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Előszó 

 
A turisztikai ágazatot hazánkban 2008 vége óta visszaesés jellemezte. A KSH közlése szerint 

2010-ben, Magyarországon valamelyest élénkült a vendégforgalom. A 2006. évi teljesítményt 

meghaladja ugyan, de 2008-hoz képest még mindig 8 százalékos a visszaesés. Az év első két 

hónapjában a 2008 vége óta jellemző elmaradás után újra nőtt a kereskedelmi szálláshelyek 

forgalma. Az előző év azonos időszakához képest a vendégek és a vendégéjszakák száma 3 

százalékkal emelkedett. Az idei év első negyedévében 499 ezer külföldi vendég 1,333 millió 

vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken, ami 7, illetve 6 százalékos 

emelkedést jelent, de ez a forgalom éppen csak meghaladta a 2006. évit. A visszaesés okai 

nem pusztán a külső tényezőkben keresendők! Felmerül a kérdés, hogy: azonos külső 

körülmények között miért kihasznált az egyik szálloda, és miért nem egy másik? A válaszok a 

szervezeten belül is keresendők. Az üzleti stratégia, vezetési stílus, marketing, a munkahelyi 

légkör, lojalitás, a belső és külső kommunikáció hibái, átgondolatlansága is eredményezhetik 

a forgalom csökkenését. Minden szektorban, de az vendégforgalom, turizmus területén 

különösképpen fontos a jól megtervezett, szakszerűen és költséghatékonyan kivitelezett, a 

vezetés-szervezés rendszerébe illesztett belső és külső kommunikáció. A vezetői tevékenység 

összetett, több tudományterületet és szakmát átölel, a benne való jártasság megszerzése 

hosszú időt, tapasztalatszerzést, tanulást igényel. Az ismeretek hiányából adódó vezetési és 

kommunikációs hibák kihatnak az eredményességre, a további fejlődésére. Hogyan lehet 

elkerülni a buktatókat? Milyen eszköztárral, módszerekkel tud a vezető és a szervezet 

alacsony költségek mellett jól kommunikálni környezetével? 

 

A jegyzet elméleti és gyakorlati szinten foglalja össze, és mutatja be a kommunikációs 

technikákat, technológiákat, vezeti végig az olvasót az arculati elemek kialakítása, egységes 

cég image formálás, a vezetői és szervezeti kommunikáció összetett folyamatán. 

 

A bevezető fejezet a globális, turizmusra kiható problémákat, az ország image 

vendégforgalomra gyakorolt hatását elemzi. 

 

A második fejezet a szervezetek jellemzőit rendszerösszefüggésben mutatja be, mint az 

„életciklus”, a szervezeti struktúra, kultúra és kommunikáció, a vezetési stílus, módszerek. 

 

A harmadik fejezet a társas megismerés, a személyközi kommunikáció nonverbális és verbális 

jellemzőit, az elvárt alapvető viselkedési mintákat részletezi. 

 

A negyedik fejezet fejti ki a szervezeti kommunikáció jellemzőit, a PR fogalmát, a szervezeti 

hírnév és reputáció hatáskapcsolatait. 

 

Az ötödik fejezet a kommunikáció tervezéséhez szükséges alapvető ismereteket foglalja össze. 

 

A hatodik fejezet a megelőző elméletre illeszkedően esettanulmányban vezeti le az ismeretek 

gyakorlati alkalmazását.  

 

Az ismeretbővítést segítendő a kivitelezésben használt szakszavak értelmezését a jegyzet 

végén található táblázat foglalja össze. A hetedik fejezet felhasznált irodalma pedig egyben 

olvasásra ajánlott gyűjtemény. A tantárgy tartalma több diszciplínát átfogó, globális 

szemléletre törekvő ismeretanyag, melynek elsajátításához jó tanulást kívánnak: 

a Szerzők 
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1. Az vendégforgalmat, turizmust befolyásoló globális környezeti, 

ökológiai tényezők 
 

Az európaiak utazási kedve 35 európai ország lakosainak külföldi 

utazásairól végzett felmérése szerint 2007-ben és 2008-ban sem 

csökkent. Az európai lakosság által szervezett külföldi utazások 

kétharmada szabadidős céllal történt, melyek közül az üdülések, a 

körutazások, a gyógyászati kezelések és a városlátogatások a legnépszerűbbek. A nyári 

időszak szerepe az európaiak külföldi utazásait tekintve továbbra is meghatározó, az utazások 

közel fele a május és augusztus közti időszakra esik. A szabadidős célú utazások 76%-ában 

történt előzetes foglalás, ezen belül az európaiak az internetet (39%) és az utazási irodákat 

(29%) vették leggyakrabban igénybe.  

A Turisztikai Világszervezet adatai szerint az elmúlt évben:  

 a turizmust negatívan befolyásoló tényezők – úgymint terrortámadások, gazdasági és 

politikai konfliktusok, természeti katasztrófák és árfolyam ingadozások – ellenére minden 

korábbinál több, nemzetközi turistaérkezést regisztráltak;  

 a Közép- és Kelet-Európa iránti kereslet – a 2004. és 2005. évek dinamikus növekedését 

követően – konszolidálódott (+1,4%); 

 a nemzetközi turizmusból származó bevételek emelkedtek; 

 a legfontosabb küldő- és fogadóterületek továbbra is Európában találhatók; 

 a kontinens turizmusát az utóbbi években jelentősen befolyásolta a fapados légitársaságok 

folyamatos terjeszkedése és a légi közlekedés fejlődése, ezen járatokat városlátogatások 

mellett más típusú utazások során (például üdülés, események/rendezvények felkeresése 

stb.) is egyre gyakrabban veszik igénybe. (Mihálka, 2009) 

 

A World Tourism Organisation szakértői szerint:  

 A turisták a bizonytalan körülményekre az utazások elhalasztásával, lemondásával, illetve 

már ismerős és közeli úti célok választásával reagálnak. 

 Az Internet és a fapados légitársaságok szerepe erősödik, ezért a biztonság szerepe 

általánosságban is felértékelődik. 

 A foglalások időpontja egyre közelebb kerül az utazások időpontjához, az ár-érték arány 

pedig egyre fontosabbá válik. 

 Sokan nem kereskedelmi szálláshelyet választanak (rokonok, barátok meglátogatása). 

 Az üzleti utazások esetében számottevő visszaesés tapasztalható, kevesebbet és 

alacsonyabb költéssel utaznak üzleti céllal. 

 

A vendégéjszakák esetében az öt legjelentősebb küldő ország Németország, Ausztria, 

Olaszország, Nagy-Britannia és Oroszország közül a brit vendégek által eltöltött éjszakák 

száma 2009-hez viszonyítva csökkent, a többi piac stagnált, vagy nőtt. A külföldi 

vendégforgalom jelentős részét realizáló szállodákban, a magasabb, öt- és négycsillagos 

kategóriákban növekedést regisztráltak, a többi kategóriában visszaesett az eltöltött éjszakák 

száma. Az időszak folyamán a kereskedelmi szálláshelyek 644 ezer belföldi vendéget és 

1,446 millió belföldi vendégéjszakát jelentettek, a vendégek száma 1,5, míg az éjszakáké 4 

százalékkal emelkedett, és ugyanilyen arányban haladta meg a 2006. évi vendégforgalmat. A 

belföldi vendégforgalom mintegy négyötödét fogadó szállodákban a vendégéjszakák száma 5 

százalékkal nőtt az előző évhez mérten. A vendégek körében szintén népszerű panziók 

esetében 8 százalékos elmaradást mértek. A visszatérőben lévő külföldi vendégforgalom 

bővülése miatt a Balatonon eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 4, 

Budapesten pedig 5 százalékkal emelkedett. A visszaesés három turisztikai régiót érintett. Az 
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első negyedévben a szállodák szobakihasználtsága átlagosan 35 százalékos volt, 1 

százalékponttal magasabb, mint 2009 azonos időszakában. Ezen belül az ötcsillagos szállodák 

47, a négycsillagos házak pedig 40 százalékos foglaltságot értek el. A legnagyobb, 48 

százalékos kihasználtsági arány a gyógy szállodák esetében figyelhető meg, bár 

kapacitáskihasználtságuk 2 százalékponttal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Az új 

kategóriaként megjelenő kastélyszállók az átlagosnál alacsonyabb, 25 százalékos 

kihasználtsággal működtek az év első három hónapjában. A kiadott szállodai szobák bruttó 

átlagára 13.099 forint, az egy kiadható szállodai szobára jutó árbevétel (bruttó REVPAR) 

pedig 4.570 forint volt. A szállásdíj-bevételek csökkenését a külföldi vendégforgalomban 

jelentősen befolyásolta az erősödő forint/euró árfolyam. Az első negyedévben 269 forint volt 

egy euró, ami a három hónap átlagában 9 százalékos erősödésnek felel meg. Az európai 

összehasonlításban is alacsony átlagárak 11 százalékos mérséklődése is hozzájárult mind a 

belföldi, mind a külföldi szállásdíj-bevételek visszaeséséhez.
1
 

 
Az átrendeződő nemzetközi rendszerben napjainkban egyszerre érzékelhetőek a hagyományos 

biztonsági kockázatok, ugyanakkor számolni kell a globális megjelenésű és kiterjedésű 

fenyegetésekkel is. 

 

1.1. A világot fenyegető kockázatok, kihívások 

 

Melyek azok a kockázati tényezők, amelyek a világot veszélyeztetik? Hogyan értelmezzük a 

biztonság fogalmát? A biztonság fogalmát átfogó értelemben a következő elemek alkotják: a 

politikai (diplomáciai), a gazdasági, a társadalmi (jogi, szociális), a környezeti (ökológiai), az 

informatikai, a pénzügyi, egészségügyi, belügyi-kisebbségi, és a katonai elem. A hétköznapi 

élet során ezek összefonódnak, és másként értelmeződnek egyéni, közösségi, állami és 

nemzetközi szinteken. RESPERGER rendszerezése alapján a következő kihívásokkal kell 

szembe nézni. A demográfiai robbanással és annak következményeivel. Az energiahordozók, 

a víz, az élelem és a természeti erőforrások kimerülésével. Az egészségügyi,
2
 környezeti 

problémákkal (az erdők, és megművelhető területek kipusztulásával, az ózon réteg 

elvékonyodásával, a globális felmelegedéssel, levegőszennyezéssel). A globalizálódó 

gazdaság problémáival, az egyenlőtlenségek további mélyülésével az egyes államok között. A 

kockázati tényezők szintjén számolni kell: az instabil régiókkal, és működésképtelen 

államokkal, a migrációval. Az információs társadalom kihívásaival, a tömegpusztító 

fegyverek elterjedésével és a fegyverkereskedelemmel. Az etnikai, vallási ellentétekkel, mint 

a nacionalizmus, fundamentalizmus, fanatizmus. Fenyegetettség tekintetében előtérbe került a 

terrorizmus, a cyber terrorizmus. A politikai és vallási szélsőségek, a szervezett bűnözés, a 

kábítószer-kereskedelem, a feketegazdaság és a korrupció. (Resperger, 2003) Az elmélet 

mellett, a tényleges történések SZENES Zoltán szavaival jellemezhetők: „A 21. század 

kezdetén a nemzetközi biztonságban forradalmi változások zajlanak, amelyek élén a 

globalizáció és az információs technológia erői állnak. Az elmúlt másfél évtizedet biztonsági 

szempontból a váratlanság jellemezte. Senki sem várta, és főképp nem látta előre, a 

Szovjetunió összeomlását, Kuvait iraki invázióját és az első Öböl-háborút, az elhúzódó 

balkáni válságot, az indiai és pakisztáni nukleáris robbantásokat, 2001. szeptember 11-ét, 

vagy a terrorizmus jegyében vívott intervenciós háborúkat Afganisztánban és Irakban. Az 

egypólusú világ fegyveres konfliktusai nem maradtak a rivalizáló államok közötti 

hagyományos hadviselés tradicionális keretei között.” (Szenes, 2005) MOLNÁR István szerint: 

„a fegyveres konfliktus egyre gyakoribb formája lesz az aszimmetrikus, ezen belül is a 

terrorista fegyveres konfliktus. Ennek jellemzője, hogy egy adott államon belül vagy néhány 

                                                           
1
 MTI: Jobb karban a magyar turizmus: több vendég és vendégéjszaka 2010. május 07.  

2
 A világméretű fertőzések, AIDS, madár- és sertés influenza. Utóbbi 2009 áprilisában ütötte fel a fejét. 
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államban, illetve egy adott vagy több hadszíntéren egy időben, hirtelen, szinte a semmiből tör 

ki, és rendszerint nem a hadsereg a célpontja.” (Molnár, 2005) Jaap de Hoop SCHEFFER volt 

NATO főtitkár 2004 novemberében azt nyilatkozta, hogy: „Az európaiak még mindig nem 

vették tudomásul, hogy milyen komoly fenyegetést jelent a globális terrorizmus. Az Egyesült 

Államok, és az Európai Unió alapvetően máshogy ítéli meg a globális terrorizmus jelentette 

veszélyeket, és Európának fel kellene ébrednie. Az Európa és az Egyesült Államok közötti 

szakadék áthidalására a kezdeményezésnek az öreg kontinens felől kell érkeznie.” (Jaap de 

Hoop Scheffer, 2004) Ezzel kapcsolatosan HUNTINGTON sajátosan fogalmaz: „Meglehet, 

valahol a Közel-Keleten egy maroknyi fiatalember farmernadrágot visel, kólát iszik, rapzenét 

hallgat, ám miközben a kellő időben mindig meghajol Mekka felé, bombát szerel, hogy 

felrobbantson egy-egy amerikai repülőgépet.” (Huntington, 1998) 

 

A terrorizmus fogalmát a Hadtudományi Lexikon a következőképpen értelmezi: „Terror, 

megkülönböztetés nélküli támadás: minden olyan erőszakos cselekmény, vagy azzal való 

fenyegetés, amelynek elsődleges célja, hogy rettegést keltsen a polgári lakosság körében.” Ez 

a meghatározás KŐSZEGVÁRI szerint leszűkíti a terrorizmust a polgári lakosságra gyakorlandó 

rettegéskeltésre, ezért nem fejezi ki pontosan a terrorizmus lényegét. A nemzetközi 

szakirodalomban fellelhető definíciókat összevetve a következő összegző megállapítások 

tehetők: A terrorizmus nem a harcolók ellen irányul. Bűnelkövetést és erőszakot alkalmaz a 

társadalom ellen, hogy előidézze annak bosszúját, vagy félelmét. Előre megfontolt, 

politikailag motivált, vallási vagy ideológiai célkitűzésű is lehet. (Kőszegvári, 2003) 

 

Egy másik közelítési szempont, ha a fogalomértelmezéseket nem a katonai szakirodalommal, 

hanem például egy filozófusi véleménnyel vetjük össze. HELLER Ágnes akadémikus a „Mi a 

terrorizmus célja?” -  kérdésre a következő választ adta: „A megfélemlítés olyan módon, 

hogy védtelen, ártatlan civil embereket ölnek meg.”…„ Kell minden terrorizmusnak valami 

szűkre szabott ideológia, amelyet aztán fundamentalista módon alkalmaznak az emberek. 

Vagy az állami fegyveres hatalom rájuk kényszeríti, vagy beléjük sulykolják, beléjük verik az 

úgynevezett eszmét. Aztán a már ezekkel az ideológiákkal felvértezett emberekkel 

gyakoroltatják a terrort. A terrorcselekmények szempontjából teljesen mindegy, hogy a 

terrorizmus főnökei hisznek-e ezekben az eszmékben, – amelyeket ők gyártanak és 

terjesztenek  vagy sem. Az első generációsok többnyire hisznek is benne.” (Tihanyi, 2004) 

 

A fent idézett szerzők gondolatai mellett lényeges Fritjof CAPRA álláspontját is bemutatni.
3
 

Az ő nézete,  amely több tekintetben is ellentétes külföldi és hazai kutatókéval  a 

terrorizmust a politikailag tehetetlenek, és elkeseredettek fegyverének tekinti, akik ezzel a 

sajátos eszközzel adnak hangot nemtetszésüknek. Állítása szerint, ha a terrorizmust 

erőszakkal válaszoljuk meg, ahelyett, hogy a nagyrendszerek perspektívájából az ok-okozati 

összefüggéseket vizsgálnánk, az további erőszak forrásává válik. Nincs egyszerű védelem a 

nemzetközi terrorizmus ellen, mert globálisan összekötött világban élünk. Az egymással 

összefüggő gyökerek és mozgatórugók megértése az egyetlen út a hatás és gyakoriság 

csökkentésére, ezáltal a hosszú távú biztonság növelésére. Véleményét a C paradigma 

tükrében fogalmazza meg, mely szerint a nemzeti biztonság fogalma elavult, csak globális 

biztonság létezhet. Az igazságtalan, a túl- és kihasználásra épülő globális gazdaság 

alapjaiban erőszakos és nem biztonságos. 

