonzotta azokat is, akik megkísérelték a hatalom közvetítői, a vezetők és a szövetkezés 

manipulációjának ábrázolását és elemzését, amint érdekeik érvényesítésére törekszenek és így cselekedve 

előmozdítják vagy gátolják a csoportok, intézmények és a társadalom fejlődését, amelynek részét képezik. 

Végül és újabban a hálózati elemzés a városokban dolgozó társadalomtudósokat olyan eszközzel látta el, amely 

képessé teszi őket, hogy egy rendkívül bonyolult társadalmi mezőben foglalkozzanak a közvetlen-személyes 

együttműködés és az intézmények közötti viszonnyal (Wellmann, 1976; Shulman, 1976). Röviden, a hálózati 

elemzés megszabadulást ígér a strukturális-funkcionalista elemzés némely korlátjától. Következésképpen 

különféle társadalomtudósok változatos okok miatt találták vonzónak. 

A hálózati elemzésnek, bár nem elmélet, vannak elméleti folyományai. A hálózati elemzés elemző eszköz, 

amely úgy tekint rokoni és baráti körökre, szövetkezésekre, csoportokra és üzletházakra, ipari komplexumokra, 

sőt még a nemzeti államokra is, mint vonalakkal egybekötött pontok szórványaira, amelyek hálózatokat 

alkotnak. A pontok természetesen az elemzési egységek, a vonalak társadalmi viszonylatok. A hálózati elemzés 

kérdéseket tesz fel arra vonatkozóan, hogy ki kivel áll kapcsolatban, mi a kapcsolatok tartalma, milyen mintát 

alkotnak, milyen a minta és a viselkedés viszonya, valamint a minta és egyéb társadalmi tényezők viszonya. 

Ennek elméleti folyományai vannak, amennyiben részét képezi a strukturális-funkcionalizmustól való 

paradigmatikus elfordulásnak. Az, hogy nem sikerült ezeket az elméleti folyományokat felismerni és 

ellentmondásmentes elméleti keretet adni, amelyen belül a hálózati elemzés feltalálható, az osztályozás és 

definiálás meddő agyonfinomítását, röviden módszertani elfajulást eredményezett (vö. Kapferer, 1973). A 

hálózati elemzés elméleti feltevésekhez kötésével Kapferer és Boissevain egyaránt megkíséreltek túlhaladni a 

lepkegyűjtő osztályozásba és technikába feledkezésén, melyet, legalábbis az antropológiában, Barnes újabb 

munkássága képvisel (1968, 1969, 1972), eljutni az eszmék birodalmába (Kapferer, 1969, 1972, 1973; 

Boissevain 1974, a hálózati elemzés elmélethez való viszonyának további kifejtésére lásd Whitten és Wolfe 

1974; Mitchell, 1974). Leggyümölcsözőbbnek jelenleg a csere és a (tranz) akció elméletből származtatott 

teoretikus feltevések látszanak. A hálózati elemzés azonban alapul szolgáló elméleti feltevések kifejezett 

figyelembe vétele nélkül is hatékony eszköz társadalomtudósok számára, akik még inkább meg kívánják érteni a 

társadalmi viselkedést és a társadalmi folyamatokat. 

4.2. Mit nyújt és mit nem nyújt a hálózati elemzés? 

Más kutatási technikák járulékaként vagy kiegészítőjeként a hálózati elemzésnek legalább tíz fontos erénye van: 

1. A hálózat elemzés módszeresen összpontosítja a figyelmet az elemzési egységek közötti összeköttetésekre. 

Ezek az összeköttetések lehetnek külső kötelékek egyének között és csoportok között; lehetnek benső kötelékek 

is, kifejezésre juttatva egy csoport vagy más elemzési egység tagjai közötti összefüggéseket. 

2. Az elemzési egységek közötti viszonylatokra módszeresen összpontosítva, a hálózati elemzés kiemeli 

kölcsönös függésüket egymástól. Valójában ez a kölcsönös függőség és a társadalmi cselekvésre nézve belőle 

fakadó következmények a hálózati megközelítés mögött húzódó feltevések. Az egymással összekötött és 

ennélfogva kölcsönös függésben lévő személyek és csoportok alakzatait ily módon veszik számításba a 

viselkedés előrejelzésének megkísérlésekor. Az elemzési egységek közötti valamennyi kapcsolódás módszeres 

lenyomozásával kiiktatódnak az előzetes feltevések és ezért a viszonylatok bizonyos típusait előtérbe állító 

előítéletek is. Rokonok, szomszédok és barátok nem választandók külön és nem lesznek elszigetelten szemlélve 

más viszonylatoktól. 

3. Az összeköttetésekre és a kölcsönös függésre összpontosítás olyan keretet nyújt, amelyben igen nehéz 

elkülöníteni a mikro- és makro elemzési szinteket valamint a részt az egésztől. Egyebek mellett a hálózati 

megközelítés kifejleszti egy társadalmi mező vagy egy társadalom hálózatok hálózataként felfogását. Jóllehet ez 

képletes – hiszen egy város vagy nemzeti állam nyilvánvalóan több, mint egyszerűen hálózatok hálózata – a 

hálózati elemzés a társadalomkutatót mégis olyan ösvényekre  kényszeríti, amelyek elvezetnek az elemzés 

mikro-egységeitől. Ezen utóbbiak ily módon a társadalmi kapcsolatok szélesebb mezejére helyeződnek. Csupán 

az ilyen külső kötelékekre összpontosítás tette lehetővé, hogy például Wolf (1956) kialakítsa azokat a 

fogalmakat, amelyek szükségesek az integráció különböző szintjei közötti viszony megértéséhez ugyanazon 

társadalmon belül, ezáltal ledöntve a rész és egész közötti mesterséges határokat, amelyek idáig gátolták a 

társadalmi elemzést a komplex társadalmakban. 

4. A hálózati elemzés nemcsak az összeköttetésekre, hanem a kapcsolat tartalmára is összpontosít. Más szóval a 

viszonylatok hálózatának első ábrázolása módszeres tervrajzot ad tartalmuk további vizsgálatához. 
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5. A hálózati elemzés a tartalomra is összpontosítva érzékennyé teszi a kutatót a társadalmi kapcsolatokban rejlő 

belső feszültségek iránt az olyan személyek között, akik különbözőképpen férnek hozzá a hatalmi esélyeket 

befolyásoló erőforrásokhoz. Az a mód, ahogyan a hálózati elemzés kihangsúlyozza ezt a belső feszültséget és 

aszimmetriát a társadalmi viszonylatokban ellenszer a strukturális-funkcionalizmusnak a megegyezés, a rendek, 

a kiegyensúlyozott ellentétek és a harmónia iránti elsődleges figyelmével szemben. 

6. A hálózati elemzés ily módon, módszeres keretet adva a társadalmi kapcsolatokban mutatkozó feszültség és 

aszimmetria elemzésére, érzékennyé teszi a kutatót az ilyen kapcsolatokban rejlő dinamika iránt. Minthogy az 

ilyen kapcsolatok éppúgy részét képezik csoportoknak, miként intézménykomplexumoknak, a társadalomkutató 

figyelme felkeltődik a társadalom dinamikus jellege és az ilyen dinamizmus emberi vetülete iránt. A változások 

ezért, mint a személyes kapcsolatokban és ennélfogva a társadalomban rejlők érzékelődnek. Ez ismét ellenszer a 

strukturális-funkcionalista egyensúly-feltevéssel szemben. 

7. A hálózati elemzés eltávolít a feldaraboló vagy intézményi megközelítéstől is. Például egy személy 

kebelbarátainak hálózatát vagy egy tevékenységsor által létrehozott hálózatot vagy a szavazatokat szerző 

politikusét ábrázolva a hálózati elemzés túlhalad azon a hagyományon, amely az elemzést elkülönült intézményi 

szférákra korlátozza, mint a gazdaság, a politika vagy, különösen antropológusoknál a rokonság. A hálózati 

elemzés átszeli az intézményi megközelítés fogalmi határait. 

8. Az összeköttetésre, a kölcsönös függésre és a kölcsönhatásra összpontosítva a hálózati elemzés lehetővé teszi, 

hogy foglalkozzunk a társadalmi szerveződés olyan formáival, amelyek együttműködésből fakadnak, mint a 

patrónus-kliens láncolatok, vezetők-követők szövetségei, a klikkek, frakciók, kartellek és egyéb időleges 

szövetkezések különböző társadalmi szinteken. A társadalmi szerveződés ilyen formáit a közelmúltban általában 

figyelmen kívül hagyták vagy a társadalmi elemzés köztes, perifériális vagy maradvány kategóriába száműzték 

(Boissevain, 1968). Nyilvánvaló, hogy vannak a társadalmi szerveződésnek formái, amelyek megértése 

elengedhetetlenül fontos számos nagyobb és kisebb esemény felfogásához, a személyek és a csoportok életében. 

9. A hálózati elemzés módot nyújt az absztrakt szociológiai elemzés és a mindennapi tapasztalat 

összekapcsolására, mert a személyek közötti kapcsolatokat összefűzi az intézményekkel. Ily módon humanizálja 

a társadalmi elemzést, amikor újra bevezeti az "embereket", szemben a "szerepekkel", valamint választásaikat és 

cselekedeteiket az események áramába, ami a történelmet alkotja. 

10. Végezetül, a hálózati elemzés a szociológiai lencse gyújtópontjába állítja a barátok barátainak nehéz elméleti 

kategóriáját, azokat a személyeket, akik éppen kiesnek a kutató látómezejéből, mert nincsenek közvetlenül 

érintkezésben adatközlőivel. 

Ez tehát néhány dolog, amit a hálózati elemzés nyújthat, vannak olyan dolgok is, amelyeket nem nyújthat. 

Míg például a hálózati elemzés segíthet ábrázolni a bevándorlók, valamint az ipartelepítés irányát és 

koncentrációját, önmagában véve nem tud mit kezdeni azokkal a társadalmi folyamatokkal, amelyek előidézik a 

bevándorlást és az iparosodást. Más szóval nem tud mit kezdeni a hosszú távú folyamatok mögött meghúzódó 

társadalmi erőkkel. Nem tud megfelelően bánni az oktatási reform, a földosztás, a több jogot a nőknek, stb. 

hatásával, a kultúrával, a megismeréssel vagy a gazdasági tevékenységből származó társadalmi erőkkel sem. 

Ezek a dimenziók lényegbevágóak a társadalmi viselkedés és fejlemények teljes megértése szempontjából. A 

hálózati elemzés önmagában véve nem képes velük szolgálni. Más kutatási módszerek és megismerési formák 

mellett felhasználva viszont fontos járulékos vetületeket nyújthat. 

4.3. A hálózati elemzés jövője 

A hálózati elemzés jelentős jövője előtt áll. A kutatások már igazolták, hogy segítségével betekintést nyerhetünk 

városi-falusi ellentétekbe, nemek közötti kapcsolatokba, a rokonság viszonylagos jelentőségébe a komplex 

társadalmakban, azokba a módszerekbe, ahogyan a vezetők támogatást szereznek, és ahogyan azt manipulálják, 

abba, hogy hogyan terjed a pletyka. Felhasználásra került a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, az egymást 

átfedő pozíciók megállapítására, amelyekből a hatalom összekapcsolódó diktatúrákon keresztül gyakorolható és 

sok egyéb probléma vizsgálatára. A hálózati elemzés felhasználható arra is, hogy többet tudjunk meg az 

osztályokról és az osztályok közötti viszonyokról, interetnikus viszonyokról, a multinacionális vállalatok 

terjeszkedéséről és arról a módról, ahogyan a társadalmi környezet hatással van a mentálhigiéniára. Mégis kevés 

teljesítményt mutathat fel ezeken a területeken. 

A hálózati elemzés számos ok következtében nem ismerte fel a saját lehetőségeit. Közéjük tartozik a technika és 

az adatok túlfinomítása, valamint a triviális eredmények felhalmozása. A hálózati elemzés alapjában véve 
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nagyon egyszerű: kérdéseket tesz fel, hogy ki kivel áll kapcsolatban, mi a kapcsolat jellege, hogyan hat ki a 

viselkedésre. Ezek viszonylag egyenes kérdések, amelyek megoldása meglehetősen egyszerű. Különféle okok 

következtében azonban fogalmak, kategóriák és matematikai műveletek arzenáljának kialakulására vezettek, 

ami megfélemlíti a potenciális használókat. Az antropológusok, szociológusok és politológusok sokat 

kölcsönöztek – megítélésem szerint túlságosan is sokat – a matematikai gráf-elméletből. Ennek eredményeként 

fölöttébb valóságos az a veszély, hogy megfojtja őket a másik tudomány igen különböző problémáinak 

megoldására kifejlesztett szóhasználat, elmélet és technika. A politikai mozgósítás iránt érdeklődő antropológust 

ezzel az arzenállal ellátni olyan, mintha csináld magad hálózati elemzési programot és számítógép terminált 

adnánk a halásznak, aki csupán el akarja magyarázni fiának, hogy hogyan bontsa szét összegabalyodott hálóját. 

A technikai tér, mellyel a társadalomtudósok felszerelték magukat, hogy a hálózati elemzés által megoldható 

behatárolt kérdéseket megválaszolják, erőpocsékolást idéz elő. Ágyúval lőnek verébre. Bizonyosan szükség van 

a statisztikus és számítástechnikai szakemberek segítségére, ha az adatközlők és a változók száma a kézi 

számítást problematikussá teszi. A legtöbb számítás azonban egyszerű eset-számlálással és kereszttáblázással 

kapcsolatos.  Általában sem a feltett kérdések, sem az adatok jellege és megbízhatósága nem indokolja azoknak 

a technikáknak és fogalmaknak a használatát, amelyek a gráf-elméletből jutottak el hozzánk. Amint a lelkes 

hálózat-alkalmazók egyre nagyobb szigorúságra törekednek, a hálózati elemzés azt kockáztatja, hogy tovább 

távolodik az emberi élettől és mind mélyebbre süllyed a módszertani elfajulás mocsarában (Hannerz, 1975; 

Leeds, 1972; Sanjek, 1974; Ottenberg, 1971; Kapferer, 1973). 

A hálózati elemzést fenyegető második veszély az, hogy azok, akik ennek a kutatási módszernek az 

alkalmazását választották, hajlamosak eljelentékteleníteni annak eredményeit. Amint Sanjek megjegyezte: "Az 

ember nem tanulmányoz hálózatokat; az ember a hálózati módszereket antropológiai kérdések megválaszolására 

használja" (1974). Túlságosan sok manapság végzett hálózati kutatásnál hiányzik a problémák bármiféle világos 

megfogalmazása, amelyek megoldását célozza. A hálózatokat összehasonlítják sűrűségük, méretük, sőt 

összetételük szerint, jószerével azon a módon, ahogyan a lepkegyűjtők összehasonlítják kedvenc fajaik színét, 

szárnyszélességét és foltjainak számát. Üres mintákon alapuló jelentéktelen, ám rendkívül költséges 

eredményeiket nagy ünnepélyességgel adják elő szociológusok. Így megtudjuk, hogy ha több száz személyt 

megkérdezel, nevezzen meg néhány személyt háztartásán kívül, akikkel közeli kapcsolatban áll, tipikusan 

kiderül róluk, hogy azok rokonok és barátok. Más tanulmányok kiderítették, hogy az érzelmi kapcsolatok az 

idővel változnak. Újdonság vajon ez? Mi a társadalmi vagy elméleti jelentősége az ilyen "tudományos" 

felfedezésnek? Túlságosan gyakran ránk marad, hogy a magunk számára következtetést vonunk le. Az én 

következtetésem az, hogy számos lelkes hálózati elemző által közzétett tanulmány láthatólag egyszerűen 

megerősíti azt a széles körben vallott nézetet, miszerint a szociológia az a tudomány, amely a nyilvánvalót drága 

költséggel, érthetetlen nyelven fejezi ki. Az inkább a módszerrel, osztályozással és a hálózatok - mint 

önmagukban-vett-dolgokkal, semmint az eszmékkel és problémákkal való foglalkozás, amelyek megoldására az 

eljárás gyakorlói törekednek nem csupán az eredményeket jellemzi, hanem sajnos azt a módot is, ahogyan 

azokról az eredményekről ismertetést írnak. Barnes ismertetése (1974) Boissevain és Mitchell (1973)-ról 

kizárólag a terminológiát és a technikát érinti, míg Sanjek (1974) vizsgálja azokat a problémákat is, amelyekkel 

az elemzők megkíséreltek foglalkozni. 

Egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ha az antropológusok és a szociológusok a hálózati elemzést továbbra is 

külön vizsgálódási területeknek tekintik, és ha azok, akik azt alkalmazzák, továbbra is támogatják ezt a nézetet, 

akkor a hálózati elemzés igen gyorsan túlságosan technikaivá lesz, eredményei pedig fokozódóan 

jelentéktelenné válnak (Sanjek, 1974). A hálózati elemzés kutatási eszköz, amely segíthet bizonyos társadalmi 

és elméleti problémákat megoldani. Nem szabad önmagában vett ezoterikus céllá válnia, amelynek alkalmazói 

csak egymással kommunikálhatnak, csupán számukra érdekes tudományos talányokról. Ha azok, akik 

használják a hálózati elemzést, úgy ítélik meg, hogy értékes felvilágosítással szolgálhat, hadd bizonyítsák ezt be 

szkeptikus kritikusainak eredményeiket és módszereiket mondanivalóval teljessé és érthetővé téve. A hálózati 

―szakértők‖ konferenciái, a folyóirat és a szükségleteikről gondoskodó külön társaság az elfajulás zavaró jelei, 

amelyek végezetül azt eredményezik, hogy a hálózati elemzés a dodo, a neandervölgyi ember és a szociometria 

mellé kerül, mint kihalt faj. 

4.4. Feladat 

Esettanulmány (Perrow könyvében leírt eset tömörítése), ezt kell felhasználni a válaszhoz: 

A Westwood Kórház esete 

Ez a kórház magán nonprofit kórház a megyei városban közép és felső osztálybéli betegek számára. A 

személyzet igen kiváló, a legkiválóbbakat igyekszik megszerezni a vezetés. A kórház gyakorló kórház is, az 
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Állami Orvostudományi Egyetem hallgatói gyakorolnak itt, tehát a kórház az oktatáshoz is kapcsolódik. A 

tulajdonos képviselői választják ki az alkalmazottakat, de az egyetem dékánja nem mellőzhető. A járóbeteg 

osztály túl költséges a kórház számára és sok szegény beteg is megjelenik, de nem számolták fel, mert az 

egyetem beleszólt: sok érdekes esetet vesztettek volna el. De a kórház sem erőltette a megszűntetést, mert az 

egyetemi gyakornokok végül is sok munkát elvégeznek, amire az alkalmazott orvosoknak nincs idejük. Ez 

kifelé úgy látszik, mintha a magánkórház közszolgáltatási funkciókat vállalna. 

A régióban három nagyobb kórház működik. Az egészségügyi rendszer további szervezetei a rehabilitációs 

intézetek, az orvosi kamara, az orvosi kar, a közellátási alap, a kórházi tanács. A kórházak között a legnagyobb, 

régió központi kórháza, a Presbiteriánus Kórház, melynek igazgatóságában ülő tagok döntésétől, értesüléseitől 

függ minden érdekelt szervezet és tőlük kér információt. Az állami és a közjóléti alapokból való részesedés is 

ettől a kórháztól, az igazgató tanács tagjaival kötött informális megállapodásoktól függ. A bizottsági tagok 

között van átfedés, összefonódás és informális alku. A regionális együttműködés a forrásmegosztásra 

(finanszírozás), a munkamegosztásra, szakosodásra, a betegirányításra, az információszolgáltatásra, a fejlesztési 

tervek koordinálására vonatkozik. 

A Westwood Kórház komoly fejlesztésekre készül és ehhez jelentős pénzeket is meg kíván szerezni, mégpedig 

a szövetségi kormányzati pénzeket, a magán adományokból, a közjóléti alapból, stb. megszerezhető pénzeken 

kívül. 

Az állami támogatás kétféle rendszeren keresztül szerezhető meg. Az egyik rendszer az orvosi kutatásokat 

támogatja, az innovációk és a kórházi ellátás színvonalának emelésével foglalkozik – ez az erőforrás oldal, a 

másik rendszer középpontjában pedig az orvosi szolgáltatások elosztása áll – ez az elosztási oldal: ne legyenek 

kihasználatlan ágyak és drága műszerek a gyógyításban, és legyen elérhető minden szolgáltatás a szegényebbek 

számára is. Az első rendszerben vannak olyan szervezetek, melyek az orvosi felszereléseket gyártják és 

forgalmazzák, a gyógyászat kellékeit gyártók, a gyógyszeripar szervezetei, melyek a kutatást és innovációt 

mozdítják elő a kórházakban. Az egész orvostársadalmat érintik ezek a szervezetek, a legnagyobb és 

legfejlettebb felszerelésekkel ellátott kórházakat, és a biztosítótársaságokat is. 

A másik rendszer, az egészségügyi szolgáltatás elosztását szervezi a szövetségi és helyi bürokrácián keresztül a 

mindenkori politikai hatalmi csoportok és nyomást gyakorló csoportok egészségpolitikai programja és 

koncepciója szerint. Cél a racionális ellátás megszervezése úgy, hogy az egészségügyi rendszer ne pazarlóan 

működjön: a népesség arányához viszonyítva alakítják a kórházi ágyak számát, azt tartják szem előtt, hogy ne 

legyenek alkalmatlan felszereltség és rosszul kiképzett személyzettel rendelkező, túlzsúfolt és piszkos kórházak, 

ezeket inkább zárják be, legyen hozzáférhető a fejlett gyógyászati technika, műszerpark a szegényebbek 

számára is. Adott esetünkben a slumosodó belváros rossz színvonalú kórházába kerültek a hanyatló városrész 

szegényebb lakói. Ez az Irgalmas Szamaritánus Kórház, tűzveszélyes épülettel, krónikus kötszer-, ágynemű- 

és ágyhiánnyal, a beteg(ség)ek az oktatás számára érdektelenek, mert főleg ápolási esetek. 

Történt egyszer, hogy egy kongresszusi képviselő az egészségügyi kutatás elősegítését állította programja 

középpontjába, mert ez vitán felül álló nagyon hasznos cél. Törvényeket visz keresztül, mert a képviselő és a 

városi politikai vezetői egyazon párthoz tartoznak, közöttük igen jó személyes kapcsolat is van, az akciónak 

hamar eredménye is van: nagy pénzeket lehet elnyerni, drága új felszereléseket lehet vásárolni orvosi kutatási 

célra (ezeket persze ritkán veszik igénybe) és ezzel persze a kórház színvonala is emelkedne. De melyik kórház 

alkalmas erre, melyik kapja a fejlesztési pénzeket? 

A természetes várományos a Presbiteriánus Kórház, mert ez a legnagyobb, a legszélesebb szolgáltatási 

profillal rendelkezik, az orvosi kar és az igazgatóság helyi szinten itt a legbefolyásosabb. De ez a kórház már 

amúgy is jól felszerelt, nincs hely a terjeszkedéshez, új szárnyat kellene építeni, de a környező telkeken a 

bankok bérházak építését akarják finanszírozni, a lepusztult épületek helyén, ahol feketék élnek és akik mind a 

kórház terjeszkedése, mind a többi beruházás ellen tiltakoznak. A tüntetéseket, a feszültséget a rendőrség kezeli, 

a bankárokat a City meggyőzi, hogy ne finanszírozzanak egyelőre más beruházást, míg nyugvó pontra nem jut a 

kórház-ügy, mert a kórház nem mond le a beruházásról, új épületszárny, parkoló, nővérszállás kellene, de a 

helyzet pacifikálása időbe telik. Ésszerűnek tűnik, ha a Westwood Kórházat nevezik meg a fejlesztés 

kedvezményezettjeként. A kórház orvosi kara azonban azt kívánja cserébe, hogy legyen nagyobb beleszólása az 

orvosi személyzet kiválasztásába, és hogy a középosztály legyen/maradjon a preferált célcsoport. Ez 

megoldható, ha mégis fogadnak – oktatási célból – alsóbb osztályokhoz tartozókat is. 

Eközben a szövetségi bürokrácia hivatalnokai azt hangoztatják, hogy a városban igen sok a fölösleges kórházi 

ágy a lakosságszámhoz viszonyítva, a Westwood ne terjeszkedjen és akár be is zárhatnák az Irgalmas 

Szamaritánus Kórházat. Ez elég fenyegető ahhoz, hogy a Regional City Coordinating Council for Medical 
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Care testület egyeztessen és az ülés után komoly tárgyalásba kezd a Presbiteriánus Kórház és az Irgalmas 

Szamaritánus Kórház igazgatója. Megállapodnak. Számos informális eleme is lett a megállapodásnak. Ennek 

megfelelően: az Irgalmas Szamaritánus kórház, tehát a legszegényebb folytat majd kampányt a forrásbővítésért, 

mely kampányt támogatni fogja a másik két kórház is. A nagy adományozóikat is kérni fogják, hogy 

adományaik egy részét adják az Irgalmas Szamaritánus Kórháznak. A City pedig kisajátít két épületet, 

melyet berendez és használ a belvárosban a kórház. Megállapodnak, hogy a szövetségi és a helyi állami 

szegénységellenes alapokat használják az Irgalmas Szamaritánus Kórház bővítésének finanszírozására. Így a 

támogatási pénzekhez és a szegénységellenes alapok támogatásához mindegyik kórház hozzájut, de a 

legszegényebb van a kampány középpontjában. A többiek – főként a Presbiteriánus Kórház – meg kaphatnak 

a képviselő által kezdeményezett innovációs pénzből (is). 

A megállapodás értelmében átalakul a mentőszolgálat finanszírozása és logisztikai gyakorlata és egyúttal 

változik a mentőt irányító/finanszírozó kórház is. Eredetileg a városközpontból indult és az Irgalmas 

Szamaritánus Kórházon keresztül finanszírozták, de ez a kórháznak nehézséget jelentett, alacsony volt és 

későn folyt be a visszatérítés. Most, a Westwood szervez, ahol inkább a középosztálybéli  betegek biztosítója 

által finanszírozott mentő-szállítások a kórházi működési költségeket nem érintik komolyan. Most az lett a 

logisztikai „elv‖, hogy minden kórház kaphassa meg a megfelelő beteganyagot: az érdekes esetek az oktató 

kórházba, a Westwoodba, a középosztály szintén, a szegény elesetteket meg az Irgalmas Szamaritánus 

Kórházba viszik. 

Eredmény: (1) a finanszírozási pénzek teljesen összekeveredtek, a gazdag kórház is kaphat szegény-pénzt, (2) a 

szegény kórház forráshoz jut, újjáélesztik, (3) a gazdagabb kórház is szervez ápolási osztályt, a szegény 

kórházban geriátriai osztályt különítenek el, (4) az ágyszámban nincs eredmény és az (5) orvosok szakmai 

elosztása továbbra is probléma. 

* 

Kérdés: A Westwood Kórházról szóló esettanulmány alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

1. Keressen példákat a politikai taktika (szervezeti hatalomgyakorlás) eseteire! (A válasz csak indoklással 

elfogadható.) 

2. Írja le az esettanulmány minden releváns részletét a szervezet és a környezeti hatások témakörben szereplő 

tézisekkel! 

3. Jellemezze az esettanulmányban előforduló döntéseket! 

4. Mi az, ami csak a hálózatelemzés segítségével derült ki a tárgyalt egészségügyi szervezetekről? 

* 

További ellenőrző kérdések az eddigi témakörökből. (Az írásbeli válaszok terjedelme kb. fél oldalnyi lényegi 

kifejtés, melyből látszik, hogy ismerik az adott fogalmi rendet és összefüggéseket. Egy-egy számonkérés 

alkalmával négy kérdés szerepel, kb. 50 perces a vizsga.) 

1. Foglalja össze, melyek a szervezeti siker kritériumai a szervezeti ökológia szerint és foglalja össze milyen 

vizsgálati dimenziókat használunk ebben a fogalmi keretben! 

2. Részletezze, mit jelent az inercia tétel a szervezeti ökológiában és sorolja fel a vizsgálati feltevéseket és 

tételeket (a válaszban nem kell feltétlenül a logika nyelvét használni) 

3. Vázolja fel, milyen lényeges témákkal foglalkozik a szervezeti ökológiai elmélet a 1./ Demográfiai 

folyamatok 2./ Ökológiai folyamatok 3./ Környezeti folyamatok kapcsán. 

4. Miért nevezhetjük a szervezeti kontingencia-elméletet funkcionalista elméletnek? 

Fejtse ki az elmélet lényegét és mutassa be az oksági dinamika jelenségét! i 

5. Ismertesse részletesen a szervezeti kontingencia-elméleteten belül a SARFIT-elméletet és a kritikákat. 

6. Hogyan függnek össze a piaci (tér)szerveződési elméletek általában az intézményesüléssel (a piachelyek 

intézményesülésével)? (Intézményesülési magyarázatok) 
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7. A börtön-szervezet leírását mint nyersanyagot használva mutassa be a hatalom struktúráit a 

börtönszervezeten belül! Egy adalék a börtönéletről: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00045/viz.htm 

8. Posztszocialista portfóliók az állam árnyékában – ismertesse az egyes vállalati blokkok tulajdonságait! 

http://epa.oszk.hu/00000/00017/00063/pdf/vedres.pdf és 

http://epa.oszk.hu/00000/00017/00060/pdf/starkkemeny.pdf 

9. Posztszocialista portfóliók az állam árnyékában –  ismertesse az ágazati portfóliók közötti különbségeket! 

10. Fejtse ki a hálózatelemzést ért kritikai észrevételeket (Boissevain) és illusztrációként használja fel a 

posztszocialista portfólió-elemzést! 

http://epa.oszk.hu/00400/00458/00045/viz.htm
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00063/pdf/vedres.pdf
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00060/pdf/starkkemeny.pdf
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14. fejezet - Kiemelt szervezet-
szociológiai problémák 
megközelítései 
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15. fejezet - 11. témakör: A szervezeti 
változás megvalósítása 

A fejezet azokat a tényezőket veszi sorra, melyek meghatározzák a szervezetek változását1.  A szervezetek 

változásának elméleti megközelítésében mind a kontingencia-elmélet, mind a populációs ökológiai szemlélet 

felhasználható.  Alapvetően a szervezet nyitottságáról, a környezethez fűződő viszonyáról, a függőségekről 

kapunk képet úgy, hogy a szervezeten belüli folyamatokat vizsgáljuk. A szakirodalom a változás kapcsán főként 

a piaci szervezetekkel foglalkozik, a változás ebben az esetben a piaci változással azonosítható. Gyakorlati 

jelentősége abban áll, hogy a menedzsment és a tulajdonosok – egy piaci szervezet esetében – úgy 

szándékoznak változtatni, hogy a szervezet versenyelőnye a változtatás következtében megmaradjon vagy 

növekedjen. A változás manapság a szervezetek életének szerves része: alapvető megközelítés, hogy a 

szervezeteknek folyamatosan változniuk kell, hogy fennmaradjanak. A változás típusa a körülményektől függ. A 

fejezet első része a szervezeti változásra ható külső és belső tényezőket veszi sorra. A második témakör a 

változás fajtáival foglalkozik, melyeket három lényeges szempontból elemezhetünk: 

1. A változás mértéke radikális-e vagy fokozatos. 

2. Előre tervezett vagy sürgősségi változásra van szükség. 

3. Mire fókuszál a szervezeten belül a változás, mit kell megváltoztatni. 

1. A változás környezete, tényezői 

1. A külső változást azon tényezők hozzák létre, amelyek több iparágra és országra érvényesek. 

Például: a globalizációnak ilyen, az országokon és piacokon átívelő hatása van. 

a. Intézményi oldalról: a kereskedelmi és pénzügyi piacok liberalizációja által nyújtott lehetőségek 

kiaknázása, a környezetvédelmi standardok vagy kormányzati szabályok bevezetése. Az egyre erősödő 

globalizáció a piac liberalizációjával együtt megkönnyíti a nagyvállalatok expanzióját. Legtöbbször a 

nagyvállalat az adott területen helyi partner segítségével lép be a piacra. 

b. Nem intézményi oldalról: technológiai innovációk, az oktatási színvonal emelkedése, demográfiai 

változások, vagy a civil mozgalmak alakítják a változás körülményeit vagy váltják ki a változást. 

c. A szervezeti változások meghatározó tényezője – főként a piaci szervezetek esetében, de a nem 

kifejezetten piaci szervezetekre is hatással van – a piaci verseny. Minél nagyobb a verseny, a szervezetek 

annál inkább rá vannak kényszerítve arra, hogy újraszervezzék magukat. 

2. Belső változás a szervezet valamely külső változásra adott reakciója. A külső változásra a szervezetek 

különbözőképpen reagálnak. A felsővezetők a külső változásokra belső stratégiai döntéseket hoznak. Például: 

végezzen-e innovatív tevékenységet a szervezet vagy legyen inkább követő, diverzifikáljon vagy fókuszáljon 

egy adott termékcsoportra. A Toyota például a környezetbarát technológia (hibrid gépkocsik) innovatív alapú 

fejlesztésére koncentrál manapság, mely a piacon biztosította az elsőbbségét. Hasonló megoldás mellett 

döntött a Dell Computer is, mely nem a termékfejlesztést, hanem a vállalati rendszerének felépítését oldotta 

meg az innovatív változás stratégiájával. 

Több eszköz is van arra vonatkozóan, hogyan kezeljék a szervezetek a változásokat: cégegyesítések, 

felvásárlások, újrafókuszálni, újratervezni a technológiát, minőségi programok, humán és szervezeti 

fejlesztések, bérfagyasztások, leépítések, outsourcing, networking, stb. 

A szervezeti változásokat alapvetően három dimenzió alapján szokás osztályozni: 

1. A változás mértéke: mennyire radikális a változás. 

                                                           
1 . Child: A szervezet. Elvek és gyakorlat ma Blachwell Publishing UK 2005 13. fejezete és A. Kieser idézett könyve alapján. E téma 
feldolgozásában vendégelőadóként sokat segítettek Győri Ágnes és Eranus Eliza Phd-hallgatók. 



 11. témakör: A szervezeti változás 

megvalósítása 
 

 214  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. A változás idő-dimenziója: mennyire sürgős a beavatkozás. Egyik lehetőség, ha időben programozott, azaz 

tervezett változtatásról van szó; vagy sürgősségi beavatkozásra, azonnali intézkedésre van-e szükség. 

3. A változás célja: mire fókuszál a változás, mit akar elérni a változtató. 

1.1. A változás mértéke 

Robert Marshak (1993) nézőpontja szerint általában metaforákban gondolkodunk, amikor változásról van szó. 

Ilyen változás-metaforák az alábbiak: 

• Megerősíteni és fenntartani: A meglévő rendszer megfelelő, csupán bizonyos részegységek vagy 

részfolyamatok működését és eredményességét kell javítani. Autós hasonlattal élve: ha az autó teljesítménye 

romlik, nem magában a konstrukcióban kezdünk el kételkedni, hanem szervizeljük, karbantartjuk, vagy jobb 

üzemanyaggal látjuk el. Hasonlóképpen, ha a szervezetben például a nem megfelelő kommunikáció miatt 

csökken a teljesítmény, akkor a kommunikációs csatornákat kell javítani. Ha az eladás csökken, akkor például 

egyik lehetősége, hogy az eladók számát, képzettségét, tudását kell növelni. 

• Építeni és fejleszteni: A meglévő rendszer megfelelő, azonban a szervezet egyes megoldásaiból kiindulva 

érdemes és kell fejleszteni. A változást tehát olyan fejlesztésnek fogja fel, mely a rendszer tulajdonságait 

veszi figyelembe. 

• Költözni és újralokalizálni: A meglévő rendszer áthelyezése más gazdasági környezetbe (más országba). 

Fontos, hogy a változás végállapota tervezhető, azaz van egy elérendő célja. A felsővezetőknek döntő a 

szerepük ebben, de sokszor bevonják az alsóbb szervezeti szinteket is. Másik fajtája a struktúra 

megváltoztatása. Például egy centralizált rendszerről átállnak egy projekt vagy termék központú decentralizált 

szervezetre. 

• Felszabadítani és újraalkotni: A szervezet újra értelmezi magát és megpróbál megszabadulni a működését 

hátráltató tényezőitől. Folyamatosan transzformáción megy keresztül a szervezet, mely egy nyílt végű 

folyamat: nincsenek előre meghatározott célállapotai a változásnak. Ez a változás sok bizonytalanságot szül a 

szervezeten belül, a munkakörökkel és a szervezeti hierarchiában betöltött pozíciókkal kapcsolatban. 

1.2. A változás időbelisége 

Tervezett változás: általában fentről lefelé irányuló változási kezdeményezés. Tipikus forgatókönyve van: 

amikor a külső változás egyértelművé válik, a menedzsment felméri a szükséges szervezeti változásokat, 

megtervezik a folyamatot, eldöntik mely változást alkalmazzák, stb. Általában igénybe vesz szakszerű 

segítségét, mely lehet belső ember vagy külső tanácsadó. 

Emergens/sürgősségi változás: Tekinthetünk a változásra úgy, mint időben ismétlődő és decentralizált 

folyamatra. Abból a felismerésből származik, hogy a környezeti tényezők gyors változása, bizonytalansága és 

komplexitása nem támogatja az olyan szervezeti változásokat, melyek pusztán a felsővezetők tervei alapján 

történnek, mivel nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és információval a tervezéshez. Általában 

periodikusan ismétlődő programok formájában jelentkezik a változás, amelyekben a menedzsment szerepe 

átértékelődik, és a végrehajtó hatalom delegálása történik. Fontos szerephez jutnak a szervezet alsóbb szintjei, 

melyeknek lehetőségük van a változások terveinek kialakításához, illetve biztosítottak számukra a tervek 

kivitelezéséhez szükséges erőforrások és döntési lehetőségek is. 

1.3. A változás célja 

A változás érintheti az egész szervezetet, de úgy is megvalósulhat, hogy csak bizonyos szervezeti egységek 

változnak meg. Az előbbi általános (a szervezet egészére vonatkozó) változás, az utóbbi területi, vagy részleges 

(a szervezet egy vagy több részegységeire vonatkozó) változás. 

2. A szervezeti változás típusainak összehasonlítása 
 

 
TERVEZETT EMERGENS/SÜRGŐS 
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Radikális 

Business process 

reengineering: 

ügyfélközpontú üzleti 

folyamatok átalakítása (a 

szervezet alsó szintjének 

felhatalmazása) 

Organikus fejlesztés: 

állandó tökéletesítés, 

tapasztalatból tanulás (a 

japán gyakorlat ilyen) 

Teljes szervezet 

Területek, divíziók 

összevonása 
Új tagok bevonása a 

munkahelyi team-ekben 
Részegység 

Fokozatos 

Éves tervezett fejlesztések Szervezeti tanulás Teljes szervezet 

A tervezett teljesítménnyel 

kapcsolatosan 

bekövetkezett változások 

(eltervezett teljesítmény 

növekedés) 

Állandó, fokozatos 

fejlesztés projekt team-ek 

alkalmazásával 

Részegység 

2.1. A szervezeti változással kapcsolatos döntések 

Minden szervezeten belüli változásnak megvannak az erősségei és gyengeségei, éppen ezért különböző 

szituációkban a szervezetnek egyik vagy másik típus mellett kell döntenie. A szervezeti változás mértékétől 

függően négy kategória különböztethető meg: 

1. javító: egy adott nap, mint nap jelentkező probléma megoldása (pl. valamely munkára az alkalmazottakat 

munkaszervezési okokból át kell helyezni más területre) 

2. fejlesztő: a meglévő rendszer megváltoztatása (pl. a pénzügyi kontroll területén kell bevezetni új 

módszereket) 

3. átmeneti változást kezelő: adott a változás végcélja és ezt a célelérést kell monitoroznia egy meghatározott 

csoportnak. 

4. transzformáció kezelése: a folyamatos szervezeti megújulás az alapja. A szervezet mindig alakul és nyitott a 

változásra. 

Lényeges, hogy a szervezet dolgozói az összes lehetséges változási mértékre és változási típusra legyenek 

felkészülve. 

2.2. A sikeres tervezett változtatás jellemzői 

A szervezeti változás mindig a szervezet fennmaradásának és sikerességének szempontjából lényeges. Nem a 

munkavállalók érdekei az elsődlegesek, így ők sokszor elveszítik munkahelyüket vagy más negatív 

következményt élnek meg a szervezeti átalakítás után (pl.: munkakör megváltozása, hatalom megváltozása). A 

szervezeti átalakítás szüksége menedzselési feladat és probléma, a vezetéstudomány ezzel igen részletesen 

foglalkozik. A javasolt, ill. elfogadott eljárás a következő szakaszokra tagolja a vezetői tevékenységet: 

2.2.1. A tervezett változtatás szakaszai: Kurt Lewin felosztása 

1. Felolvasztás: az egyének (a vezetők) felismerik és elfogadják a változtatás szükségességét. A 

alkalmazottaknak be kell látniuk, hogy a változtatásra szükség van. Ebben az esetben az alkalmazottak 

informálása a legfontosabb feladat. 

2. Változtatás: a régi helyzetet az új váltja fel. Fontos ebben a szakaszban, hogy megfelelő logisztikai 

szervezéssel párosuljon, mely hatására a legkevesebb kellemetlenséggel jár az új helyzet felállítása. Sokszor 

a változtatást egy kis területen végzi el a szervezet (pilot változtatás), így sokat tanulhat és felkészülhet a 

tényleges változásra. 
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3. Újrafagyasztás: az új rendszer kiépülése, az új feladatok rutinná válása. Szokták ezt a fázist a változás 

institucionalizációjának is hívni. Az alkalmazottak elfogadják az új rendszert és megváltoztatják 

viselkedésüket, ami idővel rutinná alakul. Ebben a szakaszban szilárdul meg a szervezeti változás. 

2.2.2. A tervezett változtatás szakaszai: Kotter felosztása 

1. Fel kell ismerni változtatások szükségességét 

• Ide tartozik a piac és a konkurens szervezetek folyamatos ellenőrzése, figyelése. 

• Fel kell ismerni a helyzetet és meg kell tárgyalni a krízist és a megoldások lehetőségét a többi vezetővel. 

2. A változás levezetéséhez a megfelelő koalíciót kialakítása 

• Összeállítani egy csoportot, melynek elegendő ereje van, hogy bevezesse a változást 

3. Kialakítani egy víziót és stratégiát 

• Egy olyan víziót alakítani ki, mely segíti a változást az egész szervezetben. 

• Fontos egy olyan stratégia kialakítása, mely reális terveket tartalmaz a vízió elérésé-hez. 

4. Kommunikálni a változás vízióját 

• Folyamatosan kell az összes lehetséges csatorna felhasználásával kommunikálni a változás vízióját és a 

stratégiát. 

• A változást kivitelező csoportnak példát kell mutatnia viselkedésével. 

5. Felhatalmazni az alkalmazottakat széles körre kiterjedő viselkedésre 

• Fontos, hogy a kockázatvállaló viselkedést támogassa szervezet. 

6. Rövid távú célok előidézése 

• Rövid távú célokat kitűzni. 

• Megjutalmazni azokat, akik elérik a kitűzött célokat. 

7. Megszilárdítani a változást és újabb változásokat indukálni 

• Felbérelni, előléptetni és fejleszteni olyan embereket, akik kivitelezik a változást. 

• Olyan feladatokat és projekteket kialakítani, melyeket az új rendszerben lehet megvalósítani. 

8. Megszilárdítani az új rendszert a szervezeti kultúrában 

• Kiemelve kommunikálni az új rendszer és a szervezeti siker kapcsolatát. 

• Kifejleszteni eszközöket, melyekkel a vezetőség fejlődését és a siker fenntartását lehet elérni. 

2.2.3. Figyelembe kell venni a következőket: 

1. Részvétel: (Ki vegyen részt a változtatásban?) 

Az etikai álláspont szerint azok vegyenek részt a tervezési és megvalósítási folyamatokban, akiket érint a 

változás. Ugyanis a változtatások az érintettek ismereteire támaszkodnak. Ha az egyének aktívan vesznek 

részt a változtatási folyamatban, akkor ez közös erőt kovácsol, és a változtatás működni fog. De ha a 

változtatás negatívan érinti őket (például egy leépítés), akkor célszerű tárgyalásokat kezdeményezni, egy 

esetleges alternatív lehetőség keresése érdekében. Az állami szektor külön figyelmet igényel, ugyanis ebben 

az esetben nem biztos, hogy célszerű a részvételt bátorítani. Ha egy tevékenység már hosszú ideje egy 

bürokratikus rendszer része, az egyetlen mód a változtatásra valószínűleg a felülről bevezetett változás. A 

részvétel csak késleltetné a változtatást. 
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2. A változásnak való ellenállás: Az alkalmazottak inkább ellenállnak az új dolgoknak és a már megszokott 

rendszert preferálják. Ellenállás főleg akkor áll fenn, ha a változtatások az érintettek érdekeivel ellentétben 

állnak. 

3. Pilot projektek alkalmazása: amennyiben a változásnak való ellenállás valószínűsíthető, nem árt kísérleti 

jelleggel bevezetni a változtatást a szervezet egy kis területén és a tapasztalatokat beépíteni a tényleges 

változtatásba. 

4. Szükséges idő: a változtatáshoz idő kell. Ha a felső vezetés gyorsítani szeretné a folyamatot az akár a változás 

sikerességének rovására is mehet. 

5. Harmadik fél alkalmazása: egyén vagy csoport, aki a részt vesz a változtatási folyamatban, és aki a felmerült 

problémákkal, és azok menedzselésével foglalkozik. A tanácsadók nem mindig megfelelők, mert ők 

többnyire standard megoldásokat javasolnak a szervezeteknek és lehet, hogy nem annyira motiváltak és 

elkötelezettek a szervezeti változtatással kapcsolatban. Fontos azt is figyelembe venni, hogy a tanácsadó és 

az alkalmazottak között lehetnek kommunikációs problémák is, így egy csapattá szervezni őket nagy kihívás 

lehet. 
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16. fejezet - 12. témakör: Szervezeti 
kultúra 

A szervezetek kulturális elemzésével1 foglalkozó elméletek nagyon sokszínűek, több egymással vetélkedő 

elmélet született az 1970-es évektől kiindulva, amikor az amerikai és angliai menedzsment kutatók a Japán 

vállalatok sikerei miatt a szervezeteket kulturális szinten kezdték el elemezni. Az elképzelések a mai napig 

heterogének, elméleti előfeltevéseikben és módszereikben is nagy különbséget mutatnak. 

1. A kezdetek 

Az 1970-es években a japán menedzsment sikerei vezettek a vállalati kultúra kérdéseinek vizsgálatához. A 

vállalati kultúrát elemzők közül a legtöbben kritikusan álltak az akkor divatos szervezeti kutatás elméleteihez. 

Ezek a kutatási irányok a kvantitatív gyakorlatot helyezték előtérbe, mely a racionális emberi viselkedés 

megmagyarázását tűzi ki céljaként. Külön figyelnek a szervezeti struktúrára és elemzésükbe a kvantifikálható 

adatokat veszik be. Ezzel a felfogással szemben definiálta magát a szervezeti kultúra megismerését és hatását 

vizsgáló elméleti keret. 

2. Érték menedzsment és az integráció szemlélet 

Az első számottevő kulturális kérdésekkel foglalkozó elméleti keret megalkotója Peters és Waterman. Könyvük 

1982-ben jelent meg és a kritikusai később az érték menedzsment kifejezést használták az elképzelésre. Peters 

és Waterman szerint a sikerhez vezető út egy erős szervezeti kultúra megteremtése. A felsővezetők ki tudják 

alakítani az erős kultúrát, ha nyíltan megfogalmazzák a követendő értékeket és emellett a megfelelő 

viselkedést jutalmazzák is. A jutalmazó rendszernek ki kell terjednie a formális eljárásmódokra (policy), az 

informális normákra, a szervezeti történetre, a rituálékra és a szervezeti zsargonra is. Az idő előrehaladtával és 

az értékekkel konzisztens vezetői viselkedés láttán az értékeket a munkavállalók is átveszik majd. Miután ez 

megtörténik, egy dominó-effektus alapján megnő az elköteleződés, megnő a termelékenység és megnő a profit 

is. Ebben az elképzelésben az „erős” (egységes) kultúra magával hozza automatikusan a profit növekedését. 

Későbbi kutatások (70-es évek vége, 80-as évek) ezen elképzelések mentén születtek meg, központi tételük az 

volt, hogy ha létrejön egy konzisztencia, a szervezet egészére kiterjedő konszenzus, akkor ez sikerre vezeti a 

szervezetet. A belső konzisztencia és konszenzus megteremtésének célja miatt ezt az elméleti keretet 

integrációs elméletnek nevezzük. Az integrációs elmélet szerint a kultúra megváltozása során az egész 

szervezetre kiterjedő változás áll be, mely egy korábbi egységet vált fel. Az átmenetet jelentő időszakban 

megjelenik a szervezeten belül a bizonytalanság és konfliktus ám a kultúra megváltozásával hatékonyabb 

szervezet születik. Az integrációs elképzelés legfontosabb tétele, hogy a szervezeti homogenitás, harmónia és az 

egységes kultúra elérhető célokként tekinthetőek. 

3. Differenciációs szemlélet 

Az integrációs szemlélettel egyidőben alakult ki ez a másfajta elképzelés. Mindkettő megegyezett abban, hogy 

az akkor divatos racionális vezetésen alapuló szervezeti szemlélet nem kielégítő. Ám differenciációs szemlélet a 

szervezeti kultúra más aspektusaira koncentrált: értékek, kogníció (értelemadás), szimbólumok, érzelmek. A 

szervezeti kultúra elemzésébe több kézzelfogható adatot vettek be, ilyen volt a fizetés, feladatkörökhöz tartozó 

felelősség, formális eljárásmódok (policy), szervezeti folyamatok. Minden formális eszközökkel leírható 

szervezeti jellemzőt elemeztek kulturális szempontokból. A differenciációs szemlélet szerint a jó szervezeti 

kultúra elemzés generalista, azaz a többféle kulturális jellemzőt kell elemeznie. Emellett ez a megközelítés 

fontos céljának tekinti, hogy a konfliktusok okát mélyen tárja fel. Külön koncentrálnak az értékek és a 

viselkedés inkonzisztenciáira illetve a formális és informális normák különbözőségére és a munkavállalók 

közötti interpretációs eltérésekre is. A személyek közötti véleménykülönbséget a státusszal, feladatokkal, 

munkakörökkel, nemmel, etnikai hovatartozással magyarázzák. A differenciációs elképzelés fontos ellenpéldája 

az integrációs szemléletnek, mely szerint a szervezet egységes és erős kultúrája egy elérhető cél. A 

differenciációs szemlélet szerint a szervezeti kultúra korántsem egységes és nem lesz soha az. Fontos 

                                                           
1 Clegg & Hardy (szerk.)14. Fejezet, J. Martin – P. Frost: The Organizational Culture War Games: a Struggel for Intellectual Dominance és . 
Child: A szervezet. Elvek és gyakorlat ma Blachwell Publishing UK 2005 alapján 



 12. témakör: Szervezeti kultúra  

 219  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kutatások világítottak rá, hogy egy szervezeten belül megjelenhetnek a társadalomra jellemző szubkulturális 

különbségek is (Gregory, 1983). 

A két elmélet közül a 1980-as években az integrációs szemlélet uralkodott a differenciációs fölött. A 

differenciáció kutatói módszertani kritikákkal éltek az integrációs szemlélettel szemben. 

3.1. Kritikák az integrációs elmélettel szemben, módszertani 
problémák 

A differenciációs szemlélet képviselői nem értenek egyet az integrációs szemlélet „specifikus‖, csak bizonyos 

szervezeti jellemzőket vizsgáló módszertanával. Szerintük bár kvantitatív adatokat szolgáltat az egyes jellemzők 

kiragadása, az így vizsgált jellemző nem reprezentálja a kultúra egészét. Így szerintük lényegi következtetéseket 

sem lehet a kultúrával kapcsolatban levonni. A mélyebb megértési igénnyel fellépő, differenciációs szemlélet 

azonban sokszor kvalitatív kutatási módszereket alkalmazott, mely a kultúra belülről, hosszú időn keresztül való 

megfigyelésével operált. Az ilyen módszerek alkalmazása a kvantitatívval szemben nem voltak olyan 

informatívak és meggyőzőek a menedzserek számára. Összességében a kvalitatív és a kvantitatív módszerek 

sem adtak megbízható válaszokat a két elméleti keret között feszülő különbségek kérdéseire. A két kulturális 

elképzelés lényeges problémája, hogy legtöbbször nem sikerül kimutatni a kultúra jellemzői és a vállalat 

teljesítménye között fennálló kapcsolatot. Feltételezhető, hogy a vállalat teljesítményét sok más faktor is 

befolyásolja, melyek a kultúra hatásait elfedik. 

4. Fragmentációs szemlélet 

A harmadik elméleti keret képviselői szerint a (összefoglaló: Martin, 1992) a szervezeti kultúra nem teljesen 

konzisztens és nem is teljesen inkonzisztens, hanem a szereplők között a kapcsolatok ezeknél komplexebben, 

sok az ellentmondás közöttük. A szervezeti konszenzus nem szervezetet átölelően jelentkezik és nem is csak egy 

szubkultúrára jellemző. A konszenzus időszakos jelenség, mely a tagok között kialakul, majd idővel felbomlik 

és átalakul. Emellett fontos, hogy a konszenzus kialakulása mindig egy bizonyos téma (jellemző) köré 

szerveződik, nem a teljes szervezetet érinti. Ebben a felfogásban nincs egységes kultúra, sőt maga a kultúra az, 

ami a szervezetet darabokra, kisebb nagyobb egységekre bontja. Az elméleti keret szerint nincs konzisztencia a 

szervezeten belül és a tagok között sem alakul ki széles körű konszenzus. Emiatt a szervezetben nagy a 

bizonytalanság. 

5. Metaelmélet - Próbálkozás a nézőpontok 
összekapcsolására 

Fontos felismerés volt, hogy a három elméleti keret a kiinduló elképzeléseik miatt olyan szervezeteket elemzett, 

melyek jellemezhetőek voltak az adott elképzeléssel (pl.: fragmentációs hipotézis = bizonytalanság van a 

szervezetben, így bizonytalansággal jellemezhető szervezetet választottak a vizsgálat alapjául, mely 

megerősítette az elképzeléseiket). Martin (1992) szerint a szervezeti kultúra mindhárom elképzelés egyes 

elemeivel jellemezhető. Összességében a kultúra változó képződmény: a szervezetet bizonyos (más-más) 

időpontokban vizsgálva találunk majd mindhárom elmélet egy-egy állításával azonosítható eredményeket. 

6. A posztmodern szemlélet 

A posztmodern szemlélet több elmélet összefoglaló neve, nem egy egységes álláspont. A posztmodern 

megkérdőjelezi a modern tudomány alaptételeit: racionalitás, rend, átláthatóság, realizmus, igazság, 

intellektuális fejlődés. A korábbi elméletek azzal a motivációval léptek fel, hogy a szervezeti téma 

rendszertelenségében rendet tegyenek, és koherens magyarázatot adjanak a jelenségekre. A posztmodern 

szemlélet megkérdőjelezi magának az objektív adatokat szolgáltató kutatásnak az alapfeltevéseit. A modern 

tudományos elképzelés szerint bizonyos módszerekkel az igazság és realitás egyre mélyebb megértése történik, 

mely objektív eredményekre vezet. A posztmodern szerint azonban az igazságot nem reprezentálják a 

kutatásokból származó adatok. Az adatok (és a cikkek szövegei is) mindig az adott kutató szubjektív 

elképzeléseinek hatásai alatt állnak. A realitás egy illúzió és kitaláció. A posztmodern elképzelés célja nem az, 

hogy egy jobb elméletet adjon a szervezeti kultúráról, hanem az, hogy megkérdőjelezze a modern kulturális 

kutatás és elméletek alapfeltevéseit. Nincs lineáris fejlődés és nem lehet megismerni a realitást. Nem 

közeledünk az idővel az igazság megismerése felé, az igazságot lehetetlen megismerni. 
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A posztmodern felfogást a pozitivista szemléletű, modern tudományt művelő kutatók kritizálták és nem vettek 

róla tudomást. Néhányan ennek ellenére fontosnak tartják a posztmodern megközelítés megállapításait és ezeket 

felhasználva kétségbe vonják a gyors, instant problémamegoldásokat, melyeket a menedzserek bizonyos 

kutatások eredményeiből előszeretettel vesznek át és próbálnak alkalmazni, majd ha kudarcba fullad, akkor 

újabb elméletekhez nyúlnak. Így egy ciklusról beszélünk, mely fenntartja a modern tudományt. Az egy kérdés 

marad, hogy a posztmodern elképzelés segíthet-e ezt a ciklust felismerni és megelőzni a jövőbeli megjelenését. 