                                                           
3
 CAPRA, FRITJOF: Próbáljuk megérteni  A nemzetközi terrorizmus rendszerelemzése, 2001. október 05. 

(www.fritjofcapra.net) A szerző fizikus, rendszerelméleti kutató. Alapító igazgatója a Center for Ecoliteracy 

(www.ecoliteracy.org) központnak, amely a hosszútávon fenntartható élettel kapcsolatos témákat kutatja. 

http://www.fritjofcapra.net/
http://www.ecoliteracy/
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A helyi önellátásra, decentralizált megújuló energiaforrásokra és az anyagok folyamatos 

újrafelhasználására alapozott gazdaság viszont ökológiailag és társadalmilag is fenntartható, 

és így globálisan biztonságos.  

 

A fenyegetettség tehát jelen van a hétköznapokban. A gazdasági világválság hatására 

felerősödött a létbizonytalanságtól való félelemérzet. Ezt az érzelmi hatást híradásaival tovább 

erősítheti a tömegmédia, amely a civil lakosok és szervezetek biztonságérzetében egyaránt 

egyensúlytalanságot okozhat. Az eddig stabilnak vélt gazdasági, pénzügyi biztonság 

elvesztésének lehetősége egyén és szervezet számára egyaránt fenyegető realitás, amelynek 

hatása a munkaerőpiacon és a szervezeti kultúrák változásában is érzékelhető. A 

következőkben a szervezetek működési környezetére gyakorolt gazdasági-társadalmi 

hatásokat tekintjük át a „C paradigma” kontextusában. 

 

1.2. A társadalmi szemléletmód-váltás szükségessége a „B” és „C” paradigma elmélete 

 

POLÁNYI Károly szerint a gazdaság „az ember és a környezet közötti kölcsönhatás 

intézményesített folyamata, amely a szükséglet-kielégítés anyagi eszközökkel való 

folyamatos ellátását biztosítja.” (Polányi, 1976) Mivel az anyagi szükségletek kielégítése 

nélkül nincs társadalom, annak alapvető szerveződési elvei, mélystruktúrái, egyszóval 

paradigmája (Hankiss, 1984) szempontjából meghatározó a gazdasági szféra és a többi 

társadalmi intézmény viszonya  írja SÍKLAKY István Ajánlás a túléléshez című munkájában, 

amelyben elemzi az emberiség paradigmaváltásait, Polányi teóriáját. (Síklaky, 1994) 

 

Az emberiség fejlődésének történelmi kezdeteitől a XIX. század második feléig a gazdaság a 

társadalomba ágyazottan működött. Ez volt az „A paradigma” időszaka, amikor is a javak 

cseréje a reciprocitás, a redisztribúció és a háztartás keretei között történt. A munkára való 

ösztönzést a hagyományok, a közösség iránti kötelességtudat, a rang, a státusz, a szabályozók, 

a büntetéstől való félelem jelentették. Erre a hosszú időszakra minden tekintetben az igen 

lassú növekedés volt a jellemző. 

 

A XIX. század második negyedétől a paradigma megfordult, és az előző korszak lassúságához 

képest rohamosan alakult át a rendszer gazdaságba ágyazott társadalommá, és különült el a 

gazdasági szféra a többi társadalmi intézménytől. Ez a „B paradigma”, melynek a rendszere 

szédületes iramú fejlődést idézett elő. A működés zavartalansága viszont csak addig 

fenntartható, amíg a növekedés töretlen. 

 

Napjainkra beigazolódott, hogy a szakadatlan növekedés kényszere apokaliptikus katasztrófát 

idézhet elő, mely elpusztíthatja az emberi kultúrát. A túléléshez új paradigmára („C 

paradigma”) van tehát szükség, az emberiség általi tudatos választásra, célzott erőfeszítésre 

és felelősségtudatra, amely mind egyéni, mind közösségi szinten megnyilvánul, beágyazódik a 

személyes és a szervezeti kultúrába. A „C paradigma” valóra válásának hatásait NAISBITT 

elemzi Megatrendek című művében (Naisbitt, 1987), a két szisztémát pedig Síklaky hasonlítja 

össze, amely az 1. táblázatban látható. 
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1. táblázat: A „B” és a „C” paradigma jellemzői 

 

A hagyományos, kemény technológiájú 

társadalom (B paradigma) jellemzői 

Az alternatív, szelíd technológiájú 

társadalom (C paradigma) jellemzői 

Ökológiai veszély. Ökológiai egyensúly. 

Magas energiafelhasználás. Alacsony energiaigény. 

Magas szennyeződés. Szennyeződésmentesség. 

A nyersanyag és az energia egyszeri 

felhasználása. 

A nyersanyag és az energia többszöri 

felhasználása. (Recycling.) 

Magas fokú specializáció. Alacsony fokú specializáció. 

Tömegtermelés. Kézműves termelés. 

Elidegenedés a természettől. Integrálódás a természetbe. 

A passzív tömeg politikája. Demokratikus politika. 

Világkereskedelem. Lokális kereskedelem. 

Visszaélés a technika lehetőségeivel. A tömegek fellépnek e visszaélés ellen. 

A helyi kultúra felszámolása. A helyi kultúra fenntartása. 

A profit és a háború motiválja az innovációt. A szükségletek motiválják az innovációt. 

Centralizáció. Decentralizáció. 

Komplikált eljárások. Általánosan érthető eljárások. 

A mennyiség áll az előtérben. A minőség áll az előtérben. 

Az összes termelési egységek függése 

egymástól és a centrumtól. 

Önellátás kis egységekben. 

Kultúraidegen tudomány és technika. A tudomány és a technika a kultúra részei. 

Specializált elitek tudománya és technikája. Mindenki által művelt tudomány és technika. 

A jövedelem, mint a munka motívuma, 

magas munkanélküliség. 

Alig van különbség a munka és a szabadidő 

között, kreatív munka. 

 

Forrás: SÍKLAKY István (1994): Ajánlás a túléléshez. JUSS Alapítvány 

 

A „C paradigma” elméletének kapcsán a közgazdasági gondolkodás is jelentős átalakuláson 

ment keresztül. Átformálódtak eddig megdönthetetlennek vélt közgazdaságtani tézisek, 

törvények. Ezen új gondolatok kidolgozója és közvetítője az alternatív közgazdaságtan, 

amely szemben áll a hagyományos közgazdaságtannal. Arra próbál válaszokat keresni, miként 

alakítható át a mai környezetpusztító és sok tekintetben emberellenes gazdálkodás egy jobban 

átgondolt, ökologikus és humánus gazdasági működéssé. Megállapításai szerint a szervezetek 

és az emberek erős kölcsönhatásban állnak egymással. Az emberek, mint személyek vesznek 

részt a szervezetek munkájában, és járulnak hozzá önmaguk újratermeléséhez. Az elmélet 

kiemelten kezeli az embert. Az embert, mint társadalmi-természeti lényt, mint kultúrák 

részesét és alakítóját, aki képes alkotó módon hozzájárulni nemcsak a saját maga, hanem az 

egész emberiség fennmaradásához és fejlődéséhez is. A gazdálkodást a természeti 

erőforrások, emberi tevékenységek, és tőke javak különféle szervezetek keretei közötti 



12 

 

összekapcsolásnak tekinti. Foglalkozik a gazdálkodás által felvetett etikai kérdésekkel is, mint 

például az alkalmazottak személyiségi jogai, a reklámozás tisztessége. Fogalomrendszerében 

többek között az emberléptékűség, személyközpontúság, értékminták, humanizáció 

szerepelnek. (Zsolnai, 1989) 

 

A jóléti közgazdaságtan elmélete szerint az externáliák
4
 a társadalmi hatékonyságot rontják, 

jóléti veszteséget okoznak, hiszen létükből adódóan az egyéni és társadalmi hasznok és 

költségek között különbség keletkezik. (Molnár, 2002) A jogiközgazdasági iskola felfogása 

szerint az externális hatások létezésének oka a gazdálkodásba bevont javak egy részénél a 

tulajdonjogok tisztázatlansága. Véleményük szerint az extern hatással működő piacok 

résztvevői tapasztalásaik alapján felismerik, kifejezik, és szerződéseikbe bevonják az 

externális hatásokat. Ebből adódóan a kormányzat beavatkozása nélkül, tárgyalásos, 

szerződéses formában, az érintett felek maguk tudják megszüntetni az externáliák miatt 

keletkező jóléti veszteséget. 

 

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) „A fejlődés határai” című tanulmányának a 

Római Klub általi publikálásával vált a világ számára is nyilvánvalóvá az, hogy a folyamatos 

ipari növekedés milyen hatalmas katasztrófakockázatot rejt magában. A bűzös levegő, a 

vízszennyezés, a termőföldek gondatlan kezelése és beépítése, a természeti kincsekkel való 

felelőtlen gazdálkodás komoly mértékben felbillenti az egyensúlyt, és beláthatatlan 

következményekkel járhat az emberiség számára. A természet hierarchikusan rendezett egész, 

az egyes ökoszisztémák egymásba ágyazódva léteznek. A környezetszennyezés például a 

negatív externális hatások egyik minősített esete, mellyel nemcsak nemzetközi, hanem 

szervezeti szinten is foglalkozni kell. (Tinbergen, 1976) A logikusnak és egyszerűnek tűnő 

elméletek a gyakorlatban azonban nehézkesen alkalmazhatóak. A természetitársadalmi–

politikai külső környezetet, és hatalmi viszonyokat egyelőre a „B paradigma” determinálja. 

 

A társadalmi-politikai helyzeten kívül minden szervezetnek alkalmazkodnia kell a 

külgazdaság, külpolitika aktuális helyzetéhez is. Lényeges külső behatás alatt áll a szervezet 

környezetének meghatározó eleme, a gazdaságpolitika. Tágan értelmezve a magyar állam is 

egy vállalat, amelynek alkalmazkodnia szükséges a többi állam gazdasági elképzeléseihez, 

valamiféle kompromisszum alapján kell kialakítania saját gazdasági működését, lehetőleg a 

környező államok érdekeinek megsértése nélkül. A gazdasági kormányzat feladata a 

gazdaságpolitika alakítása és a tervezett célok megvalósítása is. A kormányzatok a gazdaságra 

vonatkozó stratégiájukat gazdaságpolitikájukban foglalják össze, mely része az általános 

politikának, és egyben befolyásolja a gazdaság működését és feltételrendszerét, kihat a 

szervezetek (vállalatok) életére, lehetőségeire, és a turizmusra is. Ugyanakkor meghatározó 

tényező a szervezet belső környezete is, hiszen saját erőforrásainak, eszközeinek milyensége is 

nagyban befolyásolja eredményeit, függetlenül attól, mely szektorban, ágazatban működik. 

                                                           
4
Externália, vagy külső gazdasági hatás, ha egy gazdasági szereplő tevékenysége piaci ellentételezés nélkül 

befolyásolja egy másik piaci szereplő helyzetét. Formái pozitív vagy negatív. 
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1.3. Magyarország turisztikai helyzete 

 

Az egyes országok lakói földrajzi távolságuk és Magyarországgal 

való történelmi, politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatuk 

függvényében igen eltérő képpel rendelkeznek hazánkról. A 

Magyarországra látogatók sok esetben „kellemesen csalódnak”, 

jellemzően igen pozitívan vélekednek az országról.  

 

Magyarországról kialakított kép meghatározó elemeit képezik a kultúra és a kulturális 

értékek, azaz a hagyományok, a népművészet, a zene és a magyar ételek, így a magyar borok, 

a paprika és a gulyás. A legtöbb negatívum a turisztikai kínálatnál, infrastruktúránál jelenik 

meg: a nem megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatás, program, szálláshely 

vonatkozásában. Pozitívumként emelendő ki a kedvező ár/érték arány. (Mihálka, 2009) 

 

A fővárosban járt turisták szerint Budapest előnye a páratlan fekvés, a 

természetközelség és a gyógyfürdők, adottságai alapján nem csak 

városnézésre, de kikapcsolódásra is alkalmas. Kutatások alapján a 

turisták Budapestről megőrzött emlékei a nevetéstől hangos éttermek, 

az utcán hömpölygő embertömeg, az aranyló fények, a sólet, a 

gulyás, a bor, a barackpálinka. Ezek olyan jelképek, amelyek 

hozzájárulnak egy élénk, derűs és örömteli kép kialakításához. 

Budapest hagyományos versenytársa Bécs. Potenciális, közeljövőben 

megjelenő versenytársai között meg kell említeni Krakkót, Drezdát és Szentpétervárt.
5
 

 

A fizetési mérleg adatai szerint kedvezően alakultak Magyarország számára a nemzetközi 

vendégforgalomból származó bevételek 2008-ban. Az első három negyedévében a 

Magyarországra látogató külföldiek 1,2 milliárd eurót költöttek turisztikai szolgáltatásokra, 

amely 5,0%-kal több mint a 2007. év azonos időszakában, ugyancsak emelkedtek a 

turizmusból származó devizabevételek. A Magyarországra látogató külföldiek 4,1%-kal 

költöttek többet, mint 2007 első kilenc hónapjában. A közel három millió belföldi vendég 

összesen 7,3 millió vendégéjszakát töltött el kereskedelmi szálláshelyeken. A Magyarországra 

több napra érkező látogatók mintegy harmada vesz igénybe kereskedelmi szálláshelyet, így a 

2008-ban regisztrált vendégéjszakák 53,2%-a származott a külföldi vendégektől, a 

magánszálláshelyeken ugyanez az arány 39,8%-ot tett ki. A KSH adatai szerint 2008 első 

nyolc hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken 3,8 millió vendég összesen 12,5 millió 

                                                           
5
 Magyar kampány az osztrákoknál, szlovákoknál  

A Magyar Turizmus Zrt. Szlovákiában folytatott intenzív nyári forgalomélénkítő akciójának keretében június-

júliusban GoogleAdwords kampány segítségével irányítják az érdeklődők figyelmét a Társaság szlovákiai 

honlapjára, a madarsko.sk portálra. Az oldalon a turisztikai információk mellett konkrét ajánlatok is találhatók a 

Balaton és az Alföld régiókkal való együttműködés és a közös kampányok eredményeként. Az akciósorozat 

részeként továbbá három szakmai lap is bemutatja Magyarországot a MT Zrt. közreműködésében. A Cestovatel 

17.000 példányban megjelenő utazási havilap júliusi száma 12 oldalon át kiemelten foglalkozik hazánk 

turisztikai kínálatával Budapest, Balaton, wellness, aktív turizmus, kultúra, valamint bor és gasztronómia 

témákban, melyek a szlovák turisták legkedveltebb termékei is egyúttal. A megjelenéshez számos szolgáltató is 

csatlakozott. A Voyage kéthavonta megjelenő igényes turisztikai és életmód magazin július-augusztusi száma 

(20.000 példány) Magyarország két nagytavát, a Balatont és a Tisza-tavat mutatja be, a Geo Sezóna magazin 

20.000 példányszámú, májustól októberig kapható nyári különszámának pedig a Hortobágy és a puszta a témája. 

A forgalomélénkítő kampány keretében július közepén 1 héten át minden nap 2 perces beszélgetésre a Viva 

Rádió vendége lesz Godár Ivett, a MT Zrt. szlovákiai külképviselője. A beszélgetésekhez nyereményjáték és 

naponta többször sugárzott spot is kapcsolódik majd, melyek a magyarországi turisztikai kínálatról szóló 

interjúkra hívják fel a figyelmet. Forrás: www.regioregia.hu 
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vendégéjszakát töltött el. Az előző év azonos időszakához képest a vendégek száma 1,7 %-

kal, a vendégéjszakák száma 0,6%-kal nőtt. A legnagyobb verseny a három csillagos 

kategóriánál folyik, de ezt keresik leggyakrabban. Az időszakonként újonnan belépő 

szállodák megnyitása természetesen az aktuális keresletet „újraosztását” eredményezi. 

 

A következő tíz évben meg kellene kétszerezni a nemzeti jövedelmen belül a turizmus 

teljesítményét és részarányát, meg kellene duplázni, 700 ezerre növelni az ágazatban lévő 

munkahelyek számát és jelentősen kell javítani a turizmus versenyképességét  sorolta 

javaslatait MATOLCSY György nemzetgazdasági miniszter a magyar turizmus jövőjéről szóló 

konferencián. A turizmus mennyiségi fejlesztési kora lejárt, szerinte a minőségi fejlesztésre 

kell a hangsúlyt fektetni, integrált programokban kell gondolkodni. Az ország széttöredezett, 

mozaikszerű működést mutat, és ez igaz a turizmusra is. A turizmus egészét be kellene 

ágyazni az egészségiparba. HORVÁTH Endre turizmusért felelős helyettes államtitkár az 

egyediség erősítésére, HORVÁTH Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója pedig a 

marketingtevékenység hatékonyságának javítására hívta fel a figyelmet.
6
 

 

A környező országokkal összehasonlítva versenyképesebb helyzetbe hozná Magyarországot a 

Magyar Turizmus Zrt. (MT) újonnan kinevezett elnöke, ÜSZTÖKE Botond, aki a távoli 

képviseletek helyett a közeli államokból toborozna több beutazó vendéget, és úgy véli, az 

üdülési csekknek kizárólag turisztikai célokat kellene szolgálnia. A turizmus továbbra is 

húzóágazat Magyarországon, és ennek fenntartását biztosítani kell a jövőben is. Érvelése 

szerint a gazdaság egyes területein jelentősebb visszaesés volt az elmúlt évben, mint a 

turizmusban. A vendégéjszakák száma tavaly 8,4 százalékkal csökkent, a belföldi 

vendégforgalomban 7,6 százalékos, míg a külföldi beutazók számát illetően 9,3 százalékos 

visszaesés volt tapasztalható. A belföldi turizmus a kismértékű csökkenés ellenére tartja 

magát, főleg a vidéki helyszíneken, ugyanis inkább a Budapestet felkeresők száma csökkent. 

Az MT idei kampányával, a fesztiválok évével továbbra is arra törekszik, hogy bővüljön a 

belföldi turizmus. A lehetőségek között beszélt a gyermekcsoportok szervezett utaztatásának, 

nyaraltatásának fellendítéséről, ami azért hasznos, mert belőlük lesz a későbbi turista. A 

turizmus ilyetén hosszú távú fejlesztéséhez pedig európai uniós támogatásokból vagy más 

pályázati forrásokból lehetne pénzt szerezni. Az MT túl sokat költ az apparátus fenntartására, 

ezen úgy változtatna, hogy többet fordíthassanak a hazai lehetőségek népszerűsítésére. A 

szervezet jelenleg 22 országban 24 képviseletet működtet, de „nagy kérdés, hogy mi a 

fontosabb: olyan távoli területeken is ott lenni, mint Amerika és a Távol-Kelet, ahonnan csak 

kevés turista érkezik, vagy a közeli országokból célzott marketinggel még több vendéget 

idehozni”.
7
 

 

1.4. Az ország image (imázs)
8
 hatása az vendégforgalomra és a turizmusra 

 

A turizmusra ható politikai, gazdasági, természeti, kulturális, technikai és társadalmi 

környezeti tényezők a turisztikai imázsra is befolyással bírnak. Jelenleg Magyarországnak, 

mint turisztikai desztinációnak nincs határozott image a küldő piacainkon. Ennek 

megváltoztatására törekedett a Magyar Turizmus Zrt. 2008. évi marketingtevékenysége, 

melyben különösen nagy hangsúlyt kapott Magyarország arculatépítése. A különböző ország 

kutatások során Magyarország legfőbb erősségeként a vendégszeretet fogalmazódik meg, 

melyet azonban nemcsak az vendégforgalmi szakemberektől várják az ide érkezők, hanem az 

utca emberétől is. Ennek érdekében rövid, humoros reklámfilmek, spotok készültek, amelyek 

                                                           
6
 MATOLCSY: Javítani kell a turizmus versenyképességét 2010. július 16. InfoRádió/MTI 

7
 NÉPSZAVA ONLINE Felpöröghet a magyar turizmus 2010. március 24. 

8
 Image/imázs: mindkét használat elfogadott. 
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felhívják a figyelmet arra, hogy Hazánknak a vendégszeretet az egyik legfontosabb, nehezen 

pótolható vonzereje. A nemzeti turisztikai marketingszervezet jövőképe szerint 2013-ra 

Magyarország vonzó úti célja lesz az „új Európának”, természeti, kulturális és szolgáltatási 

mozaikjának komplexitása és újszerű bemutatása révén. A belföldi turizmus súlya – a beutazó 

turizmus egyenletes növekedése mellett  megközelíti az Európai Unió tagországainak átlagát 

(60%). A belföldi utazások a külföldi utazások komoly alternatívájává válnak. 

 

A Magyar Turizmus Zrt. kutatásai szerint a beutazó turizmus 2007−2008. évi alakulását 

számos tényező befolyásolta. A megkérdezett szakemberek a legerősebb pozitív hatást a 

következőknek tulajdonítják: 

 a fiatalok növekvő jövedelme,  

 az egyedi élmények iránti kereslet növekedése,  

 a rövidebb és a főszezonon kívüli utazások gyakoribbá válása,  

 az internethasználat elterjedése,  

 a közlekedési lehetőségek általános fejlődése: az új magyarországi légi járatok, a 

repülőjegy árak csökkenése, a fapados légitársaságok növekvő népszerűsége, 

 a Magyarországon megrendezésre kerülő kulturális és sportesemények, 

  és a magyar turisztikai kínálat fejlődése. 

A legerősebb negatív hatást a növekvő árérzékenység mellett Magyarország versenytársaink 

aktivitása: turisztikai kínálatának fejlődése és turisztikai marketingtevékenysége gyakorolja a 

magyar beutazó turizmusra. 

 

A magyar turizmusnak gyorsabban kellene reagálnia a piac változó igényeire, véli Josef 

WIMMER.
9
 A magyar turizmus legfőbb problémája, hogy nagyon lassan reagál a változó 

turisztikai igényekre. Példaként említette, hogy a német utazási irodák által közvetített 

vendégek 80 százaléka már all inclusive szolgáltatásokat igényelne, ahol minden elvárt 

szolgáltatás díja benne van az árban. Így kiszámíthatóbb egy utazás költsége. Az évek óta 

növekvő all inclusive igények ellenére a Balatonnál még mindig csak két ilyen szolgáltatást 

kínáló szálloda létezik, egy Balatonfüreden és egy Balatonföldváron. Ha Magyarország a 

legfizetőképesebb réteget is szeretné vendégül látni, a másik fontos szempont lenne az egyre 

fejlődő repülős turizmus kiszolgálása. Ehhez az ország remek adottságokkal és kellő 

infrastruktúrával rendelkezik, mégsem alakult még ki az a gyakorlat, hogy a nagy repterekre 

érkező turistákat kisrepülőkkel vigyék a célállomásokra. Hazánknak ma már nem a horvát 

tengerpart, hanem a nagy és kis repülőgépekkel jobban megközelíthető, relatíve olcsó 

Törökország és Tunézia az igazi konkurense – állítja a szakember, aki a legfőbb magyar 

turisztikai vonzerőt a gyönyörű tájakban látja. Ami pedig az vendégforgalmi attrakciókat 

illeti, szerinte tudomásul kell venni, hogy leginkább pihenni, szórakozni és legfeljebb 

sportolni vágynak a turisták, és a mai, információkkal túlterhelt világban a helyi történelem 

vagy a neves épületek kevesebb érdeklődésre tarthatnak számot. 

 

Wimmer továbbá leszögezi, hogy azért nem szabad az augusztusi tűzijátékokon sem spórolni, 

mert az már hozzátartozik a magyar tradíciókhoz, ország imázshoz. A fővárosi és vidéki 

tűzijátékok elmaradása esetén nagyobb lehet az ország közvetett bevételkiesése, mint a 

közvetlenül megspórolt összeg. Sok külföldi turista számít a magyar augusztus 20-ai 

ünnepekre, és ezért utazik Budapestre. Az ünnepség a Magyarországról kialakult image 

szerves része, melynek hiánya gyengíti a pozitív összbenyomást. 

                                                           
9
 WIMMER, Josef, a Thomas Cook-Neckermann Reisen ügyvezető igazgatója, aki több mint 20 éve képviseli 

Magyarországon a világ 44 országában jelen lévő német utazási irodát. Lassan reagál a magyar turizmus? 2010. 

július 5. MNO - BL (MTI) 
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MAGYAR M. Kasimir (1990) megfogalmazásában az image (imázs) az az elképzelés vagy 

vélemény, ami az emberekben a vállalatról objektív vagy szubjektív benyomások alapján 

kialakul. A vállalati image az, amit egy vállalatról gondolnak, éreznek, hisznek vagy 

érzékelnek. Az image képzeleti kép. Lehet pozitív vagy negatív, elmosódott vagy élesen 

körvonalazott vagy e kettő keveréke. SZELES (1998) definíciója szerint az image a szubjektum 

szűrőjén keresztül megszűrt, az észlelések során kialakult tudati képek rendszere, amely 

magában foglalja (pszichikailag tükrözi) a szubjektum teljes környezetét. Az image tehát nem 

átgondolt, empirikus vélemények összessége, hanem olyan tudati jelenséget jelöl, amelyet a 

legkülönbözőbb asszociációk és értékelések együttesen alkotnak. Az image értékítéletek 

rendszere. A kommunikációelmélet meghatározásával élve: motivációs információhordozó, 

melynek kialakulása/kialakítása több szempont alapján is történhet, stratégiáját tekintve lehet 

„szétszóró” vagy „összegyűjtő”. Az egyes image típusok a 2. táblázat alapján 

rendszerezhetőek: 

 

2. táblázat: Az image típusai 
REÁL FOLYAMATOK 

SZERINTI 

CSOPORTOSÍTÁS 

 

Termék image (Product Image ) Gyűjtőfogalom. 

Termékcsoportokat, termék- vagy szolgáltatás-

féleségeket, különböző termék egyedeket foglal 

magában. 

Márka image (Brand Image) 

A márkakép a termékkép objektiválódása. A márka 

többletet ad a terméknek, a fogyasztók magasabb 

értékűnek becsülik. A márkához a vevő hű maradhat. 

Cég image Company vagy Corporate Image (vállalati 

vagy szervezeti image) 

A vállalatról kialakult összkép meghatározói: a 

vállalat filozófiája, szervezeti kultúrája, a vállalat 

műszaki-tudományos fejlesztési tevékenysége, a 

szervezeti struktúra, humán- és szociálpolitika, a 

vállalati márkapolitika, a vállalati kommunikációs 

politika. 

A KIALAKULÁS MÓDJA 

SZERINTI 

CSOPORTOSÍTÁS  

Spontán keletkezett image 

Tudatosan kialakított image 

AZ IMAGE TÖRTÉNETISÉGÉN 

ALAPULÓ CSOPORTOSÍTÁS 

Meglévő (current) image 

Kívánatos (wish) image (Eszménykép) 

AZ IMAGE IRÁNYULTSÁGA 

SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS  

 

Ön image: Az önmagunkról kialakított, saját 

bensőnkben hordozott, többnyire kedvező és a 

valóságtól általában eltérő képet hívjuk ön- vagy Self 

Image-nek. 

Tükör image: Az alanyról (vagyis az Image 

tárgyáról) annak környezetében, a közönségben, a 

célcsoportokban kialakult és létező nézet- és 

véleményrendszer. 

AZ IMAGE EGY SAJÁTOS TÍPUSA  

„Esernyő funkció” 

Az adott ország mindennemű tevékenysége és 

megnyilatkozása által formált heterogén értékítélet- 

és nézetrendszer. 

„Közönséges termék-image” 

Az ország maga a termék, csak jellemzői 

sokrétűbbek, összetettebbek egy normál terméknél. 

Az ország-image Az adott népről, nemzetről, 

országról kialakult és annak minden aspektusú létével 

kapcsolatos belső és külső nézet- és véleményrendszer. 

Megjelenik benne a heterogén és általánosított 

értékítéletek egyidejű objektív és szubjektív komplex 

pszichológiai tartalma. 

 

 

Forrás: SZELES Péter: A hírnév ereje (image és arculat) Star PR Ügynökség Worldcom Hungary, Budapest, 1998 
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Az egyes szervezetekről (éttermek, szállodák) kialakult image szoros összefüggésben áll az 

ország imázzsal. Az ide érkező vendég részéről elég néhány negatív tapasztalat (túlszámlázás, 

modortalan viselkedés, gyenge ételminőség, szálláskörülmények stb.) ahhoz, hogy negatív 

benyomásait hazánkra rávetítse, és általánosítson: „Magyarország ilyen, vagy olyan….” A 

következmény: a „na, ide se jövök többet” vendég attitűd kialakulása függetlenül attól, hogy 

általában milyen az országról kialakult image. Az elégedetlen turista megítélését közvetíti 

környezete felé, amely tovább görögve olyan potenciális vendégek elvesztését jelenti, akik 

még tapasztalatot sem szereztek, csak hallomásból ismernek „rémtörténeteket”, amely negatív 

hatást gyakorol a reputációra! 

 

A reputáció a közvélemény értékítéletének kifejezését, a tudatunkban megjelenő ismeretet, 

tapasztalást, képet jelent az adott szervezet, személy általános tulajdonságainak együtteséről. 

Pozitív reputációnak tekintjük, amikor a közvélemény általánosan nagyra becsül egy 

személyt, szervezetet, népet, országot. Ebben az esetben kedvezőek, jóindulatú feltételezések 

vannak, így hírnevét is kedvezően ítéli meg. Ezzel ellenkező esetben, ha a közvélemény 

benyomásai, tapasztalatai kedvezőtlenek, negatív reputációról beszélünk. A reputációt fel kell 

kelteni, életben kell tartani a társadalom egésze, vagy részeinek kollektív memóriájában. Ez a 

„felkeltés és életben tartás” a külső környezetben a public relations feladata. A PR célja ebben 

a folyamatban a hírnév építése, valamint annak az optimális állapotnak az elérése, amely 

abban testesül meg, hogy a szervezet és környezete egymást kölcsönösen elismeri, 

megbecsüli. A reputáció menedzselése azt jelenti, hogy létrejön a kölcsönös megértés a 

szervezet belső és külső környezetében. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szervezet (ország) 

image-ét menedzseljük. 

 

Az elérni kívánt hatáshoz, a pozitív reputációhoz, a szervezeti gondolkodásban, a vezetői 

tevékenység területein érvényesülnie kell a minőségelvűség kritériumának: 

 

Így a szervezeti tevékenység és a szervezet menedzsmentjében, a hatékonyság, 

termelékenység, a stratégiai célok és tervek, szervezeti felépítés, teljesítménymérés és 

értékelés, felügyelet területén. 

 

A termelő és működtető folyamatok menedzsmentjében, az erőforrás-tervezésben, a termelési, 

műveleti, információs folyamatok ütemezésében, irányításában, az ellenőrzésében. 

 

Az emberi viszonyok menedzsmentjében, az egyének, csoportok, a vezető viselkedésében, a 

motivációban, a kommunikáció humán vonatkozásaiban, a konfliktuskezelésben, az emberi 

erőforrások, és a szervezet fejlesztésében, a mentálhigiénia és karriertervezésben, 

tanácsadásban, nevelésben, valamint a társadalmi és az etikai felelősség vállalásában. 

(Dinnyés, 2000) 

 

Az együttműködés alapja mind a vezető-beosztott, mind a szervezet-környezet között a 

bizalom. Ennek megszerzésére és megtartására kell törekedni, legyen szó közszolgálati, 

termelő, vagy szolgáltató tevékenységről. A bizalom megtartásának alapja a tettek és 

cselekvések, valamint a kommunikáció összhangja, amely a hitelesség kritériuma. A 

hitelesség a szervezet és a vezető számára egyben erkölcsi kötelesség is, amelyre az üzleti és 

közösségi kapcsolatok hosszú távon építhetők. (Fukuyama, 1997) 
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2. A vezetés – szervezés – kommunikáció rendszerösszefüggései 
 

A szervezet két vagy több ember szándékosan összehangolt tevékenységének rendszere. 

(Barnard, 1938) Emberek együttese, akik valamilyen cél elérésének érdekében szövetkeznek, 

és tartanak kapcsolatot egymással. (PfiffnerSherwood, 1960) A szervezet jellemzői: a 

tartalmi összetevők, (emberek, gépek, berendezések, technológia) a struktúra, hierarchia, a 

szervezet elemei közötti kapcsolatok, a munkamegosztás, a hatáskörök megosztása, a 

szervezeten belüli kommunikáció, ellenőrzés és koordináció. Szervezetnek kell tekintenünk 

minden olyan jogi személyiségű intézményt, amelynek önálló céljai vannak, és ezeknek a 

céloknak a megvalósításához saját erőforrásokkal is rendelkezik. A szervezet belső és külső 

környezetével való kapcsolattartás és kölcsönös előnyökön alapuló kommunikáció szervezése 

egyaránt fontos. Addig ugyanis nem lesz, nem lehet jó a szervezet külső megítélése, image, 

amíg a belső kommunikációja nem megfelelő. Amíg a szervezet dolgozói nem hisznek a 

vállalatban, annak jövőképében, az általuk előállított termék vagy szolgáltatás értékességében, 

addig ezt nem is tudják a környezet felé képviselni. A külső szálak megkeresése, a 

kapcsolatok kiépítése és ápolása elemi érdeke minden szervezetnek, hisz minden szál végén 

ott van egy partner, aki véleményt formál, minősít. A magára valamit adó vállalkozásnak 

pedig nem lehet mindegy, hogy mit gondolnak róla, főleg ha a cég neve egyben annak a 

terméknek is márkaneve, amelyet el kell adni a piacon. A cégről kialakult képmás (image) – 

mint ahogy azt már fentebb kifejtettük −, visszahat az ország imázsra, magára a termékre, 

szolgáltatásra, így erősíti vagy gyengíti azt.
 