A szervezeti kultúra számos dimenzióban mérhető és ezek kombinációi sokféle tipológia kialakítását teszik 

lehetővé. A teljesség igénye nélkül megmutatunk ezek közül párat. 

6.1. A szervezeti struktúrák és kultúrák – Handy tipológiája 

A struktúra az adott szervezet felépítése megmutatja a hatalom megoszlását illetve a munkamegosztás módját, 

sokszor jó alapot szolgál a szervezeti kultúrára való következtetésekhez is. A kultúra2 visszahat a szervezeti 

felépítésére.3 

Hatalomkultúra meghatározó eleme egy centrális szereplő, akinek kiemelkedő hatalma, 

befolyása van a szervezet többi tagjára, a döntések kimenetelére, a stratégia irányvonalaira. A szervezet minden 

szereplője a központi személy kívánságait próbálja teljesíteni vagy adott esetben előrevetíteni, az ő 

személyiségét, döntési mechanizmusait igyekeznek kiismerni, hogy ezáltal kiszámíthatóbbá tegyék a szervezeti 

működést. Nem kifejezetten bürokratizált rendszer, kevés a szabályozás, belső írásos iránymutatás. A 

személyiség erejében és a hatalomban hisznek, nem a rendszerben. Kulcspozíciók megszerzésével és rendszeres 

ellenőrzésekkel biztosítható a hatalom. A szervezeti döntésekben nagyobb szerepet játszanak az erőviszonyok és 

a „politika‖ mint a logikai, ügyrendi megközelítések. Kevés a szabály, az ügyrendi előírás, csekély a bürokrácia: 

inkább az egyénben, mint a rendszerben, testületekben hisznek. Kockázatos szituációkban vagy hirtelen 

kialakult helyzetekben is képes gyorsan reagálni a szervezet, azonban ez kizárólag a centralizált rendszer 

középpontjában álló személyiség kompetenciáitól függ. A kisebb vállalkozások általában ilyen struktúrával 

rendelkeznek, személyközpontúak, azonban a méretnövekedés elengedhetetlen velejárójaként a struktúrát 

rendszerint meg kell változtatni. (Pókhálóra hasonlít) 

Szerepkultúra: Ahogy metaforája, a görög oszlopcsarnok is érzékletesen 

ábrázolja, a szerepkultúra a logikára és az észszerűségre épül. Valójában a bürokratikus szerveződés 

mintapéldánya. A tartóoszlopok, mint a valóságban is, a funkcionális területeknek felelnek meg, itt csoportosul 

az adott területnek megfelelő szaktudás, információbázis. A funkcionális területek személyes irányítását a kis 

számú vezetői réteg tölti be, melyek mint timpanon helyezkednek az oszlopok fölé, összefogva azokat. A 

vezetők munkáját illetve a belső munka- és ügyrendek fennakadásmentes működését a belső szabályozások 

biztosítják, melyek kiterjednek a hatáskörök, utasítások, szervezeti kommunikáció, a szolgálati útvonalak és 

egyéb ügyrendi menetek meghatározására. Ez a rendszer valójában a szerepkörökre és nem a személyekre épít, 

így pontosan elkészített munkaköri leírások biztosítják, hogy „mindenki pótolható‖ legyen, ahogy a ma már 

bevett munkáltatói szófordulat is mondja. Ebből kifolyólag azonban az önmegvalósítási törekvéseket, az 

előírások feletti törekvéseket nem nézik jó szemmel, révén ebben a szerkezetben mindenkinek megvan a jól 

bevált helye. A szerepkultúra sokszor pont a szerepek körülhatárolt rendszere miatt lehetőséget ad „potyautas 

viselkedésre”, az elvárásokat épp teljesítő, „lazsálásra‖ hajlamos egyének jól megbújhatnak a rendszerben. A 

struktúra nehezen kezeli a változásokat, stabil környezetben funkcionál jól. (oszlopcsarnokra hasonlít) 

                                                           
2 „A szervezeti kultúra (…) a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek 

rendszere, amelyeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadnak el, követnek, s az új tagoknak is átadnak mint a problémák megoldásának 

követendő mintáit, és mint kívánatos gondolkodási és magatartásmódot.‖ (Bakacsi, 2004, p223) 
3 Venesz Kitti összegzése és ábrái. 
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Feladatkultúra: Projekt- és munkaköralapú kultúra, működését jellemzi, hogy egy 

adott munka vagy feladat elvégzése céljából optimalizálja és csoportosítja az erőforrásokat. Leggyakoribb 

megnyilvánulási formája a mátrix szervezet. A befolyás és ezáltal a hatalom a szakértelmen, hozzáértésen illetve 

a személyiségen alapul, ezek alapján kerülhet valaki egy adott „projekt‖ során kulcspozícióba. A hatalom 

azonban ezáltal jóval megosztottabb, mint a szerep- vagy hatalomkultúrában. A feladatkultúra háttérbe szorítja a 

státuszból vagy egyéb okokból származó eltéréseket, ezáltal könnyebben kezelhetővé válnak az interperszonális 

szituációk. Ez a fajta projektalapú struktúra alkalmazkodóvá, rugalmassá teszi a szervezetet, hiszen az 

erőforrások megfelelő csoportosításával és kellő körültekintéssel az adott cél érdekében kompetenciáiknak 

megfelelően mozgósíthatók a szervezet tagjai. Kockázat azonban, hogy amennyiben az erőforrások szűkössé 

válnak, könnyen rendkívül versengő magatartás alakul ki a szervezetben. Dinamikus, változó környezetben, erős 

piaci verseny esetén is rendkívül hatékony a kultúra, ahol azonban a tagok önállósága kiemelten fontos. A 

munka és az egyén megítélésének alapja kizárólag a teljesítményen és a képességeken alapul, jellemző a 

kifejezetten feladatorientált hozzáállás, mely a munkakapcsolatokat is meghatározza. A szervezeti ellenőrzés 

kulcsfontosságú, az egyének saját és egymás munkáját is ellenőrzik, projekteken belül valósul meg a kontroll. 

Kifejezetten egyetértő légkör szükséges ennek fennakadásmentes megvalósításához. Az ezt a kultúrát 

leggyakrabban megtestesítő mátrix szervezet nagy előnye, hogy a menedzsment tagjai közösen, különböző 

nézőpontokat képviselve hoznak döntést, így szélesítve a gondolkodás horizontját és az innováció, a kreativitás 

terét illetve nagyobb esélyt adva a szervezeti érdekek képviselésének. A menedzserek közti interakciók 

javíthatják a szervezet irányításának minőségét. A vezetők közti konfliktusmegoldások pozitív hatása építő, 

előremutató a cég számára, hiszen egy állandó tanulási folyamatot generál. Hátrányai, hogy az előbb említett 

módon a menedzserek közti rivalizálás hatalmi harcot idézhet elő és az egyéb szakmai okokból fennálló gyakori 

konfliktushelyzetek kezelése is stressz faktorrá válhat. Nagyobb a lehetőség a döntések elhárítása, a felelősség 

vállalásától való tartózkodásra a közös döntés helyett. Ebből következően nőhet a döntések meghozatalának 

ideje, amely sokszor a döntések minőségére is hatással lehet. (Hálózatra hasonlít.) 

Személyiségkultúra: Kimagasló szaktudású egyének szabad akaratukból 

összefognak csupán a közös infrastruktúra, titkárság, személyzet, iroda, könyvelés, stb. költség- és tranzakciós 

költségcsökkentés céljából. Valójában individuumok halmazának tekinthető, akik teljesen önállóan, saját 

szakmai tudásukra és tapasztalataikra alapozva végzik munkájukat. Ilyen szervezeti struktúra jellemző például 

tanácsadói szerveződésekre, ügyvédi vagy építészi kamarákra. A kontrollt csupán a tagok közös megegyezése 

képviseli, kiemelt hatalom semmilyen formában sem elfogadható. A személyiségkultúrában az egyén áll a 

szervezet felett, az csupán az individuumok eszköze a sikerhez. (Halmaz-metafora.) 

6.2. Szervezeti értékek és kultúra – Quinn tipológiája 

Az, hogy a szervezetek a folyamatokat miként kezelik és a problémák megoldásában milyen döntési módszert 

alkalmaznak, végső soron tipikus értékorientációként azonosítható, és ez a szervezetre jellemző. Két probléma-

kezelési dimenziót figyelünk meg és ezek kombinációiból áll elő a négy tipikus érték, melyet a szervezeti 

kultúra követ. 

Befelé vagy kifelé összpontosítás: a befelé összpontosító szervezet elsősorban a szervezeti tagok és a szervezet 

belső hatékonyságára, folyamataira koncentrál, míg a kifelé összpontosító központi problémája a környezethez 

való illeszkedés. 
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Rugalmasság vagy szoros kontroll: a rugalmasság a szervezeti tagok nagyobb mozgásterét, belátásukon 

alapuló nagyobb döntési szabadságot, a szoros kontroll a szervezeti tagok magatartásának nagyobb 

szabályozottságát jelenti. 
 

 
Befelé Kifelé 

Rugalmas Támogató kultúra kölcsönös bizalom és 

felelősség: 

• részvétel 

• az együttműködő, kooperatív magatartás 

• jó csoportszellem 

• erős csoportkohézió 

• az egyéni fejlődés, önkiteljesítés 

megvalósítása 

• informális és döntően szóbeli kommunikáció 

• a szervezet iránti elkötelezettség 

• központi értéke az emberi erőforrás 

fejlesztése 

• a vezetés számára a munkatársak 

fontosabbak, mint a környezeti kihívások. 

Innováció orientált kultúra jellemzői 

• külső környezet szüntelen figyelemmel 

kísérése 

• kockázatvállalást is magába foglaló 

kísérletezés 

• kreatív problémamegoldás 

• versenyszellem 

• jövőbe tekintés 

• előrelátás 

• szabad és szerteágazó szervezeti 

információáramlás 

• teamek, feladatcsoportok 

• állandó képzés és tanulás 

• központi értéke a növekedés és a környezeti 

erőforrások megszerzése, ezt szolgálják a 

rugalmasság, az állandó készenlét 

• a vezetés a lehetőségek folyamatos feltárására 

és megragadására koncentrál. 

Szoros Szabály orientált kultúra jellemzői: 

• formális pozíciók tisztelete 

• folyamatok racionalitásának fontossága 

• munkamegosztás és az ehhez szorosan 

kapcsolódó formalizáltság 

• szabályozottság 

• hierarchikus szervezeti megoldások 

• írásos kommunikáció 

• központi értéke a stabilitás és az egyensúly, 

ezt szolgálják a megfelelő formális 

információs és kommunikációs rendszer 

kialakítása és az erre alapozott döntési 

mechanizmusok. 

• A vezetés számára az eddig elért eredmények 

megőrzése a legfontosabb. 

Célorientált kultúra jellemzői 

• racionális tervezés 

• központi célmeghatározás 

• hatékonyságteljesítmény kiemelt fontossága 

• vezetők központi szerepe 

• többiek korlátozott információkhoz való 

hozzáférése 

• feladathoz kötődő szóbeli kommunikáció 

• központi értéke a termelékenység, 

hatékonyság, profit, ezt szolgálják a 

racionális célkitűzés és tervezés. 

• A vezetés a célok és az azt elősegítő 

részcélok teljesítésére összpontosít. 

6.3. A szakma és a kultúra – Schein tipológiája 
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A szervezeti munkamegosztásban betöltött hely olyan attitűdöket alakít ki, melyek az adott réteg a szervezet 

kultúrájában képvisel és a döntésekkel kapcsolatban hangoztat. A munkások attitűdje az alávetettséget fejezi ki, 

mindent úgyis „fent‖ döntenek el, el kell viselni, vagy morgolódás; a műszakiak, akik távolságot tartanak 

mindentől, aminek informális vagy a szakmán kívüli vonatkozásai vannak; a rutint, a kiszámíthatóságot, a 

szabályokat részesítik előnyben. A vezér-kultúra a felelősségvállalásból, a döntési kényszerekből, a fontosság-

tudatból áll össze és a mások fölötti rendelkezés (mámorító vagy bénító) lehetőségét is kifejezi. (A három 

kultúra bizonyos elemei éppen ellentétes attitűdök miatt a szervezet konfliktustelített.) 

6.4. Indexek, nemzetközi összehasonlítás – Hofstede tipológiája 

A különféle kultúrák, melyek földrészekhez, régiókhoz, nemzeti közösségekhez kötődnek, befolyásolják a 

szervezetek működését. Ez a multinacionális nagyvállalatokra tekintettel különösen fontos kutatási kérdés lett. 

Geert Hofstede empirikus vizsgálatai négy dimenziót vizsgálnak, melyek a nemzeti kultúrákra jellemző 

különbségeket megragadják. 

• hatalmi távolság index (PDI: power distance index): azt mutatja, hogy egy társadalomban milyen a 

szervezetekben a vezetői döntéshozatal jellege, mennyire félnek a munkatársak a felettesükkel való egyet nem 

értésüket kifejezni, milyennek szeretnék látni a vezetési stílust (a hatalomgyakorlás elfogadott módja és 

elfogadott eszközei) 

• bizonytalanságkerülés index (UAI: uncertainty avoidance index): azt jelzi, hogy milyen erős a 

szabályokhoz való ragaszkodás mértéke, mekkora az észlelt stressz nagysága, mekkora a fluktuáció (milyen 

mértékben képesek a szervezeti tagok tolerálni az észlelt bizonytalanságot. 

• individulaizmus – kollektivizmus (I/C: individualism - collectivism): az egyén és a közösség 

kapcsolatának jellemzőit írja le a társadalomban, az együttélés sajátosságaira vonatkozó értékeket tükrözi 

vissza. Ez befolyásolja a munkakapcsolatokat, a kulturális normákat. 

• férfias – nőies értékek (M/F: masculinity - feminity): összefüggés van a szervezet céljai, valamint a férfiak 

és a nők adott szervezetben megvalósítható karrier-lehetőségei között. Azok a szervezetek, amelyeknek 

férfias céljai vannak, inkább alkalmaznak férfiakat, s ahol pedig a nőies gondolkodást megtestesítő célok 

vannak, inkább nőket. 

A kutatási eredmények szerint a hatalmi távolság és a bizonytalanság kerülése nagy hatással van arra, hogy 

milyen típusú szervezeti struktúrákat részesítenek előnyben az adott kultúrában (országban): 
 

 
Erős bizonytalanság-kerülés Gyenge bizonytalanság-kerülés 

Kicsi hatalmi távolság GÉPEZET: munkafolyamat-

orientált bürokrácia, mindenki 

ismeri teendőit, jó szabályozás 

miatt nincs szükség egyedi 

utasításokra, személyis 

konfliktusok is ritkák: német 

nyelvű és kultúrájú országok 

PIAC: alacsony a vertikális 

tagozódás, az autonómiát és a 

mellérendeltségi viszonyokat 

részesítik előnyben: angolszász és 

skandináv országok tartoznak ide 

Nagy hatalmi távolság HIERARCHIA-piramis: teljes 

bürokrácia, erőteljes vertikális 

tagozódás, kockázatvállalás nem 

jellemző, a hatalom forrása a 

szervezeti hierarchiában elfoglalt 

hely: latin kultúrák, iszlám 

országok, néhány távol-keleti 

ország 

CSALÁD: személyre orientált 

bürokrácia, a szervezeti tagok 

paternalisztikus kapcsolatban állnak 

egymással, klán jellegű belső 

kapcsolatok: délkelet ázsiai országok 
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17. fejezet - 13. témakör: Szervezeti 
tanulás 

1. A szervezeti tanulás stratégiai jelentősége 

A gazdaság manapság egyre inkább tudás-bázisú és gyorsan változik1. Azok a szervezetek, melyek fontos és 

értékes tudást halmoznak fel és hatékonyabban alkalmazkodnak a változó környezethez, jobban teljesítenek a 

piacon. A szervezetek ezen képességével foglalkozó témakör a szervezeti tanulás.  A szervezeti tanulás az a 

folyamat, mely során megváltozik a munkavállalók viselkedése és gondolkodása és később ez a változás beépül 

a szervezetbe (institucionalizálódik). Ez a beépülés megjelenhet rutinokban, struktúrában, kultúrában és 

stratégiában is. A szervezeti tanulás fogalma alatt nem pusztán magát az új információ elsajátításának 

folyamatát értjük, hanem a folyamat eredményét is, mely egy új kompetencia elsajátítása. Az új kompetencia 

segíti a szervezetet, hogy növelje hatékonyságát, felkészüljön új helyzetekre. A tanulás képessége kompetitív 

előnyt jelent a piacon. A szervezeti vezetők gyakran keresik a módját, hogy fejlesszék szervezetük tanulási 

képességét, mely így új tudást és piaci előnyt jelent. 

A szervezeti tanulás témakörével a szervezetek erőforrás-alapú elmélete (resource-based view of the firm) 

kezdett el behatóan foglalkozni. Az elmélet szerint a szervezet sikerességét az határozza meg, hogy rendelkezik-

e egyedi tudással és kompetenciákkal. A piaci előnyt csak olyan szervezetek képesek fenntartani hosszútávon, 

melyek rendelkeznek egyedi tudásbázissal és gyorsabban képesek tanulni (alkalmazkodni) mint 

versenytársaik. A következőkben azt vesszük sorra, hogy milyen mód képesek megteremteni a szervezetek a 

hatékony tanuláshoz szükséges feltételeket. 

2. Szükséges feltételek 

2.1. A szervezeti tanulás természete – fontos 
megkülönböztetések 

A szervezeti tanulás kifejezést a 70-es években kezdték el használni azzal a céllal, hogy rámutassanak arra a 

jelenségre, hogy a szervezetek is képesek (a személyek mellett) új tudás elsajátítására, mely segíti őket a 

jövőbeli teljesítmény fokozásában.  A szervezeti tanulásnak azonban nincs egységesen elfogadott 

definíciója.  Egy fontos jellemzője, hogy a szervezeti tanulás nem egyenlő pusztán az alkalmazottak személyes 

tanulásával, de a szerveztek csakis a személyek tanulásán és viselkedésén keresztül képesek új információt, 

kompetenciát elsajátítani. Ez a jellemző felveti azt a kérdést, hogy hogyan képes a szervezet a saját szerkezetébe 

építeni a személyek vagy csoportok által elsajátított tudást. Ahhoz, hogy a tudás ne személyekhez kötött legyen 

a szervezetnek explicitté (formalizálni és a szervezet összes tagja számára hozzáférhetővé) kell tennie azt. A 

szervezeti tanulásnak három szintjét különböztetjük meg. 

A szervezeti tanulásnak vannak megismerő (kognitív) és magatartási elemei. Tehát előbb meg kell érteni a 

feladatokat, majd alkalmazni kell a megértett feladatokat. Villinger például a „tanulás a szervezetben‖ kifejezést 

használja, a szervezeti tanulás helyett. Ugyanis ez utóbbi kifejezés még nem oldja fel azt a paradoxont, miszerint 

a „szervezeti tanulás nem csupán az egyéni tanulás, hiszen a szervezetek az egyének tapasztalatainak és 

cselekményeiknek köszönhetően tanulnak.‖ 

Nonaka és Takeuchi „szervezeti tudás létrehozásáról‖ beszélnek, amely egy olyan folyamat, amely az egyéni 

tudást a szervezet szintjére emeli. Tehát az egyének tudása átkonvertálódik kollektív erőforrássá. 

Polányi a személyes tudásról szólva különbséget tesz az explicit (formális) és az implicit (rejtett) tudás között. 

Az explicit tudás olyan tudás, amely szavakban vagy más formalizált jelrendszerben megfogalmazható és adott 

esetben előhívható, átadható, ezért birtokosától elidegeníthető. Az implicit tudás ezzel szemben kimondatlan, 

birtokosa sokszor nem is tudja megfogalmazni, hiszen a személyes tapasztalatain alapul. Az implicit tudásnak 

döntő szerepe van a gyakorlati problémák megoldásában annak ellenére, hogy sokszor tulajdonosának sincs 

                                                           
1 Child: A szervezet. Elvek és gyakorlat ma Blachwell Publishing UK 2005 Organizing for learning – A tanulás szervezése. 
Vendégelőadóként Győri Ágnes és Eranus Eliza Phd-hallgatók közreműködtek a téma feldolgozásában. 
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tudomása a létezéséről. Ilyen tudás például az explicit módon megtanult tudás, mely a gyakorlat (egy eszköz 

használata) során implicitté válik. 

A stratégiai szövetkezések számára a rejtett tudás több nehézséget is okoz. Ha verseny áll fenn a 

szervezetek között, akkor a tudásukat rejtve tartják. Ha mindkét vagy az összes partner hasonló taktikát folytat, 

akkor nagyon nehéz a rejtett tudást felszínre hozni. A második probléma, ha valamely partner rejtett tudását 

kiszorítja egy harmadik partner által alkalmazott újfajta tudás vagy gyakorlat. Ez a szituáció gyakran felmerül a 

fejlett és fejlődő országok szervezeti közötti együttműködésekben. 

2.1.1. A szervezeti tanulás szintjei 

Egy másik figyelembe veendő tényező, hogy a szervezet különböző szintjei más-más tudással rendelkeznek. 

Más szervezetekkel való kooperálás mindhárom szinten bekövetkezett tanulási lehetőséget rejt magába. 
 

Szint Elméleti megközelítés Gyakorlati megközelítés 

Felső Második szintű tanulás: 

Megtanulni azt, hogyan fejleszthető 

a szervezeti tanulás minősége 

Stratégiai tanulás: 

A menedzseri gondolkodásmód 

változása, különösen megérteni a 

szervezeti siker kritériumait és 

feltételeit. 

Közép Újrakeretezés: 

A meglévő szervezeti keretek 

megváltoztatása. Magába foglalja a 

létező rendszer megkérdőjelezését a 

változó környezeti kondíciók 

közepette. 

Rendszertudás: 

A szervezeti rendszerben 

bekövetkezett változások, a 

szervezeti tevékenységek jobb 

integrációjának megtanulása. 

Alsó Rutin 

A létező szervezeti keretek és 

rendszerek fejlesztése a 

teljesítmény növelése érdekében 

Technikai tudás: 

Új specifikus technikák 

megszerzése, mint például a haladó 

termelési ütemezés 

1. Alsó szint: Rutin (– egyhurkos tanulás – technikai tanulás) A szervezet a már meglévő rendszeren belül 

fejleszti, optimalizálja működését. 

2. Középső szint: Újraértelmezés (– kéthurkos tanulás – rendszer tanulás) A korábbi szervezeti rendszerek és 

perspektívák megváltoztatása. A meglévő rendszerek megkérdőjelezése, központban a változó környezethez 

való alkalmazkodás képességének javítása. 

3. Felső szint : Második szintű tanulás (– deutero tanulás – stratégiai tanulás) A tanulás képességének 

elsajátítása, mely a szervezeti tanulás folyamatát fejleszti. A szervezet így képes a mindenkori környezethez 

alkalmazkodni, akár úgy is, hogy proaktívan változtatja azt (pl.: piacképzés). 

2.2. A szervezeti tanulás szükséges feltételei 

Fontos feltétel, hogy a vezetőség szándékában álljon, hogy a szervezetet tanuló szervezetté alakítsa. A 

vezetőknek a tanulást elő kell segíteniük a szervezeti rendszer megváltoztatásával, a megfelelő viselkedések 

jutalmazásával és a tanulás kultúrájának támogatásával. A szervezeti rendszer közül a következők azok, melyek 

megváltoztatása központi jelentőségű a tanulás szempontjából: kommunikációs csatornák, egyensúly 

megtalálása az autonómia és kontroll között, a belső és külső szervezeti határok, csoportmunka.  A vezetőség 

elköteleződésén és a szervezeti változtatások mellett fontos, hogy a szervezet képes legyen az új információk / 

tudás elsajátításához. A harmadik feltétel, hogy a szervezet a tudást hosszú távon képes legyen fenntartani, 

beépíteni. 
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2.2.1. Vezetőség 

A vezetőség fontos szerepet játszik a szervezeti tanulásban.  A vezetőség részéről a szervezeti tanulás 

fontosságának és segítésének szándékát egyértelműen közölni kell a munkavállalók felé. 

2.2.2. Kommunikáció 

A szervezeteket jellemző három fő kommunikációs csatornának jól kell működnie (nyitottnak kell lennie és 

gyors, hatékony információáramlást kell biztosítania). 

1. csatorna: A felső vezetés és a többi szervezeti szint közötti információs csatorna. A vezetés a stratégiai 

témákkal foglalkozik, míg a szervezet alsóbb szintjei a technikai tudást birtokolják.  A kétféle tudásnak a 

szintek között hatékonyan kell oda-vissza áramlania a megfelelő szervezeti működés érdekében. 

2. csatorna: A szervezet azonos szintjei (osztály, munkacsoportok, stb.) közötti kommunikáció.  A különböző 

osztályok között csak akkor lehet hatékony az együttműködés, ha az információs csatorna jól működik. 

3. csatorna: A szervezet és a külső környezete közötti csatorna.  A külső környezetbe tartoznak a vásárlók, 

beszállítók, stratégiai partnerek, kormányzati szervezetek, versenytársak, civil csoportok stb.  A szervezet és 

a környezete között az összes szervezeti szinten megjelenhet kommunikáció. A vezetőség leginkább 

stratégiai információkat, míg az alsó szint technikai információkat szokott megosztani a környezettel. 

2.2.3. Kontroll és autonómia viszonya 

A szervezet működéséhez elengedhetetlen a vezetési ellenőrzés (kontroll). Ám a vezetőség sokszor nem 

rendelkezik a döntések meghozatalához szükséges információkkal. Ezekkel az információkkal a szervezet alsó 

szintjén dolgozók rendelkeznek, így a hatékony működés érdekében lehetőséget kell adni nekik, hogy ők 

döntsenek (autonómia). A szervezet szempontjából fontos, hogy a kontroll és az autonómia között megtalálja az 

egyensúlyt. Nem szabad, hogy a kontroll korlátozó legyen, irányadónak és támogatónak kell lennie. 

Az, hogy milyen információ és ki számára hozzáférhető, mindig a döntési folyamat következménye. A kontroll 

ebben az esetben inkább támogató jellegű, mintsem tiltó jellegű. Pl. az idő-kontroll. 

Az autonómia ebben az esetben abban nyilvánul meg, hogy a menedzsment megbízik az operatív szervezeti 

egységekben, és így egy alulról felfelé szerveződő céget hoznak létre. Ez a fajta szervezet inkább kedvez a 

szervezeti tanulásnak, mint a felülről lefelé szerveződő, hierarchikus szervezet, ugyanis a szervezeti egységek 

közötti kommunikáció áthidalja az egységek korlátait, még ha néha információs redundancia is képződik. Tehát 

a vezetőség felelőssége a kontrollt és az autonómiát oly mértékben gyakorolni, hogy az operatív egységek 

részére elfogadható legyen, és kedvezzen az innovációnak. 

2.2.4. Munkacsoport 

A munkacsoportok segítheti a szervezeti tanulást, ha kellőképpen kihívó feladatot kapnak tagjai. A feladat 

megoldásához kreatív módokon is el lehet jutni, mely új kompetenciák kifejlesztését segíti. A munkacsoport 

összetételének sokszínűnek kell lennie, így a csoport tagjai képesek új megoldásokat gyártani a tudásuk 

kombinálásával. A csoportnak együtt kell működnie, különben nem képesek a feladatot megoldani. 

A szervezetek általában belső korlátokat építenek, amikor megkülönböztetik a különböző specializált 

csoportokat, területeket vagy részegységeket. Minden specializált részegység külön célokkal, technológiákkal 

rendelkezik, ezért nagyon nehéz a belső korlátokat leépíteni, az egységek közötti együttműködést integrálni. A 

beágyazott normák és gyakorlatok gátolhatják az egyéneket a tanulásban. Például az integrált 

infokommunikációs technológiák fejlesztésekor a szervezetek több részegységének együtt kell működnie. A 

csoportokon belül eltérő lehet a kooperációs hajlandóság 

1. Az ellátott feladat fontossága: Elég nagy kihívás-e a feladat ahhoz, hogy a kreativitást ösztönözze? 

2. Változatosság a csapaton belül: Elég változatos-e a tagok ismerete és készsége ahhoz, hogy új ötleteket 

generáljanak? 

3. Csapat integráció: Hogyan tudnak a csapattagok integrált módon együttműködni ahhoz, hogy gyarapítsák a 

változatos ismereteiket és készségeiket? 
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Az innovációs folyamattal kapcsolatos szervezeti tanulás két szakaszt ölel fel: egy kreatív szakaszt illetve egy 

innovációt megvalósító szakaszt. A két szakasz felismerése azért fontos, mert ha a kreativitási szakaszban külső 

korlátok adódnak, akkor a csapattagok nem fognak konszenzusra jutni. 

3. A szervezet képessége a tanulásra 

A szervezet tanulási képességét néhány tényező egymásra hatása befolyásolja. (1) a tudás átvihetőségének 

szintje, (2) a menedzserek és beosztottak új tudást befogadó képessége, (3) a korábbi tapasztalatok 

felhasználásának képessége. 

1. Tudás átvihetőség szintje: A tudás azon minőségi jellemzője, hogy mennyire könnyen  vihető át két fél 

között. A jól, egyértelműen megfogalmazott tudások könnyen átvihetőek, míg a tacit, nem formalizált 

tudástípus nehezen vihető át. A felek lehetnek a szervezet alkalmazottai, szervezeti osztályai vagy éppen a 

szervezet határain kívüli szereplők. 

2. Minél befogadóbbak az alkalmazottak az új tudást illetően, annál hatékonyabb a szervezeti tanulás. 

Motiválni kell őket a szervezeti kompenzáló rendszereken keresztül, hogy az új tudásokat érdekükben álljon 

elsajátítani. Fontos az is, hogy idő és erőforrások is rendelkezésre álljanak számukra a tudás elsajátításához. 

3. Korábbi tapasztalat hatása: Két aspektusa segíti a szervezeti tanulást. Ha az alkalmazottak tisztában vannak 

a korábbi tanulási folyamat lefolyásával és ha az alkalmazottak között megfelelő a korábbi tapasztalatok 

megosztása. 

3.1. A tudás beépítése a szervezetbe 

A tudás beépítésének négy eltérő módja van. 

1. Szocializáció (tacit tudás  tacit tudás): az alkalmazottak között a kialakult és nem formalizált tudás 

átadása. A tudás birtokában levő személy viselkedésének megfigyelésén alapul az új tudás elsajátítása. 

2. Externalizáció (tacit tudás  explicit, formalizált tudás): A tudás összefoglalása és alkalmazási 

lehetőségeinek megfogalmazása. A felhalmozott tapasztalatot procedúrákban és szabályokban rögzítik. 

3. Kombináció (explicit tudás  explicit tudás): A különböző tudástípusok összefoglalása egy nagy 

rendszerbe. A modern tudásmenedzsment témája. 

4. Internalizáció (explicit tudás  tacit tudás): A formalizált tudás elsajátításának során születő készségszintű 

tudás. A tanulás során az explicit tudásból tacit tudás alakul ki, mely személyes know-how formájában 

jelentkezik.  Megjelenési formája például a tréningeken tanult eljárások alkalmazása révén kialakuló tudás. 

3.2. Feladat 

Az alábbi eset a tanuló szervezet egyik értelmezése. Írja le, hogy mi ennek a felfogásnak a lényege és vázolja a 

tanuló szervezet egyéb értelmezéseit is! 
 

A Kodak vállalat esete 

Gyártás és forgalmazás (technológiai fejlesztés vázlatos története): 

Kollódiumos lemezről szárazlemezes eljárásra való áttérés 

kollódiumos lemez—decentralizált üzleti modellt követel meg, mert minden fotós maga végzi előhívást 

szárazlemezes eljárással készült fotó tárolható—így lehetséges a tömeggyártás; gyártó jut kulcsszerephez. 

Eastman 3 dolog kifejlesztésére és szabadalmaztatására koncentrál (a film, a filmgyártás folyamata és a 

tekercstartó): ez tömegpiacot teremt 1887-ben piacra dobja a Kodakot. 

Fényképezés történelmi fordulópontja 
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Eastman a Kodak létrehozásával kapcsolatos minden kérdésben jelen van 

1888 július—év találmányáért járó díjat Kodak kapja 

Mindent szabadalmaztatott és mindent befektetett 

Vezető szerep megtartásának kulcsa az innováció: gyors változás és fejlődés 

Az Eastman Kodak tanuló vállalat, amelyet a folytonos fejlődés jellemez. 

Tanuló szervezetté válás útja: új emberek felvétele és felsőoktatási intézmények támogatása (MIT és 

Rochesteri Egyetem) Fiatal tehetségeket alkalmaz fontos pozíciókba 

1912-ben Eastman a Kodak Parkban alapkutatásokat indít el. 

3.3. Megoldás 

A szemelvényben látszik jól, hogy a szervezeti tudás a technológiai tudásváltással azonosítható. A másodrendű 

tudás, nevezetesen, hogyan kell a tudást tanulni, szintén jelen van: megújul a szervezet a piaci kihívásra 

válaszul: kialakítja a tömegpiacot. Úttörő innovatív szervezet, melyben a technológiai újítás az elsődleges. A 

modern tudásmenedzsment csírái is megjelennek: MIT. 
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18. fejezet - 14. témakör: Virtuális 
vállalatok, szervezetek 

Sokféle virtuális szervezeti forma létezik: azokat a legfontosabb jellemzőket (előnyöket, feltételeket) tárgyaljuk, 

amelyek valamennyi virtuális szervezeti forma esetében megtalálhatók. Három fő kérdéskört tárgyalunk: (1) 

Mikor érdemes a virtuális szervezeti forma mellett dönteni a hagyományos formák helyett? (2) Van-e különbség 

a virtuális szervezetek és a hagyományos szervezetek menedzselése között? (3) Hogyan lehet csapatmunkát 

létrehozni virtuális szervezeti keretek között?1 

1. A virtuális szervezet fogalma 

A virtuális szervezetek közös jellemzői az alábbiak: 

1. Nincs fizikai struktúra. A hagyományos szervezetekhez képes jóval kisebb a fizikai eszközök tömege, például 

kevesebb iroda, raktár stb. Ha vannak is ilyen jellegű eszközök, azok földrajzilag szétszórtak. (Olyan 

vélemények is megfogalmazódnak, hogy az ilyen szervezetek fejlődésével még jobban háttérbe szorulnak a 

fizikai eszközök, és a cégek teljesen a kibertérbe (cyberspace) léteznek majd.) 

2. Kommunikációs technológiák prioritása. Alapvető feltétele az ilyen szervezeteknek – ezek révén küzdhetők 

le a fizikai hátrányok, korlátok (az előbb említett földrajzi szétszórtság), melyek a hagyományos szervezeti 

formákat megkötik. DE! Maga a kommunikációs rendszer még nem egyenlő a virtuális szervezettel! 

3. Mobil munka. A kommunikációs technológiák segítségével nincs többé szükség arra, hogy pl. egy adott 

csapat fizikailag érintkezzen egymással, a munkát földrajzi adottságoktól függetlenül lehet megszervezni, akár 

globális szinten kialakítva egy-egy részleget, anélkül, hogy az adott dolgozók valaha is találkoznának 

egymással. 

4. Hibrid formák. Mivel a virtuális szervezet résztvevői cégek és egyének is lehetnek, ezeket hibrid formáknak 

is nevezhetjük, laza keretek közt dolgoznak egy adott feladat megoldása érdekében. Lehetnek köztük rövidtávú, 

eseti társulások (pl. K+F) illetve hosszabb távú társulások, (pl. ellátási láncok). 

5. Határok nélkül, integráltan. Mivel az ilyen szervezetek nem lehetnek jogalanyok, és így nincsenek jogilag 

megkötve, képesek magukba foglalni beszállítókat, terjesztőket, akik együtt dolgozhatnak a gyártókkal stb. 

6. Rugalmasság és fogékonyság. Azáltal, hogy az ilyen típusú szervezetek különálló elemek összehangolásával 

jönnek létre, később átállíthatók, de sok múlik a résztvevőkön – képesek-e olyan gyors megállapodásokat kötni, 

melyek mindenki számára hosszabb távon is előnyösek lehetnek, illetve képesek-e rugalmasan dolgozni. 

2. A virtuális szervezetek formái 

Minden szervezetnek vannak virtuális elemei, pl. a szupermarketben a bolti eszközök fizikailag ott vannak, 

de a beszállítókkal való kapcsolat – távoli készletek okán – virtuális rendszerekben vannak nyilvántartva, de 

kevés cég képes teljes virtuális keretek közt dolgozni, mert szükség van a vevőkkel fenntartott valóságos 

kapcsolatra. Mérlegelni kell az áru, szolgáltatások jellegét, ezeken múlik, hogy az adott cég milyen típusú 

virtuális szervezet kialakítására alkalmas 

Teljesen virtuális szervezetek a pénzügyi cégek (eszközök és tevékenységek is virtuálisak), tudásipar 

(intellektuális tulajdon), illetve olyan cégek, melyek már teljessé tették az egyes tevékenységek kiszervezését. 

Ha a cég központi tevékenysége gyártási jellegű, akkor nehezen képzelhető el virtuális szervezeti forma kivéve, 

ha a gyártás tökéletesen automatizált. 

Egy értékláncban a tárgyi eszközöket lehet teljesen virtuálisan menedzselni, ha a gyártási, terjesztési stb. 

műveleteket szakaszokra bontják – ilyenek a globális léptékű ellátási láncok, gépkocsi és számítógépiparok. (ld. 

pl.: Dell Computer) 

                                                           
1 Child kiváló példát említ a könyv a virtuális szervezetre: Dell Computer Corporation (idézi Győri Ágnes) 
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3. A virtuális szervezetek potenciális haszna 

Csak potenciális haszonról beszélhetünk, mert a virtuális szervezet önmagában nem jelent automatikus sikert, 

sőt, jelentős kockázatokat hordoz, megfelelő odafigyeléssel kell kialakítani. 

1. Hatékony koordináció, mely átível térbeli és időbeli határokat: A kommunikáció technológiák nélkül nincs 

virtuális szervezet (e-mail, videokonferenciák) Ez biztosít szervezeti oktatási és azonnali közvetlen 

kommunikációt, nincs várakozási idő stb.- nem kell utaztatni, anyagi kiadások csökkentése lehetséges ezáltal, 

stb. 

2. Mediált tranzakciók kiiktatásával kiadáscsökkentés- csökkenti a várakozási időket, melyek a szervezeti és 

fizikai távolságból fakadnának- készletek hatékony szervezése, karbantartás stb. 

3. Tevékenységek rugalmasabb kombinációja (1) a cég a komparatív előnyét adó tevékenységére koncentrálhat 

(2) a legmegfelelőbb partnereket választhatja ki (3) szerződések kötik össze a feleket – ezeket rugalmasan 

kezelve, felülvizsgálva, a cég rugalmasan reagálhat nem várt piaci jelenségekre (4) kisebb, központi cég esetén a 

munkaerő megszervezése is egyszerűbb, szükség esetén átállítható (5) nem kötött a munka helye – 

kiadáscsökkenéshez vezethet. 

4. Menedzsment egyszerűsítése: A menedzsment részéről a beavatkozások szükségszerűsége csökken - anyagi és 

időbeli értelemben is- gyors reakciókat és ezzel együtt kiadáscsökkenés segítheti elő. 

A virtuális szervezet hatékonyságát növeli, hogy kisebb és nagyobb cégek képesek összehangolni azokat a 

feladataikat, amiben a legjobbak – az így létrejött társulások a lehető leghatékonyabb működésforma 

kialakításában érdekeltek, mely például gyorsan tud reagálni piaci változásokra, stb. 

4. A virtuális szervezet létrehozásának feltételei 

Alapvetően fontos a szervezeti elemek összehangolása, tehát elengedhetetlen a kompetens menedzsment. 

(Warner és Witzel szerint a (1) kommunikáció (2) felmérés (3) tanulás (4) értékelés mozzanataira kell figyelni 

és folyamatosan jelentkezhetnek problémák. 

A virtuális kommunikációs forma nehezíti az olyan tevékenységek tervezését, koordinálását, melyek immáron 

nincsenek egy fizikai térben. A különálló elemek munkáját folyamatosan ellenőrizni kell, felmérni azt, hogy az 

egész rendszer szempontjából továbbra is megfelelően működnek-e vagy sem. A tréning/oktatás, K+F 

tevékenység különösen érzékeny eszközök a kommunikáció karbantartására. A tudásanyagot folyamatosan 

újra kell értékelni annak tükrében, hogy mennyiben szolgálja a szervezet érdekeit. Szükséges működési és 

stratégiai irányítás is – azaz szükség van „agyközpontra‖ is, nem csak központi idegrendszerre. A gyakorlatban 

a virtuális szervezetet általában az a cég vezeti, amely a brand névvel rendelkezik, mely szavatolja a szervezet 

termékeinek minőségét és piaci értékét – ez a cég a központi „vezető‖ – ő a felelős a design-ért, a 

kommunikációs csatornák fenntartásáért stb. (Ez folyamatos értékelést visszajelzést igényel.) 

5. Kritika - a virtuális szervezetek korlátai 

A virtuális szervezeti forma két fontos nehézséget okoz: gátolja a K+F elemek megerősödését, a tanulást és 

innovációt, mert a partnerekre kell támaszkodni. 

• A rugalmasan változó, dinamikus rendszeren belül különálló cégek, partnerek érdekei érvényesülnek, ezen 

belül nehéz megoldani a fejlesztéseket, a tudás megosztását, összehangolását, nem világos mindig mit 

osztunk meg, és mit nem a virtuális partnerekkel. 

• Hiányzik a folyamatos fejlesztésekhez az állandóság, a stabilitás. (Negatív példa: IBM rossz eszközöket, 

tudást utalt ki a Microsoftnak és az Intelnek – csökkent a piaci jelenléte több területen, ahol vezető pozíciói 

lehettek volna.) 

5.1. Mikor ajánlott a virtuális szervezet létrehozása? 

5.1.1. Gazdasági tényezők 
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• kapcsolat a vásárlókkal: Kérdés, mennyire fontos a személyes, fizikai  kapcsolat a vevőkkel. Az árutól, 

szolgáltatástól függ az eltávolodás (kiszervezhetőség)lehetősége, hogy a virtuális szervezet jár-e buktatókkal 

vagy sem. 

• kapcsolat a beszállítókkal: Kérdés, hogy a cég, a szervezet milyen megállapodásokat köt, milyen feltételeket 

szab a partnereknek – piaci reakcióidő mennyire fontos tényező. 

5.1.2. Technológiai tényezők 

• milyen mértékben van szükség a munkához kreativitásra és innovációra? 

• milyen mértékben képesek a dolgozók önállóan, kollégáiktól elszeparáltan munkát végezni? 

5.1.3. Szervezeti tényezők 

• cégenként eltér, hogy milyen belső szervezetet építenek ki, milyen fokú belső integrációra van szükségük, 

hogy reagálni tudjanak piaci hatásokra, 

• problémát jelenthet egy virtuális szervezet esetében, hogy az eltávolodás révén mind az irányítás, mind a 

motiváció csökken cégen belül és nem lesznek aktívak a kapcsolatok. 

• Lehet-e a dolgozókat megfelelően motiválni, ha távol vannak kollégáiktól és menedzsereiktől? 

5.1.4. Virtuális szervezetek menedzsmentje 

A szervezeti menedzsment hagyományos elemei – a POSDCORB: Planning=tervezés, Organizing=szervezés, 

Staffing=személyzet-kezelés, Directing=irányítás, Coordinating=koordinálás, Reporting=jelentéstétel, 

Budgeting=költségvetés (Henri Fayol) – a virtuális berendezkedés esetén a hangsúlyeltolódáson esnek át. A 

menedzsment legfontosabb feladata, hogy egységet kovácsoljon a szervezetben résztvevő tagok között, vagy 

legalábbis kompatibilitást keressen köztük. A lényeges hangsúlyeltolódások a következők: 

a. Iránymutatás és motiváció egy stratégiaként megfogalmazott vízióval, melyet megfelelően kommunikálnak a 

résztvevők felé. 

b. Erős hangsúly információ feldolgozáson és tudás-menedzsmenten. 

c. Mások koordinálásán is nagy hangsúly. 

d. A dolgozók közti együttműködésre való hajlandóság folyamatos fenntartása és fejlesztése. (A virtuális forma 

elidegenítő hatását ellensúlyozva.) 

5.2. Négy „kritikus folyamat” 

• Emberek menedzselése: A dolgozók tudjanak önállóan dolgozni, egyedül és másokkal összhangban is– 

tanítani kell nekik, hogyan osszák be idejüket, és hogyan menedzseljék önmagukat. 

• Kapcsolatok menedzselése: „bizalom‖ – a legfontosabb eleme a különböző érdekek egyeztetésének – a 

virtualitásból fakadó elidegenedés ezt kezdi ki a leginkább, ezért ezt kell folyamatosan fenntartani (bizalom 

emberek, egységek, cégek között – pl. személyes összejöveteleket, céges bulikat, vezetői látogatásokat 

szervezni) 

• Munka menedzselése: A résztvevők térben szétszórtan dolgoznak  ezáltal egy-egy nagyobb feladat 

koordinálása nehézzé válik: külön figyelmet kell szentelni a munkák, munkafolyamatok összehangolására. 

• Tudás menedzselése: Szétszórt munkavégzés  biztosítani kell, hogy a munkához szükséges tudás 

mindenkinek a rendelkezésére álljon. 

• Technológia menedzselése: A technológiából fakadó lehetőségeket a menedzsmentnek ki kell használnia, 

hogy a szervezeti munka egészében hasznosuljon  a személyes kapcsolatok és tisztán az üzleti ügyletek 

esetében is – pl. tréning segíthet. 
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5.3. Virtuális csapatmunka előnyei vs. nehézségei 

Nagy érdeklődés övezi a virtuális csapatmunkát: 

- megvalósítható? ha igen, hogyan, milyen hatással? 

- eseti munka vagy hosszabb távú? 

1. A hagyományos csapatmunkához szükség volt fizikai jelenlétre – ma már kommunikációs eszközökkel ez a 

feltétel leküzdhető. 

2. Nagyobb létszámú csapatban dolgozók összhangja jobban megvalósítható virtuális keretek közt, mint a 

hagyományos, kisebb létszámú csapatokban (pl. NCR Corporation virtuális tervezői csapatot működtetett 17 

helyszínen, 1000 fő – határidő előtt, betartott büdzsével végezték el a munkát) 

3. Hagyományos munkacsoportok problémája: belső és külső tagok közötti konfliktus: 

 akik „kint rekednek‖, vesztenek munkakedvükből, motiválatlanok lesznek 

 virtuális keretek közt a külsős tagok is bevonhatók a munka egy későbbi szakasza során, amely javítva a 

munkakedvet  kevésbé választódnak el a belsős és külsős tagok. 

Napjainkban globális szinten vadásznak a ‘megfelelő‘ munkaerőre (megfelelő=képzett, olcsó) , melyet virtuális 

keretek közt csapatba lehet szervezni. 

De szabályozni kell ezt a csapatmunkát, ugyanis a virtuális formából fakadó egyes tényezőkből (pl. álnév, 

személytelenség, távolság) fakadhatnak olyan hatások, melyek rontják a csapat hatékonyságát. 

• konfliktuskerülés vezethet a hatékonyság csökkenéséhez is, 

• a konfliktusokat vállalni kell, melyek során megtalálható a leghatékonyabb megoldás stb. 

• meg kell találni a megfelelő kommunikációs formát, hogy a személytelenségből fakadó problémákat 

elkerüljük, pl. e-mail helyett video-konferencia. 

• illetve időszakosan face to face találkozások beiktatásával erősíthető a csapatszellem (erre főleg a 

csapatmunka elején kell figyelni, hogy később is fennálljon a bizalom) 

• Ishaya és Macaulay ajánlása: virtuális csoportmunka esetén arra kell törekedni, hogy megadjunk olyan 

feltételeket, szabályokat, melyek erősítik a csapatszellemet és növelik a csapat kreativitását, munkakedvét, 

hatékonyságát. 

5.3.1. Virtuális szervezetre egy tökéletes példa: Dell Computer Corporation 

A céget Michael Dell alapította 1984-ben, és vezeti mind a mai napig. Speciális üzleti modellel dolgozik: 

„Direct from Dell‖ , azaz közvetlenül a Delltől. 

A modell lényege: 

• a cég nagymértékben virtuális szervezet 

• nem gyártja saját alkatrészeit, elemeit, ezeket egy szűk körből, partnereitől szerzi be globális szinten (pl. 

Intel, Microsoft, Sony, de kisebb cégek is, összesen 40 beszállító) 

• a cég végzi el az alkatrészek összeszerelését a megrendelői kívánságoknak megfelelően (40 ezer dolgozó 150 

országban) 

• közvetlenül leszállítja a megrendelt terméket (UPS), nincs szüksége tehát terjesztőkre, viszonteladókra stb., 

sőt egyes megrendelt elemeket (pl. monitor) közvetlenül a gyártó juttatja el a vevőhöz (pl. Sony), a Dell 

ellenőrzése nélkül  bizalom a Sony minőségében! 

• a központi cég kezeli még a központi információs rendszert is 
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• nem gyárt le olyan egységeket, melyekhez nem tartozik megrendelés 

 ebből fakad, hogy nincsenek porosodó készletek, várakozási idők, 

 minden legyártott gépnek megvan a vevője. 

• Dell: „virtuális integráció” – két nagyon is eltérő üzleti modell ötvözése 

 szigorú ellátási láncolat fenntartása (mely hagyományos, vertikális szervezetből fakadhatna) globális 

szinten, 

 több forrásból, fogyasztói igényeknek megfelelő szervezetben, 

 rugalmasan, dinamikusan, határokat átívelően. 

• virtuális kapcsolat tartja egyben a szervezet-rendszert: ebben a beszállítók folyamatosan készlet és gyártási 

idő (stb.) információkkal látják el a Dellt, melyért cserébe a Dell piaci tendenciákat, megrendelői 

kívánságokat, elvárásokat oszt meg a beszállítóival, mely információk segítségével azok fejleszthetik, 

átalakíthatják szükség esetén működésüket. 

• a virtuális integráció révén ennek a modellnek az esetén „kevesebb dolgot kell menedzselni, kevesebb hiba 

csúszhat a rendszerbe‖ 

• a Dell értékláncban a tagok megtarthatják önállóságukat, fejlesztheti saját képességeiket, miközben 

hozzáadják fontos kompetenciáikat a teljes rendszerhez. 

• De!: beszállítói oldalon vannak negatív hatások – nagyban függnek a Delltől például gyártási idejük 

meghatározásakor, készleteket kell fenntartaniuk a Dell gyáraiban vagy azok 15 km-es körzetében, így a 

modellből fakadhatnak plusz kiadások 

5.3.1.1. A virtuális szervezet jellemzői: 

1. nem kötik jogi és fizikai korlátok úgy, mint a hagyományos szervezeti formákat, 

2. különösen fejlett hálózati szervezet, melyben összehangolnak különböző egységeket illetve cégeket, melyek 

szorosan együttműködve tudnak dolgozni, 

3. bár a virtuális szervezetek egyenként nagyon eltérnek, a különböző virtuális szervezeti formáknak vannak 

közös jellemzőik: 

• nincs fizikai formájuk 

• kommunikációs technológiákra épülnek 

• mobil munka 

• hibrid forma 

• integráció határokon keresztül 

• rugalmasság és fogékonyság 

4. a legtöbb virtuális szervezetben a virtuális és kézzelfogható eszközök és tevékenységek valamilyen keveréke 

figyelhető meg. Az átfogóan virtuális szervezetek esetében mind az eszközök mind a menedzsment-

rendszerek magas fokon virtuálisak, mint például azok a cégek, melyek pénzügyi eszközök kereskedésével 

foglalkoznak. 

5. a virtuális szervezetek néhány potenciális haszna: 

• hatékony koordináció, mely leküzd térbeli és időbeli korlátokat 

• jelentős kiadáscsökkenés 



 14. témakör: Virtuális vállalatok, 

szervezetek 
 

 234  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• tevékenységek rugalmasabb kombinációja 

• a menedzsment egyszerűsítése. 

6. vannak feltételei és korlátai is a virtuális szervezeti formának: például csak korláto-zott kapacitása van 

innovatív fejlesztésekre, illetve arra, hogy megosztásra kerüljön a tudás. 

7. Meglehetős érdeklődés övezi a kérdést: globális szinten miként lehet a csapatmunkát megszervezni? 

Kutatások azt mutatják, hogy már vannak ilyen globális tendenciák, illetve bizonyos szempontok, melyek 

betartásával a forma már működőképes. 

8. Minden, a jelen fejezetben taglalt kérdést jól illusztrálja a Dell Computer szervezeti formája – kiváló példája 

a virtuális szervezeteknek. 

6. Vázlatos összegzés 

Virtuális szervezetek Szervezeti újítás 

Virtuális szervezetek közös jellemzői: 

nincs fizikai struktúra 

kommunikációs technológiákra való támaszkodás 

mobil munka 

hibrid formák 

                         

eseti társulások (K+F) 

hosszabb távú társulások (ellátási láncok) 

Virtuális szervezetek közös jellemzői: 

határok nélkül, integráltan 

rugalmasság 

fogékonyság 

        (különálló elemek összehangolása  könnyen átállíthatók  résztvevők képesek gyors megállapodásokat 

kötni, melyek mindenki számára hosszabb távon is előnyösek lehetnek) 

Fejlett hálózati szervezet 

Virtuális szervezetek formái: 

• Minden szervezetnek vannak virtuális elemei, 

• de kevés cég képes teljes virtuális keretek között dolgozni. 

• függ: gazdálkodás tevékenységétől 

• átfogóan virtuális szervezetek: 

• pénzügyi cégek 

• tudásipar 

• legtöbb szervezet: virtuális + kézzelfogható eszközök és tevékenysége keveréke 
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Virtuális szervezetek haszna: 

1. hatékony koordináció 

         térbeli és időbeli korlátok leküzdése 

2. mediált tranzakciók kiiktatásával 

        költségcsökkentés (pl. várakozási idők csökkentése) 

3. tevékenységek rugalmasabb kombinációja: 

• a cég a komparatív előnyét adó tevékenységére koncentrálhat 

• legmegfelelőbb partnereket választhatja ki 

• nem kötött a munka helye 

4. menedzsment egyszerűsítése 

A virtuális szervezet vezetője: 

A „brand‖ 

szavatolja a szervezet termékeinek minőségét, 

piaci értékét; 

felelős a design-ért, 

a kommunikációs csatornák fenntartásáért. 

A virtuális szervezetek korlátai: 

problémák: gátolja a K+F elemeket, a tanulást és az innovációt, 

gazdasági tényezők, 

szervezeti problémák (irányítás, motiváció), 

kapcsolatok menedzselése (bizalom), 

csapatmunka megszervezése; 

Dell Computer Corporation: 

speciális üzleti modell: „Direct from Dell‖ 

nem gyártja saját alkatrészeit 

az alkatrészek összeszerelését végzi 

        (40 ezer dolgozó, 150 országban) 

nem gyárt olyan egységeket, amelyekhez nincs megrendelés 

Dell= virtuális integráció: szigorú ellátási láncolat fenntartása globális szinten 

virtuális kapcsolat tartja egyben a szervezeti-rendszert 

negatív hatások: beszállítói oldalon 
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19. fejezet - 15. témakör: Bizalom és 
szervezet 

1. A bizalom felépítése és használata 

A bizalom fontos szerepet tölt be a hatékony kapcsolatok kialakításában és fenntartásában szervezeten belül és 

szervezetek között is. A két kiemelt jelentőségű kapcsolattípus, melyre a bizalom nagy hatással van a 

csoportmunka és a szervezetek közötti együttműködés. 