(Mónus, 2001) A szervezeti kommunikáció 

összetettségét, az elemek kölcsönhatását az 1. ábra szemlélteti: 

 

 
1. ábra: A vállalati marketing és kommunikációs tevékenységek összefüggése 

Forrás: OLACH Zoltán (1996): A marketing szemlélete és gyakorlata, LSI Oktatóközpont 
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2. 1. A szervezetek általános jellemzői 

 

Közgazdasági értelemben a vállalat fogalommal jelöljük azokat az üzleti szervezeteket, 

melyek alapvető célja, funkciója a fogyasztási szükségletek kielégítésére alkalmas javak és 

szolgáltatások előállítása. Az üzleti szervezetek korszerű formái a vállalatok, melyek önálló 

jogalanyként működő, jogi személyiséggel rendelkező üzleti vállalkozások. (Molnár, 2002) 

Szociológiai értelemben a szervezettől meg kell különböztetni az intézmény fogalmát. A 

szociológia definíciója szerint a szervezet egy konkrét csoport, míg az intézmény az emberi 

tevékenységek bizonyos területére vonatkozó normák és értékek együttese. (Andorka, 1997) 

 

A szervezeti életciklusok ismerete segít a vállalat belső működésének szervezésében. 

Lehetővé teszi, hogy viszonylag egyszerű módszerekkel felismerjék a vállalat életkorát. 

Segítségével könnyebb kidolgozni a vállalati irányítási modellt. Figyelmeztet az esetleges 

várható problémákra, és ez által segítséget nyújt az esetleges válságkezelésben is, valamint 

segít a szükséges szervezet fejlesztések véghezvitelében. 

 

2.1.1. A szervezetek életciklusai 

 

Az életciklusok a vállalatok, szervezetek fejlődésének szakaszait jelentik. A szakaszok 

elnevezései általában megegyeznek az emberi életszakaszok elnevezéseivel. 

 

ANGYAL Ádám (1999) nevéhez fűződő életciklus modell esetében négy szakasz különül el 

egymástól. A szervezeti élet négy szakasza: 

 A szervezet születése: többnyire még a kis méretek a jellemzők, kevés a bürokrácia, a 

feladatkörök között átfedések tapasztalhatók, egy központi személy tartja kézben az 

ügyeket, nincsenek írott szabályok, az adminisztráció még nem terjedt ki és nem 

kifinomult. 

 Az ifjúság: már megjelennek a szabályozás bürokratikus vonásai, kialakul egy vezetői 

csoport, a részlegek önállósodnak, a belső munkamegosztás és kapcsolattartás szokások és 

néha már írások is szabályozzák. A szervezetek egymás közötti kapcsolatait a vezetők 

tartják kézben. 

 A középkor: a szervezet már mélyen tagolt, bürokratikus szokások és szabályok alakulnak 

ki. Szabályozási és ellenőrzési rendszerek működnek. A több szervezetet érintő ügyek 

kezelésére bizottságok és munkacsoportok szerveződnek. A működést a formális szervezet, 

a szervezetközi alkalmi csoportok és az informális hatalmi és szakmai kapcsolatok 

együttese jellemzi. 

 Az öregkor: mélyreható szervezeti változás vagy a teljesítmények visszaesése és ezzel a 

megszűnés követ. Ezek a megöregedett szervezetek túlszabályozottak és nagyok. A 

legkisebb részfeladatokra is szabályokat alkotnak. A csúcsvezetés túlterhelt, sok 

adminisztratív részleg, kiterjedtek a belső levelezések, az ügyek a bonyolult döntés-

előkészítési rendszerek miatt késnek. Elhatalmasodik a pénzügyi típusú problémakezelés. 

Az alsóbb szintek feszegetni kezdik a szabályokat és korlátokat. 

 

A legrészletesebb életciklus modell az Amerikában élő, izraeli származású Ichak AZIDES 

(1992) Vállalatok életciklusai nevéhez fűződik. Ebben az elméletben tíz szakasz különül el 

egymástól. A jegyzet terjedelmi korlátai nem teszi lehetővé ennek bemutatását, részletes 

áttekintésre javasoljuk könyvének tanulmányozását. A hazai szerzők közül kiemelendő 

KOZMA Ferenc (1997) A körültekintő vállalkozás című munkája, melyben részletesen elemzi a 

vállalati életciklusokat és azok problematikáját. 
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2.1.2. A szervezeti struktúrák 

 

A célmegvalósítás, feladat-végrehajtás függvényében a szervezetek különböző típusú 

struktúrákat alakíthatnak ki tudatosan, vagy formálódhatnak spontán módon életciklusaik 

alatt. Mindegyik formának vannak előnyei és sajátosságai. A hatékony szervezeti működés 

elvét a középpontba helyezve, és az egyéb befolyásoló tényezőket elemezve célszerű az egyes 

szervezeteknek strukturális formájukat felépíteni, – vagy alkalmazkodva a változó 

körülményekhez –, átalakítani. A következő alap típusokat különböztethetjük meg: 

A hagyományos (mechanikus) szervezeti formákra az alá- és fölérendeltség, a 

szabályozottság, a technikai koordináció a jellemző. (Dobák, 1988) Ezek a következők: 

 lineáris (vonalas) 

 törzskari és 

 funkcionális szerevetek. 

A rugalmas (dinamikus) /szerves-organikus/ szervezeti formákra az oldalirányú mozgások, az 

emberközpontú kapcsolatrendszerek, a kiegyensúlyozott hierarchiák jellemzők. Ilyenek a: 

 divizionális és 

 mátrix szervezetek. 

A szervezet felépítését a fontosabb kapcsolatok jelölésével a szervezeti ábrával 

(organogrammal) lehet szemléltetni, amely a szervezeti felépítés alapján egyértelműen 

ábrázolja az alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokat (horizontális és vertikális tagoltság). 

 

A lineáris szervezetek kisméretűek, egy (vagy kevés) tevékenység, minimálisan változó 

környezet és alacsony mértékű innovációs kényszer esetén alkalmazható sikeresen ez a forma. 

Egyszerű, jól áttekinthető, egyértelmű alá- és fölérendeltségi viszonyok jellemzik. Az 

átláthatóság megkönnyíti a szabályozást, a folyamatok megszervezését. A tevékenységek és a 

felelősségek könnyen áttekinthetők. A hatáskörmegosztás szempontjából az egyvonalas 

szervezetben: minden beosztottnak egy főnöke van, tőle kaphat utasítást, a döntési jogkör 

centralizált, a munkamegosztást az elvégzendő feladatok szerint a vezető határozza meg. 

Előnye, hogy viszonylag egyszerű és homogén feladatok esetén nagyszámú ember 

irányítható. Hátrányai közé tartozik, a rugalmatlanság, a lassú együttműködés és 

kommunikáció. A felső szintű vezető koordináló, irányító tevékenysége rendkívül összetett. 

 

A funkcionális szervezet egyszerű üzleti tevékenység, kevés üzletág esetén hatékony. 

Általában a szerint alakítják ki, hogy milyen inputokra van szükség a szervezet céljainak 

eléréséhez. Stabil piacok és állandó tudományos-technikai környezet a hatékony működés 

feltételei. A vállalat szakterületek szerint szerveződik, ahol az emberek az adott terület 

szakértői. Ez lehetővé teszi komoly szaktudás kifejlesztését és a funkciók minél jobb ellátását 

az adott területen. A vezetés minden funkcióra külön szervet hoz létre, ezért a 

termelőegységeket (munkásokat) egyszerre több szerv irányítja, tehát a munkamegosztás 

szervezeti funkciók alapján történik. E forma leggyengébb pontja a funkciók közötti 

kooperáció. A funkcionális forma a legkevésbé alkalmas a stratégiai szempontok 

érvényesítésére. Az alá-fölérendeltségi viszonyok túlságosan merevek, a döntés centralizált. 

Nagyfokú szabályozottság jellemző erre a szervezetre, ami ugyan lehetővé teszi az ellenőrzés 

megszervezését, de a nehéz, rugalmatlan szabályok nem kedveznek az innovációnak. 

 

Divizionális szervezetet dinamikus környezetben, nagy vállalati méret, széles termékválaszték 

esetén célszerű alkalmazni. A szervezet termékek, termékcsoportok, a főbb üzletágak szerint 

épül fel, kialakítását az ouputok határozzák meg. Nagyobb, önálló üzemrészekre bontják a 

vállalatot: ez a divízió (autonóm felelősségi és elszámolási egység). A több hasonló vevőkörű, 

helyű stb. divízió divíziócsoportot alkot. A divíziók nagy önállósággal rendelkeznek, ennek 
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hátránya lehet, ha egymással nem törődve, maguknak működnek. A nagyfokú önállóság 

gátolja a szinergia-hatás (közösen végezhető tevékenységekben való együttműködés) 

kialakulását is. A sok feszültség, ha felhalmozódik, rossz emberi kapcsolatokhoz, romló 

vállalati kultúrához és végső soron általános hatékonyságromláshoz vezethet. Az egyes 

divíziókon belül a döntések centralizáltak, a divíziókban lehetővé válik a 

nyereségorientáltság. Világos vállalati célok, piaci orientáció, magasabb koordinációs költség 

jellemzi a divizionális formát. Logikus és a stratégiával összhangban lévő keretet biztosít a 

tevékenységek csoportosításához. A szervezet azonban a megsokszorozott funkciók miatt 

könnyen válik bürokratikussá, megmerevedik, ami innováció- és változtatásellenes kultúra 

kialakulásához vezethet. A rövid távú profitérdekeltség is nehezíti a fejlesztéseket. 

 

A mátrix szervezet leglényegesebb jellemzője az együttműködés, a problémák 

egyeztetésekkel, tárgyalásokkal való megoldása. Kooperációra ösztönöz, és 

konfliktuskezelést tesz szükségessé. Magas a csoportmunka rangja, a rugalmas, 

feladatorientált csoportok működtetése a cél, ahol kibontakozhat a kreativitás. A feladatok is 

összetettek, jelentős innováció igénnyel jellemezhetők. A szervezet maga is rugalmas, 

adaptív, ami megkönnyíti a gyors alkalmazkodást a technológiai és piaci változásokhoz, 

kedvez az innovációnak. Előnyben részesíti a vállalat egésze érdekében hozott döntéseket, 

megkönnyíti a tevékenységek és az ellenőrzés koordinációját. A struktúra metszéspontjai egy 

feladatnak vagy egységnek felelnek meg. Minden szinten kettős irányítás valósul meg, az 

embereknek ebben a szervezetben két főnökük van. Ebből konfliktus alakulhat ki. Gyakran 

kétféle utasítás érkezhet az adott szintre, a dolgozók, pedig azt hajtják végre, ami számukra a 

legkönnyebb. Mátrix szervezet esetében kisebb a szabályozottság, mint a divizionális és 

funkcionális esetekben. Veszélye lehet a túlhajtott csoportmunka, a döntések elhárítása, a 

felelősségvállalás hiánya. Sok idő megy el az információcserére, kommunikációra. Általában 

véve bonyolult szervezet, amit nehéz irányítani. 

 

A törzsegységi (törzskari) szervezet alkalmazása olyan nagyobb méretű szervezetek esetén 

célszerű, ahol a kevés változás és kisméretű az innováció, illetve stabil működési viszonyok 

jellemzők. Kialakításának célja a vezető túlterheltségének csökkentése és a szakmai színvonal 

növelése. Megvalósítására általában az jellemző, hogy a lineáris szervezet kiegészül egy 

törzsegységgel, amely a különböző szakmák szakértőit foglalja magába. A törzsegység 

szakértői információkat gyűjthetnek a szervezet minden szintjéről, de utasítást nem adhatnak. 

Feladatuk, hogy tanácsadással segítsék a vezető(k)munkáját, a szakmai tevékenységeket 

közvetve irányítják. Ez a rendszer is szabályozott, bürokratikus. Veszélye, hogy a törzskar 

létszáma túlzottan megnövekszik minden termelési-szolgáltatási profilmódosulás során. 

 

A fent ismertetett szervezeti alaptípusok tiszta modellek. A gyakorlatban azonban hibrid 

formában sokszor keverednek egymással e szervezeti sémák. Ennek oka a változó 

körülményekhez történő alkalmazkodás, mely a szervezeti formák kombinációival 

hatékonyabb működést eredményez. (Barakonyi, Lorange, 1993) 

 

A vállalkozások stabilitása, kora és mérete a piacgazdaságban fontos szerepet játszik a 

megfelelő szervezet kialakításában. A stabilitás fenntartásához rövidtávon a már meglévő 

szervezeti rendszert adottságként kell figyelembe venni, igazodni kell hozzá. Hosszú távú 

tervezésnél, nagyobb változtatásoknál azonban ha azok ezt megkövetelik, változtatni kell a 

szervezeti formát is az eredményes továbbélés érdekében. CSATH szerint: „Miközben a 

vállalat egyre bonyolultabb, változékonyabb környezetbe kerül és ezért egyre inkább 

rugalmas viselkedésre, friss ötletekre van szüksége a sikeres működéshez, belülről egyre 

inkább megmerevedik és egyre kevésbé lesz kreatív, eredeti ötletek produkálására, illetve 
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egyre hosszabb idő alatt lesz képes kitermelni a szervezetből. Fontos, hogy ezt az ellentétet a 

stratégiaalkotás során feloldják. Ha ez nem történik meg, akkor lelassul az innováció, csökken 

a vállalkozó kedv és képesség, a konzervativizmus továbbél és megromlik a teljesítmény. 

Aktív stratégiával, időben hozott változtatási döntésekkel, a vállalti szervezet felfrissítésével, 

rugalmassá tételével ez a helyzet elkerülhető. Azonban a változtatás szükségességét felismerő, 

a változtatást vállaló és a megvalósítására képes vezetésre van szükség.” (Csath, 1990) 

 

A környezet, a célok, a struktúra kölcsönhatásainak előretekintő megtervezése külső és belső 

egyensúlyuk, valamint fejlődésük megteremtése tehát a vezetés feladata. A szervezeti 

összhang összefüggésrendszerében a környezet az első tényező, a legfőbb igazodási pont. A 

döntő változások ugyanis a vállalat és környezetének viszonyában mennek végbe. S itt nem 

csupán egyes folyamatok környezetéről, hanem a környezet és vállalat egészének 

megváltozott viszonyáról van szó. A célok a szervezet és a környezetének viszonyában 

kialakított alapvető, átfogó, hosszú távú célrendszert képeznek, amely a szervezet stratégiáját 

alkotja. A szervezeti struktúrának összhangban kell lennie a kialakított stratégiával. Egy új 

stratégia megvalósítása egy régi struktúrában rontja a hatékonyságot, és működési zavarokat 

eredményez. A szervezeti stratégia változtatása és a szervezeti forma átalakítása együtt mozgó 

tevékenységek, melyek optimális esetben előre tervezéssel, és nem utókövetéssel történnek. 

 

2.2. A vezetés 

 

A vezetés tudomány. Az elért eredmények jelentős része pszichológiai vizsgálatokra alapozva 

született, melyek igyekeznek meghatározni a sikeres vezetőket megkülönböztető 

tulajdonságokat, ezek kapcsolatát a vezetői viselkedéssel, a döntéshozatal folyamatát és az 

egyes motivációs eszközöket. A vezetés művészet, mert a vezetőnek minden választása során 

megfelelően ötvöznie kell a helyzetből adódó követelményeket a rendelkezésre álló 

erőforrásokkal, ami komplex képességet igényel. A vezetés szakma, mert a különböző 

vezetők feladatai nagyban eltérnek, egyre határozottabban megteremtődnek annak feltételei, 

hogy a vezetést szakmának lehessen tekinteni. Egy szellemi tevékenységet több-kevesebb 

állandó követelmény tesz szakmává, így például a meghatározott tudásanyag, a szervezett 

önellenőrzés, és a társadalmi elismerés. A vezetés folyamatos cselekvés, mégis egymástól 

mind tartalmukban és eszközeikben, mind pedig közvetlen céljuk alapján elkülöníthető, 

ugyanakkor egymáshoz szervesen kapcsolódó tevékenységekből áll, mely tevékenységek a 

vezetési funkciók. Az egyes tevékenységek rendszert alkotnak, melyben az egyes funkciók 

szoros összefüggésben állnak egymással:  
 

A tájékozódás: a sikeres vezetés alapvető feltétele, hogy a vezető reagáljon a változó 

körülményekre, igényekre és lehetőségekre, amihez megfelelő információkkal kell 

rendelkeznie. A tájékozódás segítségével a vezetés, a szervezet működése szempontjából 

fontos tényezőkről, személyi, tárgyi, anyagi feltételekről és azok változásairól szerez 

tudomást. A probléma-felismerés: korábban nem különítették el, a döntés vagy a tervezés 

funkciójának része volt. Önálló funkcióvá válásának oka, hogy a változások mind a 

környezetben, mind pedig a szervezeten belül jelentősen felgyorsultak és bonyolultabbakká 

váltak. A tervezés: az előzetes vezetői döntésekkel kiválasztott végrehajtási változat 

részleteinek kimunkálása. Célja az egész szervezet, valamint a rendelkezésre álló anyagi és 

tárgyi eszközök tevékenységének, illetve mozgásának összehangolása a szervezeti cél 

érdekében. A szervezés: előrelátó és folyamatos szabályozó tevékenység, amely a kitűzött cél 

érdekében rendelkezésre álló erők és anyagi eszközök leggazdaságosabb felhasználására 

irányul. A rendelkezés: funkciójának gyakorlása teszi lehetővé, a vezető szándékainak, 

elhatározásainak és döntéseinek érvényesítését munkatársai körében. A funkció célja, hogy a 
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beosztottak a vezető akaratával megegyező módon cselekedjenek. A rendelkezés módjai: 

parancs, utasítás, megbízás, meggyőzés. Az utasítás: a feladat kiadásának több módja van. 

Határozottsági fok szerint parancs, utasítás, tanács és ajánlás, formája alapján pedig írásbeli és 

szóbeli utasítás kerül megkülönböztetésre. A koordinálás: lényege az összerendezés, az 

összhangba hozás. A tervek megvalósítása folyamatában szükség van olyan operatív vezetői 

beavatkozásra, amely koordinálja a tervek végrehajtását. Döntés: a cselekvési lehetőségek 

közötti ésszerű, a kockázatot is viselő, előírásokkal nem szabályozott választás. A vezetői 

döntések a vezető saját és mások cselekvésének céljára, vonatkozik. A vezető először arról 

dönt, hogyan vezessen majd arról, mit csináljanak a beosztottak. Az ellenőrzés: funkciója a 

ténymegállapító tevékenység. A szervezet minden egyes vezetője a vezetése alá tartozó 

területet köteles ellenőrizni, melynek tartalma közvetlenül a kiadott utasításból következik. 

Osztályozása kiterjedtség és hely szerint történik, hogy a folyamat melyik fázisát vizsgálják, 

így lehet megelőző, közbenső, és utólagos ellenőrzés. Az értékelés: valamilyen 

követelményhez való viszonyítást jelent. Fontos szabálya, hogy a munkát kell értékelni, 

amely során, együttesen kell mérlegelni a dolgozó magatartását, képességét, teljesítményét. A 

vezető az értékelés során vagy az elismerését fejezi ki vagy elmarasztal. A képviselet: a 

vezető igen gyakran művelt funkciója, amely formáját tekintve alapvetően kommunikáció. A 

vezető informál a szervezetről. Az információval valamilyen célt akar elérni, képet közvetít a 

szervezetről a környezete felé, s ez által igyekszik minél kedvezőbb benyomást kelteni. Ez a 

kép azonban nem térhet el számottevően a valóságtól. A „megszépítésért” ugyanis az átmeneti 

siker után hitelvesztéssel fizet mind a vezető, mind pedig a szervezet. Ugyanakkor, a nem 

kellő minőségű képviselet, amely gyengébb, mint a szervezet tényleges helyzete, ugyancsak 

hátrányos a szervezetre. A vezető hiába dolgoz ki kiváló stratégiát, vezetési rendszert, 

szervezi meg a szervezet működését, hiába áll rendelkezésére a korszerű technika, ha az 

„emberi erőforrás” minősége nem felel meg a céloknak és a követelményeknek. A technikát 

ugyanis az emberek működtetik, s emberekből áll a szervezet is. Ők a részesei, a megformálói 

és a végrehajtói a kidolgozott stratégiának. Ezért az „emberi erőforrás” színvonala (annak 

kiválasztása) határozza meg a szervezeti tevékenység színvonalát. A vezető jó munkaerő 

kiválasztásával ellensúlyozni tudja még a többi erőforrás fogyatékosságait is, ugyanakkor a 

munkáját végző ember hiányosságait semmiféle más erőforrás nem tudja kiküszöbölni. A 

vezető további feladata (egyben alapvető érdeke is), hogy jó kollektívát alakítson ki, s ha már 

kialakult, fenntartsa, továbbfejlessze. Közelítse az egyéni célokat a szervezeti célokhoz. A 

legkiválóbb szakértelemmel elkészített terv, a célokhoz, feladatokhoz kialakított szervezet, a 

munkához biztosított anyagi eszközök stb. csak papír, forma és holt anyag, a feladatok 

megvalósításában részvevő emberek célirányos és céltudatos tevékenysége nélkül. Mivel az 

emberek cselekvése elsősorban saját céljaik elérésére irányul, a vezetőnek kell arra 

ösztönöznie az egyént, s az egyénekből összetevődő csoportokat, hogy cselekvésük a 

szervezeti célok elérését is biztosítsa. Bizonyos értelemben minden vezető egyben tanácsadó-

nevelő is, még ha nem is rendelkezik pedagógusi oklevéllel. Neveli beosztottjait 

példamutatásával, magatartásával, döntéseivel, állásfoglalásaival. Beosztottjai ugyanis 

alaposan megfigyelik, hogy mit támogat, mit értékel, mi az, amit ellenez, büntet, s ezeket 

alaposan meg is jegyzik. A tanácsadó-nevelő folyamat is meghatározott lépésekből áll, 

amelyeket a vezetőnek mind a személyek, mind a csoportok vonatkozásában módszeresen 

meg kell tennie. A vezetési funkciók rendszerét a 2. ábra szemlélteti. 
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Ellenőrzés 

 

2. ábra: Vezetési funkciók 

Forrás: DINNYÉS János (2000): A vezetés alapjai SZIE, Gödöllő 

 

2.2.1. Vezetési irányzatok 

 

Mint minden tudományos szakterületnek, így a vállalat vezetésének is léteznek időzónái, 

korszakai és mivel egy fiatal, napjaink változásait követő szakterületről van szó, így 

valószínűleg még számos szervezet-vezetéselméleti iskolával, rendszerrel találkozunk majd. 

 

Klasszikus irányzatok: 

Az első tudományos jellegű munkák TAYLOR, FAYOL és WEBER nevéhez fűződnek. Frederick 

TAYLOR volt az, aki az amerikai tömegtermelés alapjait teremtette meg, munkájával nagyban 

hozzájárult a racionalizálás és a funkcionális mesterek elvének kialakulásához, a munka és 

időtanulmányok kifejlesztéséhez, valamint a bérezési és ösztönzési rendszerek bevezetéséhez. 

Henri FAYOL, egy francia bányamérnök volt, aki saját bányájának irányítása mellett a vezetés 

általános elveivel foglalatoskodott. Max WEBER német szociológus, a szigorú, bürokratikus 

szervezetet tekintette ideálisnak, amely gép módjára működik. A gépies világából azonban 

kifelejtette az emberi tényezőt, így egy túlszabályozott formát képelt el. A klasszikus rendszer 

elméleteit elsőként az amerikai Henry FORD alkalmazta és ültette át a gyakorlatba. Nevéhez 

fűződik a futószalag bevezetése és a Ford T-modelljének megalkotása. 
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Emberközpontú irányzatok: 

A klasszikus irányzat képviselőivel ellentétben az emberi viszonyok tana (human relations) 

FOLLET és MAYO, az emberi tényezőben látta a lényeget. Az ’50-es évektől a kvantitatív 

irányzatokra terelődött a figyelem, melyek különböző gazdasági helyzetekben hozott 

döntéseket modelleztek. E döntéselméleti irányzatok uralkodó elméletei az operációkutatás és 

játékelmélet voltak. John HARSÁNYI a játékelmélet, Herbert SIMON pedig az algoritmizálható 

és intuíciót igénylő döntések tanulmányozásáért kapott Nobel-díjat. A társadalmi rendszerek 

elmélete BARNARD nevéhez fűződik, kutatása a rendszerelmélet előfutárának tekinthető. 

 

Integrációs irányzatok: 

Az ún. integrációs irányzatok a klasszikus iskola és az emberi tényezőt előtérbe helyező tanok 

egyvelegeként próbálták meg vegyíteni. Az ide tartozó egyik tudomány a rendszerelmélet, 

melynek neves képviselője CHURCHMAN. A másik a kibernetika, mely a rendszerek 

irányításával, információ gyűjtésével és szabályozásával foglalkozik. NEUMANN János, a 

számítógép egyik kifejlesztője, és Ludwig von BERTALANFFY nevei fémjelzik ezt az 

irányzatot. 

 

Mai irányzatok: 

Az irányzat kulcsszavai: stratégiai tervezés, szervezeti kultúra és a TQM, azaz a teljes körű 

minőségbiztosítás. Menedzsment-modelleknek azok a vezetési koncepciók tekinthetők, 

amelyek – gyakorlati követelményeket szem előtt tartva  a komplexség igényével 

érvényesítik a vezetési elveket és technikákat. A legtöbb vezetési modell leírása a nagyon 

gyakorlatra orientált amerikai vezetési szakirodalomból származik. Minden modell kitűzött 

célja az, hogy alkalmazása révén jelentősen emelkedjék az adott szervezet teljesítőképessége 

és a szervezetben foglalkoztatottak megelégedettségi foka. A vezetési modellek egy része a 

vezetési folyamat egyes elemeinek a fontosságát, másik részük a döntés jelentőségét emeli ki, 

végül vannak személyiségközpontú modellek is. A vezetési folyamat különböző szakaszaihoz 

kapcsolódó modelleket Managment by… modelleknek nevezzük, melyek a következők: 

 Management by Objectives: a célokhoz igazodó, a célok összehangolásán alapuló vezetés 

rendszere, a vezetési folyamat célmeghatározásához kapcsolódik. Azt hangsúlyozza, hogy 

az ésszerűen összehangolt célrendszer megkönnyíti a kitűzött célok helyes értelmezését, 

cselekvési alapkénti kezelését. 

 Management by Alternatives: a vezetési folyamat tervezési szakaszához kötődik. 

 Management by Breaktrough: a tervezés eszközeinek és módszereinek folyamatos 

javításával keresi az adott helyzetből a „kitörés” lehetőségét. 

 Management by Exception: a vezetési folyamat döntési szakaszához kapcsolódik, 

figyelme elsősorban a mindenkori előirányzatokhoz képest mutatkozó eltérésekre irányul. 

 Management by Decision Rules: a döntés áll a középpontjában, szigorú döntési szabályok 

megvonásával adja meg a határt, amelyen túl vezetői beavatkozást kell igénybe venni. 

 Management by Delegation: a vezető minden olyan feladatot a munkatársaira ruház át, 

amelyet nem tart szükségesnek magára vállalni. Azt az elvet érvényesíti, amely szerint az a 

leghelyesebb, ha az adott tevékenységi körben a jól meghatározott feladattal, hatáskörrel és 

felelősséggel bíró munkatársak a lehető legnagyobb önállósággal működnek. 

Három olyan modell van, amelyek átfogóbb jellegűek, és nemcsak egy szakaszra 

koncentrálnak, hanem valamivel magasabb szintről igyekeznek szemlélni a vezetési 

folyamatot: 

 Management by Systems (a különböző rendszerek fontosságát hangsúlyozó modell): 

igyekszik a többi modell egyoldalúságát elkerülni, hogy az adott szervezetet és az 

irányításához tartozó funkciókat rendszerszemléletben vizsgálja. Ez kétségtelenül elősegíti 

a kívánatos rugalmasság megvalósulását a vezetésben. 
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 Management by Motivation: a megfelelő ösztönzés fontosságát hangsúlyozza. Segít az 

adott szervezetben folyó munkát úgy kiépíteni, hogy egyidejűleg legyen elérhető a 

termelékenység magas foka és a megelégedettség kívánatos szintje. 

 Management by Communication and Participation: a szervezeten belüli horizontális és 

vertikális kapcsolatok minél nagyobb intenzitását kívánja elérni, hogy elősegítse a 

munkatársaknak a vállalati érdekekhez kötődését, azonosulásukat a munkafeladattal. 

 

2.2.2. Vezetési stílusok 
 

A stílusok kutatói mindig valamilyen konkrét feladat megoldásánál használt magatartás 

kapcsán vizsgálják a vezetői stílusokat. A kérdés az, hogy a vezetők milyen módon képesek 

befolyásolni alkalmazottaikat, milyen módon képesek hatni rájuk és vajon minden egyes 

feladatnál ugyanazt a stílust alkalmazzák-e? Mi is az a vezetői stílus? „Leegyszerűsítve 

mondhatjuk, a stílusom az, ahogyan mások értelmezik a viselkedésemet. Ahogyan ők 

értelmezik a cselekedeteimet, az fogja befolyásolni őket. Nem pedig az, ahogyan én magamat 

látom.” (Hersey, 1997) 

 

2.2.2.1. LEWIN kísérlete 
 

Az első akció orientált megközelítést LEWIN végezte 1938-ban. Kutatása során három jól 

elkülöníthető stílust tudott értelmezni: 

 autokratikus stílus: az ilyen vezető gyorsan átlátja a feladatot, azt szakmailag felbontja és 

szétosztja a csoporttagok közt. Szigorú fegyelmet tart, ellenőrzi a munkacsoportokat, 

értékeli őket, jutalmaz és, ha kell, büntet mások véleményét figyelmen kívül hagyva. A 

csoport többi tagja alkalmazkodik hozzá és azonosul értékrendjével. 

 demokratikus stílus: a demokratikus vezető hasonlóan irányító személy, viszont az 

autokrata stílustól munkamódszerében és a tagokkal való viszonyában különbözik. A 

vezető bevonja beosztottait a döntéshozatalba, véleményeket hallgat, javaslatadási 

lehetőséget nyújt. Elsősorban koordinál, de a feladatokat, határidőket határozottan számon 

kéri dolgozóitól. 

 laissez-faire (szabad kezet adó) stílus: laza szerkezetű feladat-meghatározás a jellemző, 

nagyfokú szabadságot biztosít a beosztottaknak. Az effajta vezető nem kezdeményez, 

inkább passzívan figyeli a történteket, s ha szükség van rá, beavatkozik. 

 

Lewin kísérletét értékelve elmondható, hogy: a leghatékonyabb az autokratikus vezetői stílus 

volt. A legeredménytelenebb a laissez-faire. A tagok körében legkedveltebbnek a 

demokratikus stílus mutatkozott. A kutatások rávilágítottak, hogy egy vezetőnek nemcsak a 

feladatok szétosztására, de a vezetettekkel kialakított kapcsolatára is oda kell figyelnie. 

 

2.2.2.2. HUNERYAGER és HECKMAN elmélete 
 

A két szerző a vezetői stílusok teljes palettájának leegyszerűsített változatát alkotta meg, négy 

különböző vezetési stílust azonosítva: 

 diktatórikus stílus: a vezető fenyegetéssel, büntetéssel kényszeríti beosztottait munkára. 

 autokratikus stílus: döntéshozatal a vezető kezében. A beosztottak engedelmeskednek. 

 demokratikus stílus: a döntéshozatal itt demokratizált, az információt megosztják a 

beosztottakkal, abban az estben, ha hajlandóak a részvételre. 

 laissez-faire stílus: a dolgozók minimális útmutatást kapnak munkájukkal kapcsolatban. 

Mindent maguk alakíthatnak ki, megengedett, hogy saját célokat tűzzenek ki. 



27 

 

 

2.2.2.3. LIKERT elmélete 
 

LIKERT, LEWIN első két (autokratikus és demokratikus) vezetési stílusát bővítette ki 

továbbiakat megkülönböztetve: 

 autokratikus (kizsákmányoló-parancsoló): szigorú feladatkiosztás, következetes 

számonkérés. 

 autokratikus (jóakaratú-parancsoló): a feladatkiosztás közvetlenebb, atyáskodó. 

 demokratikus (konzultatív): a beosztottak részt vehetnek a döntés előkészítésben, de a 

vezető végül egyedül dönt. 

 demokratikus (konszenzusos/részvételen alapuló): ebben az esetben is meghatározó szerep 

jut a dolgozóknak a döntés előkészítésében, magát a döntést többségi vagy teljes egyetértés 

alapján hozzák meg, melyet a vezető később felvállal. 