A bizalmi kapcsolat kialakulásának két fő forrása van. Az egyik lényeges forrás tradicionális, mely a közeli 

munkakapcsolatok hatására alakul ki. A másik forrás institucionális, mely a bizalom alapjait formális 

megállapodásokkal teremti meg.  A bizalom két forrására építve felvázolható a bizalom kialakulásának 

háromlépcsős modellje, mely során az előzetes számítások után a közös megértés szintje következik, majd 

kialakul egy hosszú távú kapcsolat a felek között. 

A modern gazdaságban elkerülhetetlen, hogy különböző tudású és képességű emberek működjenek együtt. Az 

együttműködés sokféle formát vehet fel, például lehet team-ek közötti, team-en beüli, szervezetek közötti is. A 

csoportmunka manapság meghatározó munkavégzési mód, melynek alkalmazása sok szempontból előnyös a 

szervezet számára. A globális piacon pedig már alapvető követelmény, hogy nemzetközi együttműködésre 

képes szervezetek létezzenek. Ezek működésének sikeressége a különböző munkakapcsolatban levő 

alkalmazottak bizalmi kapcsolatán alapszik. A szervezetek mára már felismerték a bizalom fontosságát. 

Mi a bizalom? 

Mivel a bizalom egy fontos kapcsolatokat befolyásoló tényező, ezért sok eltérő definíciója van. Ezek 

lényegében megegyeznek, hogy a bizalom egy személy vagy csoport vélekedése arról, hogy a másik viselkedése 

számára kedvező lesz, bár ezt semmi nem garantálja. Az üzleti életben a bizalom megjelenik például abban, 

hogy másoknak értékes erőforrásokat tegyünk elérhetővé (pl.: üzleti adatok) és együttműködjünk velük, még 

akkor is, ha visszaélhetnek a kapott információkkal. Az együttműködés mindig rejt magában kockázatokat. A 

bizalom nagyon fontos tényező, mely a kockázatot csökkentve - legtöbbször néhány kulcsemberen keresztül - 

lehetővé teszi a két fél közötti hatékony együttműködést. A bizalomnak két típusát különböztetjük meg. 

Két bizalom típust különböztetünk meg: 

1. Tradicionális bizalom: két vagy több fél között a személyes kapcsolatok alapján alakul ki.  A csoporttagok 

tisztában vannak normákkal, melyek betartása fenntartja a bizalmi kapcsolatot. (Pl. a családtagok, 

ugyanahhoz a csoporthoz tartozó tagok) 

2. Intézményesített bizalom: ide tartoznak a jogilag szabályozott kapcsolatok és kompetencia és 

minőségellenőrzési tanúsítványok (pl:. ISO). Azok a megállapodások, melyeket a jogi rendszer felügyel, 

illetve a másik szereplővel kapcsolatban elérhetőek a tanúsítványokkal kapcsolatos adatok is, lecsökkentik az 

együttműködés kockázatait. 

Paradoxon: Ha a bizalom intézményesített alapja gyenge, akkor az emberek a tradicionális bizalomra 

építenek. Tehát a személyes kapcsolatoknak ezekben a társadalmakban nagyobb szerepe lesz, mint a magas 

bizalommal rendelkező társadalmakban. Ugyanakkor az alacsony bizalmú társadalmakban, mint például 

Kínában, az üzleti életben több időt és nagyobb energiát kell fordítani a bizalom felépítésére. De amint a 

bizalmi kapcsolat felépült, az nagyon magasra pozícionálható, tehát feltétel nélkül bíznak egymásban. 

1.1. Bizalom és társadalom: 

Francis Fukuyama megkülönbözteti a magas bizalomra épülő társadalmakat az alacsony bizalomra épülő 

társadalmaktól. Ez attól is függ, hogy egy társadalom felépített-e erős intézményesített szabályokat, amiket a 

tagok kapcsolataik során figyelembe vehetnek. (Pl. az USA-ban erős jogi háttérnek köszönhetően az emberek 

bizalmasabbak, nyitottabbak.) Amikor a bizalom intézményesített alapja gyenge, akkor az emberek a 

tradicionális bizalomra építenek. Tehát a személyes kapcsolatoknak ezekben a társadalmakban nagyobb szerepe 

lesz, mint a magas bizalommal rendelkező társadalmakban. Ugyanakkor az alacsony bizalmú társadalmakban, 
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mint például Kínában, az üzleti életben több időt és nagyobb energiát kell fordítani a bizalom felépítésére. De 

amint a bizalmi kapcsolat felépült, az nagyon magasra pozícionálható, tehát feltétel nélkül bíznak egymásban. 

A bizalom előnyei 

A bizalom nagyon fontos tényezője a szervezetek közötti együttműködéseknek. Például a Toyota hosszú távú 

társadalmi és gazdasági kapcsolatokat épített ki a beszállítóival. Ennek köszönhetően a gazdasági tevékenysége 

hatékonyabb, és kevésbé szerződéshez kötött volt, a GM-hez képest. A Toyota és beszállítóinak ilyen típusú 

kapcsolta azt eredményezte, hogy hatékonyabban fejlesztettek közösen, osztottak meg bizalmas információkat 

egymással. Egy 615 hong-kongi szervezeteket tanulmányozó vizsgálat azt mutatta ki, hogy a hong-kongi és 

kínai menedzserek és beosztottak közötti bizalom az egyetlen erős mutatója annak, hogy milyen sikeres az adott 

szervezeti egység (Child & Möllering, 2003). 

A bizalom előnyei a következők lehetnek: 

1. Áthidalja a kulturális különbségeket, és egyéb az együttműködés során felmerülő nehézségeket. 

2. A partnereket együttműködésre ösztönzi, és gyors reakcióképességet teremt. 

3. Leépíti a szoros felügyelettel járó költségeket. 

4. Az ötletcseréket és innovációt bátorítja, ami új tudást eredményez. 

1.2. A bizalom megteremtése és fenntartása 

A számításokra alapozott bizalom: az új kapcsolat kiépítésének elején fontos. Azon alapul, hogy a szervezet 

információt gyűjt és számításokat végez, mérlegel azzal kapcsolatban, hogy a kapcsolatnak melyek a lehetséges 

előnyei és hátrányai, főként abban az esetben, ha a partner mégsem fog együttműködni. Ez esetben jelentőséget 

kapnak a másikról szerzett jogi és tanúsítványi információk, a másik piaci reputációja, vagy éppen információk 

a másik fél képességeiről, kompetenciájáról és motivációjáról és stratégiájáról. A számítás kritériumok alapján 

történik és a szervezet eldönti, hogy érdemes-e elkezdeni az együttműködő kapcsolatot a másik féllel. 

A kölcsönös megértésre épülő bizalom: A második lépésben a felek az együttműködésük során kialakítják a 

kölcsönös megértést, mely fokozza a közöttük kiépülő bizalom szintjét. Az idő előrehaladtával mindkét fél 

várakozásai és elvárásai beigazolódnak és bízni fognak abban, hogy a partner nem rúgja fel az együttműködés 

szabályait. Beigazolódik az is, hogy számíthatnak arra, hogy a másik fél teljesíti majd az elvállalt feladatait. A 

kölcsönös tapasztalatszerzés eredményeként közös megoldási módokat dolgoznak ki. 

Kötődésen alapuló bizalom: A sikeres együttműködés során a felek hosszú távon elköteleződnek egymás iránt. 

Ez a szintje a kapcsolatnak a barátság vagy a családi kötelékhez hasonlít. Egymás értékeit és céljait saját 

magukra is érvényesnek tekintik, más szóval azonosulnak egymással. 

Az együttműködés során nem minden tag kerül kapcsolatban egymással. Azon kevesek, akik kapcsolatba 

kerülnek egymással a „bizalom őrzők‖, ugyanis tőlük függ a sikeres együttműködés. A bizalom őrzők 

hozzájárulása a szervezet sikerességéhez 3 tényezőtől függ: 

1. a kiépítettek kölcsönös bizalom, 

2. a szervezeten belül befolyás, 

3. a szervezeti taglétszám. 

1.3. A bizalom elterjesztésének fontos ösztönzői 

1. Kiszámítható és tiszta alap megteremtése a kölcsönös előnyök eléréséhez: 

1. A lehető legpontosabb számításokon kell alapulnia az együttműködés elvárt mértékének. 

2. A partnerről tudni kell, hogy jó szándék vezérli és teljesíteni fogja kötelezettségeit. Fontos információt 

szerezni a reputációjáról és megbízhatóságáról. Sokszor ezen információk beszerzése könnyebb az 

ugyanazon országban tevékenykedő szervezetekről. 
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3. Mindkét fél ajánlatának elegendőnek kell lennie a közös cél eléréséhez. 

4. Fontos a formális keretek pontos és a hatékonyságot növelő meghatározása. 

5. A kapcsolatot írott megállapodás aláírásával kell lezárni, mely tartalmazza a részleteket és a legkisebbre 

csökkenti a bizonytalanságot. 

2. A kölcsönös előrejelzés fejlesztése: a konfliktusok megoldása és kommunikáció fenntartása. 

1. A fenntartó vezetőknek fontos szerep jut a bizalomi kapcsolat fenntartásában. A fenntar-tó vezető nem a 

csoport aktuális céljainak elérését monitorozza (ez a feladat vezető dolga), hanem a csoporton belüli 

kapcsolatok minőségét szabályozza és alakítja. Munkájában a konfliktusmegoldás és a dolgozók motiválás 

a legfontosabb. A szervezeten belül a „bizalom őrzők‖ látják el legtöbbször ezt a feladatot. 

1.4. A bizalom előnyei 

A bizalom nagyon fontos tényezője a szervezetek közötti együttműködéseknek. Például: a Toyota hosszú távú 

társadalmi és gazdasági kapcsolatokat épített ki a beszállítóival. Ennek köszönhetően a gazdasági tevékenysége 

hatékonyabb, és kevésbé szerződéshez kötött volt, a GM-hez képest. Egy 615 kínai szervezeteket tanulmányozó 

vizsgálat azt mutatta ki, hogy a menedzserek iránti bizalom a szervezet siker-mutatóinak az igen erős magyarázó 

változója. 

1. Áthidalja a kulturális különbségeket, és egyéb az együttműködés során felmerülő nehézségeket. 

2. A partnereket az együttműködésre ösztönzi, és gyors reakcióképességet teremt. 

3. Csökkenti a szoros felügyelettel járó költségeket. 

4. Az ötletcseréket és innovációt bátorítja, ami új tudást eredményez. 

5. Az együttműködési és globális kapcsolatokban éppen a fentiek miatt nagyon fontos szerepet játszik. 

2. SZEMELVÉNY: A bizalom vizsgálata 

A bizalom tanulmányozásában a szociológia jelentős autonómiát szerzett a szociálpszichológiai, közgazdasági 

vagy politikatudományi meggondolásokkal szemben1. A témát szociológus szemmel is több különböző elméleti 

és empirikus irányból lehet megközelíteni, így a racionális döntés irányából, kultúralista, funkcionalista, 

szimbolikus interakcionista, fenomenológiai vagy más nézőpontból. A különböző megközelítések ellenére 

ma a legtöbben egyetértenek abban, hogy a bizalom létezése minden tartós társadalmi kapcsolat 

létfontosságú eleme (Seligman 1997 In: Sztompka ix). A különböző megközelítésekben általában közös 

álláspont az is, hogy a bizalom fogalma feltételezi a bizonytalanság vagy kockázat fennállását, a bizalom a 

kockázat specifikus problémáira adott válasz. Közös az elméletekben a kölcsönös függőségre 

(interdependenciára) vonatkozó feltevés. Eszerint a bizalom az egyik szereplőnek a másik fél cselekvésére 

vonatkozó várakozásait jelenti, mely várakozások hatással vannak az egyén saját cselekvésének 

megválasztására. 

A bizalom előtérbe kerülésének két fő forrása volt. Egyrészt a szociológiai paradigmaváltás és a kultúra, a puha 

változók iránt megnőtt érdeklődés indokolja a téma gazdag irodalmát. Másrészről számos társadalmi ok – 

elsősorban a huszadik század végi modernitás dilemmái és változásai -  vezetett a bizalom tüzetesebb 

vizsgálatához. 

A társadalmi cselekvésekre összpontosító szociológián belül is több szemlélet van jelen. A homo economicus 

számító, haszonmaximalizáló emberképén túl létrejöttek a cselekvések tanulmányozása során a 

szociálpszichológiai cselekvéselméletek (Znaniecki, Thomas), a cselekvések kulturális szociológiája (Mead), 

normatív cselekvés megközelítés (Parsons), a beágyazottság koncepciója, vagy a racionális döntések elmélete és 

kritikáik. 

                                                           
1 Készült Sztompka, Piotr: Trust. A Sociological Theory, Cambridge University Press, Cambridge 1999 műve és Hertelendy Judit (2005): 
Szerződés és bizalom c. szakdolgozatának (szakszeminárium-vezető: Czakó Ágnes) elméleti fejezete alapján. 
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A kulturális megközelítések fontosságát Giddens szerint a kultúra dualitása indokolja. A kultúra látja el a 

cselekvést axiologikus, normatív és kognitív orientációval (Sztompka 3), ugyanakkor a cselekvések 

folyamatosan visszahatnak a kultúrára átformálva azt. A társadalom felfogható morális közösségként (Sztompka 

4), mely a beletartozás, bizalom és felelősség érzetével körvonalazható, és kijelöli a többiek iránti 

kötelességeinket, akikkel közös értékeket, érdekeket és célokat tudunk magunkénak (Misztal 1996 In Sztompka 

5). A morális közösségnek három alapvető eleme van, három megfoghatatlan kulturális változó jut 

főszerephez: a bizalom, a lojalitás és a szolidaritás. Ezek a morális komponensek azonban megjelenhetnek 

teljesen formális, érdektelített, és instrumentális viszonyok dimenziójaként is, így például üzleti tranzakciókban 

a partner iránti bizalom. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy minden egyes cselekvés kulturálisan 

beágyazott. 

2.1. A bizalom jelentősége 

A bizalom mint szociálpszichológiai jelenség, puha kulturális változó társadalmi jelentősége azáltal nőtt meg, 

hogy a világunkat egyre jobban célzott emberi törekvések befolyásolják. A társadalom jövője egyre nagyobb 

mértékben függ az emberi döntésektől (Luhmann 1994 In Sztompka 11). Az emberek által konstruált jövővel 

úgy lehet aktívan és konstruktívan szembenézni, ha bizalmat helyezünk a jövőt alakítókba, döntéseikbe, 

döntéseinkbe. 

Más nézőpontból megfogalmazva a mai társadalmak rendkívül interdependensek. A szerepek, funkciók, 

érdekek, életstílusok differenciációja és specializációja olyan mértéket öltött, hogy a Durkheim-i organikus 

szolidaritás nem is lehetne jellemzőbb a társadalmakra. A kooperáció ilyen közegben alapvető szükségletté 

válik. És ahogy nő a másokkal való együttműködés iránti függőség, úgy nő a megbízhatóságukba vetett bizalom 

fontossága (Sztompka 12). 

A mai kockázat-társadalmak (Beck 1992 In Sztompka 13) megnövekedett sebezhetőségét csak nagyobb bizalmi 

szinttel lehet kompenzálni. 

Mindehhez hozzájárul az is, hogy ma számtalan opcióból választhatunk az élet különböző területein. A mások 

által megvalósítható alternatívák számának növekedése kiemelkedő jelentőséghez juttatja a bizalmat (Gambetta 

1988b In Sztompka), mint a környezetünk áttetszőségének kezelésére alkalmas stratégiát. A modern 

társadalmakban jelentősen megnő az egyének választási szabadsága, s ez kiélezi az emberi állapotra jellemző 

meghatározatlanság és meghatározódás ellentmondását. A társadalom fennmaradása múlhat azon, hogy a 

sokféleképpen alakuló alternatívák között választó egyének előrelátható és kiszámítható viselkedésre legyenek 

képesek, melyre elsősorban nem kényszer, hanem saját akaratuk készteti őket (Csepeli György: 

Szociálpszichológia, 363. o.). 

A mai társadalmak egy újabb jellemzője, hogy nő az anonimitása és személytelensége azoknak, akiknek a 

cselekvéseitől a mi egzisztenciánk és jólétünk függ. Itt a munkamegosztásból eredő rendkívüli interdependencia 

mellett kiemelkedő jelentősége van a virtuális világoknak és az internetnek, mint az anonimitás és 

személytelenség fellegvárának. 

Míg a bizalom témakörében az elmúlt harminc évben rengeteg pszichológiai és szociológiai tanulmány született 

a fenti okoknak köszönhetően, addig az üzleti életben betöltött szerepe csak az elmúlt tíz-tizenöt év során került 

reflektorfénybe. Gazdasági területen a marketing (Morgan és Hunt, Hart és Johnson), eladószemélyzet (Doney 

és Cannon), beszállítói kapcsolatok (Lane és Bachmann), cégek közötti kapcsolatok (Sako) tekintetében 

készültek kutatások a bizalom vonatkozásában, s legújabban az elektronikus médiumok, kiváltképp az internet 

(Reagle, McCullagh, Ang és Lee) kapcsán folynak vizsgálatok (Lawrence Ang – Boon Chye Lee: Transacting 

ont he Internet: A Qualitative and Quantitative Exploration of Trust, Brand Equity and Purchase Guarantee, 

ANZMAC 2000 Visionary Marketing for the 21st Century: Facing the Challange). 

2.2. A bizalom fogalma 

A bizalom a jövő bizonytalanságához nagyon szorosan kapcsolódik, amennyiben a bizonytalanság emberi 

eredetű és nem csupán természeti eredetű. Szociológiai nézőpontból a bizonytalanság és a kockázat a 

cserekapcsolatok természetes velejárói az idő és az informáltság eltérései miatt. Nem szükséges bizalmat vetni a 

jövőbe, amennyiben az gyakorlatilag bizonyos. A bizonytalan kimenetelek lehetségessége teremt helyet a 

bizalom számára. A bizonytalanság két fő forrása az előrejelez-hetetlenség és az irányíthatatlanság. Mások 

cselekvései előrejelezhetetlenek és nincsenek teljes ellenőrzésünk alatt, így a mások cselekvései mindig 

hordoznak bizonytalanságot, mely növekszik az érintettek számával, a szándékolt és nem szándékolt 
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következmények bonyolult kombinációinak halmazát gazdagítva. Így az interakcióinkban folyamatosan 

elvárásokat fogalmazunk meg mások cselekvéseiről, mely elvárások kognitív, érzelmi és morális alapon 

jönnek létre (Barber 1983 In Sztompka 22). 

Az előrejelzések három orientációját különböztethetjük meg: remény, bizakodás és bizalom. A remény vagy 

ellentéteként a rezignáció nem racionálisan igazolt érzés. A bizakodás vagy ellentéteként a kétség szintén egy 

passzív, valamelyest igazolható hit. Bizakodás esetén az egyén inkább szemlélője az eseményeknek, s így 

csalódását másoknak tulajdoníthatja. Amikor azonban bizonytalanság és kockázat közepette cselekszünk, 

akkor bizalmat fejezünk ki. Earle és Cvetkovich (1995 In Sztompka 25) szerint a bizalom értelmezhető úgy, 

mint „egy egyszerűsítési stratégia, mely lehetővé teszi az egyén számára, hogy a bonyolult társadalmi 

környezethez alkalmazkodjék, és ezáltal hasznára fordítsa a lehetőségek megszaporodását.‖ 

Sztompka a bizalom általános definícióját a következőképpen adta meg: „A bizalom egy fogadás mások 

jövőbeli lehetséges cselekedeteit illetően”. („Trust is a bet about the future contingent actions of others.‖ 

(Sztompka 25) Ebben a felfogásban a bizalom két elemből épül fel, a hiedelmekből és az elkötelezettségből. 

A bizalom magában foglalja az anticipáló hiedelmet a másik cselekvéséről és az erre épülő fogadásból, az 

elkötelezettséget megtestesítő cselekvésből. Azaz, a bizalmat kifejező várakozás más döntéshez vezet. 

Az elkötelezettséget kifejező cselekvések fajtáitól függően (Sztompka 27) a bizalom három fajtáját 

különbözteti meg. Az anticipáló bizalom esetén a hiedelem az, hogy bármit tesz is a másik, az számomra 

mindenképpen kedvező lesz. Reszponzív bizalom esetén a cselekvést kifejezetten a bizalmat kapott személytől 

elvárt cselekvés motiválja. Az elkötelezettség harmadik típusáról akkor beszélünk, amikor a hiedelem szerint 

bizalmat fog táplálni irántunk cselekvésünk nyomán a másik fél, ez a bizalomébresztő bizalom. Természetesen 

ezek elméleti típusok, a valóságban nehéz szétválasztani az elkötelezettségen alapuló bizalmi típusokat. 

Mindazonáltal az elkötelezettséget befolyásolja 

• a következmények terjedelme, 

• a kapcsolat fennállásának várható tartama, 

• a visszakozás lehetősége, 

• a lehetséges veszteségek mértéke, 

• biztosítékok megléte, vagy 

• a bizalom tárgyát képező dolog értéke. 

Például élethosszig tartó elkötelezettség nagyobb bizalmat feltételez, mint egy időleges állapotra vonatkozóan 

tett fogadás. 

Luhmann szerint (Luhmann 1988 In Sztompka 29) a bizalom a kockázat bizonyos problémáira a megoldást 

jelenti. Mint már érintettem, a bizonytalanság és a kockázat központi fogalmak a bizalom koncepciójának 

megértéséhez, és a bizalom szemszögéből az ember által teremtett jövő rejti a kockázat legfontosabb formáit. 

2.3. A bizalom kockázata 

A bizalmat magában foglaló helyzetek a kockázatot magában foglaló helyzetek egy alcsoportjának tekinthetők, 

ahol a kockázat a mások cselekvéseitől függ (Coleman 1990 In Sztompka 31). A bizalom tanúsítása során a 

kockázat négy különböző fokozatban jelenik meg. 

1. Első esetben a kockázat abban áll, hogy a bizalmunktól függetlenül lehetséges a fordított események 

létrejötte, csalódást okozva az elvárásainknak. 

2. A kockázat második fokozata az a negatív pszichológiai élmény, hogy megbíztunk valakiben, aki nem 

érdemelte meg. 

3. A harmadik fokozat esetén a másik annak ellenére, hogy tudatában van a beléje vetett bizalomnak, és el is 

fogadta azt morális kötelezettséget vállalva magára, mégis csalódást okoz. Fájdalmas élmény, amikor egy 

közeli üzleti partner csalást követ el ellenünk a hátunk mögött. 



 15. témakör: Bizalom és szervezet  

 241  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Kissé más típusú a negyedik fokozatú bizalomhoz kapcsolódó kockázat, amikor is a másik önkéntes vállalása 

alapján rábízunk a gondjaira egy értékes dolgot, melyet nem megfelelően kezel. Itt a bizalomszegés 

kockázata már a pszichológiai hatásokon felül kézzel fogható formát ölt. (Sztompka 31-32) 

Tehát a bizalmat helyezni másokba kockázatos lehet. Ezért a kockázatot fel kell mérni, a fogadás megkötése 

megfontolt kell legyen. Számba kell venni a nyerés vagy vesztés esélyeit, és a kockán forgó tétet is. Alapvetően 

nem érdemes kockáztatni, ha nagyon magas a vesztés esélye és nagy a vesztenivaló tét. Természetesen egy 

kísérleti életmentő műtétbe is érdemes lehet belevágni, egy halálos betegség esetén. A kockázat megítélése 

teljesen szubjektív, esetről esetre, egyénről egyénre változik. 

2.4. A bizalom célpontjai és válfajai 

A bizalom elsődleges célpontjai alapvetően más cselekvők, akikkel kapcsolatba kerülünk. A személyközi 

bizalom mellett beszélhetünk társadalmi bizalomról, illetve közöttük elhelyezkedő elvont társadalmi fogalmak 

vagy kategóriák iránti bizalomról, mint például a kor, az etnikai hovatartozás, vagy akár a hajszín (pl. nem 

bízom az öregekben). A bizalom elsődleges célpontjai közé sorolhatók a társadalmi szerepek, például az orvos 

vagy a pap iránt az emberek általában bizalommal vannak. Elvont bizalmi célpont lehet egy társadalmi csoport, 

például egy futball csapat, vagy intézmények és szervezetek. Az intézményekbe vetett bizalom érdekes variáns, 

procedurális bizalomnak is lehet nevezni. A bizalom az intézményesedett gyakorlatokra és folyamatokra irányul 

abban a hiszemben, hogy azok vezetnek a lehető legjobb eredményre. 

Bizalom tárgyát képezhetik technológiai rendszerek (pl. telekommunikáció, közlekedési rendszerek), vagy akár 

különböző termékek. A bizalom legelvontabb célpontjai a társadalmi rendszer, a társadalmi rend. Mindezen 

célpontok mögött jól azonosíthatók az emberi cselekvések, hiszen alapvetően az emberi cselekvésbe vetjük a 

bizalmat, hatásaikba, cselekvések eredményeibe vetett bizalom ebből származtatható. 

Vannak azonban másodlagos bizalmi célpontok is, melyek csak származtatva válnak a bizalom tárgyává az 

elsődleges célpont felé tanúsított bizalom során. Ide tartoznak szemtanúk, szakértők, autoritások, akik olyan 

dolgok hitelességére vagy bizalomra érdemességére hivatkoznak, melyekben elsődleges célpontként 

megbízunk. Így az elsődleges tárgy köré vagy fölé egész bizalmi piramis épülhet. A kapcsolódó célpontok a 

bizalmat továbbíthatják, legyen az egyre nagyobb, vagy egyre megrendülő bizalom. 

Az intézményekbe, technológiákba és kereskedelembe vetett bizalom kombinációjaként jön létre a rendszer 

iránti bizalom. A célzott bizalom bizonyos célpontokra irányul, a diffúz bizalom egy általánosabb orientációjú 

bizalom. A bizalom vagy bizalmatlanság diffúziója egyik szintről a másikra elég gyakori. Általában úgy tűnik, 

hogy a bizalom a fenti szintektől terjed lefelé, viszont a bizalmatlanság lentről terjed felfelé a piramisban. 

Például a társadalmi rendbe vetett rendszerbizalom fennállása esetén a rendszer építőköveibe vetett bizalom is 

megvan általában (pl. igazságszolgáltatásba). Az intézményekbe vetett bizalom magával hozza a pozíciókba 

vetett bizalmat, s végül a személyekbe vetett bizalmat. Ha azonban bizalmunkat vesztjük egy általunk választott 

politikusban, kiábrándulunk a politikusokból, akár az egész társadalmi rendszerből. 

Csepeli meghatározásában a bizalom „az együttműködésre irányuló pozitív valószínűségi várakozás, mely nem 

elsősorban a konkrét helyzetben, hanem a társadalmi viszonyokban gyökerezik‖. Nála a diffúz bizalom a 

társadalmi viszonyokba vetett bizalom, amely arra indítja az egyéneket, hogy bízzanak abban, hogy mindennapi 

cselekvéseik során mások is hozzájárulnak közös társadalmi valóságuk fenntartásához, és így ők maguk is így 

járnak el. Csepeli szerint a személyközi bizalom egy speciális bizalom, mely társadalmi viszonyoktól 

függetlenül nyilvánul meg, de előfeltétele a diffúz bizalom megléte. Hasonlóan, Csepeli meghatározása szerint a 

bizalomhiány a társadalomnak az az állapota, amikor az egyének nem számíthatnak a diffúz bizalmon alapuló 

együttműködésre. A bizalom mindkét változatára jellemző az előzményekre vonatkozó jóhiszeműség, amely a 

jó szándék és a hozzáértés feltételezését foglalja magában (őszinteség és kompetencia). Csepeli szerint a 

speciális bizalom megrendülése nem feltétlenül jár együtt diffúz bizalmatlansággal, továbbá a választások 

ismétlődő alkalmakat nyújtanak a speciális bizalmat elveszített szereplőktől való megszabadulásra. A bizalom 

válfajai közötti kapcsolatra jellemző Csepeli szerint, hogy minél inkább az informális kapcsolatok területeire 

korlátozódik a bizalom, annál kisebb lesz a formális kapcsolatok egészét meghatározó rendszerbe vetett 

bizalom.(Csepeli György: A szervezkedő ember, 308).  Közép- és Kelet-Európára jellemző a bizalmatlanság 

hagyománya, mely a feudális korszakra vezethető vissza, de az államszocializmus is fenntartotta a társadalmi 

elmaradottság fő társadalom-lélektani okát, a diffúz bizalom hiányát (Csepeli György Szociálpszichológia, 363-

366). 

2.5. A bizalom tartalma 
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Az elvárások a viszonosság és a jóindulatú cselekvés különböző arányú keverékét tartalmazzák általában. A 

jóindulatú cselekvések iránti elvárások egy skálán mozoghatnak a legkisebb elvárásoktól a legnagyobb áldozatot 

követelőkig. Első esetben csak néhány instrumentális tulajdonságot várunk el a másik cselekvőtől: 

rendszerességet, ésszerűséget, hatékonyságot, ami már elég erős elvárás. Az elvárások másik csoportjába 

tartoznak a cselekvések morális tulajdonságai: morális felelősség vállalása, kedvesség, őszinteség, igazságosság. 

Elég kockázatos ezekre fogadást tenni. A legerősebb elvárások a fiduciáris cselekvésre vonatkoznak, amikor 

bizonyos helyzetekben elvárjuk, hogy mások a saját érdekeiket helyezzék a mieink mögé: érdekmentesség, 

reprezentatív cselekvések, jóindulatúság és nagyvonalúság. Gyakori kitétel az irodalomban, hogy a bizalmat 

kezdeményezőnek az a várakozása, hogy a bizalom vállalásával vállalt kockázatból eredő sebezhetőségével a 

másik fél nem él vissza (opportunista magatartás hiánya). 

Ezekből következően a bizalom tartalma rendkívül eltérő lehet. Az abszolút bizalom ritkaság, leggyakrabban 

relatív a bizalom, az adott szituációhoz, cselekvéshez köthető. Néhány elvárás ráadásul nem összeegyeztethető 

bizonyos célpontokkal, például ésszerűséget nem feltétlen lehet elvárni egy kisgyerektől. 

2.6. A bizalom három dimenziója 

A bizalom egy kapcsolat minősége, a társadalmi kapcsolatok egy kvalitása (Csabina - Kopasz – Leveleki). Bár 

kezdetben a bizalom egy egyoldalú elvárás és egyoldalú elkötelezettség, végeredménye mindig egy direkt vagy 

indirekt csere, kapcsolat. A kapcsolat csalódás esetén megszűnhet, a bizalomra érdemes kapcsolatok pedig 

tartóssá, szorossá válhatnak. 

A bizalom első dimenziójának speciális esete a kooperáció. Ilyen szituációkban minden egyes cselekvő sikere az 

összes többi cselekvésétől függ. A bizonytalanság és kockázat a partnerek számával nő. Ilyen esetekben a 

kooperáció előfeltétele a bizalom, és a sikeres együttműködés eredménye is egyben. A kölcsönös bizalom egy 

hálózatot hoz létre, ahol az egyes emberekbe vetett bizalmon felül kialakul egy általánosabb, az egész csoportba 

vetett bizalom, s a piramishoz hasonlóan elvont bizalom is létrejöhet a kooperációval, szervezettel kapcsolatban. 

A kooperációt eredményező bizalom kialakulásának valószínűsége függ a szereplők nyeremény és veszteség 

struktúráitól: amennyiben az együttműködés biztos kicsi nyereményével szemben a versengés kockázatos 

nagyon magas nyeresége áll, akkor a kockázatvállalásra hajlamos egyének belehajszolják magukat a versenybe, 

a bizalommal mit sem törődve (Csepeli György: Szociálpszichológia 352. o.). Gyakori azonban az olyan döntési 

helyzet, amikor a két fél együttműködése során valamilyen külső forrásból előnyökhöz juthat (Hankiss In: 

Csepeli: Szociálpszichológia, 353.o.). A világ jövője múlhat azon, hogy például a gazdasági aktorok képesek 

lesznek-e arra, hogy egymás közti viszonyaikat ne a zéró összegű játszmák szerint definiálják, ahol csak egymás 

rovására nyerhetnek, hanem a közös hasznot keressék. (Csepeli 353) 

A bizalom második dimenziója a személyiségvonás. Sokan a személyiség egy tulajdonságának tekintik a 

bizalmat, felteszik, hogy létezik alapvető bizalomteljesség vagy bizalom-impulzus (Giddens 1991 In Sztompka 

65). 

Ehhez hasonlóan, de más megközelítésből a bizalom harmadik dimenziója kulturális szabályként is leírható. 

Vannak társadalmak, ahol normatív obligációk vannak a bizalomra nézve, ezek általában szerep-specifikus 

obligációk. Normatívan előírt elvárások létezése esetén a cselekvők felelősek és elszámoltathatók lesznek 

cselekedeteikért. Az előírások, s betartásukba vetett bizalom megszegéséért szankciók járnak, s ez csökkenti a 

megszegés kockázatát. Normatív előírásnak tekinthető például más titkainak megtartása tekintetében, a 

megbízhatóság is. Repülőtéren előírás, hogy mindenkivel szemben bizalmatlanul kell fellépni, mindenkinek a 

csomagját át kell vizsgálni a nagy kockázat miatt. Ehhez hasonlóan magas bizalmi szintű társadalmakat meg 

lehet különböztetni alacsony bizalmi szintű kultúráktól (Fukuyama 1995 In Sztompka 68). Egy bizalmi kultúra, 

normatív előírások és szankciók, tradíciók kialakulása az egyének bizalomra vonatkozó döntését messzemenően 

befolyásolja. 

2.7. A bizalom alapjai és a bizalomépítés 

A bizalom témakör kutatóinak álláspontja abban tér el legjelentősebben, hogy miben látják a bizalom indítékát, 

vagy alapját! (kalkuláció, értékek és normák stb.). 

A bizalom három dimenziójához (kapcsolati dimenzió, pszichológiai dimenzió és kulturális dimenzió) 

kapcsolódóan három irányból lehet megközelíteni a bizalom alapzatát. A kapcsolatokban nyújtott bizalom a 

másik megbízhatóságára alapozva jön létre. Ezt nevezhetjük reflektált bizalomnak. A bizalom 

helyénvalóságának valószínűsége az előzetes információk mennyiségével növekszik. A pszichológiai dimenziót 
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az egyén a bizalommal kapcsolatos korábbi tapasztalatai befolyásolják. A kulturális dimenziót a társadalom 

bizalomhoz fűződő kapcsolata határozza meg, az egyén bizalomkészsége a társadalmi beágyazottságának 

függvénye. 

Az elsődleges megbízhatóság, illetve elsődleges bizalom a másik személyről szóló információhoz, 

tulajdonságához kapcsolódik. Származtatott megbízhatóság esetén külső hatásokhoz, a kontextushoz kapcsolódó 

információk biztosítják az alapot a bizalomra. Az elsődleges megbízhatóság három fő forrása a hírnév (múltbéli 

teljesítmény), a jelenlegi teljesítmény és a külső megjelenés. Az ismerősség, hasonlóság, láthatóság, nyílt 

kommunikáció, a minél több hozzáférhető információ a megbízhatóság záloga. A névtelenség, idegenség, 

felelősségre nem vonhatóság, titkolózás bizalmatlanságot szül. 

A másodlagos, származtatott bizalom kontextuális feltételeinek szintén három fő típusa van: a felelősségre 

vonhatóság, előzetes elkötelezettség és bizalomkeltő szituációk. Vannak olyan strukturális intézkedések, 

melyek segítségével emelhető a megbízhatóság. A legfontosabb a jogilag érvényesíthető szerződés. A jog egy 

olyan felettes normatív előírás, melyhez idegenekkel való kapcsolat kezdetekor ajánlatos fordulni. A szerződés 

nem csupán a specifikus területén biztosítja a bizalom beteljesülését, hanem emeli a másik fél megbízhatóságát, 

s ezáltal szabadabb kapcsolat jöhet létre a felek között idővel. A szerződések kötelező erejének növelése 

különböző módokon lehetséges, s nagyobb kötelezettségvállalás nagyobb megbízhatóságot ébreszt. A interneten 

való vásárlás kapcsán például a jól ismert, bizalomkeltő márka hatása, a bizalomkeltő szituációt teremtő 

garanciális eszközök használata bizonyos termékkategóriákban sikeresen hozzájárul a megbízhatóság 

növeléséhez (Ang – Lee). 

Zsolnai szerint (Zsolnai László, Business Ethics Center, Budapest University of Economic Sciences: Honesty, 

Competence and Trust: A Behavioral Approach, draft version, http://www.colbud.hu/honesty-

trust/zsolnai/pub02.doc ) a gazdasági kapcsolatokban különböző bizalmi struktúrák jöhetnek létre, ahol nem a 

szereplők közötti általános bizalom mértéke a meghatározó. Zsolnai létrehozott egy modellt, melyben a 

tapasztalt őszinteség (honesty) és kompetencia együttese határozza meg a gazdasági interakciókban kialakuló 

bizalom formáját. 
 

Kompetencia 

Őszinteség 

Magas Alacsony 

Magas Bizalom Negatív bizalom 

„jófiúk‖ „gengszterek‖ 

Alacsony Bizalmatlanság Bizalomhiány 

„tehetetlenek‖ „esélytelenek‖ 

Trust Structures és Social Categorization of Others táblázatok alapján (Zsolnai 3) 

A kompetencia és őszinteség kombinációi a követendő stratégiát is kijelölik: a jófiúkkal érdemes szoros 

kapcsolatot létesíteni, a gengsztereket ajánlatos elkerülni (nem megbízhatóak, hiszen nem őszinték), a 

tehetetlenekkel való üzleti kapcsolatot az alacsony kompetencia miatt érdemes minimalizálni. Tehát Zsolnai 

szerint a megbízhatóság az őszinteség és a kompetencia alapján jön létre, melyeket üzleti és szakmai etikai 

eszközökkel hatékonyan lehet növelni. A kompetencia szerepét alátámasztják a multik bevonulási stratégiái is: 

kezdetben az általuk Magyarországon alapított leányvállalatokat szigorúan kintről irányították merev 

hierarchiákon keresztül. Az együtt átdolgozott évek során a hazai vezetés egyre nagyobb tapasztalatra tett szert, 

és egyre nagyobb bizalmat, autonómiát kapott (Demcsák Mária: Decentralizált intelligencia – Vállalatok 

régióvezetői szerepben, 2000. december, Piac és Profit Online, http://www.piac-

profit.hu/utility.php?utility=print&id=c-20011106391842-1722). 

Saad, Rowe és James kutatásai szerint a bizalom építése során a legfőbb tényezők az információk megosztása, a 

tudás megosztása, csapatmunka, kommunikáció és az elkötelezettség. Fontos bizalomépítő faktor még a nyílt 

elszámoltathatóság, az informális kapcsolatok, konzisztencia, a döntési folyamatba való korai bevonás és a 

hírnév. Ezek a faktorok összhangban vannak a bizalom alapjainál számba vett tényezőkkel. 

http://www.colbud.hu/honesty-trust/zsolnai/pub02.doc
http://www.colbud.hu/honesty-trust/zsolnai/pub02.doc
http://www.piac-profit.hu/utility.php?utility=print&id=c-20011106391842-1722
http://www.piac-profit.hu/utility.php?utility=print&id=c-20011106391842-1722
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A bizalomépítés fő intelmei Csepeli szerint az Axelrod által leírt számítógépes versenyből nyert tanulságok, 

mely szerint a kooperatív stratégia fenntartásának fő szabálya a jóhiszeműség légkörének megteremtése és a 

másik pozitív várakozásának fenntartása. Zsarolás, fenyegetés agresszív légkört teremt, a megbocsátás, az 

akaratlanság feltételezése viszont a bizalom része. Fontos szabály Csepeli szerint a másik sikerének elviselése, 

továbbá, hogy az aktor ne csaljon elsőként, mert így felborítja az együttműködést, elárulja a bizalmat. 

Mindeközben a jövőt kell szem előtt tartani, a hosszú távú együttműködés sikerességét (Csepeli György: 

Szociálpszichológia, 366.o). 

2.8. A bizalom funkciói és diszfunkciói 

Az eddigiekben azzal az implicit feltevéssel éltünk, hogy a bizalom hasznos, jó dolog. Megfontolt kockázatokról 

szóló részben már említettem, hogy nem mindig hasznos bizalmat tanúsítani a másik iránt. Barber szerint a 

bizalom egy integratív mechanizmus, amely megteremti és fenntartja a társadalmi kapcsolatokban és 

rendszerekben a szolidaritást (Barber 1983 In Sztompka 102). 

2.8.1. A bizalom általános funkciói 

A bizalom pozitív hatásai a bizalmatlanság negatív következményeinek nézőpontjából írhatók le legkifejezőbb 

módon. Bizalmatlan aktorok hezitálva kezdeményeznek interakciót, és így fontos lehetőségekről maradhatnak 

le. Bizalomhiány esetén a cselekvő óvatosan teszi meg lépéseit és folyamatosan ellenőrzi saját és a másik 

cselekedeteit. Bizalmatlanság esetén az innováció helyett a szereplők gyakran a bevált rutinokhoz ragaszkodnak, 

s így a cselekvésük szabadságát korlátozzák és a kiugró sikerektől eleve elzárkóznak. A bizalmatlan szereplő 

viselkedése a másik félben is bizalmatlanságot szülhet, erősen korlátozva így a kapcsolat gyümölcsözőségét. 

A bizalom tehát pozitív cselekvéseket indukál mások felé, lehetővé teszi a kreatív, nem korlátozott, innovatív és 

vállalkozó szellemű cselekvéseket. A bizalom megnöveli a lehetséges cselekvési alternatívák számát a 

bizonytalanság és kockázat csökkentése illetve egyfajta figyelmen kívül hagyása útján (Luhmann 1979 In: 

Sztompka 103). A kapcsolat nyitottabbá válik, a bizalommal teli szereplő bátran kezdeményez interakciókat és 

kész tartós kapcsolatokat létesíteni. A bizalom segíti a spontaneitást, megszabadít az állandó gyanakvó 

megfigyelés és ellenőrzés kényszerétől. A bizalom tehát növeli a kölcsönösen elérhető előnyöket. A bizalom 

tanúsításának hozzáadott előnyeként a partner viszonozhatja a bizalmat, s így a bizalmat kapott szereplők 

előnyeit is élvezhetjük. 

Az a cselekvő, aki iránt bizalmat tanúsítanak, egyfajta bizalmi hitelt kapnak, cselekvési szabadságot. A 

megbízhatóságot növeli, ha a piac többi szereplője számára is látható, hogy valaki bizalmat helyezett a 

cselekvőbe, s így nőhet a bizalommal viseltető partnereinek száma. 

A bizalom azonban nem csak partnerek között fontos, hanem a társadalom, csoportok számára is jelentős 

szerepe van. A bizalomteljes légkörű csoportokban javul a szociábilitás, nő a részvétel foka, gazdagodik a 

személyközi kapcsolódások hálózata, azaz nő a társadalmi tőke mértéke (Putnam 1995 In: Sztompka 105). A 

bizalom növelheti a toleranciát, az idegenek elfogadását, a kulturális és politikai különbségek legitimként való 

elismerését, erősíti az egyén és a közösség közötti kapcsolatot, erős kollektív szolidaritáshoz vezethet, mely 

kooperációt, viszonosságot, segítőkészséget, akár áldozat hozását is eredményezhet. A bizalmi kultúrákban a 

tranzakciós költségek számottevően csökkennek és nő a kooperáció esélye (Offe 1996 In: Sztompka 105). Ezzel 

szemben a közösségen belüli bizalmatlanság izolációhoz, elidegenedéshez vezethet, előítéletek kialakulását 

okozhatja. Sok esetben alternatív megoldások keresésére serkent a bizalmatlanság, így hozzájárul például a 

maffiák kialakulásához. 

A beigazolódott bizalom extra előnyöket is hordoz. Pszichológiai megelégedést okoz a jó fogadás tudata, ez 

növeli az önbizalmat, és arra serkenti az egyént, hogy máskor is és másokkal szemben is viseltessen 

bizalommal. A bizalom rosszhiszemű kihasználása mindazonáltal vezethet rövid távon előnyökhöz, hosszú 

távon azonban lerombolja az aktor megbízhatóságát és szűkíti a jövőbeni lehetőségeinek körét. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a bizalom nem kizárólag jó, hasznos. Egyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy 

csak akkor funkcionális a bizalom, ha megbízható cselekvőben bízunk meg. Ugyanígy funkcionális a 

bizalmatlanság, amennyiben a másik fél nem megbízható. A megbízhatóság megítélésében megfontoltan kell 

eljárni, a bizalom alapjait számba kell venni. Másrészről a káros viselkedés költségesség tétele a másikat 

eltántoríthatja a szószegéstől, együttműködésre, megbízható viselkedésre kényszerítheti a partnert. 

A bizalom hasznos illetve diszfunkcionális mivolta morális oldalról is megközelíthető. Amennyiben a 

partnerekkel szembeni és szűk csoporton belüli bizalom nem vág egybe a tágabb társadalom számára előnyös 
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feltételekkel, akkor a csoporton belüli bizalom inkább elszigetelő, helyi jellegű, a kizárásra helyezi a hangsúlyt, 

szektásodás jeleit hordozhatja. A hasonlóság alapján szövődő kapcsolatok keretein belül nagyobb mértékű a 

bizalom, jobb a kommunikáció, eredményes a közös cselekvések megszervezése. Ám a bizalom tárgya 

klikkesedés esetén nem a személytelen működés, hanem maga a személy, aki csere ellenében szolgál rá a 

bizalomra. A tagok közötti bizalom csak addig tart, amíg a résztvevők személyesen is ismerik egymást. Itt a 

bizalom nem ok, hanem következmény, előbb van a személyes ismeretség vagy hasonlóság feltételezése, mint a 

bizalom (Csepeli György: A szervezkedő ember 251). 

2.9. A bizalom funkcionális helyettesítői 

Bizalomhiány esetén a bizonytalanság és komplexitás kezelésére alternatívákat kereshetnek a cselekvők. Az 

egyéni aktorok bizonyos praktikákhoz folyamodhatnak, vagy mások stratégiáit lemásolhatják, mely stratégiák 

elterjedése, sztenderdizálódása nyomán a társadalom normatív előírásaiba is beépülhetnek, akár a bizalomhiány 

kezelésére létrehozott intézmények kialakulásához vezethetnek. A bizalom hiányához való alkalmazkodás egy 

fajtája a sorsban, végzetben való hit, de a bizalom helyettesítője tág értelemben a korrupció is (Elster 1989 In: 

Sztompka 116), mely az irányítás érzetét kölcsönzi a megvesztegetőnek. A bizalom helyettesítésének egy 

mechanizmusa a kiterjedt pereskedés. Egymással bizalmatlan üzleti partnerek rendkívül részletes 

szerződéseket kötnek, különféle garanciákhoz ragaszkodnak, közjegyzőket és ügyvédeket alkalmaznak. 

Fukuyama megfigyelése szerint „általában fordított kapcsolat áll fenn a szabályok és a bizalom között: minél 

több ember függ a szabályoktól interakcióik szabályozásában, annál kevesebben viseltetnek bizalommal egymás 

iránt és fordítva‖ (Fukuyama 1995 In: Sztompka 117). Az érintkezésekben működő szabályokban való 

egyetértés előfeltételezi az érintkezés tartalmi megvalósulását, mivel egyetértés hiányában nem lehet eldönteni, 

hogy voltaképpen mi történt az interakció során. Ezért a felek az interakció kezdetekor igyekeznek felderíteni 

egymás szabályképzeteit és sajátos alkufolyamat során jutnak megállapodásra. A szabálykonszenzus azonban 

nem örökre szól. A megállapodásaik intézményesülnek, nem követik a változásokat, idővel érvényüket vesztik. 

Ebből kifolyólag a szabályok folyamatos felújítása ajánlatos (Csepeli György: Szociálpszichológia 169). 

Amikor a hivatalos intézmények nem tudják kikényszeríteni a jogos követelések érvényre jutását, akkor a legális 

gazdasági tevékenység is igényli a maffia által biztosított bizalmat. A maffiózók általában azokba a gazdasági 

ügyekbe kapcsolódnak be, amelyekben a bizalom törékeny és az állam nem tudja elégségesen ellátni ezzel az 

állampolgárokat. A maffia szavatolhatja a szerződéseket, megakadályozza a csalást és felügyeli a tranzakciókat, 

a vitás ügyeket, azaz az állam feladatait vállalja át (Gambetta In: Szabó Katalin: Egy kis közgazdaság, A maffia, 

http://sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1996/9646/09.html). 

2.10. Egy alkalmazott kutatás: a szerződések szociológiai 
vizsgálata 

A gazdasági kapcsolatok típusa igen sokféle lehet. A munkamegosztásban betöltött szerepek szerint üzleti 

kapcsolat áll fenn a gazdasági szervezet és vevői, beszállítói (más gazdasági szervezetek, egyének), továbbá az 

üzleti egység és a kormány és a lakosság között (Zsolnai 1). A szerződések nélkülözhetetlenek a széles körű 

munkamegosztáson alapuló társadalom harmonikus működéséhez (Gál Róbert Iván: Puha költségvetési korlát, a 

szerződések kezelése és a notórius megbízhatatlanság, http://www.mtapti.hu/mszt/20001/gal.htm). A 

szerződések vizsgálatát megnehezíti, hogy a kötelezettségek és teljesítések gyakran időben egymás után 

következnek, s a felek közötti információ megoszlása aszimmetrikus (Gál Róbert Iván 1.). Ráadásul a felek 

gyakran nincsenek tisztában a szerződések pontos szövegével, továbbá a szerződések akkor sem képesek a 

szerződő felek cselekedeteit minden részletre kiterjedően szabályozni, amikor ez szükségesnek tűnhet. Gál 

szerint a felek vitás ügyeiket gyakran azért nem jogi úton oldják meg, mert az költséges, időigényes és nem 

hatékony (bizalmatlanság a jogi intézményekkel szemben). Gál a 'Határidő Játék' során azt találta, hogy egy 

olyan világban, ahol nincsen intézmény, mely szabályozná a szerződéskötést, az aktorok nem fognak szerződni 

egymással (Gál 4). A határidők betartását vizsgáló játékban a határidők kölcsönös betartása Pareto-javulást 

eredményezhetne, amely azonban az intézmény nélküli világban nem egyensúlyi. A megoldást a társadalmi 

intézmények és technikák jelentik azáltal, hogy a játék nyereményszerkezetének átalakításával csökkentik a 

résztvevők motivációját az opportunizmusra. Ha a határidő betartása (szerződés betartása) kifizetődőbb a 

megszegésnél, akkor a felek szerződésszerűen teljesítenek. A nyereményszerkezetet átalakító technikák közé 

tartozik a garanciák és biztosítékok nyújtása, valamint a jó hírnévbe való beruházás is (Gál 4). Valamelyik 

szerződő fél önkéntesen korlátozhatja a szerződésben a megvalósítható alternatíváinak számát, így demonstrálva 

elkötelezettségét és nem opportunista szándékait. A hírnév kapcsán már említettem, hogy hosszú távra épül, a 

szerződésszegés vagy a bizalom elárulása lerombolja a jó hírnevet, ami bár rövid távon gazdasági előnyöket 

hozhat, azonban a hírnév felépítésébe fektetett költségek és a hírnév is elvesznek. A hírnév fenntartása is 

http://sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1996/9646/09.html
http://www.mtapti.hu/mszt/20001/gal.htm
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költségekkel jár természetesen, és a fenntartásából származó előnyök sem korlátlanok, így a tervezett kapcsolat 

időtartama, a szerződések megismételhetősége és új partnerek megszerezhetősége mind befolyásolják a hosszú 

távú nyereményt. 

A különböző szerződéskezelési technikák arra irányulnak (garanciák, biztosítékok, záradékok), hogy a felek 

önkéntesen olyan helyzetet teremtsenek maguk számára, ahol a szerződésszegés nem vonzó alternatíva, nem 

kifizetődő. Azonban a mesterséges helyzetekből fakadó kölcsönös függés kialakulása károssá válhat, 

csökkentheti a felek rugalmasságát, a piaci reakcióidőt növelheti, hiszen a szerződés feltételeinek újratárgyalása 

elkerülhetetlen. 

A szerződések egyszerre mutatják meg a szerződő felek várakozásait a másik megbízhatóságát illetően és azt, 

hogy mekkora e megbízhatóság fontossága számukra. Mert bár a felek gazdasági tranzakciókat akarnak 

lebonyolítani, szerződéseik szövegezése a biztonsággal és a megbízhatósággal kapcsolatos szempontjaikat 

jeleníti meg. A garanciák, biztosítékok számát tartalomelemzés útján számba véve arra a megállapításra jutott 

Gál, hogy egyre több ilyen pont szerepelt a vizsgált szerződésekben 1988-1993-ra. 

Hugh Collins az angol jog professzora az összehasonlító jogtudomány szociológiai dimenzióira összpontosítva 

megállapította, hogy a szerződések joga, s a jog általában a társadalmi beágyazottságnak köszönhetően jelentős 

eltéréseket mutat nemzeti, gazdasági és kulturális összefüggésekben. A szerződések szabályozására minden 

iparosodott gazdaságban vannak általános szabályok. A szerződések joga általában megengedő jellegű, a felek 

szabad megegyezését segíti elő bizonyos kötelező elemek megadása mellett. Mégis, hasonló szerepet betöltő 

szerződések formailag és tartalmilag igen különbözőek lehetnek. A jogászok által készített szerződések jogi 

szaknyelve nehezen értelmezhető a laikusok szövegezéseivel összehasonlítva. Azonos típusú szerződések 

különbözhetnek a záradékok számát tekintve, vagy akár a felölelt tranzakciók számának tekintetében. Collins 

szerint a gazdasági szereplők közötti bizalom foka különböző szerződésekhez vezet a különböző 

jogrendszerekben. A magas bizalmi szintű jogi rendszerben cselekvő szereplők nem kényszerülnek az 

opportunista magatartást részletekbe menően kizáró vagy büntető szerződések kidolgozására. Hasonlóan, egy 

erős intézményi háttér, mint kereskedelmi kamarák, szervezetek olyan feltételeket várhatnak el a tagoktól, mely 

a szerződésekbe már nem kerül bele az általános elfogadottság révén. 

Collins a szerződéseket két dimenzió mentén vizsgálta, a bizalomhoz kapcsolódóan. Az első dimenzió 

(változó) az írott szerződések hossza, azaz a záradékok mennyisége és komplexitása. A másik vizsgálati 

szempont a szerződés időtartama volt. 

A jogi diskurzus során a felek a szerződés alapján ítéltetnek meg. A morális és méltányossági szempontok a 

bíróságon gyakran háttérbe szorulnak az egyértelmű kötelmi megállapodás erejével szemben. Így a szerződés 

pontjaihoz való ragaszkodás beszűkíti a tárgyalások, a kommunikáció terét és aláássa a bizalmat. Ezek alapján 

azt lehet mondani, hogy nagyobb bizalmat tanúsítanak egymás iránt azok a partnerek, akik szerződésében kevés 

a büntető záradék, megszorító feltétel és garanciakövetelés. A szerződésből kikövetkeztetett bizalom azonban 

lehet a már említett intézményi háttér, más szankcionálási lehetőség eredménye is, hiszen ekkor az intézménybe 

vetett bizalom erősíti a partner megbízhatóságáról alkotott képet (például a New Yorki-i 

gyémántkereskedőknél). Másrészről a vevői elégedettség vagy partneri elégedettség prioritása esetén a 

hírnevükre építő szereplők gyakran nem ragaszkodnak szorosan a szerződés kikötéseihez, rugalmasságot és 

bizalmat tanúsítanak. Tehát gyakran nem jogi normák és előírások vezérlik a szerződéses magatartást. 