 

A hatékonyság receptje: az emberi kapcsolatok összekapcsolása a tudományos menedzsment 

céljaival. LIKERT azt hangsúlyozza, hogy az igazán hatékony menedzser a következő négy 

tényezőnek tesz eleget munkája során: magas szintű teljesítményt vár el, munkavállaló 

orientált, nem alkalmaz szigorú ellenőrzést, stílusát, mint természeteset alkalmaz. 

 

2.2.2.4. A BLAKE-MOUTON féle mátrix modell 
 

BLAKE és MOUTON vezetési-stílus mátrixot terveztek a vezetői viselkedés két vonulata 

mentén, figyelembe véve a menedzser feladatát és az emberi kapcsolatokat. A mátrix egyik 

tengelye a beosztottakra fordított figyelem, a másik tengely pedig a feladatra (termelés) való 

odafigyelés. Mindkét dimenziót 1-9-ig terjedő skálán mérték. A modellben öt jellegzetes 

pontot, azaz vezetői stílust azonosítottak: 

 a beavatkozást kerülő erőtlen vezetői stílus: a vezető igazán sem a beosztottakra, sem a 

feladatra nem fordít kellő energiát, kevés erőfeszítést és törődést mutat a beosztottak és 

munkacélok iránt. 

 klubstílusú, emberközpontú vezetés: az emberi kapcsolatokon a hangsúly, kellemes, 

barátságos munkahelyi légkört biztosít, ugyanakkor a feladat elvégzése feledésbe merül. 

 szervezeti ember menedzsment (arany középút): a munkateljesítmény és a kapcsolatok 

közti egyensúly fenntartásával egyik dimenzió sem kerül különösebben előtérbe, viszont 

hátrányba sem szorul. 

 tekintélyelvű vezetés: a munkateljesítmény fokozása érdekében, a vezető szeme előtt 

csupán a feladat véghezvitele lebeg, a humán tényezők háttérbe szorulnak. 

 teamvezetés: a kapcsolatok a kölcsönös bizalom és elismerés alapján alakulnak. Az 

alkalmazottak a szervezet céljaival teljes mértékben azonosulnak. Ez a legeredményesebb 

vezetési stílus, hiszen mindkét dimenzió mentén magas értékeket mutat.  

 

2.2.2.5. FIEDLER kontingencia elmélete 

 

A kontingencia elméletek megalkotói szerint az adott helyzet határozza meg a vezető 

optimális stílusát. Más és más vezetési stílus alkalmazása lehet a legmegfelelőbb egy adott 

körülmény- és feltételrendszerben. FIEDLER alaptézise, hogy különböző szituációkban 

különböző stílusok eredményesek, mivel egy munkacsoport hatékonysága alapvetően két 

tényezőn múlik: a vezető és munkatársak közti kapcsolaton, valamint az elvégzendő feladat 

vagy munka jellegén. 

 

Egy speciális teszt alá vetette a kísérletben résztvevőket. Az ún. legkevésbé kedvelt 

munkatárs (LKM) tesztjének segítségével két típusba osztotta a vezető egyéneket. A 
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válaszadóknak (vezetők) azon munkatársukat kellett jellemezniük, akivel a legkevésbé tudtak 

együttműködni. Fiedler feladatorientáltnak minősítette azokat a megkérdezetteket, akik a 

kiválasztott személyről elmarasztaló, negatív kritikát fogalmaztak meg. Azt a vezetőt, aki 

ennél kedvezőbben nyilatkozott legkevésbé kedvelt munkatársáról, kapcsolatorientáltnak 

nevezte. Megállapította, hogy a vezető számára kedvező, vagy teljességgel ismeretlen 

szituáció esetén a feladatorientált stílus az eredményesebb, mérsékelten kedvező, közepes 

megítélésű feladat esetében pedig a kapcsolatorientált stílus megfelelőbb. 

 

2.2.2.6. VROOM-YETTON elmélete 

 

VROOM és YETTON elmélete öt vezetői stílust különböztet meg, melyekkel kapcsolatban azt az 

instrukciót adták, hogy mindig az adott helyzetnek megfelelő stílust válasszuk ki és 

alkalmazzuk. Az öt vezetői stílust a 3. táblázat mutatja: 

 

3. táblázat: VROOM és YETTON vezetői stílus elmélete 

 

Autokrata I. A vezető oldja meg a problémát, vagy hozza meg a döntést a 

rendelkezésére álló információk alapján. 

Autokrata II. A vezető a beosztottaktól szerzi be az információkat, majd eldönti, 

hogyan oldja meg a problémát. Az információszerzés alkalmával a 

vezető nem feltétlenül ismerteti a problémát követőivel. A beosztottak 

feladata kizárólag az információk szolgáltatása. 

Konzultatív I. A vezető külön-külön megosztja a problémát a beosztottakkal, anélkül, 

hogy csoportként összehozná őket. A döntést a vezető hozza, mely 

nem feltétlenül tükrözi a beosztottak álláspontját. 

Konzultatív II.  A vezető megosztja a problémát a dolgozókkal, mint csoporttal és 

javaslatok formájában begyűjti azok elképzeléseit. Később meghozza a 

döntést, de az nem feltétlenül tükrözi a beosztottak álláspontját. 

Csoportos A vezető megosztja a problémát beosztottak csoportjával. Együttes 

munkával alternatívákat dolgoznak ki, közösen keresik a megoldást. A 

vezető, mint a csoport elnöke lép fel. Amely megoldást közösen 

elfogadtak, azt meg is valósítják. 
 

Forrás: DINNYÉS János (2004): A vezetés alapjai SZIE, Gödöllő 

 

2.2.2.7. TANNENBAUM és SCHMIDT elmélete 

 

A vezetés kontinuitásának elmélete szerint azok lesznek eredményes vezetők, akik 

alkalmazkodó képesek, mert figyelembe veszik a saját és beosztottjaik képességeit, és az 

elérendő célt. Ilyen esetben nem kell autokratikus vagy demokratikus stílust választani, 

hanem mindig az adott szituációtól függően választják ki a legcélravezetőbb stílust. 

 

2.2.3. A vezető kibővített szerepkörei 

 

NAHAVANDI és MALEKZADEH szerint (1988) a vezető hozza meg szinte az összes kultúrát 

érintő döntést. A vezető döntései által a következő tényezők befolyásolják a kultúra 

alakulását. A vezető, mint példakép: az alapítók és vezetők is példaképek, viselkedési minták, 

akik által naponta nyer igazolást az adott kultúra. Történeteket mesélnek cselekedeteikről, 

ötleteikről. Ők a kultúra biztonsági őrei. A jutalmazási rendszer, az által, hogy a vezetők 

határozhatják meg, és lehetőségük van a kultúra további fenntartására. A személyzet-
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kiválasztásban a felső vezetők gyakran felelősek más felső vezetők kiválasztásáért. Általában 

olyan egyéneket keresnek akaratlanul is, akik beleillenek az ő értékrendjükbe, és így a már 

létező kultúrába. Más a helyzet, persze ha tudatosan olyan céllal hoznak valakit a szervezetbe, 

hogy megváltoztassa azt. A struktúrát és stratégiát érintő döntések, mint a stratégia és 

struktúra, nagy hatással vannak a kultúrára. Egy organikus struktúra vonzza egy nyílt 

részvételen alapuló kultúra kialakulását, míg a centralizált szervezeti felépítés bürokratikus 

kultúrához fog vezetni. Ugyanez igaz a stratégia vonatkozásában is. A fizikai elrendezés, az 

épületek, irodák, és azok elrendezését érintő vezetői döntések, amelyek befolyásolják a 

munkakörnyezetet és közérzetet. (Heidrich, 2001) 

 

A „C paradigma” előrejelzése, és a napjainkra valósággá váló gazdasági válságtényező 

alapján a felhasználható erőforrások köre mind nemzetgazdasági, mind szervezeti és egyéni 

szinten szűkülni fog. Ez a tényező az erőforrás-allokációból
10

 eredően minden szinten újabb 

konfliktusokat fog generálni. HOVÁNYI már 1998-ban megfogalmazta, hogy a stratégiai 

döntések mérlegelésekor, illetve azok meghozatala esetén a vállalati vezetőknek milyen 

tényezőket szükséges figyelembe venniük. Az időtényezőt, ami megrövidítette mind a 

stratégiai tervezéshez rendelkezésre álló időt, mind a kialakított stratégiák érvényességének 

időtartamát. Az élesedő versenyt, amely minden területen lépéselőny megszerzésére 

kényszeríti a szervezeteket. Az üzleti kockázatot, melynek csökkentésére sajátos vezetési 

technikákat, ún. „risk management” (kockázat-menedzselő) módszereket kell igénybe venni. 

Az üzleti kríziseket, válságokat, melyek elkerülésére „crisis management” stratégiákat 

szükséges kialakítani. Az esetleges pályaváltást, amit a „change management” 

(változásmenedzselési) módszerek könnyítenek meg. A környezeti kihívásokra adott 

válaszként a folyamatos innovációt. A felgyorsult kihívásokra reagálva az átfutási idő, a „lead 

time” csökkentését, valamint a rendelkezésre álló humán tőke jobb kihasználását. 

Hangsúlyozza az értékrend fontosságát, a munka- és minőségi fegyelmet, az emberi, 

munkatársi, valamint a kétirányú vezető-beosztotti kapcsolatok jelentőségét.  

 

Hoványi tényezőit kiegészítve, vezetői tevékenység hangsúlyosan kibővített feladatává kell, 

hogy váljon, a konfliktusok megelőzése, felbukkanásuk esetén azok kezelése. Az emberi 

viszonyok tana azt az álláspontot képviseli, hogy az elégtelen vezetés, illetve a részvételt 

támogató vezetés hiánya a felelős a konfliktusokért, amelyekből a szervezetnek néha haszna is 

származik, mivel felhívja a figyelmet azokra a területekre, ahol több munkára van szükség. A 

cél általában a konfliktusok elkerülése, még ha építő jellegű összeütközésről is van szó. 

 

MASTENBROEK (1991) a szervezeteket egymással kölcsönös függési viszonyban álló 

csoportok hálózatának fogja fel. Ezek a csoportok egymásra utaltak, ugyanakkor saját 

érdekeik is vannak, így kapcsolatukat a verseny és az együttműködés egyaránt jellemzi. A 

csoportok közötti kapcsolat négy típusát különbözteti meg, és ennek alapján tipizálja a 

konfliktusokat is, amelyek egyben a csoportközi konfliktusok egyes szintjeit is jelölik. 

Valamennyiben fellelhetőek az együttműködő és versengő elemek egyaránt. Az 

együttműködés irányába ható kapcsolatok az instrumentális kapcsolatok, melyek alapvetően a 

munkamegosztás eredményeként alakulnak ki. Az ilyen kapcsolatokban a másik ember, mint 

termelőeszköz jelenik meg. A szocioemocionális kapcsolatok az emberek közötti érzelmi 

kötelékek, az együvé tartozás, a pozitív vagy negatív azonosságtudat. Inkább a versengés 

irányába hatnak a hatalmi, függőségi kapcsolatok, amelyben az emberek természetükből 

adódóan megpróbálják pozíciójukat erősíteni, „küzdőtér”-nek tekintik a kapcsolatot. A 

                                                           
10

 Általános eljárás a tevékenységek és azok végrehajtásához szükséges erőforrások ütemezésére. Az erőforrások 

rendelkezésére állásának megfelelően előre meghatározott korlátokon és/vagy a program időtartamán belül 

maradva.  
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tárgyalási kapcsolatok a korlátozott erőforrások egymás közötti elosztása során alakulnak ki, 

a „piac” fogalmával jellemezhetők. Abban a kérdésben, hogy melyik a négy közül a 

legfontosabb, a szakírók véleménye megoszlik. 

 

Mastenbroek a kapcsolatok hatalmi és függőségi aspektusát tartja dominánsnak. Ebben a 

kapcsolati rendszerben az autonómia és a függőség közti feszültség központi helyet foglal el, 

és ez a többi kapcsolattípusra is rányomja bélyegét. A hatalmi kapcsolat az alap, amire épül a 

többi három, ugyanakkor azok visszahatnak az alapra. Megállapítása szerint a konfliktusok a 

munkamegosztásból erednek, ami szükséges az eredményes működéshez, tehát nem 

szüntethető meg. A szervezeti egységek között fennálló kapcsolatok alapján a konfliktusokat 

négy csoportba sorolja: Az instrumentális konfliktusok gyakorlatias, feladatorientált 

tartalmúak. Okai lehetnek a nem megfelelő kommunikációs képességek, pontatlan feladat-

meghatározás, tisztázatlan prioritások. Szocioemocionális konfliktusoknak nevezi azokat az 

eseteket, amikor az egyén identitása forog kockán. Az ilyen konfliktusok érzelmileg töltöttek, 

jellemzőek rájuk az értékrendbeli problémák. A hatalmi és függőségi konfliktusok, az egyén 

stratégiai pozíciójának megőrzésére vagy megerősítésére irányuló rivalizálás eredményei. A 

tárgyalási konfliktus, vagyis olyan korlátozott erőforrások megszerzéséért folyó versengés, 

mint pénz, eszköz, munka, stb. (Mastenbroek, 1991) 

 

Az erőforrások ésszerűbb és takarékosabb felhasználását a vezetői gondolkodásmód, (és 

ennek közvetítése a munkatársak felé) is befolyásolja. RIMLER elmélete szerint az ember az 

egyetlen, aki pazarlásra képes. A természet nem pazarol, a gépek nem pazarolnak (az ember 

működteti őket). A humán erőforrás (az ember) viszont képes az egyéni és a közösségi 

pazarlásra egyaránt. Az egyén akkor pazarol, ha a munkája mennyiségét és fajtáját nem úgy 

választja meg, hogy azzal maximális összeredményhez, gazdasági és azon túli értékekhez 

jusson. Az abszolút maximum az egyéni jellemzők, mint a hajlam, tehetség, kompetenciák 

stb. és a külső körülmények, lehetőségek függvénye is. Az egyén választási lehetőségei 

természet és társadalom által befolyásoltak ugyan, de a korlátokon belül is van mód a 

választásra. A szervezet (társadalom) akkor pazarol, ha a munkák elosztása nem optimális, ha 

a munkatárs nem azt a munkát végzi az adott választékból a közösség érdekeit figyelembe 

véve, ami egyéni adottságainak a legjobban megfelel. Ebből adódóan a közösség (szervezet) a 

maximálisnál kevesebb összértéket tud realizálni. Mind az egyén, mind a szervezet 

(társadalom) akkor pazarol, ha nem tesz meg mindent azért, hogy az igényeket és a 

lehetőségeket közelítse egymáshoz. A vezetőnek tehát törekednie kell a szervezeti és egyéni 

szinten jelentkező pazarlás megszüntetésére. (Rimler, 1993) 

 

A harmadik kibővítés a kommunikáció feletti kontroll funkció erőteljesebb érvényesítése. 

CAREY szerint a kommunikáció közösség- és kultúrateremtő és fenntartó funkcióval bír. Az 

információs társadalomnak egyik sajátossága, hogy megteremtődtek benne azok a feltételek, 

melyek által tértől függetlenül, az időt, pedig rugalmasan kezelve jöhetnek létre szubkultúrák. 

A számítógépes hálózatok, a multimédia kommunikáció lehetővé tették „virtuális 

közösségek” létrejöttét. (Carey, 1992) 

 

DEUTSCH elmélete alapján a kultúra és közösség szavak felváltva használhatók. Társadalom 

nélkül nincsen közösség és nincsen kultúra. Kommunikáció nélkül, pedig nincsen társadalom. 

Egy-egy új kommunikációs technológia megjelenésekor mindig felmerül a kérdés: mennyiben 

változtatja meg a meglévő viselkedés-rendszereket egyéni vagy közösségi szinten? E 

kérdésben több nézőpont is létezik. Két álláspont azonos véleményt képvisel, mely szerint az 

új kommunikációs eszközök megváltoztatják a gondolkodásunkat, személyiségünket, 

kommunikációs szokásainkat. 
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Míg a harmadik felfogás optimistán kezeli a változást, hiszen állítása szerint könnyebbé és 

gyorsabbá válik az emberi érintkezés. BUDA Béla felveti a társadalmi kontroll dilemmáját. 