A szerződések időtartama sok tényezőtől függhet a szerződés tárgyától (egyszeri adás-vétel vagy 

technológiatranszfer) kezdve, a vonatkozó jogi rendelkezésekig (minimum vagy maximum időtartam előírása 

például munkáltató és munkavállaló közötti megállapodásoknál, vagy megfelelősség, garancia esetében). A 

szerződő feleknek lehetőségük van a számukra legkedvezőbb kategóriát választani bizonyos a törvényi előírások 

keretein belül (például alvállalkozói, megbízási vagy bizományosi, képviseleti szerződés). Az üzleti partnerek 

közötti hosszú távú szerződés Collins szerint az opportunista magatartástól való félelem, célja az elkötelezettség, 

a kilépési költségek megnövelése. Japánban az évente megújítható keretszerződések jellemzők, ott azonban a 

törvény az üzleti kapcsolatok egyoldalú befejezése ellen védelmet nyújt, továbbá a beszállítók és gyártók 

tulajdonosi struktúrájában felfedezhető nagyarányú átfedés biztosítja a megfelelő teljesítést. Collins kiemeli, 

hogy bizalmi közegben a feleknek nincsen szükségük hosszú távú szerződésekre a hosszú távú elkötelezettségük 

demonstrálására. 

Doney és Cannon szerint hat változóval körvonalazható a bizalom: megbízik, elhiszi az információt, bizakodik, 

a másik mindig megtartja az ígéretét, a partner nem mindig becsületes velem, a partner mindig az én legjobb 

érdekeimet tartja szem előtt (Peter J. Batt, Curtin University of Technology: The Universality of Trust?). 
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A szerződéses bizalom vizsgálatához2 az elméleti alapot elsősorban Mari Sako munkássága, kiemelten a 

Prices, Quality and Trust (1992) című könyve szolgáltatja. Sako mellett számos szerző elméletét és 

gondolatait használta fel a tanulmány az elméleti alapok kidolgozásához. Ezen összefoglalásból kívánok én is 

kiindulni a témám mélyebb vizsgálatához. Sako meghatározása szerint a bizalom az egyik üzleti partnernek a 

másikkal kapcsolatos azon várakozása, miszerint az kiszámítható és kölcsönösen elfogadható módon viselkedik. 

A kiszámíthatóság alapján a bizalomnak három típusa különböztethető meg: 

• szerződéses bizalom (contractual trust): a tisztesség, az ígéretek megtartására vonatkozó várakozás, szóbeli 

megállapodásoknál nagyon fontos 

• hozzáértésbe vetett bizalom (competence trust): arra vonatkozó várakozás, hogy a másik fél rendelkezik a 

feladat teljesítéséhez szükséges technikai és menedzseri kompetenciával, az üzleti magatartással, technikai és 

vezetési elvárásokkal kapcsolatos közös felfogáson alapul 

• goodwill bizalom: a bizalom egy diffúz fajtája, nincsenek elvárhatóan betartandó explicit szóbeli ígéretek, és 

nincs szó szakmai sztenderdekről. Itt az egymással szembeni nem-specifikus kötelezettségek (open 

commitments) kölcsönös elvárásáról van szó. A fair magatartás elveire vonatkozó egyetértés esetén alakulhat 

ki. 

2.10.1. Bizalom a vállalatok közötti kapcsolatokban 

Sako könyvének fő kérdése volt, hogy vajon milyen vállalat-specifikus, iparági szintű és társadalmi tényezők 

befolyásolják a koordináció módjának megválasztását, az így létrejövő eltérő kapcsolati mintázatokat? 

Sako a beszállítói-vevői kapcsolatok koordinációjának két ideáltípusát írja le, melyek egy kontinuum két 

végpontjaként foghatók fel. „Távolságtartó szerződéses viszony” (arm‘s length contractual relation, ACR) 

esetén a felek megtartják a három lépés távolságot. A szerződéses kapcsolat egy meghatározott gazdasági 

tranzakciót takar, a felek még a teljesítés megkezdése előtt rögzítenek mindenféle jogot és kötelezettséget 

minden eshetőséget figyelembe véve. 

A másik típus az „elköteleződésen alapuló viszony” (obligational contractual relation, OCR). 

Ebben az esetben a szerződés az üzleti partnerek kölcsönös bizalmon alapuló viszonyrendszerébe beágyazott. 

A tranzakciókra ilyenkor sor kerülhet akkor is, ha a felek nem egyeztek meg előzetesen az összes feltételben. Az 

OCR kapcsolatokra jellemző a felek nagyobb tranzakciós függése, a hosszabb időtáv, az írásos szerződések 

kisebb szerepe, az információ, a know-how és a kockázatok partnerek közötti megosztása. 

A szerződéses bizalom, valamint a hozzáértésbe vetett bizalom minden üzleti kapcsolat zökkenőmentes 

működéséhez nélkülözhetetlenek, akár távolságtartó, akár elköteleződésen alapuló viszony áll fenn. A 

szerződéses viszonyok két ideáltípusa a goodwill bizalom mentén különíthető el. A goodwill bizalom ugyanis 

csak az elköteleződésen alapuló üzleti viszonyokban található meg. 

Saad, Rowe és James a bizalom irodalmának áttanulmányozása és egy Bristolban végzett adatfelvétel alapján 

megállapították, hogy kutatásuk szerint valóban a bizalom tűnik a jó és tartós üzleti kapcsolatok kiépítésében a 

legéletbevágóbb elemnek. Tanulmányukban ők úgy látják, hogy kezdetben a partnerek a formalitásokhoz és 

formális eljárásokhoz kötődve lépnek interakcióba egymással, és később, kölcsönös megértés esetén a kapcsolat 

egyre informálisabbá válhat, s így alakulhat ki a bizalom (Mohammed Saad – Kate Rowe – Peter James: 

Developing and Sustaining Effective Partnerships Through a High Level of Trust, Cork, Ireland, 1999) 

Szerintük a bizalom kumulatív, és időbe telik, amíg felépül. A szerződéses bizalom kihelyezése megelőzheti 

időben a kompetencia bizalmat, mely végül elvezethet a goodwill bizalom kialakulásához. A goodwill 

bizalomra épülő kapcsolatok létrehozásában azonban a bizalom már a másik viselkedésének előrejelzésén 

túlmegy. Tehát a Saad-ék szerint a szervezetek közötti bizalom a jó kapcsolat és viselkedés következménye, 

semmint előfeltétele. Érvelésük szerint a magas szintű és tartós bizalom informális kapcsolatok 

következményeként is kialakulhat személyes kapcsolatok révén kognitív és érzelmi alapokon formális 

szerződések nélkül is. 

                                                           
2 Csabina Zoltán – Kopasz Marianna – Leveleki Magdolna „A szerződéses bizalom a hazai feldolgozóipari vállalatok üzleti kapcsolataiban‖ 
című tanulmánya bemutatja, hogy a vizsgált vállaltok milyen mértékben támaszkodnak a bizalomra értékesítési kapcsolataikban. 
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Sako könyvében a brit és japán vállalatok közötti szerződéses viszonyok empirikus vizsgálatára tesz 

kísérletet, s a megfigyelt különbségek magyarázatára egy szocio-ökonómiai modellt állít fel. A mintázatok 

eltéréseit szerinte alapvetően három tényezőcsoport okozza. 

• nemzetgazdaságok közötti különbségek (ország-specifikus intézmények, kulturális diszpozíciók, jogszabályi 

környezet, pénzügyi rendszer, foglalkoztatási rendszer) 

• szektorok közötti különbségek (technológiai és piaci tényezők, termék és folyamattechnológiák, 

eszközspecifikusság) 

• azonos iparágon belüli vállalatok közötti különbségek (menedzserek céljai és attitűdjei). 

Tehát Sako vizsgálata a megkülönböztetés három szintjére terjedt ki. (…..) Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az 

egyes vállalati indikátorok mennyiben befolyásolják a bizalom létét. 

A termék jellege: a megrendelő vagy vevő fejlesztésben, tervezésben való részvételének növekedésével 

szükségszerűen nő az elköteleződésen alapuló kapcsolat. (részvétel foka) 

Verseny erőssége: amennyiben létszükséglet a jó minőség, pontos szállítás, folyamatos megújulás, a termék-

differenciáció, fokozott információcsere és koordináció, akkor az elköteleződésen alapuló kapcsolat előnyt 

élvez. 

Kereslet ingadozása: növeli a kockázatot, azonban nincs egyértelmű válasz a kapcsolatok preferáltságára 

vonatkozóan. 

Keresleti várakozások: statikus gazdaságban a vevő pozíciójú vállalat nem kíván elköteleződni, meg akarja 

őrizni a szabadságát, hogy beszállítóit alapvetően az árak függvényében váltogassa, míg növekvő gazdaságban 

nagyobb tere van az OCR kapcsolatoknak. 

Piacszerkezet: lehetséges partnerek száma nincs hatással a kapcsolat típusára. 

A BKÁE Tanszék által végzett vizsgálatok hipotézisei is ezen eredmények alapján lettek megfogalmazva. 

Ugyanakkor a kutatás a Vállalati Panel 1999. évi adatait vizsgálta-  azaz  alapvetően a második-  iparági szinten. 

A bizalmi változó, függő változó erősségét a következő kérdéssel mérték le: „Mennyire jellemző Önökre, hogy 

üzleti partnereiknek még az írásos szerződés megkötése előtt szóbeli megállapodás alapján elkezdik a gyártást, 

szolgáltatást?‖ Így a két ideáltípus közötti elhelyezés korlátozottan volt lehetséges, hiszen a bizalom első típusát 

mérték (szerződéses) és nem a választóvonal szerepű goodwill bizalmat. Kutatási eredményeik: 

Piacszerkezet: a piaci szerkezet és a bizalmi viszonyok között nem mutatható ki statisztikailag szignifikáns 

összefüggés. 

Termék jellege: az egyedi igényeket kiszolgáló vállalkozások az átlagosnál lényegesen gyakrabban építenek a 

bizalomra az üzleti kapcsolatokban. A tisztán szolgáltató profilú szervezetek magatartása hasonlóságot mutatott 

a tömegcikket gyártó vállalatokéval, sőt, a szolgáltatóknál még jellemzőbb volt a bizalomhiány! Elméletileg a 

szolgáltatások értékesítésében kiemelkedő szerep jut a bizalomnak, megbízhatóságnak. (Csak a vevőnek kell 

megbíznia a szolgáltatóban?) A partnerkapcsolatokban megmutatkozó normakövető vagy normaszegő 

magatartás (fizetési elmaradás) a mintában nem befolyásolta statisztikailag szignifikánsan a bizalom szintjét. A 

vállalat jelenlegi piaci pozíciója és a bizalom erőssége között nem volt kimutatható kapcsolat. Új vásárlók 

aránya mindegyik bizalmi kategóriában nagyjából azonos volt. 

A vállalati méret nem volt hatással a bizalom erősségére. 

Az üzleti környezetet biztonságosabbnak ítélő vállalkozások körében gyakoribb a bizalom megelőlegezése. 

Regionális hovatartozás, területi elhelyezkedés nem befolyásolta szignifikánsan a bizalom erősségét. 

Sako szerint tehát a szerződéses kapcsolatok empirikusan megfigyelhető mintázatainak eltéréseit alapvetően a 

tényezők három csoportja okozza, három szinten jelennek meg: nemzetgazdaságok eltérései, szektorok 

eltérései, egyes vállalatok különbözősége. 

Szerződéstípusok (szerkesztette: Gál Róbert Iván) 
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Távolságtartó Elköteleződésen alapuló 

1. Tranzakciós függőség Több versengő beszállító, 

méretgazdaságosság, tranzakciós 

költségek 

Az alacsony függőség nem prioritás 

2. Rendelési procedúra versenytárgyalás Vevőnek van előzetes elképzelése 

arról, hogy melyik szállító melyik 

szerződésre esélyes 

3. Kapcsolat várható haszna Szerződésre korlátozódik Hosszú távú, fennmarad, 

elköteleződés 

4. Csere dokumentumai Feltételek írásban rögzítettek, 

részletesek, szubsztantívak 
Eljárási szabályok rögzítése, tartalmi 

kérdések egyeztetése esetenként 

5. Kontraktualizmus Feltételeket leírják és szigorúan 

betartják 
Esetről esetre találnak megoldást, 

diffúz 

6. Szerződéses bizalom Eladó nem kezdi meg a gyártást az 

írásos szerződés előtt 
Eladó gyakran megkezdi a gyártást 

az írásos megállapodás megkötése 

előtt 

7. Goodwill bizalom Vevőnek több beszerzési forrása 

van, alacsony tranzakciós függőség 
Vevőnek egyedüli beszerzési forrása 

van, az eladó tranzakcionálisan 

függő 

8. Kompetencia bizalom Szállítások gondos ellenőrzése Kevés inspekció, bevonás a 

minőségügyi rendszerbe 

9. Technológia transzfer Csak amit rövid távon költségként 

el lehet számolni 
Nem mindig költségcsökkentés a cél 

részben intangibilis, részben jövőben 

megtérülő 

10. Kommunikáció csatornái és 

intenzitása 
Szűk csatornák a rendelés és az 

értékesítő osztályok között, 

gyakoriság a minimumon 

Extenzív, sokszoros csatornák, 

mérnökök, minőségbiztosítás, 

csúcsvezetők között, gyakori 

kapcsolatok, sokszor szociábilisak 

11. Kockázatmegosztás Kicsi, előre rögzített a szerződésben Nagyobb, az előre nem látható 

nyereségek/veszteségek esetről 

esetre kerülnek felosztásra, 

méltányossági elv alapján 
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20. fejezet - 16. témakör: Hatalom és 
szervezet 

1. Menedzserek és vezetők 

Szervezeti vezetés és az új szervezeti formák között esetenként szakadék tátong, a hatalmi kérdésekre adott 

válaszok segítségével ezt a szakadékot lehet áthidalni. 

A szervezeti vezetés akadémiai vizsgálata és az új szervezeti formák közötti kapcsolat kommunikálása sokszor 

nem megfelelő. A szervezeti vezetéssel foglalkozó elméletek egyik központi kérdése, hogy milyen módon 

érhető el, hogy a szervezeti vezetők (menedzserek) a szervezet tulajdonosainak érdekei szerint cselekedjenek. 

Két fontos szervezeti forma létezik, melyekben fontos megvizsgálni az előbb említett ügynök-problémáját. Az 

egyik forma az átruházott kezdeményezésen alapuló szervezet míg a másik a partnerségi viszonyra épülő 

szervezet. 

A szervezeti vezetés és a szervezet felépítésének kapcsolata egymást kiegészítő témái a szervezetekkel 

foglalkozó elméleteknek. A szervezeti vezetés fő kérdésköre, hogy milyen módon képes a tulajdonos olyan 

vezetők kiválasztására, akik a szervezet céljainak elérését segítik. Emellett a szervezetek struktúrájának 

kialakításában is központi elem, hogy a struktúra a minél hatékonyabb és eredményesebb működést szolgálja 

(melyben a célok elérése fontos). Ezért meglepő, hogy a két terület képviselői meglehetősen keveset 

kommunikáltak egymással az utóbbi időben. A vezetést általában a könyvelők, pénzügyi szakemberek és 

jogászok képviselik és a konvencionális látásmód szerint a hatékony vezetés az erős hierarchiában valósul meg. 

A szervezeti felépítéssel foglalkozó szakemberek ezzel szemben sokszor a felsővezetői szint alatt foglalkoznak a 

szervezettel. A két szakmai kör így ritkán kommunikál egymással. A szervezeti felépítés új megközelítései miatt 

lényeges kérdéssé vált a szervezeti vezetés és struktúra viszonya. 

A szervezeti vezetés: a menedzser-ügynökök (leader, irányító) hogyan teljesítik a szervezet célkitűzéseit; 

tevékenységük a következőkből áll: mások irányítása, jövőkép alkotása, egységes szemlélet kialakítása. 

A szervezeti menedzsment: az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet 

tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából; menedzseli a következő ügyeket: rövid távú 

célok; belső hatékonyság létrehozása, vezetési tevékenység, költségcsökkentés, IT ellenőrzés 

Új szervezeti formák: a szervezet célkitűzéseinek változása a változó gazdasági környezetnek köszönhetően. 

Folyamatos változás, folyamatos megújulást hordoz. 

Vezetők erősségei: 

• tevékenység irányát mutatja: stratégia arra, hogy hogyan lehet a lehető legjobban kiszolgálni az ügyfeleket, a 

tulajdonosokat és az alkalmazottakat 

• egyensúlyban lévő kommunikáció: tájékoztatja az alkalmazottakat, így azok elfogadják és megértik a 

stratégiát 

• motiválás és inspirálás 

• tervekre, célokra és az emberekre fókuszál, széles látókör a szabályozásra és változásra, követelmények 

kielégítésére törekszik 

Menedzserek erősségei: 

• tervezés és költségvetés megtervezése: határidők megtervezése, pénzügyi tervek készítése 

• szervezés és kinevezések 

• ellenőrzés és problémamegoldás 

• eredményekre fókuszál, rövid határidőm belül dolgozik, képes komplex problémák megoldására 
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A szervezetben nem vezetés vagy szervezés, hanem vezetés ÉS szervezés működik, egy jó vezető mindkettőt 

gyakorolja, vagy külön-külön posztok vannak egyikre és másikra. Ha jó a vezető de nem jó a menedzser nincs 

ellenőrzés, nehézkés a változás, ha jó a menedzser,de nem jó a vezető, akkor hosszútávon nehéz hatékonynak 

maradni, ahhoz, hogy fennmaradjon és fejlődjön a szervezet mindkettő kell. 

2. Néhány vezetési elmélet és modell 

Jelzés-szintem idézzünk fel néhány elméletet, mely a vezetők és a beosztottak egymásra utaltságát fejezik ki, 

egyúttal olyan gyakorlatokat említenek, melyek használatával bizonyára javítható a vezetési és menedzselési 

munka. 

* 

1. Vezetői magatartás fokozatai1 

Mások magatartásának, viselkedésének befolyásolását jelenti, a főnök illetve beosztott-központú vezetési 

folyamat modellje: demokratikus/kapcsolatorientált (jobb oldal) vagy autoriter/feladatorientált (baloldal) vezetői 

viselkedés (hatalomgyakorlás): 

 

  2. Szituációfüggő vezetés modellje2 

Létezik-e a legjobb vezetési stílus? Nem, ez szituációtól függ (beosztottól, céltól és feladattól függ)  A 

hatékony vezetés által az alkalmazottak a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. A vezetőnek az adott 

szituációban el kell dönteni, hogy mennyire képes ellátni a beosztott az adott feladatot. A vezetés feladata: célok 

kijelölése, szervezés, időkorlát meghatározása, tervezés, ellenőrzés, egyoldalú kommunikáció; segítségnyújtás, 

kommunikáció, interakciók, visszacsatolások megszervezése és négy lehetséges szituáció létezik, mely az 

alkalmazott tulajdonsága, illetve őt kell megítélni az alábbiak szerint: 

 éretlen (képzetlen és nem motivált): tapasztalatlan, kíváncsi, hiányoznak a képességek, optimista, nem 

teljesíti a feladatot, fél a feladattól; 

 képesség hiánya, de magabiztos, akar dolgozni: zavarodott, ideges, frusztrált; 

 motiváció hiánya, vagyis képes megcsinálni a feladatot, de vonakodik tőle: önkritikus, bizonytalan, óvatos, 

félénk; 

 érett (képes, magabiztos): magabiztos, eredményorientált, inspirált…stb. 

                                                           
1 Tannenbaum és Schmidt idézi J0rgen Laegaard – Mille Bindstev: Organisational Theory ISBN 87-7681-169-7  (Mészáros Dávid és Nagy 

László közreműködésével készült összegzés) 
2 Hersey és Blanchard 
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Az alkalmazott szakmai és mentális felkészültsége , ill. annak megítélése az adott szituációtól függ. 

* 

3. Érték-alapú vezetés (Value-based Leadership)3 

Minden vállalatnak vannak „érdekelt felei‖, azaz vannak olyan belső és külső csoportok, amelyek érdekeltek a 

működésében, fejlődésében, stratégiájában. Pl.: tulajdonosok, az alkalmazottak, a vevők, mivel nélkülük a 

vállalkozás nem tud működni. Sikeresek akkor lehetnek, ha mindhárom fél számára elegendő értéket állítanak 

elő. Ez nehéz, mivel az érdekeik részben ellentétesek: a részvényes nagy hasznot akar, az alkalmazott több 

fizetést kíván, a vevő pedig kimagaslóan jó minőséget és nagyon alacsony árat szeretne. Ezt az ellentmondást 

csak egyféleképpen oldhatjuk fel: ha a részvényesi érték maximalizálására és eközben az alkalmazotti és vevői 

érték optimalizálására törekszünk. Az izolált értékek összessége adja a szervezet alapértékeit, ami az 

értékalapú vezetés alapja, ami stratégiai előnyökhöz vezet. A gyors változások korában kell valami, ami nem 

változik, ami állandó és közös: ezek az értékek, ezekre támaszkodva van lehetőség gyorsan cselekedni, 

reagálni. 

Alapvető értékek: azon értékek összessége, amelyekkel a szervezet tagjai egyetértenek, amelyekért a szervezet 

fellép, és amelyek irányítják a szervezet tevékenységeit. A szervezet tagjai azonosulnak ezekkel az értékekkel, 

ezért lojálisak lesznek a szervezethez, motiváltak lesznek, bizalommal telítettek és hajlandók egyéni felelősséget 

vállalni. 

Értékalapú vezetés: belső szervezeti forma, amely az őt körülvevők igényeiből indul ki, és közeli kapcsolatot 

feltételez az ügyfelekkel, döntéshozási autoritást, változásokra való könnyű reagálást feltételez. Lényeg: azt 

feltételezi, hogy a beosztottak képesek meghozni a megfelelő döntést, hiszen mindannyian vallják a szervezet 

alapvető értékeit 

A bürokratikus és értékalapú vezetés összehasonlítása 
 

Szervezeti jellemzők Modern bürokratikus vezetés Értékalapú vezetés 

Vezető szerepe tervezés, felügyelet, döntés értékalkotás, inspirálás, végső döntés 

meghozása 

Beosztott pozíciója „a gépezet kereke‖ beosztott 

Befolyásolás típusa tervek, szabályok, megállapodások célok, értékek 

Beosztott célja biztonság szándékosság 

Betekintés/szándékosság szegényes magas 

Szervezés és struktúra strukturált, megjósolható, pontos képlékeny, nyitott, homályos 

Fejlődési perspektíva statikus, fragmentált dinamikus, teljes körű 

Bírálat szabályok értékek 

Problémamegoldás és 

döntéshozatal 
racionális, szabályok, módszerek explicit tudás, rejtett tudás és értékek 

alapján 

Etnikai problémák kezelése szabályokra és irányelvekre 

támaszkodva 
értékekre alapozva 

Felelősség szabályok alapján személyes 

                                                           
3 Fairholm 
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Minőség normák, standardizáció láthatatlan értékek alapján 

Míg a tudományos menedzsment szabályok és instrukciók; büntetésen és jutalmazáson keresztül motivál és 

irányít, a Human Relations a viselkedés szabályozással; inspirálással és elismeréssel, az értékalapú vezetés 

példamutató magatartással, kulturális háttérre támaszkodik; az egyéni felelősség növelésével motivál. 

4. A változások irányítása4 

Egyes mérések szerint a sikeres szervezeti változás 70-90%-a a leadership-nek köszönhető, és csak 10-30%-ban 

a menedzsmentnek. Ez lényegében útmutató a változtatási programok megtervezéséhez, nyolclépcsős 

modellje keret a feladatok megszervezéséhez. És mindegyik lépcsőfok fontos, egyiket sem lehet átugrani. 

1. változtatási igény megállapítása 

2. vezető, irányító csapat létrehozása 

3. stratégia, jövőkép kimunkálása 

4. a jövőkép megismertetése a dolgozókkal 

5. a dolgozók cselekvésre, jobb munkára késztetése 

6. rövid távú haszon létrehozása 

7. eredmények megszilárdítása 

8. a változások intézményesítése a szervezeti kultúrában 

* 

5. Értékalapú szervezetfejlesztés módszere Appreciative Inquiry5 

A fejlődés mindig tapasztalatokon alapszik, a legpozitívabb tapasztalat a fejlesztések kiindulópontjai, sikerekből 

való tanulás, ennek alapján szervezik meg a változást. A szervezetben megjelenő pozitív tapasztalatok, sikerek, 

remények, víziók magukban foglalják a változás, fejlődés lehetőségét. A folyamat, melyet a fejlesztő energia 

generálása kapcsán alkalmazunk, az úgynevezett 4-D Kör (Discovery, Dream, Design, Destiny) modell. Ez a 

metodikai rendszer felszabadítja az erőforrásokat és sikerré alakítja a szervezet fenntartható energiáit, 

szervezetek lehetőségeinek, erősségeinek kiaknázására, pozitív potenciáljára koncentrál. 

1. Discovery- felfedezés: a megértés gondos és széleskörű felkutatása (mi az, ami jó és mi az, ami jó volt), 

kerülni kell a hiányosságokat, vagy problémákat, viszont a legkisebb eredményt is hangsúlyozni kell. A 

szervezet pozitívumainak feltérképezése; kollektív szervezeti tudást igényel. 

2. Dream- álom, jövőkép: a lehetőségek inspiráló feltárása. Legoptimálisabb lehetőségek kreatív képe, 

innovatív stratégiai vízió. A jövőképre hat a szervezet története. 

3. Design-tervezés: magában foglalja a ―miként megvalósítás‖ kérdését a szervezetben. Ez az „álom‖ tudatos 

rekreációja, egy átalakulás, amely során a szervezeti folyamatok, szerkezetek/struktúrák, stratégiák és 

elképzelések egy, a szervezet pozitív tapasztalataival (Discovery) és legoptimálisabb lehetőségeivel (Dream), 

még nyomatékosabb, összehangoltabb képet alkotnak. 

4. Destiny- megvalósítás: elindít egy folyamatos tanulási és innovációs folyamatot. 

* 

6. Lean (karcsúsított gyártás) menedzsment 

Mi az, ami értéket teremt, mi az, amiért hajlandóak fizetni az ügyfeleink? Minden egyéb tevékenység veszteség. 

(Tehát veszteség az, ha olyan terméket vagy szolgáltatást állítunk elő, amire nincs igény, ha feleslegesen 

                                                           
4 Kotter 
5 Cooperriders 
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erőforrásokat, energiát használunk fel ennek érdekében. Veszteség, ha hibásan végezzük el a feladatot, vagy 

selejtet gyártunk, ha bonyolultan, több lépésben, több mozgatással, adminisztrációval végezzük el a feladatot. 

Ugyanígy veszteséget jelent, ha a párhuzamosan többször, újra elvégzett feladatokat hajtunk végre, ha 

túltermelünk, olyan tevékenységeket, feladatokat végzünk el, amit a vevő nem igényelt, vagy éppen, ha 

felesleges készleteket halmozunk fel. Ebben a kategóriába tartozik az állásidő, a felesleges várakozás, amikor az 

erőforrásokért fizetünk, de nem tudjuk megfelelően kihasználni őket, és a felesleges szállítás.) A Lean 

menedzsment alapjaként a Toyota Motor Company menedzsment rendszerét tekintik. A Lean menedzsment öt 

alapelve: 

• Meg kell határozni, hogy melyek a hozzáadott értéket tartalmazó és nem tartalmazó tevékenységek a vevő 

szempontjából 

• Azonosítani kell az összes, a termék vagy szolgáltatás előállítása szempontjából szükséges tevékenység 

láncolatát, az értékáramot és azonosítani kell a veszteségeket. 

• Folytonossá, megszakítások, eltérítések, megállások nélkülivé kell tenni az értékáramot 

• Csak azt szabad előállítani, amit a vevő igényel: húzó rendszer kialakítása 

• Folyamatosan törekedni kell a tökéletességre, a veszteségek folyamatos felderítésén és eltávolításán keresztül. 

* 

3. Morális kockázat 

Növekvő aggodalmak a szervezeti vezetéssel kapcsolatban 

Az iparosodás, tömegtermelés és a vállalati növekedés miatt sokan kifejezték aggodalmukat a tulajdonosok 

növekvő társadalmi hatalmával kapcsolatban. Mások azt gondolták, hogy a szakértő menedzserek fölötti 

tulajdonosi hatalom meglazult, de a szervezeti vezetés igazi gyengeségei a 1980-as és 1990-es recesszióval 

váltak érezhetővé, amikor a menedzsment igen sérülékenynek bizonyult. 

A tőkepiacok globalizációja újból kihívások elé állította a szervezeti vezetést, ugyanis ekkor igen vonzó volt az 

olcsó tőkebefektetés, és ettől még nagyobb átláthatóságot is reméltek. Az 1990-es ázsiai pénzügyi válság 

azonban újabb gyakorlatokat kezdeményezett a menedzsment részéről, például a felvásárlások. Ennek 

következménye a tömeges munkahely megszűntetés volt. A nagyobb szervezetek vezetősége koncentráltabb lett, 

és a piacokat erősebb verseny jellemezte.  A tőkepiacok nyomása mellett egyre nagyobb lett a társadalmi 

felelősségvállalás kívánalma is, ugyanis a nagy szervezetektől elvárták, hogy a társadalmat ne „használják ki‖, 

hanem inkább fejlesszék, építsék ( a környezetet, a természetet, a közösségeket, stb.) Ezekkel a tendenciákkal 

párhuzamosan egyre inkább csökkent a szerveztek vezetőivel szembeni bizalom. Felmérések igazolták, hogy a 

business vezetők a legkevésbé megbízható társadalmi kategória lett. Ezért a vezetés a tudományos viták 

középpontjába került. A viták arról folytak, hogy ki rendelkezzen a jogokkal és hatalommal egy 

társadalomban. 

Az ügynök-probléma (morális kockázat): Az ügynök-elméletek a megbízók azon törekvésére 

összpontosítottak, mellyel biztosította, hogy az ügynökök a kitűzött célokat teljesítse. E mögött az a feltételezés 

áll, hogy az ügynök tulajdonképpen nem megbízható, az információs aszimmetria az ügynökök számára előnyt, 

a megbízók számára viszont komoly kockázatot jelent. Az ügynökség problémája bármely szituációban 

fennállhat, ahol az egyik személy, vagy csoport a másik személynek vagy csoportnak dolgozik. Az ügynök-

problémája tehát azt a bizonytalan helyzetet veti fel, melybe a tulajdonosok kerülnek, amikor helyettük a 

szervezet felsővezetői (menedzserek) irányítják a működést. A tulajdonos érdekei és a menedzserek érdekei nem 

mindig egyeznek meg és mivel a menedzserek vannak döntési helyzetben, így a tulajdonos jogosan tarthat attól, 

hogy a szervezet érdekei sérülni fognak. Ez a probléma legtöbbször a részvényesek vagy tulajdonosok és 

szervezetek vezetésével megbízott menedzserek között alakul ki. Ám általánosságban is beszélhetünk a 

problémáról bármilyen helyzetben, amikor a tulajdonos átruházza döntési és irányítási jogkörét.  Az ügynökség 

problémájára a szervezetek különféle felsővezetői ösztönzők bevezetésével (pl.: a teljesítményből jutalékot 

kapnak) vagy éppen olyan szabályokkal próbálják orvosolni, melyek a vezetőség fennmaradását bizonyos 

teljesítményhatár eléréshez kötik. A szervezeten belüli bizalom szintje nagyban csökkenti a veszélyeket, így 

fontos a szintek közötti kölcsönös és hosszantartó bizalom kiépítése. 
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A dupla ügynök-probléma esetén a megbízó mögött több szinten is ügynökök dolgoznak, akik a megbízó 

érdekeit érvényesítik. Ez a nagyobb, komplexebb szervezetekben fordul elő. Például a tulajdonos és a 

menedzsment közötti reláció (ez a stratégiai kontroll), majd a menedzsment és a középvezetők közötti reláció. A 

hierarchikus kontroll gyengíti, hogy az alkalmazottak újrainterpretálják a parancsokat, illetve hogy az 

információkat úgy színezzék, hogy azok részükre kedvezők legyenek, őket jobb színben tűntessék fel. A dupla 

ügynökség problémája tehát akkor lép fel, ha a tulajdonos alatt kétszintes beosztotti réteg van. A klasszikus 

ügynök-problémán túl, mely a tulajdonos és a felsővezető közötti konfliktusra koncentrál a dupla ügynök-

probléma a felső vezetés és a beosztottaik közötti konfliktust is beleveszi az elemzésbe. Ez a klasszikus 

elméletnek fontos kiegészítése, melyek szerint, ha megoldódik a tulajdonos és a menedzser közötti probléma, 

akkor a menedzser biztosan végre tudja hajtani a szervezet számára fontos lépéseket. Ám az, hogy a menedzser 

mennyire tudja befolyásolni a beosztottai viselkedését, változik. A hierarchikus szerveződés sokszor azzal jár, 

hogy a új stratégiai döntések nem eredményeznek operacionális szinten változást, illetve a felsővezetők sokszor 

egy torzított (pozitívabb) képet kapnak beosztottaiktól, mint amilyen valójában a helyzet. A dupla ügynök-

jelenség nem csak a hierarchikus módon szerveződő, hanem a multidivizionális vállalatoknál is probléma. 

A többszörös ügynök-probléma akkor lép fel, amikor az egyik oldalon többen vannak: lehet több ügynök, de 

több megbízó is. Pl. a stratégiai együttműködésekben. Jellemzői: több tulajdonos,a tulajdonosok is egymás 

ügynökei, a menedzserek ügynökként működnek a tulajdonosok számára. Következtetések a szervezeti vezetés 

számára 
 

Szervezeti forma Fő jellemzők Az ügynökre és ellenőrzésre 

vonatkozó következmény 

Tradicionális hierarchia Centralizált kezdeményezés és 

egységes autoritás, fentről-lefelé 

irányuló formális folyamatok és 

hierarchikus csatornák, 

szabályokkal való rendelkezés. A 

hatékonyságra való 

nyomásgyakorlás. 

A vertikális parancs és ellenőrzésen 

van a hangsúly, egységes 

menedzsment struktúra (ügynökök) 

akik a megbízókat (igazgatókat, 

tulajdonosokat) képviselik. 

Átruházott kezdeményezés Szétosztott kezdeményezés és 

autoritás, csapatmunka használata, 

a csoporton belüli és csoportok 

közötti együttműködés jótékony 

hatásának a felismerése az 

innovációra, tanácsadó vezetés és 

az alulról érkező 

kezdeményezésekre adott válaszok, 

hangsúly az innováción és 

rugalmasságon. 

A tradicionális ellenőrzési 

mechanizmusok alkalmazása 

nehézkes, a hangsúly az outputon 

van, és az ennek alárendelt 

szervezeti kultúrán, az innováció 

kockáztathatja az ellenőrzés 

elvesztését, az új fejlesztések 

fényében a megbízó céljait újra kell 

gondolni. 

Partnerség A célok tárgyalások során 

fogalmazódnak meg, a 

menedzsment közös munkáját az 

alkalmazkodás és tanulás jellemzi. 

Ellenőrzés hiánya, opportunizmus 

kockázata, és az együttműködés 

felbomlása. 

Az új szervezeti formák felerősítik az ügynök-problémát. Az átruházott kezdeményezésen alapuló 

szervezeteknél fokozottan jelentkezik a dupla ügynök-problémája, mely a felső vezetés és az alsóbb szintek 

dolgozói között húzódik meg. Az alsóbb szinteken egyre több felelősséget és döntési jogkört kapnak a dolgozók, 

mely a menedzserek kontrollját csökkenti, amivel együtt nő az ügynökséggel kapcsolatos problémák száma. A 

partnerség szervezeti formája a többszörös ügynökség problémáit hozza felszínre, mivel a két vagy több 

tulajdonos között felléphet nézeteltérés az értékek, stratégia illetve a gyakorlati megvalósítás tekintetében. A 

több tulajdonos egymással ellentétes érdekek mentén viselkedhet, mely aláássa a szervezet hatékony működését. 

4. A vezetés problémáinak megoldási receptjei 
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1. Közös monitorozás: A klasszikus monitorozás az új szervezeti formákban nem tökéletes. Nem kielégítő, ha 

a felsőbb vezetőket monitorozzák a tulajdonosok, illetve ha a beosztottakat a felsőbb vezetők monitorozzák. 

Nélkülözhetetlen, hogy a szervezet alsóbb szintjein dolgozók is elmondhassák véleményüket és értékelhessék 

a szervezet vezetését. Ezzel a közös monitorozással sok probléma időben felszínre kerülhet. 

2. Átláthatóság (Transzparencia): A közös monitorozás is a szervezeten belül történő folyamatok 

átláthatóságának mértékét hivatott növelni. Fontos, hogy a tulajdonosok és a szervezet tagjai jól átlássák a 

szervezet működését, problémáit. Fontos hozzá az információk megosztása mind a szervezeten belül. Az 

átláthatóság megkönnyíti az új szervezeti formák által preferált innovációt és szervezeti tanulást is. 

3. A szervezeti kontroll megváltoztatása: A klasszikus vezetési fentről lefelé irányuló kontroll helyett egy 

újfajta rendszert kell bevezeti. Az új rendszerben többféle megoldás is lehetséges. Ilyenek például az 

előzetesen kitűzött célok elérése, a kulturális normák általi vezetés illetve a személyzeti stratégiák, mint 

például a kiválasztás vagy a teljesítményértékelés. A felhatalmazó vezetés nem engedheti meg magának, 

hogy egyedül döntsön. A menedzserek manapság átlátják, hogy milyen fontos előnyökkel jár a beosztottaik 

támogatása. 

4. Bizalom: A kölcsönös bizalom kiépítése nélkülözhetetlen, hogy a szervezet tagjai között a kontrollra való 

igény csökkenjen illetve, hogy a teljesítmény növekedjen. Fontos az alkalmazottak megbecsülése, 

fontosságuk és biztonságuk kommunikálása. 

5. Cooptation (kooptálás= nem-tagból taggá „lépteti elő”): Egy újabb módszer arra, hogy a beosztottak 

elköteleződését növelje a szervezet, ha ad nekik tulajdonlási részt (pl.: részvényt) a szervezetből vagy 

legalább megosztja velük a tulajdonosoknak járó nyereséget. A részvényeknek nem csak pénzügyi, de 

szimbolikus jelentőségük is van. A beosztott tényleg tulajdonossá válik, mely nagyobb felelősséget és 

elköteleződést eredményez. 

4.1. Vázlatos összegzés 

A hatalom –uralom problémáinak ismertetése során itt, a vázlatban utalunk azokra a szerzőkre, akik 

társadalomelemző munkásságuk során ezzel a problémával – nem csak a szervezetek vonatkozásában – 

foglalkoztak. A vázlatban közölt szerzők munkáit részletesen itt nem elemeztük, de célszerűnek tűnt az 

utalásokat közölni az olvasók további érdeklődésének felkeltése céljából és avégett, hogy a jelzett témákban a 

forrás keresést megkönnyítsük.6 

Alapító Atyák 

• Marx  termelőeszközök birtokosai és a társadalom többi része közti feloldhatatlan ellentét 

• Weber: „Hatalomnak azt a társadalmi kapcsolatokban rejlő lehetőséget nevezzük, amely megengedi, hogy az 

egyik ember akár a másik ellenállása ellenére is véghezvigye akaratát, függetlenül attól, hogy erre a 

lehetőségre mik, vagy milyen eszközök adnak módot .” 

• Egymásnak ellentmondó érdekek 

• Hatalom és dominancia vizsgálata 

Hatalom és érdek a szervezetben 

• Marx: Hatalom  osztály struktúrában való munkából származtatható 

• Weber: hatalom a termelés anyagi eszközei feletti ellenőrzésből származtatható + tudás 

• Minden szervezeti tag kreatív, megfontolt a hatalom tekintetében, csak nem egyenlő mértékben 

Bürokratikus hierarchia  hatalom legitimálása 

• Marx: osztályérdekek előre meghatározottak 

• Tulajdon, termék, irányítás, felügyelet, kapitalizmus 

                                                           
6 A témáról részletesen olvashat: Cynthia Hardy és Stewart R. Clegg művében; Taniszlav Viktória kiselőadása alapján. 
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• Két osztály- tőkés és munkás 

• Szervezeti tagoknak is van némi befolyása a hatalomra beosztásuk révén 

•  hatalom tulajdonviszonyból és az termelési eszközök feletti ellenőrzésből származtatható, ez a hatalom 

szervezeti szabályok és felépítés által megerősített 

Hatalom és hierarchia a szervezetben 

• Szervezetekben a hatalom szükségszerűen érinti a hivatalok hierarchiai szerkezetét, és ezek egymáshoz való 

viszonyát 

Management  törvényes hatalom 

• Mechanic (1962): technikai tudás a szervezeti hatalom alapja 

• Formálisan előírt hatalom vs. tényleges hatalom 

• Bennis (1958): megkülönböztette a formális és informális szervezetet 

• Formális szervezet: jelen van a hatalom  a befolyás lehetősége a pozíción alapszik 

• Informális szervezet: a befolyásolás tényleges képessége a tényezők számán alapszik, beleértve a szervezeti 

pozíciót. 

• Szervezeten belüli hatalom stratégiai kontingencia elmélete  hatalom a bizonytalansághoz kötődik 

•  Keveset nyújt a hatalom aspektusaiból, mert nem vonja kétségbe a legitimitás létező mintáit 

• Erőforrás függőség nézet: a hatalom alapja  pénz, jutalom, és szankciók feletti kontroll/ellenőrzés 

• Ezen erőforrások listája végtelen, mert különböző jelenségek különböző kontextusban válnak erőforrássá 

• A hatalmi kutatások korai munkáinak összehasonlítása két különböző irányzatot tár fel: 

•  Marx, Weber: a hatalom a szervezeti struktúra formában legitim, a hatalom uralom, 

• A Weberi/Marxi hagyomány egyenlőnek tekintette a hatalmat a struktúrával, ahol bizonyos érdekek 

uralkodtak, míg a management elmélet a hatalmat olyan cselekvésként értelmezte, ami a legitim struktúrán 

kívül esik, és szervezeti célokat fenyeget. 

• A fő management kutatás a hatalmat nagyon eltérően vizsgálta: létező szervezeti intézkedések nem az 

uralom struktúrája, hanem a formális, legitim funkcionális hivatalnak a részei. 

• Különböző jelenségekről beszél a fenti két irányzat 

Az uralom stratégiái 

• Steven Lukes (1974): felvázolta a fejlődést a politika tudományi hatalmi tanulmányában. 

• Korai tanulmányai kizárólagosan a döntés hozó folyamatra fókuszáltak  döntés illusztrálja  a túlsúlyban 

lévő hatalmi kapcsolatokat egy bizonyos közösségben 

• Cél: hogy meghatározzák, hogy ki a döntéshozó  ha a döntést mindig ugyanaz a csoport hozza, akkor a 

közösséget az elit vezette. Ezzel ellentétben a kutatók azt találták, hogy különböző csoportok felelősek a 

döntésekért  többelvű társadalom, pl.: USA 

• Bachrach és Baratz: a hatalom 2 arcának koncepciója  egy folyamat, ahol egyesek kirekeszthetnek a 

döntéshozó folyamatból, ezzel lehatárolva a napirendet, hatásköröket 

• Lukes: Hatalom nemcsak a fontos döntéseknél van jelen  nem a döntéshozóknak van a legnagyobb 

hatalmuk. 

• A hatalom arra használható, hogy megelőzze az átalakulás által okozott konfliktust 
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• Társadalmi és osztály mechanizmus  status quo megörökítése  Gramsci ideológiai hegemónia 

koncepciója  hatalom kapcsolatainak struktúráját egy integrált rendszer legitimálja 

• A marxizmusban Antonio Gramsci az ideológiában a kulturális hegemónia szerepéről úgy írt, hogy az a 

kapitalizmus és a nemzetállam hatalmát támasztja alá. Gramsci  hatalom olyan erő, amit nyíltan 

használnak, és a polgárság hatalma arra való, hogy a proletáriátust ott tartsa, ahol van. 

• (Tények meghatározása a domináns osztályok által, ezzel támogatva és igazolva uralmukat, védve pozícióikat 

• Munkaerő folyamat elmélet: hatalommal szembeni mindennapi ellenállás  játszmák, melyek a szervezeti 

élet ritmusát jellemzik 

• Figyelem középpontjában: Hatalom okfejtése, és az ellenállás jelensége, pl.: nemi, etnikai, technológiai és 

sok más  aspektusa  munka struktúrájának és szervezeti kontextusának 

• Szervezeti outflanking/átverés: a résztvevők relatív közösségi hatalma  2 lehetséges mód: 

1. Információs erőforrások hiányára koncentrál  tudatlanság a hatalomhiány forrása 

2. Mire koncentrál a szervezeti átverés  tudásra alapoz, illetve az információ hiányára 

Menedzsment stratégiái 

• Hatalom  konfliktus(csoportok/személyes anyagi érdekeltségének megvédése érdekében) legyőzésére 

• Korrekt küzdelem  vezetés veszi igénybe, hogy felülkerekedjen egy másik csoporton (munkavállalókon) 

 legitim 

• Igazgatói érdekek megegyeznek a szervezeti érdekekkel 

• Weber: szervezetek működésük során magukba foglalják az uralom szerkezetét 

• Hatalom gyakorlása az adott uralmi szerkezeti kereteken belül 

Vezetői szándék: a legitimitás megalkotása 

Hatalom és legitimitás 

• Legitimitás  személyes cselekvés esetén  csökkenti a szembeszállás esélyét 

• Edelman: hatalom nemcsak a fizikai eredmény elérését segíti elő, hanem törvényessé teszi és igazolja, pl.: 

politikusok a nyelvet, szimbólumokat, ideológiákat alkalmaznak hogy felkavarják a közösséget 

• Pettigrew (1977): hatalom a viselkedést közvetlenül befolyásolja eredmények és döntések pontos jelentése 

révén, melyek legitimálják és igazolják őket.   

• Pfeffer (1981): gyenge a kapcsolat a szimbolikus hatalom és a tényleges eredmény között  szimbolikus 

hatalom: a már elért eredményt legitimálja erőforrás függőség által  így a hatalom nem alkalmazható a 

konfliktus elhárítására/megakadályozására 

Hatalom és fegyelem 

• Hatalom a hétköznapi élet szerkezetébe ágyazott 

• Növekvő felügyelet az alkalmazott viselkedése, beosztása felett  formalizált technológiai tudás 

eredményeképpen 

• 19. sz. új technológiák hívták életre a fegyelmi hatalom hatékonyságát  személytelen kapcsolatok 

Hatalom és nemek a szervezetben 

• Kanter esettanulmányai (1975, 1977)  hatalom és lehetőségek megoszlása a vállalatban nemek szerint 
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• Nők alárendeltek a hatalomnak a vállalaton belül  magától értetődő, hallgatólagos és sok esetben nem 

tudatos 

• Wolff (1977): nem a hallgatólagos hegemóniára helyezte a hangsúlyt, hanem a nők helyzetére a szervezeten 

belül, mely elválaszthatatlan a társadalmi szerepüktől 

• Gutek és Cohen (1982): társadalmilag meghatározott nemi szerepek a munkahelyen  nemi szerepek 

összekapcsolódtak a demográfiailag domináns nemmel  egyesültek a munkahelyi szerepekben 

• 1970-es évek: korábbi tanulmányok újragondolása  nemi szerepek figyelembe vétele, pl.: Corzier 1964  

középpontban a férfiak, holott a termelésben többnyire nők dolgoztak 

• Nem és szexualitás különösen átható szerepet játszik a szervezetek életében 

• Szervezeti identitás a nemek által meghatározott 

• Maszkulin ideológia sokáig jelentős volt a szervezetekben  ‘70-es évektől változás 

Hatalom és identitás a szervezetben 

• Szervezeten kívüli tényezők: etnikum, nem, osztály, életkor, 

• Identitás  társadalmilag elismert és szervezetileg következetes 

• Szervezet  patriarchális uralom, etnikai uralom stb. szerkezete 

• Szervezet  terep, ahol tárgyalás, vita/pereskedés, harc/küzdelem folyik a szervezetileg megosztott részek 

között 

• Ellenállás  szervezeti tagok alkalmazzák, hogy érvényesítsék akaratukat 

Hatalom - ellenállás- akarat/belátás 

• Hatalom: játékszabályok  néhány játékosnak megvan a lehetősége, hogy ő legyen a bíró, ellenállás 

lehetősége: hazugság 

• Hatalom tekintélyen alapszik, szabályok alkotják  szabályokat akarat testesíti meg, kiszélesítve az 

ellenállás lehetőségét 

• Hatalom és ellenállás Hatalmi kapcsolatok rendszere foglalja magába a hatalom és az ellenállás lehetőségét 

 uralom és felszabadulás szükségszerűen létezik 

• Hatalom(uralom) és ellenállás(felszabadulás) kettőssége 

Hatalom és tudás 

• Foucault: „Mindenhol van hatalom…mert mindenből az ered.” 

• hatalomnak egy rejtett fajtája működik, az emberek révén, de nem rajtuk 

• tagadhatatlan „igazságok‖  közismeret, hitvilág  helyes, helytelen, normális, deviáns 

• hatalom önmagában konkrét formához nem kötődik, hanem a harc, a küzdelem helyszíneként jelenik meg 

• Ellenállás nélkül nincs hatalom 

• Ellenállás meghatározza a hatalmat, ennélfogva a hatalom révén válik lehetségessé. 

• Foucault: tudás mint igazság  szituációtól függetlenül a hatalomból ered 

• Tudással növelni lehet a hatalmat 
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21. fejezet - 17. témakör: Nonprofit 
szervezetek és az értékelés 

1. A nonprofit szervezetek szervezetszociológiai 
megközelítéséről 

l. A nonprofit szervezetek abban különböznek specifikusan a gazdaságban (társadalomban) található egyéb 

formális szervezetektől, hogy - Weber fogalomhasználatát követve - gazdasági vonatkozású szervezetek, azaz az 

"illető szervezet rendjéhez igazodó, elsődlegesen gazdaságon kívüli szervezeti cselekvés gazdálkodást is 

magában foglal". Ez a definíció világos elkülönítést jelent a gazdasági szervezetektől, a gazdaságszabályozó 

szervezetektől és a formális rendelkező szervezetektől. E megkülönböztetést elsősorban a gazdasági szervezetek 

esetében látszik szükségesnek világossá tenni, mivel a gazdasági szervezetben a "szervezet rendje által 

szabályozott szervezeti cselekvés elsődlegesen meghatározott fajtájú, autokefális gazdálkodás." (Az autokefália 

azt jelenti, hogy a vezetőt és a szervezet élén álló csoportot a szervezet saját rendjének megfelelően nevezi ki, és 

ebbe a kívülállók nem szólnak bele, mint a heterokefáliánál.) 

Az autonóm (civil) kezdeményezés és létezés fontos jellemzője e szervezeteknek. A szervezet tagjai és a 

kívülállók számára egyaránt világosabban, közvetlenebbül tapasztalható a társadalmi-gazdasági folyamatokba 

való beágyazottságuk, mint az egyéb szervezeteké. Élesebben kirajzolódik tevékenységükben az, hogy a piaci 

formális racionalitással szemben a materiális racionalitást részesítik előnyben, ami "megfoghatóbbá" teszi a 

kedvezményezettek társadalmi csoportját és az elosztandó javak körét valamint az elosztás módját. Ezért állítják 

sokan a nonprofit szervezetek kutatói közül azt, hogy a harmadik szektor alternatív, konkurens csereforma a 

piaci cserékhez és a redisztributív elosztáshoz képest. Kétségtelen, hogy a nonprofit szervezetek a "létező" 

piacgazdaságokban a közjavak, a "szociális javak" elérhetőségét teszik könnyebbé vagy egyáltalán 

hozzáférhetővé azok számára, akik a piac személytelen mechanizmusai miatt ebből kimaradnának, vagy a 

redisztribúció csatornái el sem érik őket. 

2. A hazai definíciós kísérletek eredményéből levezethető szociológiai kérdések: 

a/Ha a szervezet elsődleges célja nem a profitszerzés, meg kell találni a jellegzetes és deklarált vagy követett 

szervezeti célokat. A szervezeti cél meghatározása a szervezetszociológia számára azért nehéz, mert 

körülményes azt a szervezeti funkciótól operacionalizáltan elválasztani. A mai magyarországi nonprofit 

szervezetek vizsgálatában elsődleges fontosságú annak feltérképezése, mely társadalmi problémákra reagálnak 

létrejöttükkel. Ez vélhetően a funkcióval kapcsolatos problémára is választ adhat. úgy tűnik, ez az a pont, amely 

segítségével a hazai nonprofit szektor specialitása megragadható. 

b/ A kormányzattól való függés kérdése azért különösen fontos, mert a formális függőségi csatornák léte vagy 

nem léte  könnyen megállapítható ugyan, de a valóságos befolyásolás személyes csatornákon, összefonódásokon 

keresztül, az "elvárások" megfogalmazásával, sokkal erőteljesebb függést alakíthat ki. A szervezetszociológia 

számára a befolyásolás szándéka, módja, technikája lenne érdekes. Feltételezhető, hogy találhatunk olyan 

nonprofit szervezeteket, amelyek fontosak a kormányzat számára és olyanokat is, amelyekkel nem is akar 

foglalkozni.(Valószínűleg nehéz lesz olyan operacionalizálási módot találni, amellyel sikeresen kimutathatjuk a 

kormányzat általi aktív befolyásolás tényét. 

A kormányzathoz való viszony, vagyis a nonprofit szektor politikai hatalomtól való függetlenségének 

kérdése  egyúttal a harmadik szektor "harmadikságának" feltétele. úgy tűnik, hogy a társadalmi hálózatok 

elemzésének valamely módszerével eredményesen lehetne vizsgálni a nonprofit szervezetek más szektorokhoz, 

politikai pártokhoz, szakszervezetekhez, államigazgatáshoz és a forprofit szervezetekhez való viszonyát. 

A függőség/függetlenség problémát a pénzügyi ráutaltság eleve felveti. A hazai viszonyok, feszült politikai 

helyzet ezen túlmenően is tarkítja a képet:az eddigiekben igen hatásosan alkalmazott expanzió a rendelkezési 

jogok megszerzésében, úgy tűnik, változatlan eszköz marad. A politikai hatalom képviselőket telepíthet a 

számára fontos nonprofit szervezetekhez is. Ezt a folyamatot a lobbyzásnak nevezett jelenség ellentettjeként is 

értelmezni lehet. A szociológus számára mindkettő érdekes, az átalakításban feltehetően mindkét irányú 

törekvés jelen van. Kísérletet kellene tenni az arányok, mértékek becslésére. Úgy látszik, nemcsak a 

kormányzattól való függetlenség kérdése érdekes itt, hanem a helyi önkormányzatokkal és a piaci 
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szervezetekkel való kooperációs formák és konfliktusok analízise is. Szükséges mindehhez, hogy a hazai 

nonprofit szervezetek alapsokaságát és hierarchiáját a megkérdezés előtt világosan lehessen látni. 

3. A kooperációs formák leírása azért kiemelten fontos, mert ebből lehet következtetni a nonprofit szektor 

várhatóan kialakuló hazai modelljére (etetista-korporatív). Úgy látszik, hogy a jelenlegi helyzetben a gazdasági 

központok a kockázatkerülő döntési magatartást választják, lefelé delegálják a kockázatot olyan intézményekbe, 

amelyek már megvannak (pl. a közhasznú munka megszervezése az önkormányzatoknál). Az alkalmatlan 

intézményi rendszerben a meglevő eszközök végül is nem a szándékolt funkciót töltik be. Ágazati elemzéssel 

lehetne arra válaszolni, hogy az intézményi lehetőségek nonprofit szervezetekkel való bővülése vajon ezen 

diszfunkciók elkerülését lehetővé teszi-e? Itt lényegében a nonprofit szervezetek állami támogatásának hatékony 

ágazati felhasználásáról van szó. (Nem valószínű, hogy az a megközelítés, amely az állami, piaci vagy a 

nonprofit szolgáltatások versengéséről szól, igazán sokat mondana mai állapotainkról.) 

4.A nonprofit szervezeteket a hagyományos szervezetszociológia különféle szempontjai szerint 

tipizálhatjuk.  Úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi egybevethetőség célszerűsége megkívánja, hogy - a hazai 

környezet alapvető eltérései ellenére - e hagyományos szempontokat is figyelembe vegyük. 

4.l./ A kedvezményezettek státusa szerinti megkülönböztetés; 

A TAGOK előnyöket szeretnének biztosítani saját maguknak. /klub, párt, szövetség, egyesület/ A tagsággal bíró 

szervezetek tehát saját előnyt biztosító szervezetek. A KLIENSEK számára nyújtott szolgáltatás a másik típusú 

szervezet /kórház, iskola/. Megjegyzendő, hogy itt máris fel fogja a kutató fedezni, hogy az adományozó és a 

kedvezményezett egyazon személy lehet. A KÖZÖSSÉGet szolgáló szervezetek kedvezményezettje mindenki, 

aki a közösséghez bármi módon kapcsolódik /tűzoltóság, polgárőrség,/. Itt a legszembeötlőbb a potyautas-

probléma. 

4.2./ Etzioni alkalmazkodási tipológiája szerint a nonprofit szektor szervezetei a hatalom formáját és a 

szervezeti viselkedést tekintve normatív jellegűek. Úgy véljük, hogy a hazai kutatásból egyértelműen ki kell 

derülnie, milyen normák "szabályozzák" a szervezetek működését. 

4.3./ A szervezetek genotipikus funkciók szerinti osztályozása kapcsán a szervezetszociológia felhívja a 

figyelmet a szervezeten belüli hagyományokat megőrző, a környezethez való adaptáció és a 

problémamegoldásra orientált mozzanatokra. Ezek a jelenségek egyszerre vannak jelen a szervezetben és 

bizonyos egyensúlyi állapot jellemzi a jól működő szervezetet. 

5. A klasszikus szervezetszociológiai megközelítés fent kiragadott szempontjait figyelembe véve az alábbi 

változókat tarthatjuk relevánsnak: 

• a szervezeti célok, tevékenység, orientáció 

• a szervezet horizontális differenciálódása a 

• fentiekkel összefüggésben   

• a belső differenciálódás 

• a személyzet és a felszerelés/infrastruktúra/ 

• földrajzi elosztása 

• a tevékenységi egységek /diviziók/ függetlensége 

• a poziciók körülhatároltsága /világos feladatok 

• a különféle posztokon/ 

• testületek, bizottságok, kuratórium szerepe a döntésekben / kik a bizottságok, stb. tagjai/ 

• az ellenőrzés formái a szervezeten belül és a szervezetet felügyelők részéről 

• a hierarchia és annak formalizáltsága 

• tagság, új tagok, potyautasok.../a kedvezmények korlátozása/ 
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• a szervezet méretei /az alkalmazottak száma, a vagyon, vagy a hálózat nagysága alapján/ 

• a vizsgált szervezettől függő szervezetek 

• a vizsgált szervezet függőségi kapcsolatai beleértve a kooperáló /nem hierarchikus/kapcsolatokat is 

• a bevételek forrásai, pénzügyi kondíciók, elosztási mechanizmus 

• a szervezet története, növekedése, sorvadása. 

6. A belső szervezeti viszonyok vizsgálatában nagyon fontosnak látszik a formalizáltság állapotának vizsgálata. 

Azt feltételezzük, hogy a NP szervezetek többsége organikus, viselkedésorientált, inkább flexibilis, 

meghatározott, de nem írásban részletezett szabályok, eljárások szerint, ami a kreatív és intuitív magatartásnak 

kedvez a szervezeten belül. Ez a tény elvileg együtt jár a vezetés demokratikus megszervezésével, és azzal, hogy 

a résztvevők belső motivációk szerint / erkölcsi, normatív megfontolásból/ cselekszenek, a kontrollt 

általánosabban értelmezik, a teljesítményellenőrzésben, értékelésben nem a közgazdasági hatékonyság alapjául 

szolgáló formális racionalitás, hanem az értékracionalitás és a tradíciókon alapuló racionalitás és a közösségi 

önkontroll fontos. 

Ezek a jellemzők a külső környezettől, annak változásaitól erősen függő szervezetekre. Kérdés, hogy 

érvényesek-e ezek az állítások a hazai NP szervezetekre. 

Feltételezésünk szerint a vizsgálandó szervezeteket a szakszerű működés szempontjából a "bürokratizáltság 

előtti fázis" jellemzi. Ennek legszembetűnőbb tünetei a következők: 

- ad hoc személyhez kötött célmeghatározás, - gyenge, képlékeny hierarchia, személyes, jóakarattól függő, előre 

meg nem határozott joggyakorlat, - nincsenek szisztematikusan betartandó szabályok,s ezeket még a 

szabályalkotónak sem kell betartania,  - a tekintélyviszonyokra a személyes befolyásolás  inkább jellemző,  - a 

karriereket nem lehet előre látni /előrejutási mechanizmus/, a professzionalitás hiányzik, - ad hoc döntések. 

A fenti ismérvek számbavétele feltételezhetően jelentős eltéréseket fog mutatni a főbb "független" változók: - a 

szervezeti méret, - a szervezeti "életciklus" - az ágazati hovatartozás szerint.  /E három változó bizonyára 

egymással is összefügg./ 

2. A hazai nonprofit szektor kialakulása 

A hazai nonprofit szektor bemutatására és olyan könyvről írt recenzió-részletet1 választottam, mely a hazai civil 

szféra megszületéséről szól és az egyik legkiválóbb szakértő, Kuti Éva írta. A recenzióból részleteket közlök és 

fejezetcímeket szúrtam a szövegbe a tagolás áttekinthetősége végett. 

„Kuti Éva írta a Nonprofit Kutatások sorozat hetedik, lila színű könyvét. „ Hívjuk talán nonprofitnak…‖ – 

hangzik a cím, melyből a bennfentesek biztosan tudják, a többiek meg sejtik, hogy megint az alapítványok, 

egyesületek, szakszervezetek és egyházak világáról olvashatunk. A túlságosan is részletes tartalomjegyzék 

alapján kicsit „iskolás‖ beszámolóra számíthatunk. (A tartalomjegyzék fő fejezetei a következők: Történelmi 

előzmények. A nonprofit szektor jogi és gazdasági szabályozása. Az állam és a nonprofit szektor viszonya. 

Szerkezet, fejlődés, szerepkörök. Problémák és kihívások. Összefoglalás, következtetések.) Kuti Éváról tudjuk, 

hogy ismert és elismert közgazdász kutatója ennek a – jobb híján  nonprofit szektornak elnevezett – 

szakterületnek. Jó áttekintőkészsége, pontos megfogalmazásai és olvasmányos stílusa informatív és élvezetes 

összefoglaló munkát ígér. 

Kérdezhetnék, nem túlzás-e tíz évvel a rendszerváltás után – ekkortól számítjuk a szektor újjáéledését – még 

mindig alapfogalmakkal (is) bíbelődni? Sajnos, hétköznapi tapasztalat, hogy közgazdász egyetemi oktatók 

fennen hirdetik, hogy a helyi önkormányzat a nonprofit (!) szféra része, mert ott úgymond „non (van) profit‖, 

vagyis nincs (nix, non) profit. A gazdasági intézmény-rendszerről itt-ott felszedett tudásunk hézagos, felületes, 

az általános műveltségnek pedig végképp nem része, hogy tudjuk, mi fán terem például egy sportegyesület, s 

hogy több egyesületnek vagy egy-egy sportág egyesületeinek szövetsége is lehet, sőt még a szövetségek is 

tömörülhetnek európai vagy világszervezetekbe… (Igen, egy kínos, nemzetközi visszhangot kiváltó esetre 

utaltam: a Kormány igazgatni kívánta volna az MLSZ-t, és a FIFA-val is összeütközésbe került. Mert sajnos 

                                                           
1 Czakó Ágnes BUKSZ: Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak…A jótékonyság, a civil kezdeményezés és sz állami keretelből kiszoruló jóléti 

szolgáltatások szektorrá szerveződése Nonprofit Kutatások sorozat 7. Sorozatszerkesztő: Harsányi László Nonprofit Kutatócsoport, 
Budapest, 1998; további tájékozódási lehetőség: http://www.nonprofitkutatas.hu/ 

http://www.nonprofitkutatas.hu/
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nem tudták, hogy az a szövetség külföldiül „non-governmental‖ szervezet (NGO) vagyis a kormányzathoz 

igazgatási szempontból semmi köze.) Szóval, ha akarja Kuti Éva, ha nem, fontos közművelődési küldetést is 

betölt ezzel a művével. 

Az iménti tanmese azonban nagyon egyoldalú beállítása a könyvben tárgyaltaknak. A nonprofit szektor ugyanis 

ennél sokkal több, bár csak egyik szervezeti-intézményi keret a szegények, a munkanélküliek, a betegek, a 

fogyatékosok, a deviánsok, a nemzeti és egyéb kisebbségek (gyerekek, fiatalok, nők) megsegítéséhez. 

Lehetőséget kínál a természeti és környezeti katasztrófák vagy a bűncselekmények áldozatainak támogatását 

szervezőknek, a kistérségek vagy elmaradott régiók felzárkóztatását szorgalmazóknak, a hagyomány-őrzőknek, 

a színjátszóknak, az egészséges életmódért küzdőknek vagy valamely érdekérvényesítő mozgalom aktivistáinak. 

A modern piacgazdaságok társadalmaiban azok szervezkednek, akik a közszolgáltatáshoz képest többet, jobbat 

vagy mást várnak. Ehhez önszántukból - erkölcsi parancsnak és tradícióknak engedelmeskedve vagy racionális 

megfontolások után - munkát és/vagy pénzt is felajánlanak. Kuti Éva a könyv alcímében utal is erre:  „a 

jótékonyság, a civil kezdeményezések és az állami keretekből kiszoruló jóléti szolgáltatások‖ szektoráról ír. 

A nonprofit szektorba sorolható tehát minden társadalmiprobléma-megoldó tevékenység, intézmény, szervezet, 

mely a kormányzati – az állami költségvetési és helyi önkormányzati – jóléti, oktatási, egészségügyi, 

művelődési, kulturális, vallási, munkaügyi, környezetvédelmi stb. közszolgáltatásból nem „kiszorult‖, hanem 

attól függetlenül, azt kiegészítve, a szervezeti autonómia és/vagy az állampolgári öntevékenység alapján, 

nonprofit módon szerveződik. Nyugaton és Amerikában öntevékeny, önkéntes, nem-kormányzati/független, 

jótékony, adómentes szektorként emlegetik ezt. A legjellemzőbb funkció vagy tulajdonság alapján, kultúránként 

eltér a megnevezése. 

2.1. Definíciós buktatók 

Az iménti taxatív felsorolás a nonprofit szektor nominális definíciója, de lényegét megadhatjuk az 

intézményi működés (operacionális definíció) vagy a funkció leírásával is. Megközelíthetjük a jog, a 

gazdaság, a struktúra oldaláról. A hazai tudományos és politikai közélet úgy látszik, a pénzügyi-gazdasági 

vonásokat tartotta a lényegnek, ezért a nonprofit név. Meg talán az is közrejátszott, hogy a 90-es évek legelején 

indult egy nemzetközi, - hazánkra is kiterjedő - összehasonlító vizsgálat a Johns Hopkins Egyetemen, s ebben is 

a nonprofit jelleg - vagyis a közös (és minden országra kiterjeszthető) tulajdonság: a profit kiosztásának tilalma 

- jelenti a legtágabb besorolási osztályt. Így biztosították a kutatók a nyugati és keleti, fejlett és fejlődő világ 

rendkívül heterogén alapítványi és egyesületi szektorai közötti összehasonlíthatóságot. A köznyelv itthon 

egyelőre alapítványokról, egyesületekről és társadalmi munkáról, segítőkről és segély-szervezetekről, egy 

házakról, köztestületekről, a Máltaiakról, a profi-ligáról, a B-középről stb. tud. A civil kezdeményezés és a 

polgári öntevékenység, a nonprofit működés és nonprofit szektor kizárólag a (modern) 

piacgazdaságokban értelmezhető. 

A fejlett európai demokráciák lényegesen különböznek egymástól a társadalmi bajok kezelésére kiépített 

intézményrendszer és a részben ehhez kapcsolódó nonprofit szektor szervezettsége, pontosabban 

intézményesültsége tekintetében. Két ideáltípust ismerünk, az egyik Anglia, a másik Németország jóléti 

rendszere. Sejthetjük, hogy ennek okát az eltérő kapitalizmus-fejlődésben kell keresnünk. 

A század eleji Németországban – mint azt F. Tönnies írta – a közösségi elv biztatóan érvényesül: „Folytatódik 

és erősödik a tendencia, hogy a szociális életet elsősorban pedig a gazdasági életet mindinkább a közjog és a 

közintézmények uralják, melyek közül az ‘állam‘ valószínűleg nem sokáig lesz túlsúlyban.‖ Németországban 

Bismark óta az államtudományok foglalkoztak a társadalmi élet bármely problémájával, hiszen minden csak az 

állam szemszögéből tűnt megvitatásra érdemesnek (Somlai 1983). A vaskancellár kormányzása alatt vezették be 

Németországban a kötelező munkásbiztosítási törvényt, a szociális gondoskodás így állami feladattá vált. 

Franciaországban, Olaszországban, s Közép-Európa  országaiban is az állam a „szolgáltató‖ a közszférában, de 

átadhatja  jogát magán-intézményeknek (például közjogi testületek, vagy az egyházak is kaphattak ilyen jogot). 

A német jogrendben és más, a polgári jog alapján álló országokban a nonprofit szektor erősen összefonódik az 

állammal és annak közszolgáltatásaival. (A magán- és a közjogi tevékenység egyébként élesen elválik 

egymástól.) A német államiság kialakulásával létrejött közt szolgáló intézmények jelentik a mai német jóléti 

állam alapjait. 

Az angol kapitalizmus kezdetén – a XV-XVI. században a bekerítések, a művelhető földek legelővé 

változtatása, a juhgazdaságok és gyapjúipar fejlődése, a háziipar elterjedése óriási megrázkódtatást jelentett a 

korabeli társadalomnak: a földek, a grófságok elnéptelenedtek, csökkent a mezőgazdasági foglalkoztatottság 

illetve később a házipar illetve a gyapjúkereskedés térnyerésének megfelelően átrendeződött. A bekerítők 

lerombolták a szegények kunyhóit, tisztes földművesekből koldusok és földönfutó tolvajok lettek (Polányi 1946 
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/1999/). A király, a tanácsa és a püspökök védték ez ellen a közösséget. Filantrópok és reformerek, 

humanitáriusok, kvietisták keresték a gyógyírt a pauperizálódás veszélyére. Az egyházi és a világi nagypolitika 

a korona előjogaival támogatva az államvezetés művészetének új tudományos szellemét képviselte. A döntések 

előtt statisztikai méréseket végeztek, pontos ténybeszámolók készültek. Így védték a munkaerőt, irányították az 

ipart és ellenőrizték a bekerítési mozgalmat. Idővel változott – a kontinensen is – a szegényekkel szembeni 

attitűd: a könyörületesség normáját felváltja az irántuk érzett felelősségérzet közösségi parancsa – legyenek 

fegyelmezett keresztények ők is. (Gyáni 1999) 

Még erőteljesebb katasztrófa sújtotta a társadalmat a gyáripar fellendülésének korszakában. A városokban 

egészségtelen munka- és lakáskörülmények között összezsúfoltan élő emberek nyomorogtak. Földönfutóvá lett 

menekülők keresték a megélhetést, akár koldulással is. A koldulást, kéregetést üldözték, bár a helybéli 

csavargókat támogatták. A családok szétzilálódtak, a rokonsági háló nem nyújtott elég biztonságot. A 

szegényekről, árvákról, öregekről az egyházközségek által a közösség gondoskodott. A helyi adót, ínység-adót a 

község kivetette mindenkire, akinek háza volt vagy házat bérelt a településen. 

A kapitalizmus angliai kibontakozásának még súlyosabb következményeitől az Iparos törvény (1563), a 

Szegénytörvény (1601), a Letelepedési törvény (1662) és a Speenhamlandi törvény (1797) védelmezte a 

közösséget. A szokásjog (eseti jog) tradícióit illusztrálja, hogy ezek a törvények 200-250 évig szabályozták a 

piacok kialakulását. 

A helybéli dolgozni képtelen munkanélkülieket szegényházban gondozták, a munkaképeseket dologházban 

foglalkoztatták, az arra érdemeseket, a dolgozó szegényeket pedig munkabérpótlékban (segélyben) részesítette 

az egyházközség (a földesúr, a lelkész illetve a bírák). A segély úgy született, hogy Speenhamlandben a helyi 

bírói testület a kenyér árától függő mértékű segélyt (bértől független kiegészítő összeget) állapított meg a helyi 

ínségadó terhére a család megélhetésének biztosításához (Polányi 1946). Vagyis a döntés a megélhetéshez való 

jogot szándékozott garantálni. Más települések is átvették ezt a rendelkezést. Polányi (1946) szerint igen sok 

kárt okozott, mert az eredeti szándék ellenére, nem a szegény sorsú munkavállalókat, hanem a munkáltatókat 

segítette – kevesebb bért kellett fizetniük, a nyomor nem csökkent. Az európai kapitalizálódás súlyos szociális 

problémáinak leküzdése, a szegények pauperizálódása elleni fellépés Angliában természet adta módon a helyi 

elöljáróság kötelessége volt, Németországban az állam vállalta magára. 

2.2. Jóléti modellek és a nonprofit szektor 

A második világháború óta is ez a két jóléti „modell” dominál Európában. A náci „hatalmi állam” jóléti 

törekvéseivel szemben fogalmazták meg és valósították meg 1945 után a beveridge-javaslatot: 

társadalombiztosítási reform Nagy-Britanniában, jóléti programok indítása és a jóléti kiadások expanziója. A 

jóléti állam az egyéneknek, a családoknak minimális jövedelmet garantál, igyekszik a piaci bizonytalanságot, a 

társadalmi kockázatokat csökkenteni és státustól, osztály hovatartozástól függetlenül a lehető legmagasabb 

szinten biztosít bizonyos szolgáltatásokat a polgároknak. Az un. reziduális jóléti államban a rászorultsági elv 

érvényesül, az ún. univerzális jóléti államokban viszont a közösségi programok valamennyi társadalmi csoportra 

kiterjednek. A kiépült intézményi ellátás alapján ma Európában három jóléti rezsim létezik: a liberális, a 

konzervatív és a szociáldemokrata. (Csaba I. – Tóth I. Gy. 1999) 

2.3. Történelmi előképek és a valódi kezdet 

Kuti Éva könyvét olvasva azért jut eszünkbe mindez, mert a jóléti rendszerhez ma ezer szállal kötődő hazai 

nonprofit szektor bemutatása a történelmi előzményekkel kezdődik. A török hódoltság előtti időktől napjainkig, 

élvezetes stílusban. A régmúlt jótékony és öntevékeny szervezeteit mutatja be először a szerző. Napjaink 

történeteit pedig éles szemű krónikásként, elgondolkodó szemtanúként ismerteti. 

A kéziratot egyébként 1998 végén zárta le a szerző. A sorozatszerkesztő – Harsányi László, aki lelkiismeretes 

társadalom-doktorként mindig rajta tartja kezét a nonprofit szektor ütőerén – nagyon örül és ünnepel 

előszavában. Igaz, csak azt ünnepli, hogy eltelt tíz év és még életjeleket tapasztal. Arra nem is gondolt talán, 

hogy a 2000. évben, amikor Kuti Éva művét már sokan olvashatják, különös „aktualitása‖ lesz az ünneplésnek: 

„Géza fejedelem és István király a lázadó pogány vezetőktől elkobzott birtokok egy részét a katolikus 

egyháznak és a Magyarországra hívott szerzetesrendeknek adományozta. ….ez a vagyonátengedés pontos 

előképe volt a későbbi alapítványtételnek, hiszen minden olyan követelménynek eleget tett, amelynek a mai 

alapítványok létrehozásakor meg kell felelni… István király első törvénykönyvében arra kötelezte az egyházat, 

hogy az özvegyekről és az árvákról gondoskodjon. Második törvénykönyvében… elrendelte az egyházi tized 
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‘negyedelését‘, ami azt jelentette, hogy a tized egynegyedét a szegények istápolására kellett fordítani.‖ (18-

19.o.) – így indul a történet. 

A nonprofit szektor történelmi előzményeit bemutató rész tényleg ezer évet ölelnek fel! A kolostori ispotályok 

működésének és az alamizsnagyűjtés és –osztás millenniumát is ünnepelhetnénk 2000-ben!? Ezer év színes 

bemutatása hatvan oldalon szinte lehetetlen, de a szerző próbálkozik. Kuti Éva kissé mechanikusan kezeli a 

történelmi összefüggéseket. Az idézetben emlegetett juttatás például semmiképp nem alapítvány-tevés, nem is az 

egyház támogatása, hanem államalapítás – a lázadók akarata ellenére – az Egyház szíves közreműködésével, 

amiért ellenszolgáltatásként járt némi birtok. István király uralkodói jogát illetve kötelességét részben átengedte 

az Egyháznak: kötelezte az alattvalókról való gondoskodásra. Sokat tanulhatunk persze a világi és egyházi – 

ezen belül is a katolikus és protestáns – jótékonykodás bemutatásából. Megelevenednek a középkori 

lovagrendek, a bajtársai egyesületek és a testvérületek. Ezek a szervezetek azonban nem egyesületek a mai 

értelemben, mert nem önkéntes társulások, hanem feudális korporatív egyesületek: az egyes személyek rendi 

hovatartozásuktól függően beletartoztak egyik vagy másik egyesülésbe, de szigorúan csak abba, amelyikbe 

születésük szerint tartozhattak. A rendiség követelt meg szolidáris és felelős viselkedést – nem a tagok morális 

elkötelezettsége a döntő, személyes meggyőződésük sem számít sokat, mivel nem szabad választás a belépésük. 

Világos egy-egy kézműves társaság szabályzatából, hogy nemcsak gazdasági funkciót töltöttek be, hanem - a 

tagok számára előírt viselkedési normák szerint - szigorú szankciók kényszere mellett szolidaritást kellett 

tanúsítaniuk a társakkal és azok családtagjaival szemben (gondoskodás a betegekről, árvákról, özvegyekről). Ha 

a tagokat valami miatt megbüntették, a bírságot jótékony célra használták fel, vagy ha például a pék áruját, a 

sütemények méretét a céhbeliekből és egy városi polgárból álló ellenőrző bizottság kifogásolta, ezt az árut át 

kellett adni ingyen a szegényháznak vagy a betegeknek. Éppen a rendi jellegből következik, hogy a céh vagy 

egylet kódexe az életvitelre vonatkozó előírásokat is tartalmaz. A nonprofit szektor előtörténetét látja a szerző 

abban is, hogy királyok és királynők, s nemesemberek elkülönítettek alapokat a köznép szociális és 

egészségügyi körülményeinek javítására, iskolázásra, ami pedig státusukból eredő kötelességük. A reformkor 

sokféle önkéntes egyesülete inkább tekinthető előképnek, mint a földbirtokosok, királyok kötelező 

gondoskodása.  A történelmi áttekintés egészen napjainkig folytatódik. 

A szerző nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az önkéntes szervezetek a nemzeti függetlenségi mozgalmak, 

a politikai (polgári) ellenállás alkalmas színterei voltak. A politikai hatalom egyértelműen ki is fejezte 

ellenszenvét a kormányellenes, autonóm civil szervezetekkel szemben. Olykor nyílt betiltással, olykor 

alattomosan, a működési feltételek módszeres elvonásával számolta fel a szervezeteket. Különös korszak a 

felszabadulás utáni idők és az 1949-1989 közötti szocializmus. Jegyzőkönyveket közöl a szerző a civil 

szervezetek II. világháború utáni lassú ellehetetlenítésének ördögi részleteiről. 1987 óta legális ismét az 

alapítványok működése, az egyesülési törvény (1989) elfogadása óta pedig szabadon szerveződhetnek 

egyesületekké az állampolgárok kisebb-nagyobb társulásai. Ma több mint 47 ezer alapítvány és egyesület létezik 

hazánkban. 1990 óta a foglalkoztatottak létszáma több mint másfélszeresre nőtt (1998-ban 55 ezer főállású), a 

bevételek megkétszereződtek (összes bevétel 360 milliárd Ft), a szervezetek száma ötszörösére nőtt. 

Kuti Éva azt ígérte, hogy megértjük majd a nonprofit szektor működését. A fejlődési trend vázolásakor fel is 

hívja a figyelmet Wallerstein centrum- periféria-elméletére, de nem mondja ki, hogy ezt tekinti magyarázó 

elméletnek. Valószínűleg azért, mert ő is tudja, hogy nem tud(hat)juk, mikor és mitől „fejlettebb” a 

nonprofit szektor egyik vagy másik országban, s lehet-e egyáltalán az eltérő modellek ismeretében hosszú 

távú trendekről beszélni. Az egyébként tényleg érdekes történeti tabló azzal ér véget, hogy az állam és a 

nonprofit szervezetek viszonya 1000 éve rossz, mert kiszámíthatatlan, nem testreszabott, nem következetes és 

nem átfogó a szabályozás. A szabályozás jellege azonban csak indikátor, nem magyarázat. A mai törvényi 

szabályozás olyan, amilyet a polgárok az államhatalom és az érdekérvényesítő, civil szervezetek bonyolult 

közvetítő mechanizmusain keresztül - a történelmi hagyományok szorításában - ki tudnak alkudni, ennek 

részleteit éppen ebből a műből tudjuk meg. A szektor létrejöttének és működésének megértéséhez szükséges – 

lehetséges – magyarázato(ka)t tehát nem fejtette ki a szerző. A legutolsó fejezetben azonban mégis felvet 

néhány közismert, ám magyarázó erejét tekintve nem tesztelt közgazdasági és szociológiai elméletet – pl.: az 

állam és a piaci kudarcok szerepe a nonprofit szektor működésében, a szerződéses kapcsolatok kudarca, az 

öntevékenység kudarca mint magyarázat a rendszerváltás évtizedében kialakult ellentmondásos helyzetre. Ezek 

az elméletek azonban szigorúan a mai aktorok döntéseit magyarázhatják (például, miért és hogyan dönt a 

gazdálkodó a for-profit vagy nonprofit gazdálkodás mellett, ha egy konkrét szolgáltatást akar kínálni). 

Egyetértek a szerzővel, valószínűleg egyik modell sem adna maradéktalan választ. Fel kell azonban vetnem – 

Kuti Éva könyvétől részben függetlenül – hogy egy-egy ágazat részletes statisztikai adataiból talán nem lenne 

lehetetlen a piaci, az állami, avagy a nonprofit szektor összehasonlítása vagy a köztük levő kooperáció vagy 

verseny modellezése és ennek ismeretében valamely magyarázat tesztelése (pl. tranzakciós költségek elmélete, 

racionális választások emelete, s talán más is). És akkor talán megtudnánk, mekkora egy-egy elmélet vagy 

modell magyarázó ereje. 
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2.4. Civil támogatás vagy adópolitika 

Ennyit a keletkezés és a működés tudományos modelljeiről és magyarázatairól. A könyv maradék kétharmad 

része tíz év gazdasági szabályozás-története. Ebből – adószabályok, nonprofit törvény – következtet a szerző az 

1990 utáni kormányok nonprofit szektorhoz fűződő viszonyára. Egyszerű összefüggéseket látunk. Ha a 

kormány nem adóztatja meg az alapítványok és egyesületek szolgáltató tevékenységét és még a szektort 

támogató adózóknak is kedvezményt nyújt, sőt, a költségvetésből is ad a nonprofit szervezeteknek, 

jelentősen kevesebb adóbevétel folyik be illetve marad az államkasszába(n). A rendszerváltó lendületben 

a liberális adótörvények és pénzügyi szabályok óriási lendületet adtak a szektor növekedésének. Furcsa, de 

ugyanez rombolta szét a szektor tekintélyét és megbízhatóságát. Jócskán kihasználták ugyanis az emberek a 

kínálkozó lehetőséget az adóalapok eltűntetésére, az adózás előtti jövedelmek ―legális‖ kisíbolására. (Az 

alapítvány csak az egyik lehetséges eszköz volt a 90-es évek elején az álvállalkozások, körbeszámlázásos ÁFA-

visszaigénylés, a forintleértékeléssel kapcsolatos machinációk, stb. mellett.) Az adóhatóság és a 

Pénzügyminisztérium – mint a többi esetben is – igyekezett becsukni a kiskapukat, és persze mindent meg 

kellett tenni az adóbevételek növeléséért. Egy 1995-re vonatkozó számítás szerint a lakossági és a vállalati 

adományok 11 milliárd forintot vettek ki a költségvetésből 30-35 milliárd volt a szektornak juttatott állami 

megrendelés és ebből keletkezett a nonprofit szektorban 150 milliárd forintnyi forrás a közszolgáltatások 

számára (adományok, vállalkozási bevételek, stb.). Komoly pénzekről van szó, nem csoda, ha a pénzügyi 

kormányzat kétlelkű volt a vizsgált időszakban: az államháztartási reform miatt nagyon át kellett gondolnia, 

lehet-e szűkíteni az állami jóléti szolgáltatásokat a nonprofit szervezetek szolgáltatásaival kompenzálva. 

Állandó probléma volt közben a költségvetési hiány pótlása vagy adóalap szélesítéssel, vagy az adókulcsok 

emelésével. A kormányzat nem hosszú távra oldotta meg a nonprofitokkal kapcsolatos problémát például pontos 

információs rendszer kiépítésével és nem is az ellenőrzés fokozásával, hanem az egyszerűbbnek hitt utat 

választotta: szigorította a szabályzást. Megszűnt a szervezetek adómentessége, adóhivatali engedélyhez kötötték 

az adómentes vállalati és lakossági adományozást, rendeletben szabályozzák, mely tevékenység lehet alapítvány 

vagy egyesület alaptevékenysége. 1993 után pedig az új jogi formák – közalapítvány, köztestület és közhasznú 

társaság – lennének garancia arra, hogy a közpénz biztonságban van a harmadik szektorban, s ezeket a formákat 

támogathatják kedvezőbb feltételekkel a vállalatok. A magánalapítványok támogatása csak az adóköteles 

jövedelem valamennyi százaléka lehet. 1998 óta minősítik a nonprofit szervezeteket – közhasznú, kiemelten 

közhasznú besorolást kaphatnak –, s eszerint differenciálják a támogatások kedvezményeit. A minősítést a 

bíróság jegyzi be a szervezet alapító dokumentumai alapján, de nem a tényeket vizsgálja, csak azt, a 

jogszabályban előírt tevékenységlistán valóban rajta van-e az, ami a kérelmező irataiban szerepel. Jó példa ez a 

nemzetközi tapasztalatok kreatív hazai hasznosítására: az államjog taxativitását (német modell) és a szokásjog 

bírósági szerepét utánozva (angol modell) átvették és keresztezték, s lett belőle olyan öszvér, melynek csak 

rossz tulajdonsága van. A felsorolásokban mindig szerepelhet olyan tevékenység, melynek ―közhaszna‖ 

vitatható. A bíróság meg nincs igazi döntési helyzetben, mert nem a valóságot, csak a beadványt vizsgálja. 

Elképedve olvashatjuk a közhasznúság megállapításának egy dokumentumát a könyvben. Igazi jó magyar 

jogászkodási bűvészmutatvány, ezreket szórakoztathatott, mert sokan kaptak ilyen levelet, bírósági végzést - írja 

Kuti Éva. Az eredeti helyesírással, zavaros stílusban és érthetetlen, úgymond jogi nyelven megírt művet 

kedvünkre böngészhetjük. Rejtő Jenő sem tudna röhejesebbet kitalálni… 

2.4.1. A nonprofit törvény 

A könyv egyik legérdekesebb, legszomorúbb, de talán leginkább tanulságos része a nonprofit törvény 

elkészítésének viszontagságos története. A törvény megalkotásával azt lehetett volna elérni, hogy a különféle 

tárcák és a helyi önkormányzatok nonprofit szervezetekkel kialakított együttműködése stabil, kiszámítható, 

közfeladatokat hosszú távon átvállalni képes megbízható viszony legyen, vagyis programozható kooperációt 

kívántak volna a felek. Az oktatásügyi, az egészségügyi, a kulturális kormányzat bizonyos területeken már 

meggyőződött a nonprofitok „hasznáról‖, a pénzügyi szabályozás a PM dolga lett volna. Biztonságos 

gazdálkodást, a közpénzek ellenőrizhető elköltését és az állami támogatások piacának kialakításával korrekt 

versenyfeltételeket akartak teremteni  a közhasznú szervezetek számára. Tudom, hogy Kuti Éva is egy szakértő 

résztvevője volt az álláspontok egyeztetésének, mégis képes volt ezt a fordulatos, határozottan abszurd történetet 

indulatok nélkül, de az izgalmakat nem kisebbítve összefoglalni – mert lámpást adott kezébe az Úr. Anélkül, 

hogy a poénokat előre elsütném: a sok kiváló minisztérium kiváló képviselője és az alapítványi-egyesületi világ 

szintén kiváló menedzsere és szakértője évekig vitázott, ha jól számoltam a könyvben, négy vagy öt koncepció, 

előterjesztés készült. Mindenki a legjobbat akarta, mígnem a választások közeledtével  a kormány véget vetett 

az egyezkedésnek, mert akarta a törvényt. Néhány, magát kodifikátornak mondó hivatalnok vagy 

jogiszöveggyártó-kisvállalkozó lényegre törő, hatékony munkával - egy olló segítségével - határidőre előállította 

a törvényt. Nem vacakoltak semmi vitás üggyel, csak az maradt a törvényszövegben, amiben korábban 

egyetértés volt. A törvény meg is született, de a kritikus problémák megoldása így, mindenki legnagyobb 
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sajnálatára, kimaradt belőle. Például van egy sereg olyan nonprofit szervezet, amelyik nem közhasznú ugyan a 

törvényi besorolás szerint, de a ptk szerint nevében „közhasznú‖ (pl. a színházak többsége közhasznú társaság). 

A nonprofit törvény csak a közhasznú szervezetekkel foglalkozik, a többi szervezetről nem vesz tudomást, de 

semmi köze a kht-khez sem.. Nem világos a törvényből továbbá a társasági adózási kötelezettség. A 

közhasznúak mentesülnek az adózás alól, a nem közhasznú szervezetek – például a szakmai szövetségek, 

érdekképviseletek, klubok, körök – szintén nem adóznak, mert nincs benne a törvényben sem az, hogy 

adózzanak, sem az hogy ne. Ilyen nem végigvitt gondolat eredménye a bíróság már említett értelmetlen szerepe 

is. (84-129.p.) 

Az állammal folytatott húzd-meg-ereszd-meg játszmákhoz kapcsolódik Kuti Éva elemző összegzésének másik 

lebilincselő része (5. fejezet): igen éleslátó, szellemes és nagyon életszerű tipizálása azon stratégiáknak, 

melyeket a hazai alapítványi és egyesületi guruk alkalmaznak, ha pénzt akarnak az államtól. (Kikényszerítő 

stratégia, kezdeményező nyílt érdekérvényesítés,védekező érdekérvényesítés, beépülési stratégia – 146.oldal)  A 

kikényszerítés stratégiáját – meglepve olvastam – már 200 éve alkalmazzák itthon. Ki merné gondolni, hogy 

Brunszvik Teréz is így alapította „Angyalkertjét‖. A recept a következő: kész helyzet elé állítjuk az államot, 

működünk, kiderül, mekkora szükség van ránk, aztán elfogy a pénzünk, amit persze előre tudtunk, de nem 

mondtuk el senkinek, mert azt is tudtuk előre, hogy a végén úgyis beszáll majd az állam vagy egy önkormányzat 

a finanszírozásba, mert nagyobb botrány lenne felszámolni azt a remek civil kezdeményezést, mint a pénz 

folyósítását – lévén az nem tervezett kiadás, tehát jogtalan igény – megtagadni. Zseniális magyar abszurd már 

sokadszor a könyvben! És a szerző még ideszerkeszt egy beszédes interjúrészletet, melyben egy befolyásos brit 

alapítvány vezetője, aki mit sem sejt a magyar költségvetés „puhaságáról‖ és megfejésének sok évtizedes hazai 

tapasztalatairól, azt magyarázza magyar kollégájának, hogy nagy veszélybe sodorja magát,  ha felelőtlenül 

megindít egy  szolgáltatást, mert az állam ezt látván arra érez késztetést, hogy kivonuljon abból az ágazatból, 

ahol a civil szféra szolgáltatóként megjelenik. 

A külföldiek persze tényleg keveset értenek belőlünk, de azért egyre többet.  Őszintén hiányolom, hogy a mű 

végén, a nonprofit szektor fejlődésének lehetséges forgatókönyvei felvázolása kapcsán nem veti fel a szerző a 

külföldi esernyőszervezetek vagy testvérszervezetek jelentőségét. Az európai integráció persze szerepel az 

elemzésben, de csak a szokásos – majdnem azt írtam: kötelező – EU-kontextusban.  (A külföldi szervezetek két 

helyen, két szerepben bukkannak fel: vagy mint bizalmatlan partnerek, akik legszívesebben csak az állammal 

állnának szóba, vagy mint félelmetes versenytársak.) Szerencsés esetben, ha az Európai Unió komolyan 

foglalkozik a csatlakozás lehetőségével, követelményeivel valószínűleg gátolni igyekezne a nonprofit szektor 

fölötti állami dominancia szélsőséges megnyilvánulásait. Ezek ellen a legyengített illetve szelektív módon 

„fejlesztett‖ nonprofit szektor csak külső segítséggel, külföldi és hazai nyomásgyakorlással, illetve az állam által 

elhanyagolt területek külföldi megtámogatásával tud védekezni. Az állam és a nonprofit szektor közötti 

„partneri viszony‖ forgatókönyvéről majd később. Ha elolvasták a könyvet, s még akkor is azt gondolják, hogy 

van rá esély. (….) 
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3. Önkéntes munka a civil szervezetekben 
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Kik az önkéntesek? Mi az önkéntes munka? Milyen gyakran végeznek önkéntes munkát az emberek? Mennyi 

időt dolgoznak? Milyen szolgáltatást végeznek az önkéntesek?  Milyen szervezetek részére? Milyen motivációik 

vannak? 

Altruizmus: Olyan önkéntes munkavégzés mások (személyek, közösség, szervezet) számára, amelyért nem 

várok viszonzást. (A szolgáltatást a/ meg lehet vásárolni a piacon – ekkor kifizetjük az árát, b/ redisztribúció 

útján biztosíthatja az állam – az adókból finanszírozza, az igénylő nem fizet érte, vagy c/ reciprok 

munkacserében juthatunk hozzá – vagyis azért szolgáltatunk másoknak, hogy majd szolgálataink ellenértékét 

később megkapjuk.) Az altruizmus indítékai: 

A. Racionalitás (érték-, cél- vagy tradicionális racionalitás) pl. érintettség 

B. Közösség, egyház (morális) kényszere, pl. társadalmi munka: kommunista szombat 

C. Személyes presztízs növelése (pozitívan privilegizáló leiturgikus megkülönböztetés, negatív 

megkülönböztetés) ld.: M.Weber 

Tények: „A lakossági adományozásról és az önkéntességről‖ készült KSH adatfelvétel (1994) igen sok 

tanulsággal szolgált. A fenti kérdéseket meg tudjuk válaszolni ennek alapján: összesen több mint 5 millióra 

becsüljük azok létszámát, akik azt mondták, hogy 1993-ban pénzt vagy valamely jószágot adományoztak, 

és/vagy önkéntes munkát végeztek. Önkéntes munkát a felmérés szerint a felnőtt lakosság 29%-a végzett. 

Legtöbben pénzben támogattak másokat, s a természetbeni támogatást nyújtókhoz képest is kisebb az önkéntes 

munkát (is) végzők száma: 2.3 millió ember, akik túlnyomó többségben (54%) inkább magánszemélyeket 

segítettek, kisebb arányban (21%) végeztek munkát szervezetek részére. 

Kiemelkedik az önkormányzati intézmények segítése: a közel 900 ezer szervezeteket önkéntes munkával 

támogató közül 326 ezer támogatta az önkormányzati intézményeket (a többiek egyházak és/vagy egyesületek 

támogatói). A szervezeteknek önkéntes munkát végzők közel 70 %-a önkormányzati intézményeket segített, 

kétharmaduk egyházi, minden második önkéntes egyesületi, minden negyedik pedig alapítványi munkát végzett. 

Az önkéntesek több mint fele csak alkalmanként végez ilyen munkát, közel egyharmaduk kizárólag egy 

rendkívüli alkalommal illetve évente, félévente egyszer. Majdnem minden ötödik ember ennél gyakrabban 

dolgozott. Főként olyan szervezeteket támogattak, melyek egy településen belül vagy egy kisebb lakókörzetben 

fejtik ki munkájukat. Háztartásukban inkább négynél több személy él, keresetük pedig alkalmazotti bérből plusz 

különmunkából illetve segélyből áll. Az önkéntes munka mint sajátos adományozás pozitívan korrelál az 

iskolázottsággal. Az átlagnál nagyobb valószínűséggel dolgozik valaki önkéntesként Komárom-Esztergom, 

Nógrád és Vas megyében, s kisebb valószínűséggel Pest, Békés vagy Hajdú-Bihar megyében. 

Összességében: Az önkéntes munkát végzők jellemzően a nagyon kicsi és nagyobb települések 

önkormányzataiban (illetve ezek intézményeiben, óvodákban, iskolákban) és az egyházakban végeznek nem túl 

rendszeres munkát. A hitbuzgalmi önkéntesség teszi ki a vizsgálatban mért egy hónapi munkaórák 28%-t, 

durván 10-10 % a kulturális és szociális tevékenység, 6-7% pedig sport és oktatási tevékenység. A vallásos és 

nem-vallásos önkéntes munkát végzők között nincs szignifikáns különbség, de az egyesületi tagság megnöveli 

az önkéntes munkavégzés valószínűségét (1993-ban). 

Indítékok, beállítódások: Az adományozással és önkéntességgel kapcsolatos beállítódások szerint 

különböznek az adományozók és a nem adományozók. Úgy mértük ezt, hogy az adományozást pragmatikus 

(célracionális), értékracionális valamint morális alapon elfogadó és elutasító kijelentéseket értékeltettünk a 

válaszolókkal. A morális parancsoknak mindenki –adományozó és nem adományozó is egyetértett. Röviden: a 

szolidaritás – a deklaráció szintjén – alapérték a társadalomban. A többi állítással kapcsolatban érdekes 

kettősség rajzolódott ki: az adományozás szükségességét pragmatikus okokból helyeslő és az azt elutasító 

válaszokkal ugyanolyan arányban értettek egyet az adományozók és nem-adományozók, különbség abban 

mutatkozott, hogy az adakozó válaszolók nagy arányban értettek „nagyon‖ egyet az adományozás 

létjogosultságát helyeslő állítással. Miközben elfogadják az emberek saját felelősségüket, és önként vállalnak 

bizonyos terheket, elvárják, hogy az állam teljesítse ellátási kötelezettségét. 

Izgalmas kérdés tehát, hogy ez a megállapítás ma is érvényes-e, illetve igaz-e a most felnőtté váló generációra 

is. Vajon mivel lehet motiválni a fiatalokat az önkéntes munkára? Mit jelent számukra a közjó fogalma, a 

közösségért vagy az elesettekért való tevékenység. Vannak-e olyan nem anyagi értékek, amelyek olyannyira 
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fontosak számukra, hogy szabadidejüket egy civil szervezetben töltsék. Mindemellett kérdés az is, hogy az 

önkéntesek munkáját vezérli-e valamiféle önérdek1. 

A másik oldalt vizsgálva elsősorban arra lennénk kíváncsiak, hogy mennyire fogadóképesek a civil szervezetek 

az önkéntes munkára. Egyfelől, van-e olyan társadalmi presztízsük, ismertségük, hitelük és tevékenységi körük, 

hogy fiatalok részt kívánjanak venni programjaikban. Másfelől szükségük van-e önkéntes munkára, fontosnak 

tartják-e az önkéntes munkát, és ha igen akkor megvannak-e az infrastrukturális és szervezeti föltételei annak, 

hogy önkénteseket fogadjanak. Szűkebben tekintve a kérdést, megvizsgálandó, hogy mennyire keresik a 

szervezetek programjaikkal a fiatalokat, és a szervezetek által képviselt értékek tükrözik-e a fiatalok 

értékrendszerét. Munkaszervezésük, munkastílusuk szimpatikus lehet-e számukra. Vajon tudnak-e olyan 

tevékenységet, programot ajánlani az önkénteseknek, amellyel olyan másodlagos (nem anyagi jellegű) 

haszonnal jár, mely hosszabb távon elősegítheti a résztvevők egyéni érvényesülését is. 

Mindazonáltal alapkérdés, hogy vajon az iskola, a család, a szervezet vagy esetleg más társas kör határozza meg 

a fiatalok önkéntes munkára való hajlandóságát. Közösségi értékek, egy tevékenység iránti érdeklődés, 

valamilyen önérdek, vagy valamilyen elkötelezettség motiválja az önkéntes munkát? Ennél a kérdéskörnél 

fölmerül az önkéntes munka definíciójának problémája. Egyfelől, hogyan definiáljuk az önkéntességet és a 

munka fogalmát. Egy esetleges kutatás megrendelőjének el kell dönteni, hogy az iskola vagy egyéb intézmény 

(akár család, akár egyház) által kvázi kötelességként megkívánt ingyenes munka önkéntességnek számít-e, 

vagyis az egyén döntésének autonómiáját mennyire lehet figyelembe venni. Másfelől a szabadidő tevékenység 

és a másoknak való önzetlen segítés között hol húzzuk meg a határvonalat. Továbbá, a segítés kizárólag azon 

formáit vegyük figyelembe, amelyek NGO-khoz, tehát állami intézményhez nem tartozó és hivatalosan működő 

civil szervezethez kötődnek, vagy a civil szerveződés más formái is elfogadhatóak? Amennyiben igen, úgy 

meglehetősen széles, és így nehezen kezelhető skálája alakul ki a szervezeti oldalnak. Ugyanakkor 

vélelmezhető, hogy például a középiskolás korosztály inkább vállal önkéntes munkát a rokoni, baráti, iskolai és 

esetleg önkormányzati szerveződésekben mint az úgynevezett NGO-kban. 

4. Gyakorlati szervezet-vizsgálat: evaluáció 

Az alábbi szemelvény2 egy cikkrészlet, melyből kiderül, hogy milyen kérdéskörökkel foglalkozik az a nonprofit 

szervezetek működését értékelő vizsgálat (az evaluáció). A cikk teljes terjedelmében az Addiktológia 2002. 

áprilisi számában olvasható. 

(……) 

4.1. Három fontos tényt kell ellenőriznünk 

4.1.1. A profit felosztásának tilalma. 

A vizsgált szervezetek közül egyik sem végzett profitorientált tevékenységet, vagyis nem volt vállalkozói 

haszon a szolgáltatásokon. Így nem is képződött profit, melynek felosztását megtiltja a törvény. Világosan 

látszik, hogy a drogprevencióval foglalkozó szervezetek számára egyértelműen maga a szolgáltatás sikere 

fontos, nem a pénzbeni jövedelemszerzés. Az alapítványok esetében persze tapasztaltuk, hogy a nonprofit 

besorolás, a jogi forma eszközül szolgál ahhoz, hogy egy szakmailag átgondolt, vagy már működő projekt 

finanszírozási hátterét meg lehessen teremteni. A nonprofit szervezet ugyanis több-kevesebb eséllyel pályázhat a 

minisztériumok vagy más nonprofit szervezet meghirdetett pályázatain, míg egy állami vagy helyi költségvetési 

szervezetnek – ha, tegyük fel, ilyen szervezeti formában kívánnák megvalósítani prevenciós tevékenységüket – 

jó alkupozícióra kell szert tennie a versenytársakkal szemben, hogy a költségvetésből nagyobb részt nyerjen el 

magának. Ez a tény több szervezet esetében is az alapítványtevés kimondott oka volt (BOKA, Tiszta Jövőért 

Közhasznú Alapítvány). Érdekes konstrukció ez utóbbi alapítvány és a vele nagyon szorosan együttműködő kft 

(Target 2000) kapcsolata. A két szervezet mind a székhelyet, mind a személyi állományt tekintve egy és 

ugyanaz, formálisan azonban két különálló egység, amelyek úgymond egymást támogatják.  A többi alapítványt 

és egyesületet nem instrumentális okokból, kimondottan alternatív szolgáltatások megvalósítására hozták létre. 

4.1.2. Privát és nem-kormányzati tevékenység. 

                                                           
1 http://www.landalap.hu/hirek/friss-hirek/bartal-anna-maria-onkentesek-es-nem-onkentesek-jellemzoi-a-2008-evi-europai-ertek-vizsgalat-
alapjan (Bartal Anna Mária egyéb kutatásait is ajánlom az érdeklődők figyelmébe.) 
2 PAKSI BORBÁLA - DEMETROVICS ZSOLT - CZAKÓ ÁGNES: Az iskolai drogprevenciós programok értékelése – 2001.A kutatást a 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Viselkedéskutató Központja az Ifjúsági és Sportminisztérium Kábítószerügyi Koordinációért 
Felelős Helyettes Államtitkársága megrendelésére készítette. in: Addiktilógia, 2002. április 

http://www.landalap.hu/hirek/friss-hirek/bartal-anna-maria-onkentesek-es-nem-onkentesek-jellemzoi-a-2008-evi-europai-ertek-vizsgalat-alapjan
http://www.landalap.hu/hirek/friss-hirek/bartal-anna-maria-onkentesek-es-nem-onkentesek-jellemzoi-a-2008-evi-europai-ertek-vizsgalat-alapjan
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Mindegyik szervezet esetére igaz, hogy a drogprevenció területén járatos vagy az ifjúsági nevelés problémáival 

küzdő pedagógusok, orvosok, pszichológusok magán-kezdeményezése nyomán jött létre a szervezet. A civil 

kezdeményezés hátterében a prevenciós munka melletti elkötelezettség illetve a drogfüggők kezelésében 

megvalósításra érdemes, addig nem ismert eljárások, külföldi tapasztalatok meghonosítása állt. A nonprofit 

(NGO=nem kormányzati szervezetek) és a kormányzati szektorra általánosan jellemző együttműködést 

tapasztaltunk a vizsgált szervezetekben: a kormányzat különféle alapokból finanszírozza a prevenciót és ezt 

pályázati rendszerben eljuttatja azokhoz a szervezetekhez, amelyek várhatóan jó szakmai színvonalon 

megvalósítják a kívánt célt (vagy programot). Mindegyik szervezeti program illetve szolgáltatás olyan, amely a 

hagyományos (magyar) egészségügyi ellátásban nem megvalósítható. Ennek ellentmondani látszik, hogy a KÉK 

PONT alapítványnál éppen most folyik az egészségpénztári finanszírozás bevezetése, vagyis a szervezet némely 

szolgáltatásának – hazai értelemben – egészségügyi-kormányzati finanszírozása. Az esettanulmányból kiderül, 

hogy ez a szolgáltatás egy részét teszi csak lehetővé, továbbra is nehéz az orvosi tevékenységet kiegészítő 

prevenciós vagy gondozó munka fedezetének előteremtése. 

Ez az eset azonban azt igazolja, hogy a civil kezdeményezés és a kormányzat konszenzusa megteremthető. Az 

interjúkban sok szakember beszélt arról, hogy a párbeszéd azért nem alakul az általuk kívánt módon, mert ebben 

az ügyben rendkívül nagymértékű a tudatlanság, tájékozatlanság mind a kormányzati hivatalnokok, mind a 

pedagógusok között.Az egyének, szakmai közösségek rivalizálnak is – természetesen a pénzek megszerzése is 

ok –, ám az esettanulmányokból az tűnik ki, hogy nagy együttműködő szervezeti konglomerátumok jönnek létre 

vagy közös pályázatok kapcsán, vagy az elnyert pénzből megvalósítandó projektre „alvállalkozói‖ rendszert 

szerveznek össze. (Pl.: közös megjelenés a Szigeten, vagy például a kisebb alapítványok ilyen „bedolgozók‖.) 

A szervezet szintjén a „magán‖, a „privát‖ azt is jelenti, hogy a munkában rendkívül nagy flexibilitás érhető el. 

Az együttműködők egyet is akarnak. Ha nem jön létre összhang, elhagyják a szervezetet. A munkarend, a 

szabályok és a szankciók tekintetében részben a bürokrácia szabályai szerint kiszámítható szabályok, részben az 

ennél szigorúbb, belső viselkedési normák érvényesülnek. 

4.1.3. Önkéntesség a munkák elvégzésében. 

A vizsgált hét szervezetben összesen hat munkatársnak volt kenyérkereső foglalkozása az alapítványi munka. 

Mindannyian saját kezdeményezésük megvalósítására alakították maguknak a „nonprofit‖ önfoglalkoztatást. A 

munkavállalók másik két csoportja jellemző minden vizsgált szervezetnél: az egyik olyan szakemberekből áll, 

akik munkaszerződéssel vagy számlára dolgoznak, a másik csoportba tartoznak a valódi önkéntesek, akik 

sokszor ingyen, sokszor jelképes összegekért (diákmunka) vagy természetbeni juttatásként a szakmai gyakorlat 

megszerzése végett dolgoznak a drogmegelőző programokban. Köztük is van különbség: a kortárs segítők 

többnyire elhivatott középiskolások vagy egyetemisták és a „szakmai‖ önkéntesek, akik szakirányú gyakorlat 

megszerzését remélik az alapítványi munkától. Fontos megjegyezni, hogy az önkéntesek a vizsgált 

szolgáltatások jellegéből adódóan nem teljesen amatőrök, kiképzésben részesülnek (s ezt is önként vállalják). 

4.2. A vizsgált szervezetek funkciója a drogprevencióban 

4.2.1. 1. A szolgáltatási funkció: 

A drogprevenciós szolgáltatás meglehetősen rövid múltra tekint vissza hazánkban. Az állami egészségügy, az 

oktatási szféra és a szociális ellátás rendszerében megtalálhatók voltak a kezdeményei, keretei, ám a hazai 

szakemberek egy része – mint az a vizsgált szervezetek történetének részleteiből kiderül – kevésnek, szűknek, 

merevnek, nehézkesnek, egyszóval alkalmatlannak találta a jó szolgáltatás megteremtéséhez. Más módszerek, 

külföldi tapasztalatok alapján igyekeztek más eszközökkel (pl. drámapedagógia, alternatív terápiák) jobb 

minőséget elérni. A jobb minőség szükségképpen több, kiterjedtebb munka, időigényes, ám a viszonylag kevés 

szakalkalmazott és a sok olcsó önkéntes nem drágítja meg a szolgáltatást (drágább lenne, ha például a 

projektekben résztvevő sok szociális munkás alkalmazottként dolgozna). A nonprofit szolgáltatás egyértelműen 

olcsóbb. Az, hogy több ember foglalkozik a rászoruló kliensekkel költséges lehet, de a sok szakember ebben a 

szaktevékenységben várhatóan nagyobb eredményeket produkál, hatásosabb munkát tud végezni. (A 

ráfordítások és hozamok aránya nemcsak pénzben számolható). 

4.2.2. 2. Innovatív funkció 

A vizsgált szervezetek szolgáltatásai meg sem születtek volna az állami szektorban. A különféle egyéni terápiák, 

a kortársképzés, a drámapedagógiai program, a drogbusz mind vadonatúj eszközök a hazai drogprevencióban. 

Ezeket piaci szolgáltatásként értékesíteni ma hazánkban majdnem lehetetlen lenne. A vizsgált alapítványok igen 
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széles kapcsolathálózat részeként működnek, különösen igaz ez azokra, amelyek személyesen, egyenként 

foglalkoznak drogot használókkal. Ebbe a kapcsolathálózatba beletartoznak az egészségügy szervezetei, a 

szociális ellátás szervezetei, az iskolák, a rendőrség, az emberi-jogi szervezetek, vagyis mindazok, amelyekkel 

szintén kapcsolatba kerül a drogos. A tevékenységük innovativitása abban is megnyilvánul, hogy a 

kezdeményezéseik óhatatlanul kisugároznak a partnerszervezetekre. A gondozáshoz kapcsolódó egészségügyi-

szociális intézményrendszer korszerűtlen, nem specializálódott eléggé, s a kliensek nem mindig kerülnek a 

legmegfelelőbb helyre, mert nincs vagy szűk a választék, kevés a befogadó intézmény. 

4.2.3. 3. Érdekvédelmi funkció 

Az egyik szervezet történetéből kiderül, hogy a kezdet kezdetén a rendőrség zaklatásának voltak kitéve. 

Nemcsak a klubba betérő klienseiket figyelték, hanem az ott dolgozó szakembereket is. Később a konfliktust 

sikerült feloldani. – Gyanakvás, bizalmatlanság veszi körül a drog-problémát.  Az e területen dolgozó 

szervezetek megalapításában emberi jogi aktivisták/jogászok személyesen is közreműködtek. (Intenzív a 

kapcsolat például a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezettel.) 