Véleményét alapvetően a mobiltelefonálásra értelmezi, de hangsúlyozza, hogy az ártalmakkal 

kapcsolatos aggályok megjelennek minden új információtovábbító eszköz megjelenésekor. 

„Az új kommunikációs kultúrának igen sok implikációja van: új kommunikációs szabályok és 

ezek révén új, mintegy meta szintű üzenetformák alakulnak ki, új módon definiálódhatnak az 

emberi relációk, új értelmet és formalizációt kaphatnak például a hatalmi viszonyok, de új 

távlatok nyílnak meg például az intimitás számára is a személyes kapcsolatokban.” (Thimm, 

2000) A digitalizált kommunikáció, és a vezető ebben való eligazodási képessége, tudása, 

meghatározó tényező, mert az információtechnológia és az általa nyújtott előnyök már 

megjelenésük óta hozzájárulnak a szervezetek sikerességéhez. (Buda, 2002) 

 

A negyedik kiterjesztés a szervezeti tudáskészlet folyamatos bővítésének vezetői feladata és 

felelőssége. Az egyéni (munkatársi) tudáskészletek szinergiájának elősegítésével a vezető a 

különálló tudást, és szakértelmet „szervezeti tudássá” kell, hogy alakítsa, amely beépül a 

mindennapi felhasználásba. NOSZKAY szerint napjainkban tudáskapitalizáció folyik. „A 

felmérések szerint a vállalati tudás 80%-a ma is a fejekben van. A tudásalapú vállalatok 

azonban arra törekszenek, hogy a személyes tudás közös tudássá szerveződjön, a szervezetben 

is „megkössön”. A globális, illetve lokális kiterjedésű technológiai hálózatok, a fokozott 

kommunikáció, az intenzív elektronikus együttműködés és csoportmunka nagy lehetőség a 

szervezet számára a tudáskapitalizáció, a tudás megosztása és alkalmazása területén.”  

(Noszkay, 2007) 

 

A vezetői munka hatékonyságát befolyásolja az is, hogy a vezető mekkora mértékben 

támaszkodik munkatársainak önállóságára és felelősségtudatára. A munkatársi hibázás 

lehetőségétől félve, gyakori, hogy a vezetők nem mernek beosztottaikra bízni hangsúlyos 

feladatokat. BLANCHARDCARLOSRANDOLPH az empowermentet, a vezetői hatalmat az 

alkalmazottaival megosztó menedzsment hozzáállást tartja célra vezetőnek. Az alkalmazottak 

önállóan hozzák döntéseiket saját területeiken, nem várva főnökeik megerősítésére, mert „A 

jövőképből akkor lesz valóság, ha mindenki látja benne saját feladatának fontosságát.” Egy 

felelős csoport többre képes, mint a tagjai külön-külön, ha tisztázottak az autonómia határai, 

és megvalósul a szabad információáramlás. Az empowerment nagyfokú felelősség-, hatalom-, 

és információközösséget, megváltozott munkahelyi szervezeti struktúrát hoz létre, ami 

ügyfélközpontúsághoz, hatékonysághoz, gyorsasághoz, és folytonos fejlődéshez vezeti a 

céget, ha sikerül megvalósítani. (Blanchard, Carlos, Randolph, 1998) 

 

2.2.4. A vezetés etikája 

 

A vezetői tevékenység kifejeződik mind az általa vezetett piaci és társadalmi/közéleti 

magatartás formáiban, mind pedig a vállalat politikai és stratégiai alakulásában. Mindezek 

ugyanis alapvetően függenek a vezetői magatartástól. Ennek megfelelően a vezetésetikai 

kérdéseket két oldalról kell megvizsgálni: a vállalaton belüli vezetői tevékenység illetve a 

vállalati magatartás etikájának oldalairól.  

 

A vezető felelősségének megállapítása során elsősorban mérlegelendők az alábbiak: az, hogy 

egy esemény bekövetkezésében milyen mértékig vett részt, mennyiben hasznosította a 

rendelkezésre álló ismereteket, milyen ráhatása volt a folyamatra, milyen szándékok 

vezérelték, és mekkora szabadságfokkal rendelkezett, saját belátása szerint cselekedett, vagy 

bizonyos kényszerhelyzet határozta meg cselekedetét. 
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A vezető felelősségének kérdése megközelíthető ugyanakkor úgy is, hogy munkája és annak 

eredményei mennyiben felelnek meg bizonyos társadalmi elvárásoknak. A vezetői felelősség 

kérdésének harmadik közelítési módja, amikor a vezető magatartását a döntéshozatali 

folyamatban vizsgáljuk. A döntési szituációban hangsúlyossá válnak az intellektuális és az 

érzelmi szempontok. A döntés magában foglalja a döntéshozó erkölcsi felelősségét. A 

döntéshozatali folyamatot jelen esetben tágan kell értelmeznünk. Mivel a folyamat aktív 

szereplői a döntés-előkészítést végzők is, szerepük, munkájuk domináns lehet egy-egy döntés 

meghozatalánál, ezért nagy súllyal jelenik meg a tanácsadó szakértők felelőssége is. 

Természetesen a döntés-előkészítők felelősségének megállapítása mellett megmarad a döntést 

hozó felelőssége is. 

 

A személyes felelősségnek legalább hét területét kell meghatározni ahhoz, hogy átfogó képet 

kapjunk a vezetésetikának a vezető személyes magatartására vonatkozó követelményeiről. 

 

1) Önmagával szembeni felelősség: Nyugodtan nézhet a lelkiismeretébe az a vezető, aki tartja 

magát a ráruházott felelősség által támasztott elvárásokhoz. A tiszta lelkiismeret erőt ad és 

sugároz, minek segítségével könnyebbé válik a vezetőnek az önmagával való együttélés, és 

ezen keresztül a saját normarendszerének betartása. 

2) Hivatással szembeni felelősség: A vezetés egyben hivatás is. Nemcsak munkáltató és 

irányító, hanem munkaerő is. A vezetés, mint tevékenység rendelkezik saját magatartási 

mércével, amit a jó vezető szem előtt tart és alkalmaz. 

3) Szervezettel szembeni felelősség: Minden szervezetnek vannak hagyományai, kultúrái, 

vezetési irányelvei, szervezet-működési szabályai, politikája, aminek betartását a vezetőtől 

is elvárják. Néhány szervezet ezt írásos formában rögzíti, míg másoknál szóbeli 

megállapodás eredménye. 

4) Alárendeltekkel szembeni felelősség: A vezetés hatalom, ami lehet jól és rosszul használni. 

Az alárendeltek ennek a hatalomnak kiszolgáltatottjai, így a hatalommal nem szabad 

visszaélni. A hatalmat úgy kell használni, hogy az, akin használjuk, ne érezze, hogy 

hátrányban van a vezetőjével szemben (megoldás a közös döntéshozatal, vagy az év végi 

kötetlen megbeszélések). 

5) Tulajdonosokkal szembeni felelősség: Sok esetben a hatalom valódi letéteményesei, akik a 

vezetőt bízzák meg érdekeik érvényesítésére. Bizonyos esetben a vezető velük szemben 

alárendelt, ugyanis ha nem úgy dolgozik, mint ahogy azt elvárják, a tulajdonosi kollektíva 

leválthatja a vezetőt posztjáról. 

6) Ügyfelekkel szembeni felelősség: A szervezetet mindig valamilyen társadalmi szükségelt 

kielégítésére jön létre, és tevékenykedik. A szükségelt a vevőkörtől vagy más szóval az 

ügyfelektől származik. A vezetők felelősséggel tartoznak azért, hogy megrendelőik 

igényeit maradéktalanul – megfelelő ellentételezés fejében – kielégítse. Non-profit 

szférában tevékenykedő szervezet vezetője meg azért felelős, hogy a szükségleteket 

megbízóik elvárásainak megfelelően a leghatékonyabb módon elégítse ki.  

7) Társadalommal szembeni kötelezettség: A vezetők felelősek a társadalomnak a jogi és 

etikai teljesítményükért. Ez nem csak a honoráriumuk miatt igaz, hanem mert 

teljesítményük beépül az össztársadalmi teljesítménybe.  

 

Az etikai transzformáció során az általános morális értékek átvitelénél a vezető 

magatartásában a vezetői felelősség etikai normái kell, hogy megjelenjenek. Ez szélesebb 

körű felelősség, mint a szakértői. Az, hogy a vezető döntéseiben mekkora mértékben 

érvényesül a vezetőtől a környezet által elvárt etikai felelősségvállalás, az a megmérettetésben 

derül ki. Az etikai döntések legjobb mércéje a nyilvánossággal való szembesítés, szembesítés 

a vállalkozáson belül és vállalkozáson kívül. 
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A vállalkozás üzleti tisztességét gyakorlata minősíti. A tisztességes verseny szabályainak 

megsértése, a felhasználhatóság, a minőség, a meghirdetett csereszavatosság meg nem tartása 

a vállalkozás szóban hirdetett üzleti etikáját mindenképpen megkérdőjelezi, az üzletember 

személyes tisztességét nem feltétlenül. Bár elgondolkodtató, hogy hogyan egyezteti ezt össze. 

Hosszú távon, az esetek ismétlődése esetén megkérdőjelezhető az üzletember állítólagos 

etikai tartása is. Fordítva: egy mindenben az üzleti etika szabályai szerint eljáró vállalat 

menedzsere is lehet tisztességtelen, ha korrupt. A korrekt üzleti magatartásban domináns jegy 

a felelősségérzet. Ez független attól, hogy ismert, vagy ismeretlen a felhasználó, vagy a 

döntés konzekvenciáit érzékelő. Utóbbi esetében még fokozottan kell, hogy érvényesüljön, 

mivel itt kisebb lehetőség van az azonnali, vagy gyors korrekcióra. (Zsolnai, 2000) 

 

A vezető etikai hatása a környezetére fordítottan arányos a vállalati mérettel. A legerősebb a 

kis vállalkozásoknál, ahol a tulajdonos-vezető mindig üvegkirakatban ül. Személyes 

fedhetetlenségük és etikai példaadásuk lesz a vállalat etikai teljesítményének kulcsa és 

mértéke is. A tulajdonosnak egyedül álló lehetősége van, hogy az összes kulcsfontosságú 

döntésben érvényre juttassa a becsületességet, a fedhetetlenséget és az etikát. A legszélesebb 

értelemben véve a vezető etikája adja meg azokat az alapszabályokat vagy paramétereket, 

amelyek alapján bármilyen tevékenységet elfogadható módon végeznek a beosztottak. 

 

A magas etikai normákkal rendelkező szervezetekben csökkenthető a merev, szigorú 

leosztású koordináció, mivel itt általában erős az etika magatartásszabályozó szerepe és 

hatása. Bizonyos esetekben fontos a vezető társadalmi szereplése, amely tovább lehetőséget 

ad a vállalkozás szociális céljai, törekvései, a közösségi, társadalmi elvárások és a már elért 

szociális teljesítmények összefüggései érzékeltetésére. Célszerű, ha ez a gondok elé megy és 

nem a már felmerült problémák, nehézségek okainak utólagos megmagyarázására kényszerül. 

Egy kisebb szervezetben a vezető a folyamat alfája és omegája. Gyakran egyszemélyes 

vezetést valósít meg. A sokrétű feladat gyors változásokat igényel. A szervezet növekedésével 

differenciálódnak a feladatkörök. Az operatív munkafolyamatokat egyre inkább felváltja a 

vezetés „művészete”. Az üzlet egyszemélyes etikus vitele helyére a munkatársak etikus 

viselkedésre nevelése lép. Az egészen nagy szervezetekben már a nevelési funkció ellátására 

külön szervezet jön létre. A vezetési elvek egységesítése érdekében irányelvek, útmutatók 

készülnek, amelyek segítik a különböző szintű vezetők tevékenységének, magatartásának 

harmonizálását. 

 

Az etikai intézmények között kitüntetett helyet foglalnak el az etikai kódexek. Vállalatok, 

intézmények, szakmai csoportosulások, érdekképviseletek fogalmazzák meg ezekben 

elfogadott erkölcsi normáikat, szokásaikat, magatartási és viselkedési mintáikat. Az adott 

körben ezek általában kötelezők, de az esetek többségében legalább elvárt magatartást 

fogalmaznak meg. Azoknál a szervezeteknél, ahol nem etikai kódexként kerülnek kiadásra, a 

szervezetek működési szabályai között jelennek meg az alapvető etikai normák, az elvárt 

magatartás etikai premisszái. (Balogh, Barta, Dominik, Koncz, 2000) 

 

2.3. A szervezeti kultúra 

 

A szervezeti rendszerek vizsgálatára többféle elemző módszer ismeretes. A Boston 

Consulting Group (BCG) elemzési módszere mérföldkőnek számít a vállalati tervezés 

gyakorlatában. A BCG mátrix két dimenzióban (relatív piaci részesedés – a piaci növekedés 

üteme) elemzi a szervezet helyzetét. 
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A módszer publikálása óta több továbbfejlesztett változata is elterjedt a világon, illetve 

további új módszerek kidolgozását generálta. Többek között így született meg a MC KINSEY-

féle 7S modell is. Tom PETERS és Robert WATERMAN a vállalati sikeresség tényezőit szoros 

összefüggésbe hozta a szervezet kultúrájával, hét elemben határozta meg (Barakonyi, 

Lorange, 1993): 

Kemény tényezők: 

 a stratégia (Strategy): a szervezeti célok, a megvalósítási módok. A stratégia készítésénél 

a vezetésnek figyelembe kell vennie az adott szervezet kultúráját, 

 a struktúra (Structure): a szervezeti munkamegosztás sémája, hatáskörök és felelősségek 

rendszere, 

 a rendszerek (Systems): a szervezeten belüli folyamatokat összefogó rendszerek (gyártás, 

beruházás, pénzügy, tervezés, érdekeltség, információ…) 

Lágy tényezők: 

 a szakértelem, képességek (Skill): a szervezet egészének „képességei”, amelyek 

megkülönböztetik versenytársaitól, 

 a munkaerő (Staff): az alkalmazásban álló munkaerő összetétele, minőségi jellemzői, 

 a vezetői stílus (Style): a vezetés viselkedésmódja, értékrendje, 

 a közös értékrend (Shared values): a szervezetben dolgozók többsége által elfogadott 

normák, értékek. 

 

A modell megjelenése óta a szervezetfejlesztésben diagnosztikai eszközként használatos, mert 

részleteiben tárható fel általa az adott szervezet kultúraszerkezete és kapcsolatrendszere. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az alap modellhez illesztett, arra tervezett egyéb vizsgálati 

eszközöket (pl: kérdőív, interjú) mindig a szervezet sajátosságainak megfelelően szükséges 

kidolgozni. A modell struktúráját a 3. ábra szemlélteti. 

 

 
3. ábra: A McKinsey-féle „7S modell” 

 

Forrás: PETERS, T. J. – WATERMAN, R. H.: In Search of Excellence, New York: Harper & Row, 1982 

Hivatkozza: BARAKONYI Károly  –  LORANGE, Peter (1993): Stratégiai menedzsment. KJK, Budapest 
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SÁNDOR Imre (1999) meghatározásában: „A vállalati kultúra – a vállalati filozófiától 

megkülönböztethetően – nem elv, hanem gyakorlat, amely a cég bármely képviselőjének 

magatartásában, viselkedésében megnyilvánul.” DAFT a vállalatot vizuálisan megjelenítve egy 

jéghegyként képzeli el, melyben a vállalati kultúra a víz alatti rész (a 9/10), amelyen a csúcs 

(az 1/10), azaz a környezeti kapcsolatok alapulnak. Ezt az 1/10-et látják a külső szemlélők a 

vállalat, szervezet működéséből. Ezt a külvilág felé irányított és akaratlan megjelenést 

tükrözik a vállalat termékei, piaci cselekedetei, a társadalmi környezettel való kapcsolata. 

Ezek a felszíni elemek azonban mind a víz alatt nyugvó 9/10 által meghatározottak. JARJABKA 

(1999) a modellt a 4. ábrán láthatóan, sajátos kiterjesztésben értelmezi. 
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4. ábra: A szervezeti kultúra „jéghegy modell” 

Forrás: JARJABKA Ákos (1999): A szervezeti kultúra tipologizálása a tárgyalási és döntési stílus alapján 

Gazdaság, Vállalkozás, Vezetés 

 

 

SCHEIN a szervezeti kultúrát komplex jelenségnek tekinti, amely a szervezet mindennapi 

életében végbemenő probléma-megoldási és tanulási folyamatok termékeként jön létre. A 

kultúra lényegét azok a rejtett, nem tudatosuló előfeltevések alkotják, amelyek segítik a 

szervezetet abban, hogy alkalmazkodjon környezetéhez, és elősegítse a belső integrációt. A 

kultúra struktúráját a tudatosság különböző mértékével rendelkező elemek (a tárgyi világ és 

viselkedés, a köznapi tudat, a világra vonatkozó alapvető feltevések) rendszereként írja le. 