4.2.4. 4. Közösségépítő funkció 

Szinte trivialitás, hogy a drogmegelőzés, az ifjúsági felvilágosítás és egészségnevelés közösségépítő munka is. 

A szervezetek szolgáltatásainak központi eleme a célcsoport közösségeiben rejlő erőforrások mozgósítása a 

drogozás megakadályozásában (interaktivitás a tanulásban, a szórakoztatásban, az aktivisták képzésében, a 

kortárssegítői intézmény kialakítása, a drámapedagógia, stb.) 

4.2.5. 5. A szervezetek vezetése 

A vezetés rendje – már azokban a szervezetekben, amelyekben 2-3 vagy ennél több ember együttműködését kell 

megszervezni – inkább demokratikus elveket követ. Fontos azonban megjegyezni, hogy a pszichológiai illetve 

orvosi munkát igénylő programok kidolgozásában és a drámapedagógiai munkában abszolút tekintélye van egy-

egy hangadó szakembernek. A többi szakember az ő szakmai útmutatásait követi, azzal azonosul. A szakmai 

autoritás ténye azonban nem jelenti azt, hogy autoritárius viszonyok uralkodnak a szervezeti együttműködésben. 

A szakmai vezetés a nagyobb szervezetekben mindig tárgyalásos módon rendezi a konfliktusokat illetve 

dolgozza ki a döntéseket. A megkérdezettek – akár vezetők/hangadók voltak, akár nem – fontosnak gondolták 

elmondani, hogy a szakmai tekintélyt megtestesítő személy kooperatív a munkában. Konfliktusok a szakmai 

kérdésekben is vannak/voltak, ám ezek kimondhatók, s csak egy esetben utaltak arra a megkérdezettek, hogy 

emiatt megváltak egy-egy szakembertől. A konfliktusok másik oka az adminisztrációs terhek, a követelmények 

betartása, betarttatása és a pénzügyek áttekinthetőségének szavatolása. Fontos tény: a vizsgált szervezetek élén 

olyan emberek állnak, akik vagy már most3, vagy később véleményvezetők a drogmegelőzési illetve 

ifjúságvédelmi szakterületen. Köszönhetik ezt annak, hogy a szakmában nemzetközi kapcsolatokat is képesek 

voltak kiépíteni. Várható az is, hogy a jelenlegi trendtől eltérően karrierjük nem a felsőoktatásban vagy a 

közigazgatásban folytatódik, hanem az erősödő civil/nonprofit szféra is jó perspektívát nyújt majd az 

előrelépésre. Internáliák: a nagyon kicsi szervezetekre jellemzően szoros szakmai-baráti és bizalmi kapcsolatok 

jellemzik a vizsgáltakat is. A belső szervezeti ethosz fontos elemei a nyíltság, őszinteség, türelem, szigor a 

szabályok betartásában, nem utolsó sorban a szakmai rátermettség. Ezek a speciális kliensekkel való 

foglalkozáshoz nélkülözhetetlen tulajdonságok. Ugyanez jellemzi a kortárs-segítőkkel, az önkéntesekkel 

/ösztöndíjasokkal szemben támasztott követelményeket. Éppen, mert a bürokratizáltság éppen csak 

legszükségesebb elemei jelennek meg a munkában, a szabályok szigorú normák formáját öltik. (A legtöbb 

szervezetben van írásban rögzített szervezeti és működési szabályzat.) Az önkéntes munkatársak számára a 

szervezeten belüli perspektíva jól körvonalazódik. Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a vizsgált 

szervezetek önkéntesei szakmai tapasztalatszerzés céljából vesznek részt a munkában, vagy a külföldi ösztöndíj 

pályázatokban elvárásként szereplő önkéntes munka teljesítése céljából, vagyis pályájukat végül is az adott 

szervezeten kívül képzelik el. 

4.3. A vizsgált szervezetekkel kapcsolatban tapasztalt hátrányok 

4.3.1. Partikularizmus 

                                                           
3 Minisztériumi szakértői munkát végeznek, pályázatokat bírálnak már most. 
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A szervezetek vizsgálatában, különösen, ha nonprofit szektorról van szó, mindig felmerül a részrehajlás, a 

kedvezményezettség, a méltánytalan előnyökhöz juttatás, a pozitív vagy negatív diszkrimináció kérdése. Mi a 

szűk terepen végzett vizsgálatunkban ezzel a jelenséggel nem találkoztunk. 

4.3.2. Paternalizmus 

Az elemzések abból a feltételezésből szoktak kiindulni, hogy a donor-szervezetek a pénzükért nagy befolyást 

igényelnek, s a civil szerveződés elveszti autonómiáját. Eseteinkben másfajta paternalizmus létezik. Láttuk, 

hogy a szervezetek bevételei majdnem teljes mértékben pályázati bevételek. Ezeket a pályázatokat leginkább az 

Oktatási Minisztérium és az Ifjúsági és Sportminisztérium írják ki, így nagy esélye van a pénzügyi függés 

kialakulásának, mert nincs más pénzforrás. Mivel a szervezetek alternatív források hiányában a mindenkori 

pénzosztónak kiszolgáltatottak, kizárólag a mindenkori minisztériumok önkorlátozásán, demokratizmusán 

múlik, válogat-e szerveztek között, melyek működését segíti, melyekét nem. 

4.3.3. Túlságosan professzionális vagy túl amatőr a szervezet 

A szakképzett munkával szemben támasztott minőségi követelmények betartását az adott szakmák – orvos, 

pszichológus, pedagógus - normái szerint megkövetelt eljárási, ellenőrzési és értékelési módszerekkel 

ellenőrizik a munkatársak. (Egyedül a Target 2000 és alapítványa szolgáltatásait nem lehet a szervezeten belül 

ellenőrizni, mert a szolgáltatások több szervezettől származnak és „csomagban értékesíti‖ azokat az alapítvány. 

Az ellenőrzés és értékelés a civil szférában szokásosan a kliensek feladatai is. A kliensek intézményesen részt 

vehetnek a munkában, az ellenőrzésben a saját érdekei képviseletében: a KÉK PONT felügyelő bizottságában 

ott van a szülőket képviselő szervezet. Ez a kliensek (közvetett) bevonását jelenti. A többi szervezet esetén 

hasonlóval nem találkoztunk. Egyértelműen amatőrizmus látszik viszont a szervezetek gazdálkodásának 

megszervezésében. Bár hivatkoznak arra, hogy van könyvelőjük, s ő a gazdálkodás szakszerűségének záloga. 

Pedig a könyvelő csak regisztrál, nem találja ki a gazdálkodás módját. 

4.3.4. Források megszerzésének nehézsége 

A vizsgált alapítványok egy részét kimondottan a pénzek megszerzésére hozták létre. A pénzforrások szűkösen 

állnak rendelkezésre. A szervezetek bevételi struktúrája meglehetősen egyszerű: pályázati pénzek jelentik a 

legfőbb forrást. Megjegyezzük, hogy éppen a Target 2000 és alapítványa imponálóan dinamikus adománygyűjtő 

tevékenysége kapcsán került szóba, hogy a drogmegelőzést segíteni nem jó reklám a gazdálkodó 

szervezeteknek: semmi módon nem akarnak a drogokkal kapcsolatba kerülni, mert az szerintük rossz 

konnotáció, piaci hátrányokat von maga után. Azt is megtudtuk az interjúkból, hogy a szervezetek közötti 

rivalizálás oka is legtöbbször a pénzekért folyó verseny. 

4.3.5. A felelősségi viszonyok a szervezeteken belül 

Kiderült itt is, hogy a kicsi szervezetek bürokratikus rend szerinti megszervezése lehetetlen/értelmetlen, a belső 

viszonyok a bizalomra épülnek, nem jogi garanciákra. Legfontosabb szempont volt a törvényi előírások 

betartása az elszámolásban. A könyvelői funkció erősen felülértékelődik, mert a nonprofit menedzserek 

„vállalkozói kultúrája‖ hiányzik. 

5. Szemelvény: Jelentés a drogprevenciós programok 
szervezeti hátteréről (2004) 

6. A szervezeti értékelés menetéről4
 

6.1. Részvevők, érintettek 

A 2003-2004-es tanév drogprevenciós programjainak végrehajtásában pályázati pénzeket felhasználó szakmai 

szervezetek közül választottuk ki azokat, akik előzetesen jelezték, hogy egyetértenek és közreműködnek a 

szervezeti működésük vizsgálatában. Elsődlegesen a programok hasznosságát elemezte a kutató team. A most 

vizsgált szervezetek az  evaluációban érintett programok alapján kerültek a vizsgálatba. A megkérdezettek a 

                                                           
4 Az esettanulmányokat és összefoglaló interjúkat készítették: Czakó Ágnes, Dreszler Viktória, Görbe Szilvia, Győri Ágnes, Kiss Ágnes, 
Perpék Éva 
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szervezetek szakmai vezetői és/vagy a programok felelősei voltak. A szervezeti értékelést szervezet-

szociológiával foglalkozó szakemberek végezték (a BCE szociológus PhD-hallgatói és a graduális képzésben 

résztvevők a szakvezető tanár vezetésével). 

A szervezeti értékelést természetesen nem kellemes elviselni: kívülállók tesznek fel kellemetlen kérdéseket a 

szervezettel kapcsolatos, nem drogprevenciós szakmai kérdésekről. Pont olyan dolgokra kíváncsiak, melyek a 

prevenciós programok sikeressége/sikertelensége szempontjából lényegtelennek tűnnek. 

6.2. A szervezeti értékelés lényege 

A szervezeti működés vizsgálata arra irányul, hogy biztosított-e a szervezeteken belül a (minisztériumi) 

pályázatokon elnyert közpénzek szakszerű felhasználása. Megvannak-e ehhez a személyi és szakmai 

feltételek  valamint az együttműködés csatornái megfelelő hatékonyságot, ellenőrizhetőséget biztosítana-e a 

fenti cél eléréséhez. 

6.2.1. Történeti háttér 

A szervezet történetéből indulunk ki. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a program és a szervezet megalakulása 

összefügg-e, vagyis a szervezet már megvolt-e régebben és működéséből következik, hogy az adott 

programokban részt vettek, vagy a program megvalósításában akartak részt venni és ezért alapították a 

szervezetet. Természetesen azt is tisztázzuk, hogy a megkérdezett hogyan lépett kapcsolatba a 

programmal/szervezettel. 

6.2.2. Szervezet – személy 

Az a feltételezésünk, hogy a drogprevencióban való részvétel morális elkötelezettséget (is) igénylő tevékenység, 

ezért szerepet játszhat a vizsgált szervezetek sikerességében a szakmai tudáson kívül a személyes érintettség is. 

Azt véljük, ha a résztvevők motivációit, elkötelezettségét, indítékát, érdekeltségét ki tudjuk deríteni, lényeges 

információkat kapunk a vizsgált szervezet körülményeiről a kérdezett személy és a szervezet viszonyáról. 

6.2.3. Szervezeti összefüggések 

6.2.3.1. Külső tényezők 

Fontosnak véljük a releváns környezet kijelölését, kikkel versenyez a kérdezett csoport – szakmai, piaci, 

politikai versenytársak. Kik azok, akikkel nem kooperálnak, sőt, akiket le akarnak körözni, akik az ellenfelek 

(mi miatt ellenfelek – szakmai, morális felfogásbeli különbség, egyéb…) 

Az együttműködő szervezeteket is vizsgáljuk: milyen területen jellemző ez (szakmai, pénzszerzés, program 

„értékesítése‖, hírnév szerzése, önkormányzat, minisztérium). A tartós együttműködést,  (jó, rossz, tartós, 

alkalmi) kooperatív viszony kialakulását keressük. 

Fontos lehet, hogy van-e személyes támogatója a szervezetnek, olyan „fontos‖ személy, aki véleményvezetőnek 

számít a szakmában, vagy aki kapcsolatai révén sokat tehet a szervezet érdekében – nem elsősorban a pénzügyi 

támogatás szerzése fontos, hanem a befolyás erősítése. 

6.2.3.2. Belső tényezők 

A vezetéssel kapcsolatban kérdés, hogy a vezetés szakmai-e (orvos, pszichiáter, pedagógus stb. tanult vagy 

autodidakta menedzser-szervező) vagy adminisztratív igazgatás van (nem szakember, de szervezői tudással). 

6.2.3.3. Személyi tényezők 

A személyi szakmai rész másik kérdésköre: miként lett a szervezet programgazda (ha az lett), vagy miért éppen 

azt a programot valósítja meg, mely a vizsgálatba kerüléssel közvetlenül összefügg. Ebben a vonatkozásban 

nem tekinthetünk el annak vizsgálatától, hogy a vizsgált csoport milyen jogi formájú szervezetet alkot: 

Természetes (magán)személy,  jogi személy, illetve az állam/önkormányzat, mely alapítványt tett vagy 

egyesületet szervezett. Vizsgáljuk a tapasztalatokat hasonló programokkal vagy a célpopulációval kapcsolatban. 

6.2.3.4. A jogi forma és értékelés 
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Ez azért fontos, mert a működési elvek eltérnek a jogi formák szerint. 

1. Alapítvány: Ez egy célvagyon –, ennek eredete van, kik tették az alapítványt: természetes (magán)személy 

és jogi személy, illetve az állam/önkormányzat, miért, mi célból tették – lehet, hogy végső soron az alapítók 

határozzák meg a működést. Az alapítványt az alapítók által összehívott kuratórium felügyeli (minden tag 

valamely alapító delegáltja). A kuratórium rendszeresen ülésezik, szavazások vannak a döntések előtt és 

kinevezik az alapítvány által finanszírozott tevékenység/szervezet vezetőit. Ezek a vezetők (igazgatási 

csoport) szervezik a munkát. Ők felelősek a szervezet működéséért, a kuratórium csak ellenőriz általában, s 

nem vesz részt a közvetlen döntésekben. A szervezet szempontjából a kurátorok „külső környezet‖ 

megjelenítői. 

2. Egyesület: Tagsággal rendelkező civil szerveződés – önként összeállnak az emberek: alapító tagok – van 

belépés, tagdíj, közgyűlés, szavazás, többség dönt stb. A közgyűlés dönti el, ki lesz az elnök, az elnökség, a 

titkár meg a különféle felelősök. Mindkettő kaphat támogatást: pályázatokból (de adhat is: kiírhat pályázatot) 

vagy magánszemélyek befizetéseiből. (Az egyesület folyamatos bevétele a tagdíj.) Mind az alapítvány, mind 

az egyesület végezhet vállalkozói tevékenységet, vagyis profitot hozó tevékenységet, de a profitot nem 

vehetik ki, hanem vissza kell forgatni az eredeti cél érdekében, ebből adódik a „nonprofit‖ elnevezés. 

3. Önkormányzati szervezet: A szolgáltatást pályázat keretében elnyert pénz terhére települési önkormányzat 

szakmai szervezeti egységes is elvégezheti. 

4. Iskola: Pályázó lehet általános és középiskola is, akik megfelelő program megvalósítását szakemberekre 

bízza – piaci/szolgáltatási szerződés alapján. 

5. Vállalkozás: Vagy egyéni vállalkozók, szakértők szolgáltatása, akik számlaadó bt (vállalkozók) vagy más 

piaci szervezeti/jogi formában működnek, megbízásos szerződés szerint vesznek részt a tanácsadó 

munkában, az elemzésben, adatgyűjtésben stb. A vállalkozás nem pályázhat közvetlenül, de a pályázati pénz 

elnyerő szervezetnek szolgáltathat. 

A fenti szervezetek vizsgálatára van szükség ahhoz, hogy a pályázati rendszer működését áttekinthessük. Most 

nem volt feladat a szervezet-közi kapcsolatok elemzése, vizsgálatunk csak a szolgáltató szervezet működésére 

vonatkozik. A szervezetek működési  hatékonyság mérése különböző aszerint, milyen jogi formában működik a 

szervezet: a piaci elven szolgáltatók sikerességének mérésére a profit léte-nem-léte a kérdés, míg a nem-

profitorientált (nonprofit) szervezetek hatékonyságát meghatározott kritériumok teljesítéséhez kapcsolja a 

szakirodalom. Ez utóbbi eljárás módszereiben – a vizsgálható kritériumok rendjében –megegyezés van a 

szakemberek között. Vizsgálatunkban ezeket a szempontokat használjuk és alkalmazzuk a megkérdezett 

szervezetek esetére. 

6.2.4. A nonprofit szervezetek értékelő vizsgálatának szempontjai 

Kérdésünk: érvényesülnek-e a nonprofit szervezetekkel szemben támasztott, törvényben is megfogalmazott 

követelmények az említett szervezetek működésében. Mint tudjuk, három fontos tényt kell ellenőriznünk: 

• A profit felosztásának tilalma. 

• Privát és nem-kormányzati tevékenység 

• Önkéntesség a munkák elvégzésében 

Hogy a szervezetek  megfelelnek-e a drogprevencióban az elvárt szerepeknek, funkcióknak, az alábbi elemeket 

kell megvizsgálni: 

• A megfelelő minőségű-e a szolgáltatás 

• Innovatív funkció 

• Érdekvédelmi funkció 

• Közösségépítő funkció 

• A szervezetek vezetése 
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Kérdés az is, hogy milyen hátrányok tapasztalhatók. Ezek az alábbiak: 

• partikularizmus 

• paternalizmus 

• túlságosan professzionális vagy túlságosan amatőr 

• a források megszerzésének nehézsége 

• felelősségi viszonyok a szervezeten belül 

6.3. Bürokratizáltság a szervezetekben 

Ebben a fejezetben összefoglaljuk azokat a szempontokat, melyeket attól függetlenül vizsgálunk, hogy a 

szervezet nonprofit vagy profitorientált, vagy akár az önkormányzati szervezeti rendszerben működik. A címben 

jelzett bürokratikus rend a szakszerűség és racionalitás érvényesülését elemzi. 

• Szervezeti célok ad hoc, személyhez kötöttek, azt csinálják, amit valaki ötletszerűen az adott pillanathoz 

alkalmazkodva javasol vagy meghatározott, szabály szerint szerveződik-e a célok kitűzése (nyilvános, le van 

írva - hivatali rend szerint) Kérdés, van-e formális szervezeti-működési szabályzat (ld. rend, infrastruktúra), 

rögzítettek-e a hatáskörök. Melyik posztot ki tölt be, és ki, mibe szólhat bele. Szóbeli vagy írásbeli 

szabályzatok rögzíthetik ezt a rendet. 

• Hierarchia Gyenge, folyékony, képlékeny áttekinthetetlen vagy formalizált, nem a főnöknek vagy a 

hangadónak kiszolgáltatott. (Ha van szervezeti szabályzat, abból levezethető ez.) 

• Rend – infrastruktúra Osztályok, főosztályok, munkaköri leírás, munkarend, fogadóóra, ügyfélfogadás, 

ügyfélfogadó helyiség (bizalmas beszélgetésre alkalmas-e, mi van benne), szakszerű telefonügyelet., hány 

telefonvonal van, mobilok száma telefonügyelet, infrastruktúra: fax, internet, gépkocsi, orvosi (egyéb) 

ügyelet. Szervezett kapcsolat más szolgáltatókkal, akik nem tagok, hanem „külsősök‖. Például: jogtanácsos, 

pénzügyi tanácsadó, könyvelő, marketinges a kampányokhoz, pályázatfigyelő.. 

• Szabályok nem szisztematikus, nem mindenkire vonatkozik, a szabályalkotót nem köti – szemben azzal a 

helyzettel, amikor is a szabály betartandó, szisztematikus, nincs kivétel. (A szervezet munkájára vagyunk 

kíváncsiak, beleértve a szervezeten belüli érintkezést és a külső munkatársakkal való együttműködést.) 

• Tekintély-viszonyok: Tradicionális, karizmatikus – racionális, legális /Itt is az alá-, fölérendeltségek 

természetét vizsgáljuk, nevezetesen: rögzített-e, kinek a kezében van az irányítás, ki, miért felelős: szakmai, 

pénzügyi, stb. területeken. 

• Karrier (a szervezeten belül dolgozó, állásban lévők részére) instabil, előre nem látható, nem professzionális, 

a posztot jutalmul lehet megkapni, lojalitás fejében – a szakemberek esetén az egyéni alkalmasság, kinevezés, 

szolgálati idő fontos. Vagy ezek az életpályaívek egyáltalán nem láthatók a szerveződéseket belül. 

• A munkaügyi helyzetről: Az ilyen szervezeteknél foglalkoztathatnak önkénteseket is, akiknek elvileg 

semmit sem fizet a szervezet a szolgálatokért, de tudható, hogy ez nem így van: valami pénzt mindenki kap. 

Feltáratlan az önkéntes munkavégzés jellege, az önkéntes munkavégzés feltételezésünk szerint alacsony 

munkadíj kifizetését jelenti. Van, aki fizetést kap, van aki más módon jut pénzhez a programból – például 

költségtérítés formájában.  Fizetést vagy tiszteletdíjat az alkalmazottak és a tisztségviselők kapnak általában. 

Fontos, hogy ez egységes szabályok szerint történik-e vagy a hagyományok irányítják, ki, mikor, mennyi 

fizetséghez jut. 

• Professzionalizmus Kik irányítanak – lebonyolításban, a finanszírozásban a piackeresésben, a finanszírozási 

források megteremtésében (az adott területen szakemberek vagy nem) Van-e jogász, könyvelő, 

adminisztrátor, diplomások a szervezetben, hogy a „kiszolgáló‖ tevékenységek szakszerűen adminisztráltak 

vagy sem. 

• Döntéshozatal Feltárandó, hogy formális döntési láncok léteznek-e, és mindenki tudja-e, mikor, mi fog 

történni – bürokrácia érvényesül-e vagy ad hoc, inkább laikusan szervezettek a dolgok. (Baráti társasághoz 

hasonlít a szervezet Ha úgymond a légkör barátságos egy szervezet tagjai között, az önmagában nem jelent 

laikus ügymenetet 
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6.3.1. Szervezet-elméleti kitérő 

6.3.2. Organikus versus mechanikus (bürokratikus) szervezetek 

Az organikus szervezeteket poszt-bürokratikusnak is hívják. Olyan feladatokra jön létre, melyek megoldásában 

sok magasan kvalifikált, ám eltérő szakterület művelői kénytelenek együtt dolgozni. Team-szerűen dolgoznak 

együtt, s csak addig marad fenn a szervezet, amíg a team be nem fejezte a munkát. A résztvevők primer 

lojalitása a saját szakmai körükhöz fűződik. A csapatot egy projekt-vezető irányítja, de ő inkább koordinál, nem 

utasít. Teamek (probléma-megoldás) szerepe, együttműködése teljesen eltér a hagyományos bürokratikus 

hierarchiák működésétől. Úgy véljük, hogy a drogprevencióba bekapcsolódó szervezetek főként ebbe típusba 

sorolhatók. 
 

Dimenzió Mechanikus  szervezet Organikus szervezet 

Tervezés 

Célok (specifikált-e?) specifikált nem 

Standardok szigorúak flexibilisek 

Szabályok, eljárások sok, specifikált kevés, széles lehetőségek 

Tervezés (részletezett) részletezett, rugalmatlan átfogó, rugalmas 

Előrejelzések történeti trendekből indul ki jövőorientált 

Döntések menedzserszemléletű Kreativitás, intuíció szerepe 

Szervezet 

Alárendeltségi viszonyok világos, semmi eltérés nem 

engedett 
nincs - megengedő 

Vonal- törzskar elkülönül világosan nincs különbség 

Részlegek beosztása funkciók szerint a „termék‖ szerint 

Specializáltság nagyon spéci egységek szélesen értelmezett egységek 

Delegálás kicsi mértékű nagy 

Ellenőrzés kiterjedtsége szűk széles 

Koordináció utasítási lánc speciális koordináció 

Állások betöltése 

Munkaköri leírás pontos, lehatárolt széles, nincs behatárolva 

- specifikáció a teherbíró-képességet figyelembe 

veszi 
a stressz tűréstől függ 

Kiválasztási rend bizonyítvány szerint általános hajlam, érdeklődés 
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Teljesítmény-kritériumok spéci, eredményorientált általános, fejlődésorientált 

Teljesítmény-értékelés számonkérés a haladás számít 

Képzés és továbbképzés képességfejlesztés szervezet-fejlesztés 

Vezetés 

Vezetési stílus inkább autoriter inkább demokratikus 

Motivációk külső (pl. pénz) belső tényezők 

Klíma strukturált, teljesítményre ösztönöz támogató, fejlődésorientált 

Ellenőrzés   

Sztenderdek hatékonyság általános, elérni kívánt fokozatok 

Ellenőrzés Külső belső 

Teljesítmény-kontroll rendszeres, gyakori nem gyakori 

Súlypont a feladat teljesítése a „végtermék‖ a fontos 

Vizsgáljuk a kapcsolattípusokat a szervezetben (melyek a szervezetek közötti nexusokat is jellemzik). Azért kell 

azonosítanunk az eltérő kapcsolattípusokat, mert ezek egyben konfliktus-lehetőségeket is hordoznak magukban. 

Úgy véljük, hogy a vizsgált szervezetek az alábbi kapcsolattípusok valamelyikébe sorolhatók: 

i. instrumentális kapcsolat-típus  célszerű munkamegosztás, intenzív egymásra-utaltság, racionális operatív 

problémamegoldás jellemzi. 

ii. szocio-emocionális kapcsolattípus  érzelmi kötelékek preferenciája jellemzi. 

iii. hatalmi és függőségi kapcsolattípus  észrevehető manőverek a státus, tekintély, befolyás megtartására, 

ügyes/ügyeskedő játszmák lehetnek a társak között 

iv. tárgyalási kapcsolattípus  erőforrások feletti eltérő mértékű rendelkezés az oka, hogy gyakran alkudozási, 

érdekérvényesítő játszmák zajlanak a tagok között. 

A formális-hatalmi-függőségi kapcsolatok erősen befolyásolják a másik három kapcsolattípus előfordulási 

esélyét a szervezetben, mert a formális kapcsolódások jelölik ki a szervezet kereteit (zárt társadalmi kapcsolat). 

Úgy gondoljuk, hogy a feladat jellege okán a vizsgált szervezetek inkább a ii. és a iv. kapcsolattípusait jelenítik 

meg. 

6.3.3. A vizsgálandó szervezeti szakterületek: 

6.3.3.1. Jogi terület 

A szervezet jogi státusza és annak változása (alapítás, bejegyzések, közhasznúság, kiemelten közhasznúság) 

meghatározó változások, fordulópont lehet. Miben volt változás és mi annak a története? Ki, mikor mit 

változtatott? Van-e jogi „ügy‖, probléma. Szakszerű segítséget kapnak-e, biztosítanak-e maguk számára. Azt 

szeretnénk látni, hogy a szervezetnek vagy a klienseknek van-e szüksége a szekértővel való együttműködésre. 

6.3.3.2. Finanszírozási terület: 

Tudni szeretnénk, hogy voltak-e pénzszerzésre irányuló kampányok a szervezet tevékenységében vagy 

kampányok a szolgáltatás „eladásra‖. (Marketing-tevékenység, PR-munka.) 
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Nyilvántartások, mérlegbeszámolók, ügyvitel, könyvvitel, regisztrálás, ellenőrizhető-e, visszakereshetők-e egy-

egy program adatai. 

Összegezve: A jelentés–esettanulmány kitér tehát 

• a szervezeti-irányítási-szakmai ügyekre 

• a pénzügyi finanszírozási és elszámolási ügyekre 

• a munkaügyi-foglalkoztatási problémákra 

• a jogi háttér ill. egyéb nehézségeikre 

• partnerszervezetekkel való együttműködésre a pénzadományozók (minisztériumok,önkormányzat, vállalatok, 

magánszemélyek) és a nem pénzt adományozók körére 

• Az érintettek által képviselt és követett értékek feltárására, 

• az átláthatóság, transzparencia kérdéseire. 

6.4. A szervezeti evaluáció szerepéről 

A fenti fejezetben leírtuk, hogy milyen mérhető változókat célszerű az értékelésben felhasználni, s milyen 

mérési eljárásokat alkalmazunk. A mellékletben található adatlap részletesen tartalmazza a legfontosabb 

adatkéréseket. Természetesen tapintatosan kezeltük az adatgyűjtési „ kényszert‖, mert a szervezetek nem 

szívesen tárják a nyilvánosság elé forrásaikat és a felhasználás módját. 

6.4.1. Az értékelés haszna 

Úgy véljük, hogy a közpénzek felhasználásának transzparenciája elemi követelmény minden szervezettel 

szemben, melyek bármilyen állami pénzt használnak fel. Főként a drogmegelőző programokat finanszírozónak 

kell látnia, milyen szervezetek tudják legjobban teljesíteni a meghirdetett programokat, s milyen csatornákat kell 

lezárni vagy éppen megnyitni, ha a jó együttműködést és a hatásos drogprevenciót akarja támogatni. Láttatni 

szeretnénk a vizsgált szerveztek erősségeit és gyengeségeit és a program konstrukciós előnyeit és hátrányait 

egyaránt. 

Elöljáróban megjegyezzük, hogy a végkövetkeztetések megalapozottsága érdekében úgy kezeljük és elemezzük 

az összegyűjtött minőségi és mennyiségi információkat, hogy pontosan nyomon lehessen követni az értékelés 

menetét. Megjelöljük a forrásokat, bár a szervezetek nevét nem hozzuk nyilvánosságra. Ez nem befolyásolja 

érvényes és megbízható következtetések levonását. A szerveztek kiválasztását a drogprevenciós programok 

evaluációját végző kutatócsoport kezdeményezte, s csak azokat kérdeztük meg, akik egyetértettek az 

értékeléssel és válaszoltak az esettanulmányok elkészítéséhez szükséges kérdésekre. A vizsgált hat szervezet 

nem mind nonprofit szervezet volt, két betéti társaság és egy önkormányzathoz kapcsolódó szolgálat (szervezet) 

is volt köztük. 

6.4.2. A vizsgálat célja 

Az evaluáció ebben a tanulmányban a szervezetek működésének értékelő szociológiai vizsgálatát jelenti. Arra 

vállalkoztunk, hogy vizsgálatunkkal kiegészítjük a drogprevenciós programok evaluációját azzal, hogy a 

programok megvalósítására vállalkozó szakemberek, teamek együttműködésének kereteit írjuk le. Kutatásunk 

egyszerű szervezet-szociológiai elemzés és nem a gazdálkodás, működés törvényességének, átvilágító – 

esetleges szankciókat javasló – vizsgálat. 

A 2003-2004-es tanévben végzett tevékenységet vizsgált az evaluációs felmérés, s ehhez kapcsolódik az alábbi 

vizsgálat, a szervezetekre irányuló rész is. 

Azt szeretnénk láttatni, milyenek a programban részvevő szervezetek. Az, hogy rendelkeznek-e a szükséges 

szakmai kompetenciával, nem kérdés, mert ennek vizsgálata a programba való bekerülés szűrőjén 

„automatikusan‖ eldől. Vagyis, azok, akik a drogprevenciós szolgáltatások piacán egyáltalán megjelenhetnek, 

szakmailag ellenőrizettek. 
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A szervezeti elemzés célja inkább az, vajon ezek a kicsi szervezetek milyen eszközökkel biztosítják a 

mindennapi tevékenységükben a folyamatos szakmai minőséget, miként tudnak megfelelni a szakmai 

előírásoknak – kimondottan a drogprevenció megvalósítását illetően – és a gazdálkodás szabályait és a 

működésükre vonatkozó egyéb előírásokat hogyan tartják be miközben természetesen erőfeszítéseket jelent 

számukra a szakmai megfelelés. A mindennapi tevékenységre vagyunk kíváncsiak, a szervezeti tagok között 

kialakult szakmai együttműködés hatásosságát vizsgáljuk. A kis szervezetek önmaguk alakítják ki a kooperációs 

kereteket, ezek vagy segítik, vagy nem a fő tevékenység – esetünkben a drogprevenció – minél hatékonyabb, 

eredményesebb kivitelezését. 

6.4.3. A vizsgálat további szempontjai 

A (kis) szervezetek vizsgálata, értékelése három szempontból értelmes: 

A. Tudnak-e olyan szolgáltatást nyújtani, hogy a szervezet a pályázati piacon továbbra is eredményesen 

szerepeljen, vagyis megmaradjon. Mérhetők-e szakmai eredmények, melyek igazolják a szervezet szakmai 

tevékenységét. 

B. A szervezetek közjószágot állítanak elő közpénzekből. Szigorú rendben kell a közjószág előállítására 

fordított közpénzek felhasználásáról elszámolni. 

C. A személytelenség fontos mozzanata a szervezeti tevékenységnek: Kérdés, hogy az adott kis-szervezet 

személyi feltételeitől eltekinthetünk-e, s a szakemberek kicserélhetők-e a program során vagy ezek tipikusan 

egyes személyek teljesítményéhez köthetők. 

A vizsgált szervezetek a fenti követelményeket erősen igyekeznek érvényesíteni a tevékenység során. A 

vezetők, a tevékenységért felelős irányítók a szervezetek kooperációs rendjét figyelembe véve, a szándékok 

megvalósítása érdekében alakítják ki, ennek formálisan is igyekeznek érvényt szerezni (vannak tudható, leírt 

belső szabályok). 

Vizsgálódásunk feltételezése: a kicsi szervezetek a rájuk jellemző kevéssé formalizálható együttműködési 

szabályokat éppen amiatt, mert meglehetősen kicsik, a hétköznapi érintkezési módok szerint, nagyon 

személyhez kötötten használják és a szervezeti forma csak egy jó és célszerű eszköz ahhoz, hogy a szervezetek 

tagjai a szervezetet magát elsajátítsák és saját ambícióik, személyes céljaik megvalósítására használják fel. 

Két megjegyzést fűzünk ehhez: 

Az egyik a szervezetek méretére vonatkozó állításunkkal, a másik a szervezeti poszt személyes kisajátításával 

kapcsolatos. A vizsgált szervezetekben a tagok száma tíz fő alatt van, vagyis olyan kicsik, hogy 

szociálpszichológiai értelemben is kis-csoportnak kellene neveznünk ezeket. Szervezetelemzési illetve 

szervezetszociológiai értelemben szabad szemmel alig látható mikro-szervezetek, ám jogi értelemben 

működésük formalizált. Létezik a tagokból álló, kifelé szabályokkal korlátozott zárt társadalmi kapcsolat, mely 

kapcsolatoknak van belső rendje, s ennek a tagok érvényt is szereznek. Bármilyen kicsik is és hétköznapi 

értelemben talán túlzásnak tűnik, mégis szervezetként beszélünk a vizsgált kiscsoportokról. A vizsgált 

kisszervezetek nem egyneműek a működésük jogi formáját tekintve. Korábbi vizsgálatunkban5 olyan 

alapítványokkal és egyesületekkel foglalkoztunk, pontosabban csak olyan szervezeteket vontunk be az 

értékelésbe, amelyek a nonprofit működés egységes szabályai szerint voltak értékelhetők. Most azonban – 

részben a pályázati rendből adódóan – sokféle kisszervezet vett részt a programban, s a szolgáltató 

tevékenységre nem csak a nonprofit/civil szférába sorolt egységek vállalkozhattak, hanem kisebb vállalkozások 

és települési önkormányzathoz kapcsolódó kisszervezetek is. Ilyen értelemben nehezebb az értékelést elvégezni, 

hiszen egymástól eltérő logika szerint mérhető egy civil szervezet és egy piaci vállalkozás sikeressége. Az 

előbbi kvalitatív ismérvek szerint – a cél, közcél teljesítésének hatását, a hatékony kooperációs módokat, a 

szakmai kritériumok érvényesülését vizsgálja, a piaci szervezet hatékonyságát nem szokásos más szempontok 

szerint mérni, mint a piaci profit nagyságával. Az elemzésben arra fogjuk felhívni a figyelmet, hogy a formai 

heterogenitás ellenére lehetséges a szervezeti eredményesség minőségi szempontok szerinti vizsgálata. 

A másik szempont – a személyhez kötöttség – részben összefügg a szervezeti méretével és a tevékenységével: a 

szakember a szakmai témában dominálja a tevékenységet. A személyes szakmai kompetencia érvényesítése nem 

fér össze sem a bürokratikus sem a kiemelten személyre figyelő interperszonális megoldásokkal. Ez pedig 

magától értetődően autoriter és/vagy központosított team-munka-szervezeti keretek kialakítását eredményezi. 

                                                           
5 ld Addiktológia 2002. áprilisi száma 
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6.5. A piaci szervezetek – betéti társaságok 

Az ISM, majd az OM-GYISM 2000 óta minden évben kiír drogprevenciós pályázatokat iskoláknak. Erre az 

általános- és középiskolák pályázhatnak egy szakmai szervezettel. A szakmai szervezet felügyeletével oldják 

meg ezek az iskolák a diákfoglalkozásokat, a tanárok felkészítését, érzékenyítését, amit minden szakmai 

szervezet másképpen – saját maga által kidolgozott vagy átvett program szerint – valósít meg. Az alább 

bemutatott két ilyen piaci szervezet, betéti társaság ilyen szolgáltatást végez. Az egyik egy kész programot 

szolgáltat, a másik maga fejlesztett, adaptált egy amerikai programot. 

6.6. „A”Bt. 

6.6.1. Történeti háttér 

A kisszervezet tulajdonosa jellemzően az önfoglalkoztatók körébe sorolható. Szakmai pályája során tanárból lett 

addiktológus majd közoktatási szakértő. Miután világossá vált számára a drogprobléma súlyossága és az azt 

övező tájékozatlanság mind a szülők mind a tanárok körében, szakmai érdeklődését és ambícióját jól szolgálta, 

hogy betéti társaságot alapítván lehetővé vált számára, hogy az iskolákat kevéssé megterhelő formában 

tanácsadó szakértőként dolgozzon főképp az iskolaigazgatókkal. 1999 óta rendszeresen szakértő. Ez a munka 

nyitotta meg az utat afelé, hogy részt vegyen az iskolai drogprevenciós programok végrehajtásában. Segített 

ebben az, hogy közben addiktiológiai szakirányú továbbképzést is elvégzett, s az igazgatókkal kialakított jó 

kapcsolata révén viszonylag könnyen talált olyan együttműködő iskolákat, melyek az ő szakmai programjának 

megvalósítását választották, s az ő általa készített program ill. pályázat szerint nyertek el pénzt a 

minisztériumtól. 

6.6.2. A szolgáltatási feladat 

A kérdezett olyan pályázati konstrukcióban vett részt a programban, melyben nem a bt volt a közvetlen pályázó, 

hanem programot dolgozott ki, melyet akkreditálás után megvalósítandó programként – ajánlásra – egy listából 

választhattak azok az iskolák, melyek a drogprevenció valamely formájának megvalósításához pályáztak a 

minisztérium (GYISM) által meghirdetett pályázati pénzre. Az elnyert összeg attól függ, mennyi gyerek, 

pedagógus és esetleg szülő vesz részt a programban. A néhány százezertől több százezerig, millióig terjed ez az 

összeg. Az, hogy a programgazda aztán mennyiért valósítja meg végül a szolgáltatást, piaci alku függvénye. 

A rendszer működési logikája szerint annyi iskolában dolgoznak a programgazdák, ahány iskola az ő 

programjukat választotta. Ha sok iskola választja ezt a Betéti társaságot, akkor sok lesz a munkájuk, ha nem, 

akkor kevesebb. A vizsgált tanévben 6-9 iskolában dolgoztak, utána csak 1-2 helyen. A program kitalálói elvileg 

„személytelenül‖ szerepelnek a minisztériumi akkreditációs listán, ám a gyakorlatban úgy működik, hogy az 

iskolák megkeresik a szolgáltatás kidolgozóját és az ő általa megírt pályázati szöveget adják be, az ő 

kalkulációjukat fogadják el. 

6.6.3. Szervezet – személyek: A szakmai háttér 

A kérdezett – a bt tulajdonosa férje a társtulajdonos – agilis, ambiciózus, meggyőző kommunikációs erővel bír, 

aki el tudja hitetni, hogy szakmai kompetenciája megkérdőjelezhetetlen: Határozott, világos fogalmakat használ, 

nyíltan és egyenesen beszél, a szakmai nehézségeket jól ismeri, tanári tapasztalatából tudja, hogyan lehet az 

iskolákban eligazodni és hitelesen képviselni álláspontját. Szaktudását tevékenysége és sokszínű aktivitása is 

igazolni látszik: 

6.6.3.1. A program szakmai jellemzői 

Egy dunántúli városban él, ahol házastársa némileg rokon szakterületen, az ifjúságvédelem területén dolgozik. 

Mivel a városban rajta kívül nincs pedagógus, aki a drogprevenciós ügyekben illetékes lenne, ő vállalta, 

hogy  kidolgozza a programot, melynek célja megfelelő önismereti tudás birtokába juttatni az általános iskolás, 

felső tagozatos  tanulókat - saját képességeik felismerése, pozitív, egészséges önkép kialakítása érdekében. A 

tréning és interaktív foglalkozás tematikájából kiolvasható, hogy a kérdezett addiktológus az önismeret 

megerősítését és a konfliktusok felismerését és kezelését tartja az adott korosztály számára a hatékony 

drogmegelőzés célszerű eszközének. 

A program sajátossága, hogy nem csak a tanulókkal foglalkozik, hanem a program szolgáltatása a tanári 

foglalkozás és a szülőkkel való kapcsolatfelvétel is. A program egészségfejlesztő, önismereti foglalkozás az 



 17. témakör: Nonprofit szervezetek 

és az értékelés 
 

 282  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

általános iskola 5., 6., 7., 8. osztályában tanuló diákoknak osztályfőnöki órák, illetve tanórán kívüli foglalkozás 

keretében. A foglalkozásokon főként önismereti, képességfejlesztő tréningek, cooping technikák elsajátítása 

szerepelnek. 

• A célpopuláció specifikuma: Az üdülőhelyen a nyári idényben a diákok, s az ott szerfogyasztó fiatalok 

száma jelentősen megnő. A 13 - 14 éves gyerekek rendszeres diszkólátogatók ebben az időszakban. Az 

önismeret-fejlesztés, a szerek használatának veszélyeiről szóló foglalkozásokat ezért tartjuk kiemelten fontos 

feladatnak. 

• A foglalkozásokon elérendő pedagógiai cél: - Ismeretek önmagunkról, - Problémamegoldó technikák 

elsajátítása - Tudják, hogy mi szükséges a testi-lelki egészség megóvásához - Tudják, hogy mi a jó és 

hasznos, mely szerek károsítják szervezetünket - Tudjanak nemet mondani a számukra káros dolgokra, s 

mindezt úgy, hogy ne érezzék kudarcnak a lemondást.     

• Önismeret-fejlesztés céljai: Az egészséges önkép, személyiség kialakulásának fontos állomása ez a kor. A 

kortárs és médiahatások befolyásoló ereje nagy, a mintakövetés rossz döntéseket hozhat. A 

személyiségfejlesztés ezért kiemelten fontos. A foglalkozások formája: interaktív foglalkozás, 

képességfejlesztő elemek, önismereti tréning elemek. 

• A káros szerek kipróbálásának, fogyasztásuk veszélyeinek megismertetése előadás formájában. A szerek és 

hatásaik ismerete, a korosztály érettségének megfelelő formában való átadása segítheti a tisztánlátást, a 

konfliktushelyzet felismerését, az elutasító magatartás kialakulását. 

• Konfliktuskezelés  A konfliktushelyzetek, szituációk felismerése, a jó minták megismerése, elsajátítása 

segítheti az elutasító magatartás kialakulását. (interaktív foglalkozás, képességfejlesztő elemek, cooping 

technikák) 

6.6.4. A munkavégzés, szervezés 

A kérdezett egy-egy szolgáltatást előre megtervez, s ha kell, teljes napot is igénybe veszik az iskolák: tréninget 

tart az iskolásoknak, konzultációt a pedagógusoknak és tájékoztatást a szülőknek is. Ez részben szervezési 

kérdés, van, amikor nem sűrűsödik egy napra sok foglalkozás. A bt szakértési feladatokat is ellát, nem kizárólag 

a drogmegelőzési programok „tartják életben‖. 

6.6.5. Munkaügyi háttér 

A Bt kapcsolatai a kérdezett személyes kapcsolatai is egyben. A szakmai tevékenység eddigi leírása nem tért ki 

arra, hogy hányan is dolgoznak együtt? A tevékenység természetesen nem egyszemélyes, hanem szükség esetén 

alkalmi szerződéssel „rendszeresen‖ 5-6 fő dolgozik az iskolai programokban. Ezek közül egyetlen, aki csak 

kisegít, adminisztrál, a többiek mind magasan kvalifikált szakemberek: egy orvos, két pszichológus, 2 

addiktológus, egy szociális munkás és rendőrségi bűnmegelőzési munkatárs is van a csoportban. Az ő számukra 

a bt által felkínált együttműködés a főálláson kívüli megbízásos szerződés keretében végzett munka, 

mellékmunka. 

6.6.6. A szervezeti kooperációk 

Mint említettük, a tevékenység hatóköre elsősorban a város, bár a környező nagyobb községek is igényt tartanak 

a szolgáltatásokra. Mivel a fiatalokat – középiskolásokat – is nagyon vonzó üdülőövezet is van a város 

közelében, a bűnmegelőzési – ifjúságvédelmi funkciók is előtérbe kerültek a kérdezett pedagógiai 

munkásságában. Ő lett a Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának elnöke és egyben ügyvezető az Városi 

Áldozatvédelmi Civil Irodában is. Mindkét funkció a területi önkormányzat igazgatási rendjébe tartozik. Ez 

utóbbi szervezet és funkció formálisan független a bt drogmegelőzési szakmai szolgáltatásaitól. A személy 

azonban összeköti ezeket egymással és a helyi köz(ös)ségi szerveződésekkel. A Civil Iroda a rendőrség szakmai 

és anyagi támogatásából tartható fenn. A kérdezett félállású alkalmazott itt, s szakmai tevékenysége számos 

ponton érintkezik a másik programmal. A Civil Iroda munkáját egy alapítvány segíti, melyre a rendőrségi 

költségvetésből évente 2 millió Ft jut, melyet bűnmegelőzésre, áldozatvédelemre, ismeretterjesztő kiállítások 

rendezésére és szállítására fordítanak. Ez a kiállítás mint rendszeres „természetbeni támogatás‖ része a 

drogprevenciós programok tájékoztató moduljának. 

6.6.7. Infrastruktúra 
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A kérdezett kis-szervezet infrastruktúrája részben azonos a bt-tulajdonos háztartásának infrastruktúrájával, mert 

a székhely a lakása. Ám szükség esetén igénybe veszi a részmunkaidős alkalmazotti munkahelyén is a 

szükséges eszközöket, bár a munkához nem kell különösebb feltétel, a telefon, a fax, telefon, szélessávú 

internet, személygépkocsi rendelkezésre áll. 

6.6.8. Szerződések, bevételek 

Az iskolákkal szerződéses viszonyban állnak a program végeztéig és számlát ad a bt, majd további 

szerződéseket köt a többi szakemberrel. Azt tudtuk meg, hogy a szolgáltatások óradíja viszonylag szerény (5000 

Ft), de szükség van az utazások költségtérítésére is, amiről meg is lehet alkudni, illetve lehet úgy szervezni a 

kiszállásokat, hogy ez ne legyen pazarlóan költséges. 

Összegezve: A kisszervezet a szakértőnek mint önfoglalkoztatónak biztosít formális hátteret, a tevékenység 

üzleti alapon vállalt szakmai szolgáltatás. Egyértelmű, hogy a szervezet itt a jövedelem-elszámolás eszközeként 

használt, jogi, számviteli szempontból létezik, de valóságban nincs, mert csak szerződések és elszámolások 

vannak. A szakmai kontroll részben a szakemberek valódi együttműködéséből származik, hogy ők jól ismerik 

egymás szakmai kvalitásait, s a programot külső, részben pedig az erre szakosodott szervezet akkreditálja, 

vagyis a minőséget szavatolja. Szervezeti folyamatokról beszélni a leírt esetben értelmetlen. 

6.7. „B” Bt 

6.7.1. Történeti háttér 

A betéti társaságot 1996-ban jegyezték be a Fővárosi Cégbíróságon, de a tulajdonos és munkatársainak a 

tevékenysége korábbra nyúlik vissza. A kérdezett 1992-óta dolgozott az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó 

Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottságnak (KTB). Úgy került velük kapcsolatba, hogy szükségük volt egy angolul 

tudó tanárra, aki akkoriban egy fővárosi gimnáziumban tanított. 

A Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottságnak azért volt szüksége angolul tudó pedagógusra, mert képzéssorozatot 

tartottak az Amerikai Nagykövetség Tájékoztatási Hivatala (USIS) segítségével az akkor már működő 

szakembereknek. Vagyis a kormány részéről a KTB és a USIS működött együtt egy kormányközi 

megállapodással, amely keretében előadásokat tartottak egy amerikai tréner segítségével. Az amerikai tréner 

mellé kerestek egy tanárt, aki ért a dolog pedagógiai részéhez és angolul is tud, így került ő ebbe a társaságba. 

Akkor még csak két drogambulancia volt Magyarországon - a szegedi, ill. a pesti-, az itt dolgozó 

szakembereknek, valamint az ÁNTSZ-ekben, a rendőrségnél dolgozóknak, újságíróknak tartottak képzést, kb. 

30 embernek. Ezek a tréningek ismétlődtek évről évre, ugyanaz a csoport dolgozott együtt. A kérdezett ezeken a 

tréningeken az amerikai trénernek segített a szakértői csoportot működtetni, összekötő volt az amerikaiak és a 

magyarok között. 

6.7.2. Szervezet – személy: A szakmai háttér 

Ezzel a témával úgy ismerkedett meg az alapító, hogy gyakorlatilag semmilyen előzetes ismeretei nem voltak a 

kábítószer-megelőzésről. Ekkor sem elsősorban a téma kezdte el érdekelni, hanem a pedagógiai módszer, amit 

alkalmaztak a tréningeken. Ez egy interaktív (kölcsönösen egymásra ható), munkaközösségben végzett, 

tapasztalatokra alapozott tanulási- tanítási módszer, amit ők is alkalmaznak a tréningjeiken. Lényege, hogy a 

nevelő az információátadás helyett az előmozdító, támogató csoporttag szerepében segít a többieknek a 

kölcsönös és mindig önkéntes részvételen alapuló kommunikáció során felfedezni, kibontani a 

személyiségfejlesztés egy-egy lépését. 

A cég trénereinek a szakmai háttere (a trénerek alapvégzettsége): többségük pedagógiai végzettségű van 

(családpedagógus, szociálpedagógus, iskolapszichológus, szaktanár) van közöttük: addiktológus, mentálhigiénét 

végzett szakember,védőnő, felsőfokú végzettségű egészségügyi dolgozó. 

6.7.3. A program kidolgozása - mérések 

Minden évben volt 2-3 ilyen tréning, így kezdett összeszokni ez a csoport. Amikor már negyedik alkalommal 

találkoztak, felmerült a csoportban az a gondolat, hogy készítenek egy helyzetfelmérést arról, hogy mi 

tapasztalható Magyarországon az elsődleges prevenció szintjén. Megyénként feltérképezték az országot és 

kiderült, hogy nincs magyar prevenciós program.  Úgy látták, hogy bár hasznos dolog a külföldiektől tanulni,- 
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akkor kezdtek bejönni Magyarországra a német, ill. az amerikai drogprevenciós programok, pl. a Dada-, a 

Kölni-program-, mégis ezek mind idegen programok. 

Az egyik következő műhelymunkán, ahová még mindig jöttek amerikai trénerek, ez a magyar csoport 

összeállított egy általa elképzelt iskolai prevenciós programot. Ez az anyag a kérdezettre maradt, amiből ő 

szerkesztette meg az Életvezetési ismeretek és készségek című tanári kézikönyvet 5-8. osztályos nevelők 

számára. 

Amikor elkészült ez a tanári kézikönyv, akkor még mindig úgy tartották a tanárfelkészítő műhelymunkákat, 

hogy jöttek az amerikai trénerek és segítettek. 1994-ben Keszthelyen tartottak műhelymunkát – volt az ország 

keleti részéből és a Dunántúlról érkezők számára 1-1 csoport-, ahol 70 pedagógust készítettek fel arra, hogy 

bevezessék ezt a programot az iskoláikban kísérleti jelleggel. Ez egy 10-12 órás osztályfőnöki órára 

beilleszthető blokk. Azért tervezték 12 órára, hogy legyen lehetőség még az aktuális teendők lebonyolítására is 

(az éves osztályfőnöki órák száma kb. 32-33). 

Mivel a NAT ekkor volt készülőben, a tanárnő nagyon ügyelt a könyv összeállításakor, hogy a 

követelményrendszert és a célokat tekintve összhangban legyen a program a NAT műveltségterületeivel. A célja 

az volt, hogy gond nélkül beilleszthető legyen ne csak az osztályfőnöki óra, hanem a kapcsolódó szakórák 

tananyagába. Miután 1994-ben felkészítette a tanárnő ezt a 70, az ország különböző területeiről érkező tanárt 

Keszthelyen, ezután került sor e program kísérleti bevezetésére az ő iskoláikban osztályfőnöki órák keretében, 

12 órás blokkban. 

6.7.3.1. A kész program próbái és értékelése 

Már az 1994/95-ös tanévben elindult ennek a programnak egy kísérleti méréssorozata, a pedagógiai hatékonyság 

mérése. Arra voltak kíváncsiak, hogy a Keszthelyen felkészített tanárok csoportjaiban hogyan működik a 

program. Az eredeti elképzelésnek megfelelően az első év a mérőeszközök bemérésének éve volt, készítettek 

egy elő- és egy utótesztet, majd megnézték, hogy melyik kérdés mér, ill. melyik nem. A következő 4 tanévben 

pedig elkezdték a tényleges méréseket azokban az 5., 6., 7., 8. osztályokban, amelyekben a Keszthelyen 

felkészített tanárok végigcsinálták ezt a programot. 

Az attitűdvizsgálat során azt figyelték, hogy a négy év alatt hogyan változott a programban résztvevő gyerekek 

magatartása, de természetesen az ismeretekre is rákérdeztek. 

A méréssorozat eredménye az lett, hogy a program működik, úgy ahogy van, a gyerekek ismeretei jelentős 

mértékben bővültek, az attitűdjük is formálódott, de a magatartásváltozáshoz ez a négy év nem volt elég, vagyis 

a magatartásban nem volt jelentős változás. Ebben a korban kezdenek el kísérletezni és ez sajnos jelentős 

mértékben nem csökkent. 

Ebből azt a következtetést vonták le, hogy ki kell terjeszteni a programot, még korábban kell kezdeni és még 

tovább kell tartani. Ezért azokból a kollégákból, akik még a kezdő csoportban benne voltak, vagy aktívan 

gyakorolták a programot, összejött egy 20 fős csoport és kidolgozták az óvodai, valamint az alsó tagozatos 

tanári kézikönyv két kötetét. Ezek az újabb kézikönyvek még a mérési időszak alatt (1997-98-ban) készültek el. 

6.7.4. Kiegészítő szolgáltatások 

Készítettek tantervet, óravázlatokat; minden tanári kézikönyvben van egy ideális tanmenet, ami 5 témakörből6 

áll, és a témakörökhöz 2-3 téma csatlakozik. A kérdezett nagyon jelentősnek tartja, hogy ez nem egy amerikai, 

hanem egy magyar program, amely a magyar iskolarendszer sajátosságaihoz igazodik. 

Így már létezett óvodás kortól 14 éves korig tanári kézikönyv, majd a folytatásra 2001-ben került sor, amikor a 

tanárnő elkészítette a középiskolai tanári kézikönyvet. Ennek már megváltoztatta a szerkezetét, mert kiderült, 

hogy a középiskolai tanárok nem szeretik a kötött dolgokat, ezért címszavakat választott, – míg a korábbi 

kézikönyvekben megtartották az 5 témakört és a foglalkozásokat – , van amihez tartozik foglalkozásvázlat, van 

ahol csak egy-egy gyűjtés található. Ez alapján a saját ízlése és saját csoportja szerint tudja a tanár összeállítani a 

foglalkozást. 

Az 1995 óta tartó tréningeken arra készítik fel a tanárokat, hogyan kell ezeket a foglalkozásokat levezetni, 

hiszen attól hogy valaki elolvassa ezeket a kézikönyveket, még nem biztos, hogy meg tudja tartani a 

                                                           
6 A témakörök a következők: 1. Önismeret, 2. Én és a helyem a környezetemben, 3. Egészséges és biztonságos élet, 4. Veszélyeztető 
tényezők, 5. Óvd és védd magad!; 
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foglalkozást, különösen nem interaktív módon. (Ezt a méréssorozatot és a program kísérleti bevezetését a 

Mentálhigiénés Programiroda támogatta anyagilag, de ez csak négy évig működött, egy kormányzati ciklus 

alatt, majd utána megszűnt.) 1995 őszén még volt egy trénerképző – ez volt az utolsó alkalom, ahol még az 

amerikaiak besegítettek –, erre a trénerképzőre abból a 70 emberből hívott a tanárnő kollégákat, akik 1994-ben 

részt vettek a legelső képzésen, és akik már egy éve a gyerekek között végezték ezt a programot. 

6.7.5. A munkavégzés, szervezés 

Közülük a 20 legjobb tréner lett. Velük kezdett el az alapító dolgozni, 1995-ben még csak úgy, hogy 2-3 

bevezető tréninget tartottak. 1995 őszétől tartják a 4 napos 40 órás tanártovábbképző műhelymunkákat, amelyek 

1999 óta akkreditáltak is (99 előtt nem volt akkreditáció). Bár 1995-ben kezdte el tartani az alapító ezeket a 

tréningeket, de ehhez kellet egy szervezeti keret is, ezért hozta létre 1996-ban a cégét, egy betéti társaságot, 

hogy legyen ennek háttere. Előbb volt tehát a feladat és azután szükség volt egy gazdasági társaságra az 

eladhatóság miatt. Így jött létre a „B‖ Bt sz. Bt. A szervezési rend: betéti társaságok egymás közötti 

munkamegosztása keretszerződésben. (Bővebben a Hierarchia – rend - infrastruktúra alfejezetben.) 

6.7.6. A szervezeti kooperációk 

Amikor elkezdték ezt a programot tréningeken tanítani, gyakorlatilag egy igazán jelentősebb program kezdett el 

működni Magyarországon, a Schef Hungary Alapítvány programja volt. Ők hasonló tanárképzéseket tartottak, 

de az egy amerikai program, és a vezetőjük, Dévai Margit nem tanár, hanem pszichológus. Ez az alapítvány 

tartott hasonló megelőzési programokat tartott, hasonló módszerrel; az alapítvány programjának címe: 

Egészséget testben, lélekben. Ezzel a programmal, ill. a Dada-programmal indult egy időben az ő Életvezetési 

ismeretek és készségek nevű programjuk. A Mentálhigiénés Programiroda mind a két programot népszerűsítette, 

ami azt jelentette, hogy gyakran együtt mentek bemutatkozó előadásokat tartani vidékre.  Megszűnt az 

együttműködés az amerikai alapítvánnyal, mert úgy vélték, hogy  a „B‖ Bt sz. Bt által alapított egy magyar 

viszonyokra adaptált program és ez a sajátjuk, ezt kínálják. Verseny sem alakult ki közöttük – vélik, mert 

megfértek egymás mellett. 

 Azóta végképp nem hallanak egymásról, mert pillanatnyilag elfér minden program a palettán,- a tanárnő 

megítélése szerint-, hiszen kevés az ilyen jellegű program. Az alapító ismeretei szerint nincs is más magyar 

program ma Magyarországon. Talán azért is az ő programjuk a népszerűbb, mert magyar szakértők állították 

össze, magyar kulturális sajátosságokra, a magyar iskolarendszerre épül. Ezért nem akartak egy amerikai, vagy 

német programot átvenni, hiszen azok más a kulturális háttérre épülnek. Az ő programjuk is egy iskolai alapú 

személyiségfejlesztő program, amelyen belül a cél a szenvedélybetegségek megelőzése, a gyerekek olyan 

készségekkel való felruházása, amely birtokában lesz céljuk, tudnak dönteni, és az érdeklődésük hasznos 

területre fordul. 

Nincs olyan szervezet, amellyel együttműködnek. A „B‖ Bt. szerepel ezen a szakértői listán, amelyről az iskolák 

választhatnak partnert. 2000 óta az egyik legnagyobb szakmai szervezetként vesznek részt ebben a munkában. 

Ebben az értelemben működnek együtt a minisztériumokkal és iskolákkal, évente kb. 100-180 iskolával (2003-

04-ben 102 iskolával). 

Ennek a programnak a fejlesztésére létrehoztak egy alapítványt. Az alapítványi keret teszi lehetővé az 

Életvezetési program terjesztését, a tanári kézikönyvek kiadását,  de más, idegen alapítvánnyal, egyesülettel nem 

működnek együtt, hiszen erre nincs szükség. 

6.7.7. Szakszerűség, hatékonyság: 

A programot akkor alapították, amikor akkreditáltatni kellett, a „B‖ Bt lett az indítási engedély birtokosa. 

Természetesen volt korábbi tapasztalata, hiszen már legalább 50 tréninget tartottak, amikor sor került az 

akkreditációra. 1995 novemberében kezdték el az első 4 napos műhelymunkákon terjeszteni az Életvezetési 

programot, azóta 253 alkalommal tartottak 4 napos tréninget, kb. 7500 tanár ismeri már ezt a programot. 

Ennek az Életvezetési programnak már elkezdődött a folytatása, amely minden szenvedélybetegségről szól. 

Benne van a dohányzás, az alkoholfogyasztás, minden drog, a viselkedési addikció, általában szól a 

szenvedélybetegségek megelőzéséről. A folytatásban, amely 2000-ben kezdődött el, csak a dohányzás 

megelőzésére koncentráltak. Ebben a sorozatban mind a 14 készségfejlesztési területtel törődnek, de a 

dohányzás megelőzési programban a 2. legfontosabb készséget kiemelték; a kritikai gondolkodás, az önálló 

véleményalkotás fejlesztését. 
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E program címe: Véleményem szerint… Ennek a programnak is elkészült az önálló tanári kézikönyve. Ennek a 

Véleményem szerint… nevű programnak is van már folytatása, amely 2001-ben kezdődött el, és amelynek a 

címe: Úgy gondolom… Ez is a dohányzás megelőzésével foglalkozik és tanárfejlesztő munka, de az a 

különlegessége, hogy nemcsak a tanárokra irányul a felkészítés, hanem a gyerekekre is. A tanárok felkészítése 

táborban történik. A megelőzés alternatív módszereire koncentrálnak, a tanárt egy 3 napos műhelymunkán 

készítik fel, majd ezt követi a tanultak átültetése a gyakorlatba, hiszen utána közösen táboroznak a gyerekekkel, 

így azonnal ki tudják próbálni a képzésen tanultakat. Erre az Úgy gondolom… programra jelentkezésnek van 

egy feltétele, a Véleményem szerint… program elvégzése. Ilyen módon van már előképzettsége a jelentkező 

kollégának, ezt a tudást bővítik a táborban, majd ki is próbálják a gyakorlatban, ott a táborban. (A Véleményem 

szerint… nevű programnak nincs feltétele, de többnyire olyan tanárok jelentkeznek, akik már elvégezték az 

Életvezetési ismereteket.) 

1997 óta az alapító tart egy önismereti programot, tehát cégének van egy más jellegű programja is, amely címe: 

Énünk alapjai. Ez egy amerikai pszichológus által kidolgozott önismereti program, amely trénerképzőjét az 

alapító az USA-ban végezte el. Ez eredetileg csak egy 9 órát átfogó anyag, de mivel ennyit nem lehetett volna 

akkreditáltatni, ezért azt az alapító kiegészítette kommunikációs készségfejlesztéssel, konfliktuskezeléssel, és 

így lett belőle az Énünk alapjai elnevezésű 30 órás program. A cég programjai között 2003 óta van egy 

környezetvédelemmel foglalkozó program is, a Környezetvédelmi ismeretek és környezettudatos magatartás. 

Jelenleg a „B‖ Bt sz. Bt-nek 5 programja van, közülük 3 foglalkozik a drogprevencióval (az Életvezetési 

ismeretek és készségek, amely 40 órás - 4 napos tréning; a Véleményem szerint…, amely 30 órás, 3 napos 

tréning; és az Úgy gondolom, hogy…, amely 60 órás, 6 napos akkreditált program), 1 program a 

környezetvédelemmel, 1 pedig az önismerettel. 

6.7.8. Hierarchia - rend – infrastruktúra 

Egyértelműen minden irányítás a kérdezett vezető-tulajdonoshoz kötődik, aki hatalmas szervezői tudással 

rendelkezik. Hozzá kötődnek a programok és a trénergárda összetartása is. A trénerei egy részének van 

főállásban végzett munkája, többségük iskolában dolgozik, de vannak olyanok is, akik már otthagyták a korábbi 

munkahelyüket, hogy a tanárnővel el tudjanak menni tréningeket tartani. Hierarchia nincs, szerződések szerint 

működnek együtt a kisvállalkozások. 

Nekik is van betéti társaságuk, ilyen módon a 2. sz. Bt. más Bt-kel alvállalkozói viszonyban működik együtt. 

Keretszerződéseket kötnek egymással. Az is írásba van foglalva, hogy ha valamelyik tréner szervez egy 

csoportot, akkor az az illető jön trénernek, és ő választja ki a harmadik trénert. Az is pontosan rögzített, hogy 

kinek mi a feladata a tréningen. Az anyagi oldala pedig nagyon egyszerű, mert egymásnak számláznak. Ugyan 

írásban nem rögzített, hogy kinek a kezében van az irányítás, de az alapító ismertetése szerint egyértelműen ő a 

mozgatórugója ennek a csapatnak, ő hoz meg minden döntést.   

A program jellegéből adódóan nincs szükségük ügyfélfogadó helységre, irodára. Az alapító lakcíme a cég címe 

is egyben, hiszen külön irodát nem lenne érdemes fenntartani. Ügyfélforgalom nincs, csak telefonforgalom. Ha 

van érdeklődés, megrendelés, akkor helyben tartanak tréningeket a jelentkező tantestületeknek az adott 

iskolában, vagy egészség-megőrzési központokban, ÁNTSZ-ekben dolgozóknak. Emellett ők is szerveznek 

tréningeket, például egy adott város összes középiskoláját tájékoztatják a programjaikról, a kollégák 

jelentkezését összegyűjtik, keresnek egy iskolát, amelytől tudnak bérelni egy termet, ahol meg lehet tartani a 

tréninget, majd hárman megtartják. Tehát házilagos szervezésben is működik. 

Reklámra nincs igazán szükségük, mert már nagyon sokan ismerik őket. Programismertető leporellóik vannak, 

részben a cégről, részben a programokról külön-külön. Amikor jelentkezési lapot küld a tanárnő egy iskolának, 

akkor mellékel egy programismertetőt, hogy tudják, milyen programra jelentkeztek, és hogy a többi programról 

is kapjanak tájékoztatást. 

Az alapító a saját maga sofőrje, titkárnője, hiszen szinte valamennyi szervezési munkát ő maga végzi. Cége 

infrastrukturális felszereltsége megfelelő, mindennel rendelkezik, amire szükség van egy ilyen jellegű betéti 

társaság működéséhez: egy-egy fax, számítógép, gépkocsi, vezetékes- és mobiltelefon, Internet. 

Önkéntesek nem dolgoznak a cégnél. A trénerei nem beosztottjai, hanem az alvállalkozói, hiszen ők emellett 

elvállalhatnak más megbízást is, hívhatják őket más tréningekre, ha ők máshol is trénerek. A trénereivel 

kapcsolatban a tanárnő két követelményt támaszt: annak a trénerképzőnek az elvégzését, amit ő tartott, és aktív 

gyakorlatot. Nem elég, hogy megvan a trénerképzője valakinek, ha már évek óta nem végzi a programot- sajnos 

ilyen is van-, akkor vele már nem dolgozik együtt. Az a fontos, hogy aktívan gyakorolja a tréner a programot 
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vagy a gyerekek között, vagy a tréningeken. Csak olyanokkal dolgozik a tanárnő, akik a gyakorlatban is 

képzettek, és tréneri előképzettségük is van. 

20 trénere van. Van olyan, aki évente csak 1 alkalommal tart tréninget, de minden évben szervez egy csoportot 

és azon tréner, de megvan a folyamatos gyakorlata, hiszen a gyerekek között csinálja a programot. A 20 tréner 

közül 16 alkalomszerűen, 4 pedig állandóan, főállásban alvállakozóként trénerkedik a „B‖ Bt sz. Bt-nek. 

6.7.9. Szerződések, bevételek 

Természetesen van a cégnek egy könyvelője, aki ugyan külsős, de rendszeres vele a kapcsolat, fix havi költséget 

jelent. Jogászuk nincs, mert nincs rá szükségük. Arra a minimális jogi ismeretre, amire szükségük van a BTK 

továbbadásával kapcsolatban, azt már elsajátították az évek során. 

A Bt. egy gazdasági társaság, nem úgy működik, mint egy alapítvány, így teljesen értelmetlen lenne 

pénzszerzési kampányt folytatniuk, mert nem kapnának pénzt (míg egy alapítvány szerezhet anyagi támogatást). 

Azért akkreditáltak a programjaik, hogy az iskolák a saját továbbtanulási keretükből tudják fizetni. (Minden 

iskola fejkvótát kap a tanárai után az állami költségvetésből, a központi keretből osztják le a továbbtanulási 

keretet. Ebből az iskola befizetheti a tanárait akkreditált továbbképzésekre.) A szolgáltató kiállít a 

résztvevőknek az iskola nevére egy számlát, amelynek 80%-át az iskola fizeti, 20%-át pedig a tanár köteles 

kifizetni. 

A gazdasági társaság előírás szerint könyvel valamint az akkreditáció miatt is szigorú rendet kell tartani: 7 évig 

őrizni kell minden iratot, például ki kapott tanúsítványt, a jelentkezési lapokat is őrizni kell, naplót kell vezetni a 

programokról, egyszóval a dokumentációt kezeli és őrzi a társaság. 

A gazdasági társaságok összehasonlítása 
 

Összehasonlítási szempont: „A” Bt „B” Bt 

Kezdet 1999 1992 

Alapítás 2000 1996 

Szakemberek száma 5-6 fő 5 

Hálózat nagysága, alvállalkozók 5 fő alvállalkozó 20 fő alvállalkozó, akik közül 4 

fővállalkozó is esetenként 

Programok száma 1-2 5 

Hatókör, piac nagysága Helyi, város és vidéke országos 

Kapcsolódó szervezet nincs Alapítvány programfejlesztésre 

Partner-szervezetek Iskolák Iskolák, ANTSZ, Programiroda 

Célcsoport diákok és pedagógusok, szülők diák, pedagógus, tréner 

A képzés témája: drogprevenció drogprevenció, fejlesztés, környezeti 

nevelés 

Kapcsolódó szolgáltatás - Könyvkiadás 

A múlt tanévben végzett 

szolgáltatások száma: 
9 iskolában 102 iskolában 
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Összegezve a gazdasági társaságok működését azt látjuk, hogy mindkettő magasan kvalifikált 

szakembergárdával dolgozik, fő piacukat a jórészt államilag finanszírozott pedagógusképzés, -továbbképzés 

kiszélesedett lehetősége adja, vagyis az a szakmai-jogszabályi kényszer, hogy a pedagógusoknak hétévente részt 

kell venni egy-egy továbbképzésen. Ezek az akkreditált tanfolyamok is a továbbképzési lehetőségek kínálatát 

bővítik. A drogprevenció programjai, tréningjei kiegészíti ezt a kínálatot. A régebben működő társaság úttörő 

ezen a piacon, nemzetközi tapasztalatok hazai meghonosításában vállalt vezető szerepet és tartja is vezető 

pozícióját. A később alapított társaság más stratégia szerint működik. Követő a piacon, igyekszik azt a helyzetet 

kihasználni, hogy a városban, ahol működik nincs hasonló profilú vállalkozás. Mindkettő vezető szerepre tör, 

egyikük egy szűk regionális piacon, a másik országos piacvezető akar lenni/maradni. A régebb óra működő 

társaság nagy professzionális hálózattal rendelkezik, mely kölcsönös/váltakozó vállalkozó-alvállalkozó 

relációban tízszer annyi iskolát ért el, mint a másik. Ez utóbbi partnerei szintén hálózatot képeznek, ám ebben a 

hálózatban egy központ van, a vizsgált „A‖Bt. Az immár országos hatókörű „B‖Bt pozíciójának biztosítékait 

szervezeti-intézményes expanzióval igyekszik megteremteni – alapítvány tétel, akkreditációk, jogok 

megszerzésével, kötelező gyakorlat megszervezése, megkövetelése, egymásra alapuló sorozat-tréningek kínálata 

– ,  míg a kisebb piacra dolgozó társaság alapítója arra építi a vállalkozást, hogy személyes elismertsége és 

szakmai tudása révén személyes bizalmat kap különféle helyi szakmai intézményekben: a betöltött funkciói 

megerősítik tekintélyét a drogprevenció területén. Mindkét társaság működésében jól látható a pedagógus-

szakmai elkötelezettség, igényes szolgáltatói attitűd. Emellett az is nyilvánvaló, hogy a nagyobb szervezet 

tudatos előrelátással, tartalmi újításokkal is kínálatbővítésre törekszik: újabb területeken kínál új tréningeket 

(környezeti nevelés) vagy a rövid képzéseket leleményesen kibővíti kínálata bővítése érdekében. 

6.8. Egyesületek 

6.8.1. F.L.S. Egyesület – egy nagyvárosban 

6.8.2. Történeti háttér 

Az egyesület 1989 tavaszán jött létre, 1990-ben került sor a bejegyzésére. Tizenketten hozták létre azzal a céllal, 

hogy a nehéz helyzetű családokon segítsenek. Az alapító tagok között volt orvos, pszichológus, pedagógus, 

védőnő, gyeden lévő kismama, lelkész, könyvtáros. Nagyon fontos szempont volt számukra, hogy azoknak is 

támogatást tudjanak nyújtani, akik a hittel, a vallással is kapcsolatban vannak. 

1990-ben, amikor engedélyezték az egyesület alapítását, nem volt D-ben családsegítő szolgálat, se városi, se 

civil szervezet. Eleinte heti 3 alkalommal 3 órában hirdették meg szolgáltatásaikat egyének, családok és 

hátrányos helyzetű csoportok számára. Önkéntes ügyeletet adtak, családkonzultációt és női csoportot vezettek a 

volt MSZMP pártházában. Ez alatt az egy év alatt készültek fel erre a tevékenységre egy jezsuita pasztorál-

pszichológus vezetésével. Az egyesület jelenlegi ügyvezetője, az alapító tagok között volt, ő lett az egyesület 

titkára. Ezt az önkéntes munkát másfél évig végezték, majd elnyertek egy pályázatot, amit a holland Stiching 

Katholieke Noden Alapítvány írt ki, amely alapítvány magyarországi közösségi programokat kezdett el 

finanszírozni az 1990-es évek elején. Az egyesület ennek az alapítványnak a támogatásával tudott kialakítani a 

város egyik 40 ezer lakosú lakótelepén egy pszichoszociális konzultációs intézményt. 

Ez egy nagy fordulat volt az egyesület történetében, hiszen áttértek a hőskorból az alkalmazott munkatársak 

időszakába, ami azt jelentette, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtottak a családoknak; jogi, pszichológiai, 

társadalombiztosítással kapcsolatos tanácsadást, valamint közösségi programokat, szabadidős programokat 

szerveztek. Ezeket a feladatokat vállalták fel, megpróbálták a különböző szervezeteket, embereket 

összekapcsolni, mert erre hatalmas igény volt ezen a lakótelepen, hiszen itt nincs semmilyen közösségi tér. A 

Katholieke Noden Alapítvány két évre alapozta meg a működésüket. A támogatás feltétele az volt, hogy az 

önkormányzat igényelje ezt a fajta szolgáltatást. 

Közben változott a törvény, már civil szervezetek is elláthattak önkormányzati alapfeladatokat, a családsegítés 

ilyen alapfeladat volt. Az akkori városvezetés 4-5 civil szervezet között felosztotta a várost, mindegyik civil 

szervezet a város különböző területein látta el a családsegítő szolgáltatást. A lakótelep így lett az ő területük. A 

város Önkormányzatával ellátási szerződést kötöttek a szociális alapfeladatok ellátására. Az önkormányzat 

minden évben kötött velük egy keretszerződést, amelyben rögzítették az erre a szolgáltatásra fordított összeget 

is. 1997-ben egy öt éves keretszerződést kötöttek, amelyben a gyerekjóléti-, családsegítő feladatokat vállalták el. 

Közben két intézményi szolgáltatást indítottak el; az országban elsőként a szenvedélybetegek nappali ellátását és 

az otthonápolási szolgálatot. A szenvedélybetegek nappali ellátását minisztériumi normatívából működtették, 

míg az otthonápolási szolgálat TB által finanszírozott szolgáltatás volt. Ez a szolgálat két és fél évig élt, majd 
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finanszírozási problémák miatt megszűnt, jelenleg már nincs ilyen otthonápolási szolgálatuk. A SOROS 

Alapítvány jóvoltából átalakult formában tovább tudták működtetni, ebből jött létre a jelenleg is működő 

közösségi-pszichiátriai gondozás. 

1998-ban kialakítottak egy új, az országban egyedülálló szolgálatot, a Mozgó Krízis Szolgálatot. Ez a mobil 

szolgálat abban volt újdonság, hogy éjjel-nappal hívható volt zöld számon. A szolgálat célja az volt, hogy a lelki 

és egzisztenciális krízishelyzetben lévők otthonukban kapjanak szakszerű segítséget. A telefonos válságkezelés 

mellett, az aktuális válsághelyzetben - családon belüli konfliktusok, párkapcsolati problémák, öngyilkossági 

kísérlet- házhoz is kiszálltak. Ezt három és fél évig működtették különböző pályázatokból és egyéb forrásokból, 

míg finanszírozási okok miatt 2003 júniusától már nem tudták tovább életben tartani. 

1999-ben nyitották meg legújabb részlegüket, a Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot a Magyar Katolikus 

Karitász támogatásával. Az intézmény feladata a különböző típusú szenvedélybetegek és hozzátartozók részére 

egyéni, család- és csoportterápia nyújtása, valamint drogmegelőzési munka végzése az iskolákban, vagy 

munkahelyeken, ez a részlegük látja el az iskolai prevenciós munkát és tevékenységet is. További feladatai közé 

tartozik továbbképzések tartása önkéntesek, humán segítők részére; a prevenciós füzetek kiadása; 

szenvedélybetegek gyermekei számára szabadidős programok szervezése; valamint kapcsolatfelvétel a szociális 

és egészségügyi intézményekkel a kliensek érdekében. 

Az egyesület a megalakulásakor úgy indult, hogy majd az idő dönti el, hogy szükség van-e a szervezetre. Eleinte 

nem is igazán találták a helyüket, sok vád érte őket, hogy amatőr- laikus az egyesület, pedig dolgozói végzett 

szakemberek voltak. A másik probléma az egyházi kötődésből adódott; az egyház számára túl világiasak voltak, 

mivel nem az egyház intézménye volt az egyesület, míg a világi intézményeknek pont ez az egyházi érdeklődés 

nem tetszett, hiszen az egyesület azt is felvállalta, hogy a hívő embereknek is segít a problémáik megoldásában. 

Eleinte ez a szerepkeresés jellemezte az egyesületet, de az eltelt 15 év már bebizonyította, hogy szakmailag 

megállta a helyét. 

6.8.3. Szervezet – személy: koncepciók 

Az egyesület mostani elnöke már egyetemistaként egyesületet alapított a csoporttársaival, mert a gyakorlati 

képzést hiányolták a tanulmányikból. Az egyetem elvégzése után elkezdett dolgozni a Drogambulancián és az 

egészségügyben, ahol az volt a szomorú tapasztalata, hogy Magyarországon csak azoknak tudnak segíteni, 

azokkal kezdenek el foglalkozni, akik már nagyon mély krízisbe kerültek. Véleménye szerint minden probléma 

kis problémából indul el, de ha azt nem kezelik, nem beszélik meg, akkor nagyon komoly krízishelyzethez 

vezethet. 

Felmerült alapelvek: 

a. Rendszerben kell gondolkodni, egy ember problémája nem csak a közvetlen környezete problémája. 

b. Megelőzés: a kliensek ne úgy forduljanak hozzájuk, hogy betegek, ne érezzék azt, hogy ők betegek, vagy 

valamilyen sérültek, hanem mint problémával küszködő emberek.   

c. Csoport-szerveződés hatékonyságának hangsúlyozása. Alapkoncepciójuk szerint sok esetben az egyéni 

megbeszélés nem segít, ezért csoportokat kell létrehozni, így jött létre a szenvedélybetegek utógondozó 

csoportja, a gyerekek csoportja, a női csoport, valamint az idősek csoportja. Annak ellenére, hogy egy 

lakótelepen az emberek fizikailag közel vannak egymáshoz, lelkileg mégis távol, és elmagányosodnak. Ezért 

gondolták úgy, hogy a lakótelepen csoportokat kell létrehozni a különböző problémákra. Lényeges elem volt 

az is, hogy önsegítő csoportok jöjjenek létre, amelyek segítik a többi csoportot. 

Az elnök motivációja az volt, hogy olyan újat hozzanak létre, ami hiányzik a városból és ezt az új szemléletet 

megismerjék más kollégák, szervezetek is. Klinikai- és addiktológiai szakpszichológusként fontosnak tartja, 

hogy az emberek egészséges erőforrásaikat is kihasználják. Végzős egyetemistaként a pszichiátriába 

belecsöppenve azt tapasztalta, hogy ez a típusú szolgáltatás hiányzik a városból. 

6.8.4. Jogi környezet – nehézségek 

Érdekes váltás történt az egyesület életében a törvényi előírások miatt. A megalakulásuk elején még nem volt 

törvényi szabályozás, nagyon sok laikus segítője volt az egyesületnek, akik meggyőződésből, lelkesedésből 

végezték a családsegítést. Később a törvények végzettséghez kötötték a szociálpedagógusok, szociálpolitikusok, 

szociális munkások családsegítőként, családgondozóként való alkalmazását. Mindez nagyon érdekes időszakot 
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hozott az egyesület életébe, hiszen egy ideig ketten mentek a családokhoz. Ment az a kolléga, aki már régóta 

családokat gondozott és ment a friss diplomás; a szakképzetlen kolléga megtanította a friss diplomás szakembert 

családot gondozni, hiszen az egyetemen, főiskolán ezt nem tanulták.  Az egyesületnek később el kellett 

köszönnie azoktól a munkatársaitól, akiknek nem volt szakképzettsége, ez egy érdekes és nehéz váltás volt 

számukra. 

A bejegyzéssel nem volt semmilyen problémájuk. A megyében a bíróság nagyon együttműködő, amikor 

ellenőrzés van, akkor is segítenek. 

6.8.5. Szervezeti környezet – nehézségek 

Némi nehézséget az önkormányzat okozott. A városi önkormányzat eleinte civil-barát volt, de lassan 

megváltozott az összetétele és egyre inkább beleszóltak az egyesület belső életébe. Az anyagi támogatásért 

cserében meg kellett felelni bizonyos feltételeknek, az egyik kritikus pont az volt, hogy az egyesület elnöke nem 

lehet az intézmény vezetője. Ez az egyesület autonómia- érzetét sértette és egy nagyon nehezen megoldható 

helyzetet teremtett. Az önkormányzat azt kifogásolta, hogy az egyesület elnöke nem lehet egyben az intézmény 

vezetője is, összeférhetetlenség miatt nem alkalmazhatja önmagát, mivel az intézmény nem önálló jogi személy, 

az egyesület pedig önálló jogi személy. Ekkor a kérdezett lemondott az intézmény vezetéséről,- eljött főállásból 

az egyesülettől, de egyesületi elnökként továbbra is az egyesületet képviseli, valamint a családsegítő 

szolgálatban pszichológiai konzultációt tart heti rendszerességgel-, a Mentálhigiénés Központ vezetője pedig 

egy kolléganő lett. 

6.8.6. A szervezet felépítése és működése 

A szervezeten belül hármas tagozódás figyelhető meg: Az Egyesület – Mentálhigiénés Központ – a Központon 

belüli részlegek. Négy alapszolgáltatás az állandó program. 

A Mentálhigiénés Központnak két részlege van (korábban három részleg volt, de a gyerekjóléti szolgálat a már 

említett okokból már megszűnt): 1. családsegítő részleg, 2. szenvedélybetegek nappali ellátása. Ezeken belül 

vannak a különböző programok, vagyis a részlegeknek saját alapfeladataik vannak, mindkét részleghez 2-2 

alapszolgáltatás kapcsolódik. Ez a négy alappillér a következő: a családsegítőn belüli két alapprogram a 

közösségi-pszichiátriai ellátás, valamint a családsegítés; a szenvedélybetegek nappali ellátásán belüli 

alapprogram a nappali ellátás és a szenvedélybeteg segítő szolgálat. 

A családsegítés program révén nyújtanak mentálhigiénés és szociális ellátást egyéneknek, családoknak. Emellett 

a lakótelep közösségi életének aktivizálását és az önsegítő szerveződések támogatását is segítik. A családokon 

belüli szociális, pszichés problémák kezelésének különböző módjai: jogi tanácsadás, társadalombiztosítási, 

pszichológiai tanácsadás, családterápia, párkonzultáció heti rendszerességgel. 

A közösségi-pszichiátriai ellátás program azt jelenti, hogy a pszichés problémákkal küzdő klienseket 

otthonukban látják el. 1995-óta működik a pszichiátriai betegek házi gondozói szolgálata. Felveszik az egyesület 

munkatársai a háziorvossal, a családtagokkal a kapcsolatot, segítséget nyújtanak a személyes tisztálkodásban, a 

hivatalos ügyek intézésében közreműködnek, rendben tartják a beteg mikrokörnyezetét. 

A szenvedélybetegek nappali ellátásának programja komplex ellátást igyekszik megvalósítani, ami felöleli a 

testi, lelki szintet egyaránt. Nézetük szerint az említett összetevők nem kezelhetők egymástól függetlenül, sőt a 

szenvedélybetegség kezelése; az esetleges tünetmentesség elérése sem jelenti a végleges megoldást: szükség van 

olyan programokra, szolgáltatásokra, amelyek hosszú távon jelentenek esélyt az absztinencia megtartására, a 

társadalmi re-integrációra. A visszaesés megelőzése érdekében egyéni- és csoportos foglalkozások és tréningek 

mellett rendszeresen szerveznek munkára szocializáló tréningeket, tanfolyamokat. Ez lényegében törvényben 

előírt nappali ellátás, a kórház utáni időszakot segítenek áthidalni a klienseknek. 

Ehhez a részleghez kapcsolódik „R” Szolgálat. Az országban 8 ilyen szolgálat működik, mindegyik a Magyar 

Katolikus Karitász támogatásával jött létre, ebbe a hálózatba tartozik az egyesület „R‖ szolgálata is. A 

programon belül a különböző szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára egyéni, család- és csoportterápiát 

nyújtanak. A prevenciós kiadványok, információs füzetek kiadása is e program keretén belül történik, és az 

iskolákon belüli prevenciós munka is ide tartozik. 

Az egyesület működésének ez a négy program az alappillére, ezek állandó programok, - a részlegek e 

programokhoz kötődnek -, de vannak kisebb programjaik is, amelyeket különböző pályázatokból működtetnek. 

Jelenleg négy iskolával folyik egy PHARE program, ennek a keretében történik szervezetfejlesztés, 
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minőségbiztosítás az egyesületen belül. Egy új alapprogram például az álláskereső klub, amely álláskeresési 

technikák megtanulását nyújtja, valamint álláskeresést az egyesülethez fordulóknak, intenzív álláskeresés folyik 

nagyon jó eredménnyel, hiszen 50-60 %-uk tud elhelyezkedni a 3. hét végére. 

6.8.7. Külső körülmények - kapcsolat más szervezetekkel 

6.8.7.1. Együttműködés 

Az egyesület megalakulásának időszakában nagy összefogás volt jellemző, hiszen mindegyik szervezet kezdő 

volt ezen a területen. A kiírt szervezetek között felosztotta az önkormányzat a várost. Nagyon jó együttműködés 

alakult ki közöttük a 90-es évek elején, találkoztak egymással, megbeszélték a problémákat. Például az „É‖ 

Egyesülettel közös képzést vitt az egyesület, illetve létrehozták a Civil Kerekasztalt, amelynek azok az 

egyesületek voltak a tagjai, amelyek családsegítést végeztek. Benne volt az „É‖ Egyesület, a „K‖ 

Segítőszolgálat, a „S‖ Alapítvány, a „H‖ Családsegítő Egyesület és a „F‖ Egyesület. Időközönként találkoztak 

egymással és megbeszélték a gondokat, közös problémákat, mert sok közös esetük volt. 

Feszültség akkor alakult ki, amikor az önkormányzat létrehozott egy önkormányzati családsegítő intézményt. 

Az önkormányzat elkezdte az előbb említett egyesületeket módszertanilag ellenőrizni, valamint lassan 

megszűntette ezekkel a szervezetekkel a korábban kötött szerződéseit. Ennek az önkormányzati intézménynek a 

megjelenése azért hatott negatívan a szervezeti együttműködésre, mert mindegyik szervezet a saját helyzetét 

igyekezett megerősíteni és az együttműködés egyre inkább csökkent, napjainkra pedig teljesen megszűnt. 

6.8.7.2. Szakmai fórumok 

Az együttműködés terén nagyon jelentős lépésnek tekinthető a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása, 

amelyben aktív szerepet vállal a Forrás Egyesület. Ez egy szakmai műhely, amelyben a prevencióval, terápiával 

és utógondozással foglakozó civil szervezetek, egyesületek, önsegítő csoportok tömörülnek. A GYISM-nak volt 

egy pályázata, amit a Forrás Egyesület megírt, majd az önkormányzat beadta, így jött létre ez a műhely, amely 

most egy újabb együttműködést jelent a fent említett szervezetek között. 

Ebben a szakmai fórumban sok szervezet vesz részt: „S2‖ Egyesület, Megyei Drogambulancia, Megyei ANTSZ, 

Egyetem Mentálhigiénés Program, a megyei rendőrség megelőzéssel foglakozó egysége, családsegítéssel 

foglakozó civil és állami szervezetek, önsegítő csoportok, Utógondozó Csoport, Esélyegyenlőség Alapítvány, 

Gamma GT. Önsegítő csoport, B. Szeretetszolgálat, és természetesen a kérdezett Egyesület. 

Ennek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak van egy vezetősége, valamint munkacsoportjai, az egyik ilyen 

munkacsoport a prevenciós munkacsoport, de természetesen van terápiás, rehabilitációs munkacsoport is. Közös 

műhelybeszélgetések, közös konferenciaszervezés történik e műhelymunka keretében, de a közös anyagi forrás 

lehetővé teszi a közös kiadványok megjelentetését, közös tréningek tartását is. 

6.8.7.3. Versenytársak 

Versenyről az elnök szerint nem igazán lehet beszélni ezen a területen, mert annak a kliensek látnák a kárát. 

Természetesen a pályázatoknál kialakul versenyhelyzet, hiszen ezeknek a szervezeteknek a nagy része 

pályázatokból tudja finanszírozni saját programjait. De ez a verseny nem jelent komoly problémát, hiszen nem 

arról van szó, hogy egymás működését teszik lehetetlenné. Megemlített egy olyan esetet, amely a pályázatoknál 

is az együttműködés kialakulását támasztja alá. Az egyesület vezetőinek régi álma egy bentlakásos 

rehabilitációs intézmény létrehozása. 1998-ban vásárolt az egyesület egy ingatlant, amely előtte református 

imaházként működött. A jelenlegi épületre szeretnének egy emeletet építeni, amelyben 15 fős 

szenvedélybetegek rehabilitációs otthonát tervezik kialakítani. Erre azért lenne szükség, mert az egész 

országrészben nincs ilyen bentlakásos rehabilitációs intézmény. A közelmúltban felhívta az egyesület elnökét az 

egyik szervezet (a „B‖ Szeretetszolgálat utógondozó szervezete), hogy ők szeretnének pályázni, de ha a „F‖ 

Egyesület is pályázik, akkor ők nem, hogy ne keresztezzék egymást. Ez a helyzet ideális, de a pályázatoknál 

tényleg versenyhelyzet van. Korábban verseny volt az OM-GYISM prevenciós pályázatainál, de ma már az 

iskolák maguk jelentkeznek. Egyik szervezettel sincs konfliktusuk. Ha probléma van, akkor az többnyire nem az 

intézmények között jön létre, hanem inkább más szervezetek munkatársaival, amit mindig megbeszélnek, hiszen 

ha nem így lenne, akkor abból a klienseknek származik kára. 

Természetesen kisebb konfliktusaik voltak már korábban más szervezetekkel, de ezek minden esetben 

megoldódtak. Rivalizálás nem jellemző az egyesület elnöke szerint, az idők során kialakult az, hogy melyik 
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szervezet foglalkozik az utógondozással, melyik az illegális drogfogyasztókkal, melyik a legális 

drogfogyasztókkal stb. 

6.8.8. Belső szervezeti körülmények 

6.8.8.1. A szervezet működése 

Jelenleg az egyesületnek 18 főállású és 10 részmunkaidős munkatársa van, akik a hét bizonyos munkanapjain 

dolgoznak az egyesületnél, pl. a pszichiáter, TB tanácsadó, lelkész, jogász, családterapeuta. Minden 

munkatársuknak több diplomája, végzettsége van, de törvényi előírás is megszabja, hogy csak felsőfokú 

végzettségű szakembert, vagy középfokú szakirányú végzettségű embereket lehet alkalmazni. Az egyesület 

munkáját 10-15 önkéntes segíti, akik a különböző programokban vesznek részt segítőként. 

A szervezet célja, funkciója világos, szakmai elhivatottságuk nagyon szembetűnő. A céljaik megvalósítását több 

mint 15 éves szakmai tapasztalatuk garantálja. 

A szervezet életét befolyásoló nagy kérdések a vezetők tanácsához kötődnek, amelynek tagjai a Mentálhigiénés 

Központ vezetője, az egyesületi elnök, a részlegek vezetői és a gazdasági munkatárs. Minden hétfőn sor kerül a 

vezetői- koordinációs megbeszélésekre, ahol az éppen futó programokat értékelik és kollektív döntések 

születnek, például arról, hogy milyen pályázatokat kellene az egyesületnek megpályáznia. Ezekbe a 

megbeszélésekbe aktuálisan bekapcsolódnak azok a kollégák is, akikhez kapcsolódnak a konkrét témák. 

A rendszeres vezetői megbeszélések mellett a pályázatokra külön tartanak megbeszéléseket. A vezetőség 

igyekszik rávenni a munkatársakat arra, hogy ha van valakinek ötlete a pályázatokkal kapcsolatban, vagy ha 

valamelyik pályázatban fantáziát lát, azt bátran mondja el. 

A pályázatok megírása meghatározott munkatársak feladatköre, ha elakadnak a megírásában, mert teljesen új a 

téma, akkor a vezetők is bekapcsolódnak, de az elnök szerint ebben nagy gyakorlatuk, tapasztalatuk van, hiszen 

évente 40-50 pályázatot írnak. 

Ebben az évben jelentek meg az EU-s pályázatok, amely új szerepvállalást hozott az egyesület számára. Nem 

főpályázóként, hanem konzorciumi tagként vesznek részt három pályázatban az idén. Sok pályázatnál, 

leginkább a munkanélküliséggel kapcsolatos pályázatoknál előírás, hogy nem csupán munkát, képzést kell 

biztosítani a pályázatban, hanem pszichoszociális támogatást is. Így ezekben a programokban úgy vesz részt az 

egyesület, hogy ők írták meg a pályázatok mentálhigiénés- pszichoszociális részét, ezt vállalták fel konzorciumi 

tagként. Ezek a programok még nem működnek, hiszen nemrég nyújtották be a pályázatokat. 

A munka hatékonyságát szupervízor is segíti. Részlegenként miden hónapban külső szupervízor segít a 

problémák megoldásában, a stáb közösen oldja meg azokat e külső személy közreműködésével. A részlegenként 

külön, havi rendszerességgel megtartott szupervízió mellett, évente egyszer valamennyi munkatárs részt vesz 

egy tréningen, vagy egy szabad együttléten, de ennek már csapatépítő szerepe van (nem szakmai). 

6.8.8.2. Az állások betöltése 

Az alapműködésben fontos szerepe van az önkénteseknek. Az önkénteseknek három nagyobb csoportját lehet 

elkülöníteni. 

1. A szociális munkás, szociálpedagógus főiskolai hallgatók önkénteseknek tekinthetők, hiszen ők nyári 

gyakorlatukat végzik az egyesületnél. Van rá példa, hogy ilyen hallgató a nyári gyakorlat, majd a diploma 

megszerzése után náluk dolgozik főállásban. 

2. Az önkéntesek másik típusát azok alkotják, akik korábban önkéntesként segítették az egyesület munkáját, de 

időközben elvesztették a főállásukat, így az egyesület alkalmazta őket. 

3. Az önkéntesek harmadik csoportjába azok tartoznak, akik az egyesület 30 órás Kortárs Segítő Képzésének 

tanfolyamára jelentkeznek és bekapcsolódnak a munkájukba önkéntesként. Ez a Kortárs Segítő Képzés ebben 

az évben indult, amely egy személyiségfejlesztő részből és egy tréningből áll. Ez a képzés Nyugt-Európában 

nagyon elterjedt, nálunk még újdonságnak tekinthető. Az alapelve az, hogy a kortársak jobban elérik a 

kortársaikat, például a középiskolások a középiskolásokat, mint a felnőttek, így hatékonyabban tudnak 

segíteni. 
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Ha jelentkezik valaki önkéntesnek, akkor elbeszélgetnek vele és felajánlják ennek a 30 órás képzésnek az 

elvégzését. Ezen a képzésen megismerik az egyesület gondolkodásmódját,  munkáját, milyen területekkel 

foglakoznak, hogyan dolgoznak és a szemléletüket. Amíg ezt a tanfolyamot nem végzik el az önkéntesek, addig 

nem kapnak önálló feladatot, de természetesen bevonják őket a munkájukba. 

Volt már arra példa, hogy valaki szeretett volna jönni önkéntesnek, de ezen a tanfolyamon derült ki, hogy nem 

igazán gondolt bele, mert nem voltak jók neki a délutánok, vagy a hétvégék, rájött, hogy nem képes ellátni ilyen 

rendszeres munkát. 

Az önkéntesek a következő feladatokba kapcsolódnak be: ha a gondozónők a közösségi gondozásban nem 

tudnak annyi időt tölteni a klienssel, mint amennyit az ellátása igényel, akkor az önkéntesek bekapcsolódnak a 

beszélgetésekbe, vagy elkísérik a gondozottat  a temetőbe, felolvasnak neki; az önkéntesek másik része a 

csoportok szervezésében vesz részt: plakátokat készítenek, majd elhelyezik azokat, a különböző 

csoportfoglalkozások alatt ügyeletet tartanak, vagy szabadidős programokat szerveznek  (a teaházi programot 

nagyon szívesen csinálják); az önkéntesek harmadik része az önsegítő csoportok munkájába kapcsolódik be: pl. 

a szenvedélybetegeket elkísérik a kirándulásokra, támaszként szolgálva a rosszulléteik során, van aki úgy segít, 

hogy időközönként meglátogatja a volt klienseket, tájékozódik sorsuk alakulásáról, ha baj van, akkor felajánlja 

szolgáltatásukat. 

Ez az önkéntesi-munka gyakran ad-hoc módon működik. Az önkéntesek (10-15 fő) tulajdonképpen az 

alapműködésében segítik az egyesületet. Az egyesület számára ez az ideális önkéntes létszám. Az a 

tapasztalatuk, hogy ha túl sok önkéntest foglalkoztatnak, az sem jó, mert akkor nem tudnak rájuk kellőképpen 

figyelni. Az önkénteseknek sokszor megvannak a maguk gondjai, ők is gondokkal küszködnek, sok esetben 

éppen ezért szeretnének önkéntes munkát vállalni, illetve segítséget kérni a szervezettől. Gyakran volt 

szenvedélybetegek jelentkeznek ilyen munkára, például önsegítő csoportokat szerveznek, vagy visszatérnek 

portásnak. Már többen jelentkeztek a közeljövőben meginduló rehabilitációs intézménybe munkatársnak. A volt 

szenvedélybetegek számára ez fontos pénzkereseti lehetőség is, illetve ez hosszú távon esélyt jelent az 

absztinenciájuk megtartására és a társadalmi re-integrációra. 

6.8.8.3. Karrier-lehetőség 

Hagyományos értelemben vett karrierre (szépen felmenni a ranglétrán) nincs lehetőség az egyesületnél. Bár pont 

most van erre egy eset, hogy a mentálhigiénés program vezetője nyugdíjba megy és a helyére olyan munkatárs 

fog kerülni, aki hallgatóként az egyesületnél volt gyakorlaton, majd elvégzett egy képzésüket, később pedig 

náluk kezdett el dolgozni, de ez az egyetlen példa a karrierre. 

 Inkább az a jellemző, hogy egyfajta ugródeszka–szerepe van az egyesületnek, az önkormányzati intézmények 

elszívják a dolgozóikat. Az egyesület nagyon sok mindennel foglalkozik, így sok mindent megtanulnak náluk az 

emberek, pályázatot írni, lobbizni, projektet megköttetni, összetettebb feladatokat ellátni. Náluk elkezdenek 

dolgozni, mindent megtanulnak, majd továbblépnek. Többen mentek már el önkormányzati intézményekbe 

vezetőnek. A civil szervezetek bizonytalan finanszírozási helyzetben vannak, ezért teljesen érthető módon 

általában a családalapítás előtt keresnek biztos helyet maguknak a munkatársak, hiszen a források problémái 

miatt ők nem tudják azt megadni, mint egy önkormányzati intézmény. 

Számukra ez egyfajta veszteség, de van jó oldala is, hiszen így már itt-ott vannak volt kollégák az 

önkormányzatnál, akikkel egy nyelvet beszélnek, és tudják, hogy mit tud az egyesület. Karrier-lehetőségről csak 

ilyen értelemben beszélhetünk, hogy az egyesületnél kezdenek el dolgozni, majd más intézményben befuthatnak 

a kollégák. 

6.8.8.4. Infrastruktúra – működési körülmények 

A szervezet legnagyobb problémája az elnök szerint, hogy két külön helyen működnek, két panelház alsó 

szintjén. A családsegítő részleg –jutányos bérleti díj fejében- egy volt önkormányzati rendelőben működik. A 

szenvedélybetegek nappali ellátása és a „R‖egy egyházi ingatlanban kapott helyet, amelynek használatáért nem 

kell fizetniük bérleti díjat, csak a rezsi költségeket. 

Van egy saját ingatlana az egyesületnek, amit még 1998-ban vásároltak, ez az egyetlen egyesületi tulajdon, de 

pont ezt nem használják, mert folyik az épület átalakítása (itt fog helyet kapni a korábban emlegetett 

rehabilitációs intézmény). 

Mindkét helyen van fénymásoló, fax és Internet-kapcsolat (saját e-mail címe van a részlegeknek). Az 

egyesületnek három telefonvonala van, a két részleg telefonközponton, melléken el tudja érni egymást. 
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Mobiltelefon nem jellemző, azt mindenki maga üzemelteti. Számítógép is van mindkét helyen, részlegenként 3, 

de már jó lenne lecserélni azokat, hiszen sok programot nem tudnak használni. Még az is gond, hogy nem tudják 

elérni, hogy minden kollégának külön gépe legyen, 7 munkatársra jut egy számítógép. Olyan kicsi helyük van, 

hogy nem is férne el ennyi PC, még íróasztala sincs mindenkinek a helyhiány miatt, ezért egy íróasztalt közösen 

használnak a kollégák. 

Mindenféleképpen nagy gondot jelent a helyhiány. A kliensek ezt nem érzik, számukra viszonylag ideális, de a 

dolgozók élettere nagyon kevés. A családsegítő részlegben 3 nagyobb helység van: egy családterápiás helység, 

egy játéktár-játszóház, ahol a gyerekek tudnak játszani, amíg ők a szülővel, ill. szülőkkel beszélnek 

(játékkölcsönzésre is van lehetőség, ha megtetszik a gyereknek egy játék) és van egy helység egyéni 

beszélgetésre. A szenvedélybetegek nappali ellátásának részlegén található egy csoportszoba, ahol a 

csoportfoglalkozások folynak, és amely szükség esetén két kisebb helységre is elválasztható, van egy 

számítógépes szoba, egy fogadóiroda és egy adminisztrációs iroda, valamin két mellékhelység, ahol 

zuhanyzásra, mosásra is van lehetősége a klienseknek. A dolgozók számára mindkét részlegen van konyha. 

A helyhiányon és a megosztottságon (a két részleg egymástól távoli helyen való működése) szeretnének javítani, 

de mivel panelházak alsó részében helyezkednek el, így bővítésre nincs lehetőség. Többször fordultak az 

önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy jó lenne a két részleget egy helyen elhelyezni. Fél évig küzdöttek ezért, 

találtak is egy helyet, úgy volt, hogy megkapják, de később közölte velük az önkormányzat, hogy az egyik 

részlegük fog odaköltözni és mégsem ők kapják meg. Nagyon meglepő volt számukra, de el kellett fogadniuk. 

Az egyesületnek van egy részletre vásárolt Suzuki autója, ami főleg családlátogatásokra használnak. Nincs saját 

kisbuszuk, ha kirándulásokat szerveznek, bérlik a buszt. Gyakran 50-60 fő is összejön egy kirándulásra, akkor 

nagybuszt rendelnek. 

Nem könyvelője van a szervezetnek, hanem egy könyvelőcéget bíztak meg a könyveléssel, ami havi kiadást 

jelent. 

Pályázatfigyelés: elektronikus és írott formában is előfizetnek a pályázatfigyelőre, de egyre inkább előtérbe 

kerül az Internet. A pályázatfigyelés nem egy ember feladata, hanem mindenki figyeli. Mindenki bekeretezi 

azokat a pályázatokat, amiket szerinte érdemes megpályázni és ezt egyeztetik, azért alakult ki ez a gyakorlat, 

mert mindig van valaki, aki pluszban talál valamit. 

Orvosi ügyelet nincs, de erre nincs is szükség, hiszen, ha van valami baj, akkor mentőt hívnak. Pszichiáter van 

időközönként, de ez nem akut ellátás. 

Az adminisztráció megnehezíti az életüket. Amikor megkezdte az egyesület a működését, akkor teljesen 

szabadon működtek, de amióta megjelent a törvényi szabályozás, mindent vezetni kell. Sok időt vesz igénybe, 

különösen a nappali ellátásban , hiszen szerződést kell kötniük a kliensekkel, névsort kell vezetni, azt aláíratni, 

be kell írni a gondozási tervet: ki mikor jött, mit vett igénybe, a családsegítő szolgálatban forgalmi naplót kell 

vezetniük, családgondozási tervet írnak, statisztikát vezetnek. Ezt a törvényi szabályozást elfogadták, hiszen ez a 

pénzfolyósítás és a szakmai beszámoló feltétele.   

6.8.8.5. A szakmai tevékenység szervezése 

Amikor elkezdtek foglalkozni szenvedélybetegekkel, már akkor megfogalmazódott bennük a gondolat, hogy a 

fiatalok számára elérhetővé kellene tenni a témával kapcsolatos ismereteket. Még nem volt az OM-GYISM 

pályázata, amikor ők már jártak iskolákba ilyen jellegű beszélgetésekre alkalmanként, illetve magukkal vittek 

volt szenvedélybetegeket, hogy ők mondják el az iskolás gyerekeknek a történetüket és tapasztalataikat. 

Tulajdonképpen ez már egy működő dolog volt, amikor megjelent az OM-GYISM pályázata. A kollégák 

addigra már beletanultak a prevenciós munkába, így amikor le kellett adni, hogy milyen kollégák, milyen 

gyakorlattal vesznek részt a programban, mindenki megfelelt az előírásoknak. 

Ők nem egy konkrét programot ajánlanak az iskoláknak, hanem előtte beszélnek az iskola vezetésével, 

tájékozódnak arról, hogy milyen diákjaik vannak, milyen problémákkal, és ehhez állítják össze a programot, 

mert fontosnak tartják az iskola arculatához való igazodást. Alapvetően mindegyik programban van azonosság, 

de mindig van benne az adott iskolára, diákokra, településre jellemző vonás is. 

A prevenciós tevékenységük másik sajátossága, hogy mindig kiscsoportban vállalják ezt a munkát, 20 fő feletti 

osztályokat bontják. Ez eléggé megnehezíti az időpontszervezést az iskolákkal, hiszen egyszerre két helyen 

folynak a foglakozások. 
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Az iskoláktól kérnek visszajelzést a program végén. Sok esetben drogelőadást várnak, hogy lebeszélik őket a 

drogról és kellemesen meglepődnek, hogy önismeretről, stressz-kezelésről szólnak a beszélgetések. Sokat 

tudnak a fiatalok, sok információjuk van erről a témáról, nem a tudás hiányzik, az a cél, hogy maguk ébredjenek 

rá arra, hogy milyen veszélyeket rejt. Már a legelején tudták, hogy teljesen más módon kell a diákokhoz 

közeledniük, meglepni akarták őket, és nem ismeretekkel elhalmozni, hiszen az az iskola feladata. Nagyon jó 

visszhangja van például a plakát-versenynek, plakátot kellett készíteniük a diákoknak a drogról, amely verseny 

nagyon kedvelt és óriási sikere van a gyerekek körében. A módszerükhöz az is hozzátartozik, hogy az utolsó 

alkalommal egy volt szenvedélybeteg is részt vesz az órán. Ez a volt kliensnek sokat segít az absztinenciája 

fenntartásában, megerősíti, hogy fiatalokkal találkozik, a középiskolások számára pedig így válik hitelessé az 

egész program. 

Nem reklámozzák magukat, amikor egy iskola jelentkezik erre a prevenciós programra, előtte adnak egy 

tájékoztatót az iskola vezetésének és a pedagógusoknak, hogy tudják, mire számíthatnak, milyen szemléletben 

gondolkodik az egyesület, milyen módszerrel dolgoznak. (Tehát már volt tapasztalatuk a prevenciós munkában, 

de az ad-hoc jellegű volt, ha meghívták őket, akkor mentek beszélgetésre az iskolákba. Ez csak egy-egy 

alkalmat jelentett, de a pályázat óta már több időt tudnak az osztályokkal tölteni.) 

6.9. K. K. M. Egyesület - Budapest 

6.9.1. Történeti háttér 

1992-ben Gödöllőn alakult – az országban az elsők között - egy drámapedagógiai társulat. A mostani vezető 

ennek négy társával együtt búcsút mondott, és így alapították meg a K. K. M.. ‘98-ban egy társuk kivált a 

társulatból, és kis cserélődés mellett az alapító tagok ma is munkatársai. 2000-ben jött két új emberük, és lett 

egy kulturális menedzserük is, aki a finanszírozásért is felel. Miután létszám tízre nőtt, egyesületté alakultak. Az 

idén csatlakozott hozzájuk egy polgári szolgálatos fiú, és várnak még egy lányt, aki a közeljövőben lesz a 

társulat tagja. 

6.9.2. Szervezet – személy - koncepciók 

Az elnök Pécsett végzett, mint művelődésszervező, majd pedagógiát tanult az ELTÉ-n, de hallgatott 

pszichológiát is, sőt műszaki végzettsége is van. Angliában ismerte meg a drámapedagógia e speciális ágát, egy 

ismerőse révén vett részt egy drámapedagógiai tanfolyamon. Gyermek színjátszó-rendező képesítést szerzett. 

Magyarországon úttörőként maguk találtak ki, maguk szerveztek színházi neveléssel foglalkozó előadásokat. A 

művészi és társadalmi érzékenység a program összeállításának egyik motivációja, a másik magyarázat: a 

drogmegelőzési programok fejlesztésével lehet állami támogatást kapni, pályázati pénzeket elnyerni. A 

programot saját tapasztalataik során folyamatosan fejlesztették, alakították. Valós történet dramatizálása, 

feldolgozása, színházi nyelvre fordítása hosszú tanulási folyamat volt. 

6.9.3. A program célja 

Az egyesület által terjesztett ismertető szerint a program célja a komplex színházi nevelési foglalkozások 

létrejötte és rendszeres bemutatása, drámapedagógiai és színházi eszközöket alkalmazó foglalkozássorozatok 

tartása, vezetése. A „F…‖ c. három órás színházi nevelési program drogprevenciós célokat szolgál. Szeretnék a 

résztvevő gyerekekben megerősíteni azt a gondolatot, hogy ha bármelyikük ezzel a kérdéssel szembesül 

(kipróbáljam-e a kábítószert?), akkor úgy tudjon rá válaszolni, hogy esélyt adjon magának arra, hogy 5, 10, 15 

év múlva is feltehesse magának ugyanezt a kérdést. 

A színházi nevelés módszerének lényege, hogy a nézőket aktívan bevonja a színházi folyamatba. Ez azt jelenti, 

hogy a fiatalok nem csak megfigyelői, hanem sokszor írói is a történetnek, és ez a történet játékban, a helyzetek 

eljátszásával születik. Mindez a folyamatot tervező és segítő színész-drámatanárok közreműködésével történik, 

annak érdekében, hogy a résztvevők tapasztalathoz - biztonságos keretek közt megszülető tapasztalathoz - 

jussanak. A színházi nevelés módszerével dolgozó társulatok abban hisznek, hogy a programjaikon megszülető 

tapasztalat nagy fontossággal bírhat a gyerekek számára, rögzülése nem csupán az intellektus szintjén, hanem 

érzelmi szinten is megtörténik. 

Ebben a folyamatban a színház mindig eszköz. Olyan eszköz, amely színházi eljárások, technikák alkalmazását 

és átfogó, elsődleges nevelési célt feltételez. A cél a megértés elmélyítése abban a témában, amelyet a TIE 

(Theatre in Education - Színház a nevelésben) program kijelöl. A módszer a problémamegoldás, a 

problémakezelés módjának javítását tűzi ki céljául, mely a tanulás, a felnőtté válás alapját jelenti. 
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• A program célcsoportja az általános iskolák nyolcadik osztálya, a 13-14 évesek. A kábítószer szempontjából 

az egyik legveszélyeztetettebb korosztály éppen ez.   

• A program jellemzője: A képregény világát használja keretnek a színházi nevelési blokkokhoz, ugyanis a 

képregény formanyelve jó közvetítő a 14 évesek felé. 

• A program funkciója: Ugyan közvetlenül viszonylag alacsony számú fiatalt (foglalkozásonként egy 

osztályt) szólít meg, hatása azonban annál mélyebb, és biztosak vagyunk abban, hogy a fiatalok egy része 

multiplikátorként tud hatni saját mikroközösségében, vagyis baráti körében és családjában. Éppen ezért a 

program által keltett hatások hosszú távon sokkal maradandóbbak és célravezetőbbek, mint egy viszonylag 

nagy elérést biztosító, de kevésbé mély nyomokat hagyó kampány (pl. szórólap, hirdetés). 

• A program módszere: A játék kellően progresszívre sikeredett abban az értelemben, hogy nem bátortalan és 

nem szemérmes. A színész-drámatanárok törekednek a közvetlen megszólításra és a provokációra is, hogy a 

résztvevőket is őszinte, spontán reagálásra késztessék. Ugyanakkor az aktív játékkal együtt információkat is 

adnak a szóba kerülő drogokról, és ily módon eloszlatják a kialakult tévhiteket is. Nem célunk az egyoldalú 

elrettentés, arra bíztatjuk vendégeinket, hogy valamennyi információ birtokában tudatosan, felnőtt fejjel 

döntsenek adott élethelyzetekben. 

Ehhez pusztán "mankó" a program során átadott háttér-információ, amely tárgyilagos, tényszerű, az anyagok 

hatását, mellékhatását, történetét, alkalmazási módjait ismertetjük a fiatalokkal, elsősorban azokra a területekre 

fókuszálva, amelyek az adott csoportot érdeklik. A társulat valamennyi tagja az ELTE tanár-továbbképzésén 

sajátította el ezeket az ismereteket. 

Foglalkozásaikra elvileg az ország bármely pontjáról térítésmentesen bejelentkezhetnek csoportok. (Ez a 

valóságban inkább budapesti vagy környékbeli iskolák látogatják az előadást.) A programot a társulat 2000 

tavaszán készítette el és mutatta be eddig több mint 100 alkalommal, közel 3000 gyerek részvételével. 

6.9.4. Külső körülmények - szervezeti kapcsolatok 

6.9.4.1. Versenytársak 

Csak idézőjeles versenytársakról beszélhetünk, ilyen a korábbi gödöllői „anyaszervezet‖. A színházi nevelés 

még ma is avantgárd módszernek számít, nem sokan foglalkoznak vele az országban. Ezért is nehéz olyan 

intézményeket találni, akik ilyen tevékenységet végeznek. (A színházi nevelés nem keverendő össze a 

drámapedagógiával, annak egy sajátos ágáról van szó.) 

6.9.4.2. Együttműködő szervezetek 

Szakmai szervezetek közül a szervezet  kapcsolatban áll a Salavita Alapítvánnyal, amely az értelmi 

fogyatékosok ernyőszervezete. Havonta egyszer értelmi fogyatékosoknak is szerveznek előadást. A két 

szervezet közötti kapcsolat egy közösen látogatott képzésen alakult ki. A Magyar Drámapedagógiai Társaságnak 

a mindegyikük tagja, napi kapcsolatban vannak a szervezettel. Személyes jó ismerősei egymásnak. Nem ritka, 

hogy az MDT-től megbízásokat is kapnak. Kapcsolatban vannak a Romankovics Kiadóval (a Romankovics 

módszer, mint megtudtuk, bevett eszköz a drámapedagógiában), amely színháztechnikai segítséget jelent 

számukra. Vezetéstechnikai útmutatásokat kapnak a CTF Alapítványtól, részt vesznek egy három évig tartó, 

több turnusból álló szervezetfejlesztési tréningen. 

Új kezdeményezés: szeretnének egy hasonló profilú szervezetek közötti hálózat építésbe belekezdeni. A 

versengés helyett hosszú távon mindenki számára kifizetődőbb a kooperatív stratégia. A hálózat építés csírái 

már megjelentek: egy vidéki roma programban együtt dolgozik három társulat. Szorosabb kapcsolat fűzi őket 

egy révkomáromi (Felvidék, Szlovákia) csapathoz is. 

A színházat természetesen támogatóihoz is kötik bizonyos szálak. Igyekeznek több lábon állni, minisztériumok 

és egy-két vállalkozás egyaránt megtalálhatóak a támogatók között, pályáznak belföldön és külföldön egyaránt. 

6.9.5. Belső viszonyok – a szervezet működése 

6.9.5.1. A szervezet jogi formája és vezetése 

Az igazgatási csoportnak tagja egy vezetési ismeretekkel rendelkező kulturális menedzser és ügyviteli-gazdasági 

vezető (valamint drámajáték vezető). Az ő feladata egyebek mellett a pályázatok figyelése és készítése-
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készíttetése, a szponzorok, támogatók felkutatása. Mindez nagyon sok időt emészt fel. Direct Marketing 

eszközöket is igénybe vesz tevékenységük propagálásakor; nemrég Free Cardokat kapott egy cégtől. A 

programok terjesztéséről megtudtuk, hogy még a kezdetekkor kialakult egy kör, és ezen belül oszlanak el a 

különböző programok. (Az illetékes művelődésszervező tartja egyébként az osztályfőnökökkel a kapcsolatot, és 

a program-szolgáltatás általában két hónapra előre van betáblázva.) A szervezetre tehát az adminisztratív 

igazgatás és a szakmai irányítás egyaránt jellemző. (Ezt a két funkció: a szakmai és az ügyviteli vezető is jelzi.) 

Az egyesület „igazi‖ szervezetként működik, szervezeti keretek adják a formát, de a tevékenység módosítja az 

együtt működést: a művészeti tevékenység jellegéből adódik, hogy mindenki mindenkit ismer,  sokan a 

szervezeti ügyvitelben is szerepet vállalnak. A vezetés rendszeresen vesz igénybe szervezet-fejlesztő 

tréningeket, ennek következményének tartják, hogy a munka átláthatóbb keretek között folytatódik. 

A K.K.M. jogi formája szerint egyesület, tehát vannak tagdíjat fizető tagjai. Elnöke van, akit a  civil szervezet 

közgyűlése választ. A törvény megengedi az egyesület számára, hogy vállalkozói tevékenységet végezzen, azzal 

a feltétellel, hogy a nyereséget saját tevékenységébe forgatja vissza. A műhely él is ezzel a lehetőséggel. Az 

egyesület szakmai alapítvánnyá szeretne alakulni. (Ennek magyarázatát nem tudtuk meg a kérdezettől.) 

A szervezeti szakmai célok, programok kidolgozása és lebonyolítása közösen történt ill. történik. A működési-

igazgatási célok nyilvánosak, írásba foglalták őket egy Szervezeti és Működési Szabályzatszerű (de nem így 

hívják) dokumentumban. Az írásba foglalás, a célok és feladatok le- és elhatárolása nagyrészt 

szervezetfejlesztési tréning hatására születtek meg. Beleszólási joga a szervezet ügyeit intéző és képviselő hat-

hét embernek szinte mindenbe van, legfeljebb nem fogadják el az illető ötletét, javaslatát. A szervezeti 

szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, ugyanakkor a szervezet működését nem ezek a szabályok 

határozzák meg. Az egyesületi elnök az igazgatási autoritását az is erősíti, hogy ő a szakmai vezető is. 

6.9.5.2. Állások, személyi feltételek 

Az egyesület működésének megfelelően – organikus szervezet – két hangadó van a szervezetben, akik domináns 

személyek mind az igazgatásban, mind a szakmai munkában. A többiek tagok, az ő felvételükről a szakmai 

megfelelés alapján döntenek. A programok jelenleg szakmailag erősen kötődnek a személyekhez, bár a kész 

program (a szolgáltatás) valószínűleg „önjáró‖, az inercia következtében valameddig bizonyára működne a 

vezetők nélkül is, de mindenképp átalakulnának, ha a vezetés megváltozna. A szervezetnél hivatalosan senki 

sem alkalmazott, tehát nincs állásban, ugyanis mindenki vállalkozó. De heten vannak, akik teljes munkaidőben, 

főállásszerűen végzik munkájukat. A szervezet törzsgárdáját négyen alkotják: a szakmai vezető; a kulturális 

menedzser; egy másik alapító tag és a polgári szolgálatos ügyintéző. 

A szervezeti hierarchia inkább „jelzésszerű‖, a valódi működés során nemigen érzékelhető. Mindenki tisztában 

azzal, hogy ki az egyesület elnöke és a társulat szakmai vezetője, valamint ki felelős a pénzügyi-ügyviteli 

dolgokért, és mindenki ehhez tartja magát. A szervezeti működésben kilenc ember vesz részt, és hat-hét az, aki 

érdemben viszi az ügyeket. Kezdetben ketten végezték mindezt, de ez nagyon nagy terhet jelentett már 

számukra. A tervezett működési forma-váltás (alapítvánnyá alakulás) miatt a jelenlegi hierarchia a kérdezett 

szerint átalakulóban van. Az egyesületben létezik munkaköri leírás – részben szintén a tréning hatása -, így a 

felelősségi körök is pontosabban tisztázhatóak. Az egalitárius viszonyok miatt nehéz vezetési feladat a 

számonkérés. Szeretnék demokratikusnak látni a viszonyokat: ha a főnök javaslatot tesz, kézfeltevéssel 

szavaznak – ez a tréning-hatás. 

6.9.5.3. Infrastruktúra – működési körülmények 

Ügyfélfogadásra alkalmas az irodák valamelyike, bár nem szokott előfordulni, hogy megkeresik őket a 

gyerekek, szülők. 

Ami a tárgyi eszközöket illeti, a van három számítógép és egy laptop, ADSL-es Internet elérési lehetősége, egy 

telefonvonal faxszal együtt, mobiltelefon, fénymásoló. A szervezet már kinőtte a mostani irodát. Az irodán kívül 

itt van a raktár és a próbaműhely is. Ezeket jutányos áron adja bérbe nekik a kerületi önkormányzat. Volt egy 

bérelt buszuk, de azt ellopták, ebből keletkezett az első peres ügyük. Korszerű színháztechnikai eszközökkel – 

reflektor, fénypult, világítási eszközök, díszlet, kellékek – rendelkeznek. 

Van egy félállású könyvelőjük, ő az egyetlen, aki szakmai (ti. pedagógiai) alapon nem része a szakmai 

szervezetnek. Jelenleg szívességi alapon van egy jogi képviselőjük a bírósági ügyük miatt (autólopás). A 

funkciók végzettséghez kötődnek (professzionalizmus), a döntéshozatal mikéntje az adott kérdéstől függ: 

autoriter stílus, az esetek többségében azonban szavazás. 
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6.9.5.4. Organikus vs. mechanikus (bürokratikus) szervezetek 

Az egyesület jellemzően vegyes: az organikus és a mechanikus szervezet jellemzői egyaránt megjelennek a 

működésben (de az organikus szervezet tulajdonságai vannak többségben) Ennek magyarázata: szükséges 

bürokratikus jellemzők mozdítják elő a hatékonyságot, az organikus elemek a rugalmasságot. A meghatározó 

kapcsolattípusok is ennek megfelelőek: instrumentális az érdekérvényesítésben és szocio-emócionális a 

program-szolgáltatás minőségi munkájában. 

6.9.5.5. Finanszírozás, pénzügyek 

A pénzügyekről eléggé szűkszavú konkrétumokat kaptunk. Az kiderült, hogy az egyesületté alakulás előtt 500 

000, ma pedig 25 millió Ft -ból gazdálkodhatnak. Régebben nem rendelkeztek semmilyen tartalékkal, ma 

azonban mindig van 1-1,5 millió Ft megtakarításuk, amit a nyereséget visszaforgatva be is lehetne fektetni. 

A szervezet megtéríti a szolgálati utakból adódó benzinköltséget valamint fizeti az autó bérleti díját. A kiadások 

egyik jelentős tétele a munkadíj. A munkatársaknak kifizetett pénzeket differenciálják, megcímkézik, így van 

társaság vezetői díj, kulturális vezetői díj, szociális hozzájárulás (pl. a felsőoktatásban tanulóknak 

tandíjtámogatás Tanulmányi Szerződés keretében), telefon hozzájárulás, sporthozzájárulás (havi 4000 Ft.), 

pályázati jutalék (a pályázatírónak, általában a piaci ár fele). Ruhapénz most nincs, de az is szokott lenni. A 

díjazásban megkülönböztetik a színháznevelési és a drámafoglalkozást. 

6.10. Cs. Sz. – szövetség – Budapest 

6.10.1. Történeti háttér - alapelvek 

A megkérdezett a szervezet volt elnöke (alapítástól, 1997-től 2004-ig). Ő most egy hasonló ugyancsak ebben az 

irodában működő szervezet elnöke lett, de még mindig részt vesz a kérdezett szervezet programjainak 

szervezésében . A szervezetet egy természetgyógyász alapította 1997-ben. A szervezet egy hasonló nevű 

nemzetközi (192 országban jelen levő) szervezet alegysége. A nemzetközi szervezettől jönnek az elnöki 

kinevezések, és nekik tartoznak beszámolási felelőséggel. A programok kialakításáról saját maguk dönthetnek, 

de a nemzetközi szervezet alapelveit el kell fogadják. A család egy nőből és egy férfiból és gyerekekből áll, a 

család mint értékhordozó és közvetítő fontos, a homoszexualitást elutasítják, a háromgenerációs családminta is 

követendő. A vallásosság és a hit –vallási hovatartozástól függetlenül – kiemelten fontos. 

A kérdezett hangsúlyozta, mentesek mindenféle politikai befolyásoltságtól így támogatást sem kapnak pártoktól, 

egyháztól. 

6.10.2. Szervezet – személy – koncepciók 

A kérdezett műszaki végzettségű, vallásos meggyőződésű a főiskolai évei óta. Egy nagyvállalatnál dolgozik 

projektvezetőként, rugalmas munkaidőben, és szabadidejében önkéntesi státuszban foglakozik a szervezettel. 

A szövetségnek vannak tagjai (természetes személyek), minden tagnak el kell fogadnia a szervezet alapelveit. A 

tagok általában vallásosak, de ez nem feltétele a tagságnak, ahogy a felekezethez tartozás milyensége sem 

fontos, hisz a szervezet úgymond „vallások feletti‖. A kérdezett szerint a konkrét vallás nem is fontos, hisz ‗‗a 

vallások által hangsúlyozott értékek nagyjából egyeznek‗‗. Úgy vélte, hogy a társadalmi értékek (törődés, 

szeretet, egymásról való gondoskodás, tolerancia) válságban vannak, és a szövetség tenni szeretne azért, hogy ez 

megváltozzon. 

Alapelveik, hitvallásuk szerint a család az az értékhordozó kiscsoport, amely által az említett értékek 

megtanulhatók és továbbadhatók. Ugyanezek az értékek szükségesek a Világbéke megvalósításához. A Világ 

Békéje a szövetség missziójának központi eleme. 

6.10.3. Szakmai és segítői háttér 

Az elnökön és a 4-5 főből álló ‗‗mag ‗‗-on kívül aktív tagként 40-50 család működik együtt a szervezetben. Ők 

pénzbeli segítséggel és önkéntes munkával járulnak hozzá a működéshez. Ezen kívül még kb. 500 család tagja a 

szervezetnek, ők csak részt vesznek a programokon, tagdíjat is fizetnek (évente az összes tagtól 4-500 ezer Ft 

jön be), de vannak, akik nagyobb összeggel támogatják a szervezetet. Magyarország több nagyvárosban 

működik a szervezet, így általában ők nem is utaznak a helyszínre, hanem minden csoport, ‗‗mikor úgy érzi, 

hogy szükség van rá‖ megtartja a programokat. 
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6.10.4. Infrastruktúra 

A város egyik nagyon szép részén egy nagy bérház belső udvarában van egy lakás-szerű helyiség, mely rajtuk 

kívül még négy hasonló nemzetközi szervezetnek ad otthont. Tágas, igényesen, de kevés bútorral berendezett 

hivatali környezetben dolgoznak. Ez saját (közös) tulajdonú hivatal. Infrastrukturális fejlesztése nagyobb 

összegű pénzt kapnak külföldről - legutóbb 2002-ben a saját iroda megvételére és berendezésére. A faxvonalat a 

többi szervezettel közösen használják, a telefonvonalakat viszont külön-külön, a ‗‗mag ‗‗ tartozónak mobil-

elérhetőséget is biztosítanak. Az szervezetnek nincs autója, saját autójukat használják utazási célokra. 

6.10.5. Személyi feltételek 

A szervezetnek egy alkalmazottja van, aki számítógépes adminisztrátor és az éjszakai ügyeletet is ő látja el, 

minimálbérre jelentették be. Külsősként igénybe vesznek egy könyvelőt és ritkán két ügyvédet (mindig 

ugyanazt  a kettőt), de rájuk ritkán volt szükség. A többi feladatot önkéntesek látják el. A fogadóóra rugalmas, 

ezt bizonyítja, hétvégén is fogadnak. Bedolgozó kollegáik között szerepel orvos, fülakupunktúrás addiktológus, 

tanár,  szociális munkás, illetve ezen szakmák főiskolai, egyetemi hallgatói. 

6.10.6. Külső körülmények - kapcsolat más szervezetekkel 

Négy másik szervezettel, melyekkel egy hivatalban vannak, együttműködési szerződést is aláírtak. Mind az öt 

szervezet missziója hasonló, a különbség inkább a megszervezett programok célközönségei között fedezhető 

fel7. 

1. WFWP (Women's Federation for World Peace) nemzetközi nőszervezet, mely összefogja minden nemzet, 

faj, kultúra és vallás azon asszonyait, akik aggódnak napjaink társadalmi problémái miatt, s akik készek 

együttműködni a világ népeinek megbékélése és fejlődése érdekében. 

2. CARP - (Collegiate Association for the Research of the Principles) nemzetközi ifjúsági szervezet, melynek 

célja a lelkiismeretes fiatalok bátorítása, hogy a "másokért való élet" elvét a gyakorlatban tudják alkalmazni. 

Cél továbbá a generációk közötti "szakadék" áthidalása, a faji, nemzeti és vallási határokon, különbségeken 

való túllépés. A '90-es évektől kezdve pedig a szabad szexualitás alternatívájaként a tiszta, erkölcsös 

szeretetet, az abszolút hűségen alapuló szexualitást, a házasság és a család értékét, fontosságát hirdeti. 

Magyarországon 1990-ben alakult meg. 

3. IRFF (International Relief Friendship Foundation) elősegíti a társadalmi változásokat és a fejlődést. 

Szolgáltatásaik az együttműködésre és a hosszú távú fejlesztési programokra helyezik a hangsúlyt. Egyéneket 

és közösségeket szeretnének inspirálni azáltal, hogy tudatosítják: a mindenki által elérhető jólét önállóságból 

és erkölcsi indíttatású tevékenységekből fakad. 

4. Vallásközi és Nemzetközi Szövetség a Világ Békéjéért, mely figyelmet szentel a család mint intézmény 

stabilitásának, a társadalmi, gazdasági és kulturális válságjelenségek elhárításának, valamint a világ 

különböző részein jelentkező etnikai, faji és vallási konfliktusoknak. Rendezvényeiket főként a vallás, a 

sajtó, a politika, az oktatás és a civil szervezetek irányítói számára rendezik. 

A drogmegelőzési témákban megközelítően 25 középiskolával tartják a kapcsolatot és folyamatosan 

visszajárnak a diákokhoz és a szülői értekezletekre is. (Az iskola saját belátása szerint adhat is pénzt a 

programokra.) A kapcsolatokat saját ismeretségi-hálójukon keresztül alakították ki, és a másik témakörökhöz 

kapcsolódó előadások, konferenciák, rendezvények meghívottjai köréből bővítik. Konferenciákat is szerveznek 

időnként, ha kisebb, akkor az iroda egyik 50-60 főt befogadó termében, ha nagyobb, akkor ‗‗külső segítséggel‗‗ 

több száz főnek. 

6.10.7. Belső körülmények – szervezeti működés 

Az alapításkor is négy-öt főből állt a ‗‗mag‗‗, ebből mára már három kicserélődött. A kérdezett szerint a 

szervezetet ezeknek az embereknek az elkötelezett lelkesedése élteti, nélkülük nem működne. 

A vitás, és az új helyzetekben a döntések az elnök kezében vannak. Elvárás, hogy a négy-öt ember, akiket 

magnak neveztünk, kreatív legyen a programok kitalálásában és megszervezésében. A programokra szánt időről 

és pénzről az elnök hozza a döntést, megbeszélve a felelősökkel. A légkör – elmondása szerint – kooperatív. 

                                                           
7 A szervezetekről szóló leírások a saját honlapjaikról származnak. 
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6.10.8. Szakmai munka 

Látható, hogy a szervezet tevékenységében a drogprevenció csak kis részarányban szerepel. Prevenciós és 

egészségfejlesztési képzést tartanak – igény szerint. Kevés ilyen volt. 

6.10.8.1. A képzés célja 

1. A fiatalok felkészítése a kábítószer-fogyasztás megelőzés érdekében, illetve pozitív minták közlésével 

alternatívák ismertetése a jobb élet felé. 

2. A diákokat körbevevő réteg felkészítése (tanárok, szülők, hozzátartozók), akik nagyban hozzájárulnak a 

megelőzéshez, sokat tudnak tenni az esetleges probléma orvoslásáért. 

3. Kapcsolatot kialakítani hasonló gondolkodású szervezetekkel, akik ugyanezért a célért küzdenek. 

4. Az előadások a felkérő iskolák számára anyagi terhet nem jelentenek. 

6.10.8.2. A célcsoport és tematika általában 

13-19 éves korosztály, de próbálkoznak főiskolásokkal, egyetemistákkal is, sokkal kevesebb sikerrel járnak, a 

kérdezett szerint azért, mert ők „azt hiszik magukról, kialakult már a saját világképük, s nem szívesen engedik 

befolyásolni ezt‖. Az előadásokat diavetítéssel színesítik. 30-35 diaképet, illetve fóliát használnak 

előadásonként. A diaképek alkalmasak a tanítására, kiegészítve pedig a tanári, illetve szülői értekezletek 

megtartására. Azokban az osztályokban, ahol már futott a program, beszélgetések formájában akár kérdezz-

felelek formában folytatják a képzést. Az előadás második órájában a felvetett kérdésekre válaszolunk, vagy egy 

szituációs játék választása esetén annak átbeszélésével  láthatunk mélyebben bele a drogozás okaiba, 

folyamatába. Igény szerint nevelői és szülői értekezletek megtartása. 

6.10.8.3. A program 

Az előadásaik az iskolák számára ingyenesek. A programot H. Krisztina dolgozta ki. Ő nem lakik Budapesten. 

1. Ismeretek: Az előadás egyrészt ismereteket közöl a kábítószerekről, azok fő csoportjairól, majd a 

legelterjedtebbeket részletekbe menően jellemzi, kitérve azok hosszú- és rövid távú hatásaira. A gyerekek 

megtudhatják, milyen fizikai, lelki és magatartásbeli problémákat okoz a drogok használata, melyek azok a 

jelek, amelyek alapján felismerhető, hogy valaki a környezetünkben a drog rabjává vált. Aktuális és sokrétű 

tájékoztatást nyújtanak arról, hova fordulhatnak abban az esetben, ha valaki a környezetükben segítségre 

szorul. 

2. Gyakorlati tanácsok: mellett az előadás második részében elemezik, melyek is azok az okok, amelyek miatt 

az érintettek a droghoz nyúlnak, mik a problémáik, amelyekre megoldást keresnek a drogok által. 

Rámutatnak arra, hogy ezeket a gondokat azonban a kábítószerek nem orvosolják, hogy mindazok az 

élvezetek, amiket a szerek nyújtani tudnak, csak időlegesek… Külön kitérnek arra, hogy, mennyire szoros 

kapcsolatban áll a drogozás és a bűnözés, amely elindít egy olyan lejtőn, amely nagyon meredek és nehéz 

visszafordulni róla. Kiemelik, hogy azt az időt, amelyet egyrészt a kábítószerezéssel másrészt a leszokással 

töltenek, utóbb minden drogos elpocsékolt, eltékozolt időszaknak vél, amelyet soha nem tud már bepótolni. 

3. Kiút: Irányvonalat próbálnak mutatni a gyerekeknek abban a tekintetben, hogy a serdülőkorban jelentkező 

mindenkit megérintő problémák orvoslására hogyan találhatnak olyan megoldást, amely hosszú távon is 

eredményes és gyümölcsöző, amely nem töri ketté életüket, segít céljaik és álmaik megvalósításában és 

abban, hogy értékes, teljes, boldog életet élhessenek. 

A drogprevenciós előadás vázlatából látszik, hogy döntően ismeretközlő, elrettentő elemeket és követendő 

példákat alkalmaznak (idézetek a bemutatkozó adatlapról): 

• mit nevezünk kábítószernek, 

• milyen csoportjai, következményei vannak a különböző drogoknak, 

• a legismertebb drogok rövid ismertetése, amely az adott drog legjellemzőbb negatív hatását említi, 

• két megjelent napló rövid idézetei, élet közeli példákkal, 
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• miről lehet megismerni a drogost fizikai,- lelki-, magatartásbeli tünetei alapján, milyen drogozásra utaló 

jeleket észlelhetnek környezetükben, külön kiemelve, hogy ilyenkor a legnagyobb bátorság hátat fordítani, 

• mi az, amit tehet a diák, hova fordulhat segítségért, hol kaphat információkat, lelki segélyt, esetleg mit tud 

tenni, ha a barátja drogozik, 

• új drogtörvény, jogszabályok említése, 

• milyen motivációs tényezői lehetnek a droghoz fordulásnak, különösen kiemelve, hogy az egyéni problémák 

a leggyakoribbak, amely elöl nem futhat el a diák, s a megoldásért ne szégyelljen idősebb, bölcsebb 

generációhoz fordulni. 

Előadásunkhoz elő- és utótesztet alkalmaznak, amely önmagában alkalmas a diákok figyelmének 

összpontosítására, képes arra is, hogy felmérje a diákok ismeretét az adott témában, és ezáltal az előadások 

szerkezetét, illetve későbbi előadások kidolgozásának rendszerét meghatározni, nem utolsó sorban munkánk 

produktivitásának felmérését is szolgálja. Az előadásaikat megyei illetve városi alaphelyzetekhez alakítják, ha 

vidéken dolgoznak. 

6.10.8.4. A vezetés 

A vezetés adminisztratív, szervezési munka, mivel a költségekkel el kell számolni, fontosak a nyilvántartások. A 

különböző szakmai programokhoz szakmai segítséget kérnek (pl. a drogprevenciós programokhoz a védőnői 

szervezettől), de van mikor csak ők, személyesen tartják az előadásokat, vetítéseket. 

Természetesen van működési szabályzat, de erre a kérdezett elmondása szerint ritkán van szükség, mert az a 

négy–öt fős ‗‗mag‖ akik a lényeges kérdésekben döntenek, mindenben meg tudnak egyezni, ha esetleg mégsem, 

akkor egyértelműen az elnök döntésére hagyatkoznak. 

Ezen a működési szabályzaton nem módosítottak az alapítás óta, de van néhány változtatni való dolog, ami a 

több év során tapasztaltakból alakult ki. Most meg szeretnék változtatni, mert a vezetőcsere kapcsán 

elfogadására nagyobb esély van, mert ‗‗jobb, ha már az elején tiszták ezek a dolgok‖. 

6.10.8.5. Gazdálkodás, pénzügyek 

A pénz (tagdíj) beszerzése főként az elnök feladata, ebben persze segíti az a négy-öt ember. Ez az összeg évente 

nem nagyon változik, általában 5 millió forint körül mozog, főként a külföldi és belföldi családok 

adományaiból, a tagdíjból (kb. 10 %) és a vallás, egyházi szervezetektől (20 %) tevődik össze. Pályázataik 

ritkán sikeresek. A nemzetközi szervezettől rendszertelenül kapnak támogatást, ők inkább nagyobb 

beruházásokat (mint például az iroda megvétele és berendezése) támogatják, azon kívül külföldi utazási 

költségek fedezésére számíthatnak tőlük segítségre. Az adók 1% -ból max. 100.000 Ft. támogatást kapnak. Ezek 

a pénzek számlára érkeznek. De e mellett említette, hogy természetesen adományként néha kapnak készpénzt is. 

Az elnököt fentről, a nemzetközi ernyőszervezet nevezi ki, nem a tagok szavazata számít, a szolgálati idő 

végképp nem érdekes. Ezzel a felelősség is az övé. Aktivisták vannak, akik nem drogprevenciós szakemberek. 

A szervezet aktivistái nem cserélőnek, vagy változtatnak helyet. 

6.10.9. Összefoglaló a nonprofit szervezetek működéséről 

6.10.9.1. Elmosódott határok 

A vizsgált szervezetek civil szervezetek, de láthatóan ugyanazt a tevékenységet, szolgáltatást végzik, mint a 

kisvállalkozók. Látható, hogy a Bt-k tulajdonosai profik, ebben a szerveződésben viszont jócskán tere van a 

drogprevenció mellett más tevékenységnek is. Az elemzési sorrendben haladva a csökken a prevenciós szakmai 

tevékenység aránya, s ezzel együtt – bár ezt nem tudjuk pontosan megmérni – csökken a témában 

professzionálisnak számító résztvevők aránya, mivel ez nem „főtevékenység‖. Az első szervezet a prevenció és 

gondozás teljes spektrumát kínálja a lehető legmagasabb színvonalon, a második és harmadik számára ez a 

szolgáltatás kiegészítő tevékenységnek számít. A másodikként elemzett drámapedagógiai szervezet inkább a 

színművészet felé keres kitörési pontokat, a harmadik pedig egy világszervezet hazai tagszervezete, melynek 

lehetőséget kínál a drogügy a hazai célcsoportok elérésére. Úgy véljük, hogy az első szervezet lehet egy tiszta 

típusú szakmai civilszervezet, a másik kettő nem az. A drámapedagógiai egyesület nem véletlenül keres más 

szervezeti formát (vállalkozói tevékenységet is folytat), a harmadik pedig a külföldi finanszírozók túlsúlya miatt 

erőteljesen követő (‘kívülről irányított‘ - Riesman) magatartást tanúsít. A szervezeti forma lehetőségeinek 

kiaknázásában, használatában az első funkcionális, a másik kettő instrumentális. 
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A szervezetek pályázati aktivitásuk, szervezeti méretük és az átláthatóság szempontjából nagyon különböznek. 

A főállású alkalmazottak létszáma is azt igazolja, hogy csak az első egyesület tekinthető tradicionális 

értelemben közepes méretű hierarchikus szervezetnek. További igazolást szolgáltat az a tény, hogy ez a 

szervezet volt teljesen felkészülve arra, hogy pontos adatokkal tudjon szolgálni az egyesület tevékenységét 

dokumentáló adatok bemutatására. A másik kettő számára ez nem volt természetes, illetve nem vezetnek 

rendszeres nyilvántartást (az egyesületi honlapon megjelenő beszámoló tanulságos, mérlegadatok és az 

infrastruktúrára vonatkozó adatok, a munkatársak és a szolgáltatások szakmai adatai azonban csak a 

közhasznúság bizonyítását szolgálják, e szempontból értékelhetők, a szervezeti elemzésre/evaluáció céljára nem 

alkalmasak). 

6.10.10. A követelmények teljesülése 

6.10.10.1. A profit felosztásának tilalma 

Formailag megfelel mindhárom szervezet ennek a követelménynek, mert professzionális beszámolót készítenek 

az adóhatóság felé, megvannak a szükséges szakemberek. Vállalkozási tevékenység – ha van – minimális 

jelentőségű. A formális eredmény-beszámolóban nem szerepel. 

6.10.10.2. Privát és nem-kormányzati tevékenység 

Mindhárom egyesület esetében világosan elválik e két szektor, az első, a „tiszta típus‖ szervezeti életében éppen 

a vezetés személyi feltételeinek formális teljesítésében is figyeltek erre. De az utóbbi két szervezetben teljesen 

összefonódnak a fő tevékenység és a prevenciós programok, melyek láthatóan kiegészítő jellegűek. 

6.10.10.3. Önkéntesség a munkák elvégzésében 

Az önkéntesség fogalma a hazai „sztenderdeknek‖ megfelelő, vagyis olyan önkéntesek dolgoznak, akik 

bizonyos ellenszolgáltatást kapnak. A szervezetek vezetői pont azon fáradoznak, hogy a profi szolgáltatásokat 

meg tudják fizetni a szakembereknek. Ilyen értelemben nem önkéntesek a vizsgált szervezetek munkatársai. 

(Kivéve az első egyesület önkénteseit.) 

6.10.10.4. Funkciók – innovatív funkció 

Az első két szervezet programjai úttörőnek számítanak: a főtevékenységben végzett drogprevenció – úgy tűnik – 

rendkívül megalapozott, széles szakmai, karitatív és öntevékeny együttműködésen alapul. A második 

szervezetben pedig a dráma felhasználása jelenti az innovációt, vagyis a választott eszköz tekintetében újítók. 

Ezek a szervezetek viszonylag nagy hálózatokat érnek el, ezáltal a módszerek terjedésében is jelentős szerepük 

van. Mindketten kezdeményezők. A harmadik szervezet programjai láthatóan nem saját fejlesztésűek, magát a 

programot eszközként használják, hogy szélesítsék a jellemzően nemzetközi legitimitással bíró szövetség hazai 

bázisát (bizonyára más programokkal is ez a céljuk). 

6.10.10.5. Érdekvédelmi funkció 

Csak az első szervezet vizsgálatában tapasztaltuk ezt a célt, főként a helyi problémamegoldásban vállalnak ilyen 

szerepet az egyesület tevékenységével. Ők a drogproblémákkal küzdők érdekében érdekérvényesítők, a második 

szervezet saját tagságának szakmai érvényesülésére figyel, míg a harmadik a szervezet tevékenységének 

kiterjesztésére koncentrál. Tehát az érdekvédelmi funkció betöltése a két utóbbi vizsgált szervezet munkájában 

nem triviális. 

6.10.10.6. Közösségépítő funkció 

Mindhárom egyesület törekszik a tagjai körében közösségek erősítésére. Az is világos, hogy ezen túlmenően 

főként a huzamosabb ideig drogproblémákkal küzdőkkel kapcsolatot tartó, első szervezet tesz erőfeszítéseket. A 

célcsoportokat ők érik el olyan formában, hogy alkalom legyen a közösség alakítására. A másik két szervezet 

esetében ez nem egyértelmű. 

6.10.10.7. A szervezetek vezetése 

Az első két szervezetben szakmai és kiegészítő szakmai tevékenységet professzionális vezetők végzik, a 

harmadikban amatőrök dolgoznak, akiknek másik fő-munkahelyük is van. A szervezeti rend többé-kevésbé 

átlátható, a tekintélyviszonyok a szakmai tekintélyből levezethetőek. Szigorú belső ethoszt az első szervezet 
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képvisel – a drogprevenció szakmai közegében, a második a dráma-keret mint eszköz felhasználásában, a 

harmadik esetében a tekintély külső – heterokefális és heteronóm – meghatározottságból adódik. 

6.10.10.8. Hátrányok – diszfunkciók 

Partikuláris – részrehajló méltánytalan előnyökhöz juttatással nem találkoztunk. Paternalista viszonyok viszont 

jelentősen befolyásolják minden szervezet életét: a pályázati pénzek ugyanis nem „automatikusan‖ érkeznek, 

van valamennyi kiszámíthatatlanság (ha megnyerik is, késhet a finanszírozás, vagy a helyi önkormányzat 

belebeszélhet, ha éppen az ő tevékenységi körét érinti a civil szervezeti tevékenység). A hivatalos 

elszámoltatáson kívül semmilyen külön pressziót nem gyakorolnak a donorszervezetek (legalábbis az első két 

szervezet irányában). 

A felelősségi viszonyokat tekintve a szervezetek egyszemélyi felelősség-viselésre rendezkedtek be. Az ezzel 

járó kötelezettségeket főként a harmadik szervezetben érzik megterhelőnek, akik amatőrként dolgoznak – 

szabadidejükben. A belső viszonyok jól áttekinthetőek, a követelmények érvényesítése egyértelműen 

megvalósul, szankciót is alkalmaznak esetenként. 

A nonprofit vizsgálatok általában azt vetik fel, hogy a szervezeteken belüli felelősségi viszonyok nem 

átláthatóak. A mi vizsgálatunkban is kiderült, hogy a kicsi szervezetek bürokratikus rend szerinti megszervezése 

lehetetlen/értelmetlen, a belső viszonyok a bizalomra épülnek, nem jogi garanciákra. Mindennek nem mond 

ellent, hogy a legkisebb szervezetek is könyvelőt foglalkoztatnak, hogy a törvényi előírások szerint szabályos 

legyen működésük. Mint a jelentés elején már említettük, a szervezetek szakmai vezetői – kivételektől 

eltekintve – nem ismerik a gazdálkodás változatosabb lehetőségeit, illetve más szervezeti formákban keresik a 

gazdálkodási keretek kitágításának útját-módját. Nem csak a felelősségi viszonyok átláthatatlanságáról kell 

szólnunk, hanem a gazdálkodásról is. Az elsőként leírt szervezetben jól követhető a munkamegosztás és a 

nyilvántartás is, a másik kettőben kevéssé. (Például egy egyesület, melynek tagjai egyénenként számlaképes 

vállalkozók, s a vállalkozásaikon keresztül jutnak hozzá az egyesület nevében végzett szolgáltató tevékenységük 

ellenértékéhez, nehezen átlátható.) 

Úgy véljük, hogy szakmailag a drogprevenciót tekintve (és kiemelve) az első szervezet egyértelműen 

professzionális, a többi számára a prevenció egy eszköz: a szolgáltatásaik kis módosítással eladhatók lesznek 

úgy, hogy a drogprevenció tematikát felhasználják. (Az alkalmazás ettől függetlenül szakszerű.) 

6.11. Interjúvázlat 

A program/alprogram és a szervezet párhuzamos „története‖… 

Interjú-összefoglaló vázlata 

Hol készül az interjú? 

Részletes leírás: hol vagyunk, kik vannak jelen, láttatni kell a körülményeket, hogy értelmező kontextust (is) 

érzékeljen az olvasó. A légkör, a kérdezett modora, együttműködési készsége, nyitottsága/ zárkózottsága. 

Rögtön az elején leírni, most – a kérdezéskor – milyen funkcióban, beosztásban dolgozik a megkérdezett. 

Történeti előzmények 

A szervezet történetéből indulunk ki (kivéve, ha a program volt előbb). Lehet u.i., hogy eszükbe nem volt 

szervezetet alapítani, hanem a feladatra szervezték az alapítványt vagy az egyesületet. Mesélje el, - mindenegyes 

megkérdezett, hogyan lépett kapcsolatba a programmal/szervezettel. 

Nagyon részletes, szőrszálhasogató történet legyen, mindent külön megkérdezni (a körülmények csak így 

tisztázhatók). A tudatlanságot megjátszani nem lesz nehéz, mert tényleg nem tudjuk. 

Szervezet – személy – projekt/ jogi forma: lehetséges, különbségek 

Az a feltételezés, hogy az ilyen, morális elkötelezettséget igénylő tevékenységben többnyire szerepet kap a 

személyes érintettség is. Derítse ki az interjú készítője – tapintatosan,  - hogy igaz-e ez az adott kérdezett 

esetében. Ha nincs ilyen érintettség, mi az, ami miatt benne van ilyesmi aktivitásban: szakmája (ezen belül 

különös szakmai érdeklődés), barátság, egyéb… Summa: valami motivációt, elkötelezettséget, indítékot, 

érdekeltséget kideríteni! 
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Szervezeti ügyek 

Külső tényezők 

Kik a releváns környezet, kikkel versenyeznek – szakmai, piaci, politikai versenytársak. Akikkel nem 

kooperálnak, sőt, akiket le akarnak körözni, akik az ellenfelek (mi miatt ellenfelek – szakmai, morális 

felfogásbeli különbség, egyéb…) 

Melyek azok a szervezetek, amelyekkel együttműködnek, milyen területen (szakmai, pénzszerzés, program 

„értékesítése‖, hírnév szerzése, önkormányzat, minisztérium) Az együttműködés itt azt is jelenti, hogy 

kooperatív a viszony. 

Személyesen kik a támogatók – itt nem csak a pénzügyi támogatást értjük, kik az ellenfelek, versenytársak. 

A programgazda milyen alapon lett programgazda? Ki kezdeményezte, honnan jött az ötlet, hogy pont ezt, 

pont így kell csinálni? Természetes (magán)személy és jogi személy, illetve az állam/önkormányzat tehet 

alapítványt Volt-e valamilyen tapasztalatuk hasonló programokkal vagy a célpopulációval stb. Itt már a konkrét 

mai ügyeknél vagyunk!!! Ez is meséltetés, nem kérdőívet töltünk ki!! De a felsorolásból sok mindennek ki kell 

derülnie. 

A szervezetet, szerveződést az alábbi szempontok szerint értékeljük: 

A vezetés szakmai-e (orvos, pszichiáter, stb. botcsinálta menedzser-szervező) vagy adminisztratív igazgatás van 

(nem szakember, de szervezői tudással)? 

A jogi forma: alapítvány – egyesület – valami más 

Ez azért fontos, mert a működési elvek eltérnek 

Alapítvány: Ez egy célvagyon –, ennek eredete van, kik tették az alapítványt: természetes (magán)személy és 

jogi személy, illetve az állam/önkormányzat, miért, mi célból tették – lehet, hogy az alapítókhoz is el kell menni 

kérdezősködni. Az alapítványt az alapítók által összetrombitált kuratórium felügyeli (minden tag valakinek az 

embere, delegáltja), annak vannak ülései, szavaznak, és kinevezik az alapítvány által finanszírozott 

tevékenység/szervezet vezetőit. Ezek a vezetők (igazgatási csoport) szervezik a munkát. Ők felelősek a 

szervezet működéséért, a kuratórium csak lebeg fölöttük… Mi most ezt a szervezetet vizsgáljuk, a kurátorok 

ehhez képest „külső környezet‖. 

Egyesület: Tagsággal rendelkező civil szerveződés – önként összeállnak az emberek: alapító tagok – van 

belépés, tagdíj, közgyűlés, szavazás, többség dönt stb. A közgyűlés dönti el, ki lesz az elnök, az elnökség, a 

titkár meg a különféle felelősök. 

Mindkettő kaphat támogatást: pályázatokból (de adhat is: kiírhat pályázatot) vagy magánszemélyek 

befizetéseiből. (Az egyesület folyamatos bevétele a tagdíj.) 

/Mind az alapítvány, mind az egyesület végezhet vállalkozói tevékenységet, vagyis profitit hozó tevékenységet, 

de a profitot nem vehetik ki, hanem vissza kell forgatni az eredeti cél érdekében  „nonprofit‖./ 

Bürokratizáltság (szakszerűség, hatékonyság) 

Szervezeti célok ad hoc, személyhez kötött, azt csinálják, amit valaki éppen kitalál? Vagy meghatározott, 

szabály szerint mennek a dolgok, nyilvános, le van írva… (normális hivatali rend) Van-e formális szervezeti-

működési szabályzat (ld. rend, infrastruktúra), hatáskörök hogyan rögzítettek. Ki, mibe szól bele. Ez lehet 

szóbeli megállapodás is. 

Kutatási cél: kideríteni, hogy személyektől függetlenül, személytelenül képes lenne-e működni a szervezet. (Ez 

szerintem akkor lehet fontos, ha nemcsak egyetlen programra álltak össze, hanem üzemszerűen végzik a vizsgált 

tevékenységeket, sok, különböző program fut… stb.) A működés itt a célok megfogalmazását is jelöli, ki, kik, 

döntenek… 

Hierarchia Gyenge, folyékony, képlékeny áttekinthetetlen vagy formalizált, nem a főnöknek vagy a 

hangadónak kiszolgáltatott. (Ha kiderül, hogy van szervezeti szabályzat vagy hasonló dokumentum, abból ez 

következik.) 
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Rend – infrastruktúra Osztályok, főosztályok, munkaköri leírás, munkarend, fogadóóra, ügyfélfogadás, 

ügyfélfogadó helyiség (bizalmas beszélgetésre alkalmas-e, mi van benne), szakszerű telefonügyelet., hány 

telefonvonal van, mobilok száma telefonügyelet, infrastruktúra: fax, internet, gépkocsi, orvosi (egyéb) ügyelet. 

Szervezett kapcsolat más szolgáltatókkal, akik nem tagok, hanem „külsősök‖. Például: jogtanácsos, pénzügyi 

tanácsadó, könyvelő, marketinges a kampányokhoz, pályázatfigyelő. (Fontos tapintatosan tisztázni, hogy 

tényleg külsős-e vagy csak számlát adó külsős – technikai okokból, álvállalkozóként külsős.) 

Szabályok: nem szisztematikus, nem mindenkire vonatkozik, a szabályalkotót nem köti – betartandó, 

szisztematikus, nincs kivétel…(A szervezet munkájára vagyunk kíváncsiak, beleértve a szervezeten belüli 

érintkezést és a külső munkatársakkal való együttműködést.) 

Tekintély-viszonyok: Tradicionális, karizmatikus – racionális, legális /Itt is az alá-, fölérendeltségről van szó, 

rögzített-e, kinek a kezében van az irányítás, ki, miért felelős: szakmai, pénzügyi, stb./ 

Karrier (a szervezeten belül dolgozó, állasban lévők részére) instabil, előre nem látható, nem professzionális, 

a posztot jutalmul lehet megkapni, lojalitás fejében – a szakemberek esetén az egyéni alkalmasság, kinevezés, 

szolgálati idő fontos. 

A munkaügyi helyzetről: Az ilyen szervezeteknél foglalkoztathatnak önkénteseket is, akiknek elvileg semmit 

sem fizetnek, de tudható, hogy ez nem így van: valami pénzt mindenki kap. Teljesen ismeretlen ez a dolog, ki 

kell deríteni, hogy is van. Ki kap fizetést, ki költségtérítést – hogy tartják nyilván, hogyan számolják ezt el. 

Fizetést vagy tiszteletdíjat az alkalmazottak és a tisztségviselők kapnak – konkrétan hogyan megy ez a 

szervezetnél. 

Professzionalizmus Kik irányítanak – lebonyolításban, a finanszírozásban a piackeresésben, a finanszírozási 

források megteremtésében (az adott területen szakemberek vagy nem) Van-e jogász, könyvelő, adminisztrátor, 

diplomások (az adott probléma kezelésére) 

Döntéshozatal Formális döntési láncok, mindenki tudja, mikor, mi fog történni – bürokrácia érvényesül-e vagy 

ad hoc, inkább laikusan szervezettek a dolgok. (Baráti társasághoz hasonlít a szervezet (Ne tévesszen meg 

bennünket, ha a légkör barátságos!!) Ezt szintén történet elmesélésével lehet elővezettetni. 

Elemzéshez/megértéshez - Organikus vs. mechanikus (bürokratikus) szervezetek 

(Az organikus szervezeteket poszt-bürokratikusnak is hívják.)  Olyan feladatokra jön létre, melyek 

megoldásában sok magasan kvalifikált, ám eltérő szakterület művelői kénytelenek együtt dolgozni. Team-

szerűen dolgoznak együtt, s csak addig marad fenn a szervezet, amíg a team be nem fejezte a munkát. A 

résztvevők primer lojalitása a saját szakmai körükhöz fűződik. Az orvos az orvos-társadalom hasonló 

specialistáihoz méri magát, a pszichológus szintén. A csapatot egy projekt-vezető irányítja, de ő inkább 

koordinál, nem utasít. Teamek (probléma-megoldás) szerepe, vs. hagyományos osztályok – bürokrácia. 

Összehasonlítás 
 

Dimenzió Mechanikus  szervezet Organikus szervezet 

Tervezés 
  

Célok (specifikált-e?) specifikált nem 

Standardok szigorúak flexibilisek 

Szabályok, eljárások sok, specifikált kevés, széles lehetőségek 

Tervezés (részletezett) részletezett, rugalmatlan átfogó, rugalmas 

Előrejelzések történeti trendekből indul ki jövőorientált 

Döntések menedzserszemléletű Kreativitás, intuíció szerepe 
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Szervezet 
  

Alárendeltségi viszonyok világos, semmi eltérés nem 

engedett 
nincs - megengedő 

Vonal- törzskar elkülönül világosan nincs különbség 

Részlegek beosztása funkciók szerint a „termék‖ szerint 

Specializáltság nagyon spéci egységek szélesen értelmezett egységek 

Delegálás kicsi mértékű nagy 

Ellenőrzés kiterjedtsége szűk széles 

Koordináció utasítási lánc speciális koordináció 

Állások betöltése 
  

Munkaköri leírás pontos, lehatárolt széles, nincs behatárolva 

- specifikáció a teherbíró képességet figyelembe 

veszi 
a stressz tűréstől függ 

Kiválasztási rend bizonyítvány szerint általános hajlam, érdeklődés 

Teljesítmény-kritériumok spéci, eredményorientált általános, fejlődésorientált 

Teljesítmény-értékelés számonkérés  a haladás számít 

Képzés és továbbképzés képességfejlesztés szervezet-fejlesztés 

Vezetés 
  

Vezetési stílus inkább autoriter inkább demokratikus 

Motivációk külső (pl. pénz) belső tényezők 

Klíma strukturált, teljesítményre ösztönöz támogató, fejlődésorientált 

Ellenőrzés 
  

Sztenderdek hatékonyság általános, elérni kívánt fokozatok 

 
Külső belső 

Teljesítmény-kontroll rendszeres, gyakori nem gyakori 

Súlypont a feladat teljesítése a „végtermék‖ a fontos 

Kapcsolattípusok a szervezetben (de a szervezetek közöttit is jellemzi): Ezek egyben konfliktus-lehetőségeket is 

hordoznak 

• instrumentális  munkamegosztás, egymásra-utaltság, problémamegoldás 
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• szocio-emocionális  érzelmi kötelékek 

• hatalmi és függőségi  manőverek a státus, tekintély, befolyás megtartására 

• tárgyalási kapcsolatok  erőforrások feletti eltérő mértékű rendelkezés az ok 

A negyedik, ami a másik hármat befolyásolja, mert ez adja a szervezetben a keretet! 

Szervezeti szakterületek: 

Jog 

Jogi státusz és annak változása (bejegyzések, közhasznúság, kiemelten közhasznúság) 

Miben volt változás és mi annak a története? Ki, mikor mit változtatott? Van-e jogi „ügy‖, probléma, dolgozik-e 

velük, nekik jogász. Szakszerű segítséget kapnak-e valahonnan, ha nincs? Segítség – ők mint szervezet vagy a 

kliensek veszik igénybe. 

Dokumentumok – betekintés. 

Finanszírozás 

Kampányok pénzszerzésre, kampányok „eladásra‖. Marketing-tevékenység, PR-munka. 

Nyilvántartások, mérlegbeszámolók, ügyvitel, könyvvitel regisztrálása (vissza lehet-e keresni programot, 

programvezetőt, kiképzett megkérdezettet…) 
 

Bevétel egy adott évben (1000 Ft-ban) 

Központi költségvetés. 
 

helyi önkormányzati támogatás – nem normatív helyi 
 

egyéni adomány (magánszemélyektől) 
 

vállalati, vállalkozási támogatás (külföldi vállalaté is, 

bank is) 

 

Más alapítvány v. egyesület támogatása (pályázaton 

nyert pénz pl.) 

 

egyháztól kapott támogatás 
 

párttól kapott támogatás 
 

tagdíjak: szervezetek, magánszemélyek tagdíjai 
 

vállalkozási tevékenység bevétele 
 

termékek és szolgáltatások ár- és díjbevétele 
 

kamatbevételek 
 

kölcsönök 
 

egyéb bevételek 
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Kiadások (1000 Ft-ban) 

beruházásokra 
 

személyi költségek (bérek, tiszteletdíj) 
 

szervezet fenntartási és működési költségei 
 

vállalkozási tevékenység költségei 
 

alaptevékenység, és szolgáltatások, támogatások 

összes költsége 

 

A szervezet (programgazda és befogadó szervezet fő profilja) 

Tevékenységi körök: A fő tevékenység statisztikai besorolása - az alábbiak a sztenderdek (Tegyen x-t a 

megfelelő helyre) 

Kultúra 
 

sport 
 

pihenés, szórakozás, 
 

oktatás 
 

kutatás, műszaki fejlesztés 
 

egészségügy 
 

szociális szolgáltatás 
 

környezetvédelem 
 

emberi jogok, érdekvédelem 
 

gazdasággal kapcsolatos: településfejlesztés, 

munkáltató, munkavállalói érdekképviselet, 

vállalkozásfejlesztés, munkahelyteremtés 

 

Általában jótékonyság, öntevékenység, adományozás, 

segélyezés – karitatív tevékenység, illetve gyűjtés és 

elosztás 

 

Egyéb…. 
 

Általános alapelvek az interjúval kapcsolatban: 

Nem a megkérdezett elemzéseit, értékelő megjegyzéseit kell tényként kezelni, álláspontját leírjuk. (Mindig azt 

kell láttatni, hogy ez az ő véleménye.) Nem kérdezünk olyat, hogy „MIÉRT‖, mert ezt mi akarjuk kideríteni. (A 

véleményét meghallgathatjuk, de szigorúan csak az ő véleményeként kezeljük.) Fontos, hogy csak a tényeket, - 

mi történt, kik voltak a szereplők – tekintsük kiindulópontnak a saját elemzésünkben. 

Σ : A jelentés–esettanulmány kitér tehát 
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• a szervezeti-irányítási-szakmai ügyekre 

• a pénzügyi finanszírozási és elszámolási ügyekre 

• a munkaügyi-foglalkoztatási dolgokra 

• a jogi háttér, ill. nehézségeikre (törvényességi vizsgálat volt-e=ügyészség, közhasznúsági bonyodalmak) 

• Partnerszervezetek: pénzadományozók (minisztériumok, önkormányzat, vállalatok, magánszemélyek) + nem 

pénzt ad 