 

A tárgyi világ és viselkedés szintjén a munkavégzés fizikai környezetét, a munkaeszközöket, a 

vizuális azonosítókat, Corporate Design elemeket, stílusjegyeket, szimbólumokat, érti, 

amelyek jelentést hordoznak, és a külső környezet számára láthatóak. A szervezetben használt 

nyelvezet, különböző szakszavak, rövidítések. 

 

Történetek, sztorik, a szervezet kiemelkedő tagjairól, eseményeiről szóló történetek, amelyek 

időről időre, szájról szájra keringenek a szervezetben. Az egész kultúra azokon, a mindenki 

által elfogadott értékeken szerveződik, amelyek áthatják a munkahelyi élet minden területét, a 

köznapi tudat szintjét. Ezeket az értékeket a vezetés a belső környezet számára nyilvánvalóvá 

teszi, és rendszeresen továbbítja az alkalmazottak felé, megmagyarázza, hogy honnan 

erednek, mi a kapcsolatuk a vállalati tradíciókkal. Az értékeket gyakorta az új belépőknek 
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szervezett program keretében is tanítják, hogy könnyebben találjanak válaszokat a kritikus 

döntési helyzetekben. (Heidrich, 2001) 

 

Természetes és szükségszerű eleme a szervezet működésének a nem tulajdonos 

érdekcsoportok szempontjainak integrálása is a stratégiába, az etikai elvek
11

 szerves beépítése 

az üzleti döntésekbe. (Zsolnai, 2000) A jog által nem szabályozott területeken az etikai 

normagyűjtemény tölti be a szabályozó szerepet. Az egyes szervezetek etikai kódexben 

fogalmazzák meg erkölcsi normáikat, szokásaikat, magatartási és viselkedési mintáikat. Ezek 

kidolgozásával és közzétételével szándékoznak egyrészt befolyásolni a szervezetben élők 

magatartását, és erősíteni a belső értékrendszert, szervezeti kultúrát, másrészt kedvező képet 

kialakítani a környezetben, és elnyerni a partnerek, a vevők és a potenciális piac bizalmát. 

(Matolay, 2001) 

 

Hősök, példaképek jelzővel azokat a dolgozókat, vezetőket illetik, akik sokat vagy valami 

jelentőset tettek a szervezet céljai elérése érdekében. A hősök gyakran viselkedési modellként 

is szolgálnak, és személyükben is megtestesítik a vállalati értékrendet. Jellemző, hogy az 

ilyen hősökről cégtől való távozásuk után is keringenek legendák és történetek, amelyeket 

még olyanok is ismernek, akik sosem találkoztak velük személyesen. 

 

Minden szervezetnek szüksége van olyan rendszeresen ismétlődő rendezvényekre, 

ceremóniákra, szertartásokra, hagyományokra, melyek összetartják a dolgozókat, erősítik a 

kötődésüket, és életben tartják az értékrendet és a tradíciókat. A ceremóniák és szertartások 

mind valamilyen érték felszíni megnyilvánulási formái. A kulturális elemek hordozója és 

terjedésének közege a hálózat, ami leginkább az informális kommunikációs csatornákat 

jelenti. Ezen keresztül tudhatók meg, hogy mi is zajlik valójában a szervezetben, mi 

foglalkoztatja a munkavállalókat, milyen változások várhatók. A nemzeti-etnikai kultúrákban 

születnek, és az elsődleges szocializációval öröklődnek a világszemléleti paradigmák, mint a 

valóság, a tér, az idő, az emberi kapcsolatok és tevékenység természete, amelyek az 

alapfeltevések körét alkotják. Ezekben a dimenziókban mélyülnek el a szervezeti hatások, és 

alakul a szervezeti kultúra világa. (Klein, 2000) 

                                                           
11

Az ÜZLETI ETIKAI DÍJat – amelyet először 2000-ben vehettek át a kitüntetettek – évente egyszer ítélik oda 

három hazai vállalkozásnak, cég- és tulajdonosformától, cégnagyságtól függetlenül. A díjat 1993-ban, LÁSZLÓ 

ERVIN professzor által alapított Budapest Klub Alapítvány hozta létre. E szervezet arra mozgósít, hogy 

fejlesszük ki azt a tudatosságot – jövőképet és etikát, gondolkodási, érzékelési és cselekvési módozatokat -, 

amely nélkül nem élhetünk felelősen a harmadik évezred globálisan összekapcsolt, ám egyénileg, társadalmilag 

és kulturálisan sokszínű világában. Az Üzleti Etikai Díj elnyeréséhez egy cégnek és tulajdonosainak tulajdonosi 

jogaik gyakorlása során több szempontból is meg kell felelniük az etikus magatartás kritériumainak. A díjra 

méltó cég az alkalmazottak számára biztonságos, emberi munkahelyi környezetet és munkafeltételeket teremt, 

nem él vissza kiszolgáltatottságukkal, érdekképviseleteik véleményét figyelembe veszi, és tiszteletben tartja. A 

munkavállalókat is etikus gondolkodásmódra ösztönzi, az emberi értékek mentén motiválja őket. Az 

ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szemben betartja és betartatja a tisztességes gazdasági verseny törvényi és 

íratlan szabályait. A cég termékei, szolgáltatásai nem károsítanak embert, állatot, természetet, emberi és 

társadalmi értékeket, nem sérthetik az emberi méltóságot, és megbízható minőségűek. A költségek között 

megtalálhatóak a biztonságra, a környezetszennyezés elkerülésére, az újrafelhasználásra fordított tételek. A 

tulajdonosok éves beszámolójukban értékelik azt, hogy a cég tevékenysége milyen befolyással van a szűkebb és 

tágabb környezetre, döntéseikben figyelembe veszik-e a társadalmi és környezetvédelmi szempontokat, s az 

ezekre pozitívan ható megoldásokat fogadják-e el. Az etikus cég üzleti stratégiájában nem kizárólag a minél 

nagyobb profit, hanem a környezeti, társadalmi és emberi érdekeket is figyelembe vevő, optimális haszon elérése 

a cél. Ahogyan azt László Ervin a díjátadáskor megfogalmazta: jól dolgozni és jót tenni jól megfér egymással, 

sőt a harmadik évezredben a hosszú távú siker záloga is ez lehet. Forrás: PIAC ÉS PROFIT 2001/12. szám 2021. 

oldal Üzleti etika díj 2001. 
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2.3.1. A szervezeti kultúra típusai 

 

A vállalati kultúra egészét illetően KONO három fő típust különít el: 

A pezsgő, élénk vállalati kultúra megfelelő innovatív hátteret képez a stratégiaalkotáshoz. 

Családias szellem, közös értékrend, világos célok, fogyasztó centrikusság, kiváló belső 

kommunikáció. A beosztottak nem éreznek nagy távolságot vezetőiktől. (Canon, Hitachi, 

Sony). Ezen a típuson belül elkülönül egy altípus, amelyet Kono a „pezsgő kultúra a vezetők 

követésével” címszóval látott el. Itt a vezetőnek határozott irányító szerepe van. A beosztottak 

bíznak az erős vezetőben, akitől az ötletek is származnak. A vállalat sikere tehát mindössze 

néhány emberen múlik.  

 

A bürokratikus vállalati kultúra lényegét tekintve megegyezik a Handy-nél vizsgált szerep 

típusú kultúrával. Folyamat centrikus, szabályokon nyugvó kultúra. Az alkalmazottak 

kockázatvállalása csekély mértékű. 

 

A stagnáló kultúrában a tradíciók tisztelete a jellemző. Képviselői a monopol helyzetű 

társaságok, akik régebbi viselkedésmintákat követnek, befelé fordulók, érzéketlenek a 

környezet változásaira. Itt is fellelhető egy altípus „stagnáló kultúra a vezetők követésével”. A 

vezető határozott irányító szerepe érvényesül, az autokratizmus a jellemző. A 

kezdeményezőkészség kihal. A stagnáló kultúra osztályba sorolhatjuk mindazon magyar 

nagyvállalatokat, amelyek az elmúlt évtizedek mozdulatlanságából a mai napig sem tudtak 

igazán kimozdulni, így kultúrájukat az enyészet fenyegeti. 

 

HANDY C. B. szerint a szervezeti kultúra a mélyen beágyazódó hitek és meggyőződések 

rendszere. Négy fő típusát határozta meg, amelyek a vezető szerepében, a környezethez való 

viszonyában, az irányítási, döntéshozatali módban, a szervezeti teljesítmény legfőbb 

meghatározójában térnek el. 

 

A szerep típusú kultúra racionális, bürokratikus szervezetekre jellemző. Struktúrája görög 

templomhoz hasonlítható. A tartóoszlopok a jól felkészült, kompetens funkcionális egységek, 

amelyek tevékenységét hatásköri listák, eljárási szabályok, ügyrendek irányítják. A 

személyeknél fontosabbak a körülhatárolt szerepek, ehhez választják ki az egyént, és az ebben 

leírtakat várják el tőle. A hatalom forrása nem annyira a szakértői tudás, mint inkább a 

hierarchiában elfoglalt pozíció. A szűk körű, legfelső vezetőség koordinál. A hatékonyság 

nem az emberek személyi tulajdonságain, hanem a munka és a felelősség ésszerű elosztásán 

múlik. Stabil, lassan változó, előre jelezhető, jól befolyásolható környezetben lehet hatékony 

ez a kultúra típus. A változás szükségességét lassan észleli, és még akkor is nehezen tud 

változni, mert újra kell strukturálni a szerepeket. Az egyének számára biztonságot, belátható 

jövőt, kockázatmentesen megszerezhető szaktudást kínál. Azok a szervezetek lehetnek 

ilyenek, ahol a nagy méretből fakadó előnyök fontosabbak, mint a rugalmasság. 

 

A hatalom (erő) típusú kultúra, főleg kisméretű, vállalkozó szervezetek kultúrája (Pl.: Bt., 

Kft.). Pókhálóhoz hasonlíthatjuk, ahol a hatalom, az erő a középpontban koncentrálódik. A 

vezető (aki gyakran tulajdonos is) a középpontból tartja kézben a szervezetet, tőle indulnak, és 

hozzá futnak be a szálak. Karizmatikus személy, sok múlik az alkalmasságán. A kultúra 

fontos eleme az empátia, tolerancia, bizalom. Csekély az ellenőrzés, és az inkább a 

kulcspozíciók betöltésével valósul meg. Az értékelés az eredmények alapján történik. 

Alacsony a bürokrácia szintje, nincs sok szabály, előírás. Válsághelyzetekre vagy 

lehetőségekre gyorsan, ösztönösen tud reagálni egy ilyen szervezet. Veszélyes lehet azonban a 
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központi ember dominanciája. Másik gyenge pontja a méret, mert egy határon túl nem lehet 

már ilyen struktúrában sokféle tevékenységet összefogni, és irányítani. 

 

A feladat típusú kultúra olyan szervezetekre jellemző, amelyekben a feladatok, projektek 

játszanak központi szerepet. Mindez hálós szerkezetet eredményez. Nagy hangsúlyt fektetnek 

a feladathoz szükséges erőforrások, emberek kiválasztására, akik ezután önállóan 

dolgozhatnak. Ereje a team munkában rejlik, az értékelés rendkívül eredmény centrikus. 

Befolyása inkább a szakértői tudásnak van, mint az erőnek vagy a hierarchiában betöltött 

pozíciónak, hiszen a státuszkülönbségek mérsékeltek. Viszonylagos szabadságot biztosít az 

egyéneknek az adott feladat, cél megoldása érdekében. Az együtt dolgozó csoportok szükség 

szerint gyorsabban átszervezhetők, átalakíthatók; így jól tudnak reagálni a környezeti 

változásokra, rugalmasak. Egy ilyen szervezet jól tud működni erős piaci verseny esetén. 

Ugyanakkor nehéz az irányítás és az ellenőrzés. A vezető leginkább koordinátor, a 

csoportokat tereli a szervezet egészének célja felé; közvetít a külvilág és a szervezet között. 

Kitüntetett szerepe van még a tanácsadó és döntés-előkészítő csoportoknak, a 

termékmenedzselésnek, fejlesztési feladatoknak. A környezeti feltételeket tekintve ott 

hatékony egy ilyen szervezet, ahol erős a piaci verseny, a termékek rövid élettartamúak, 

fontos a gyors reagálás és a kreativitás. Hátrány lehet, ha a szaktudás kevéssé specializált, 

kevéssé elmélyült, mint pl. a szerepkultúrában. Akkor virágzik az ilyen kultúra, ha kellemes a 

légkör, mindenkinek rendelkezésére állnak a szükséges erőforrások, mindennél fontosabb a 

termék és a vevő. 

 

A személy típusú kultúra pontok laza halmazával jellemezhető struktúra. A fókuszban az 

egyén áll, az egyéni célkitűzések dominálnak, a szervezet csak a kibontakozáshoz szükséges 

hátteret jelenti. Akkor alakul ki ilyen kultúra, ha magasan kvalifikált szakemberek kreatív, 

innovatív feladatok megoldására társulnak, hogy bizonyos erőforrásokat közösen 

használjanak. Szervezetük kevéssé formalizált, csak a közös érdekeket kell fenntartani. A 

tehetség a legfontosabb, ennek kibontakozását segíti elő a minimális szervezettség. Nem 

működhet irányító mechanizmus, főleg nem vezetői hierarchia, csak a közös megegyezés. 

Csak addig tud fennmaradni, amíg a szervezet céljai halványak, nem körvonalazottak. Amint 

kialakul a szervezet saját identitása, a közös cél az egyéni célok fölé helyeződhet, és 

megváltozik a kultúra. Ez gyakran nagyon gyorsan bekövetkezik. Komoly problémát 

jelenthetnek azok a szakemberek, akik a személyiségközpontú kultúrához vonzódnak, de egy 

másik típusú kultúrában kénytelenek dolgozni. Elvégzik ugyan a rájuk kirótt feladatot, de 

valójában sohasem azonosulnak a vállalat céljaival. Ha a kategóriákat az 5. ábra segítségével 

a centralizáltság és formalizáltság szempontjai alapján mátrixba rendezzük, jól láthatóak az 

alapvető különbségek a négy típus között. (Handy, 1986) 
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5. ábra: Szervezeti kultúra tipológia mátrix 

Forrás: HANDY, C. B. (1986): Szervezetek irányítása a változó világban. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

 

A szervezeti kultúra vizsgálata iránti érdeklődés és igény – főként a rendszerváltás kapcsán 

hazánkban is – megnőtt. A meglévő empirikus kutatások főleg a HOFSTEDE féle elméleti 

alapokra és kérdőíves módszertanra építenek. Hofstede vizsgálatai bizonyították, hogy a 

szervezeti kultúra nem értelmezhető önmagában. A következő mutatókat vizsgálta: 

Bizonytalanságkerülés: Annak a mértéke, hogy az adott kultúrához tartozó emberek mennyire 

érzik fenyegetőnek az ismeretlen helyzeteket, valamint, mennyire lehet előre jelezni a 

változásokat. Hogyan birkózik meg a szervezet a változásokkal együtt járó bizonytalansággal? 

Férfias/nőies értékek: A férfiasság olyan kultúrákra jellemző, amelyek határozottan 

különbséget tesznek a nemekre jellemző társas szerepek között. A bátorságot, merészséget, a 

kemény, hatékony, szigorú viselkedést igénylő szerepeket a férfiaknak tartják fenn. Ahol a 

férfias és nőies szerepek közötti átjárhatóság nagy, mind a férfiaktól, mind a nőktől elvárják a 

mérsékletet, tapintatosságot, támogatást. A jövőorientáció, annak a mértékét jelzi, hogy 

mennyire fontosak a szervezetben a hosszú távú célok, tervek, a kutatás-fejlesztésbe, szakmai 

fejlődésbe történő beruházások. A hatalmi távolság, azt mutatja, hogy a szervezet kisebb 

hatalmú tagjai mennyire fogadják el a hatalom egyenlőtlen eloszlását. A magasabb értékek az 

egyenlőtlenség nagyobb elfogadottságára utalnak, amely autokratikusabb vezetésfelfogást 
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jelent, míg az alacsonyabb értékeket mutató szervezetekre a kisebb egyenlőtlenségek 

jellemzőbbek. Lényege a dominancia, a nagyobb hatalommal rendelkezők kontrollja. Az 

individualizmus/kollektivizmus, amely azt jelzi, hogy mennyire integrálódik az egyén szűkebb 

vagy tágabb közösségébe. Az individualista kultúrákban az egyéni célok élveznek 

elsőbbséget, míg a kollektív orientáció a csoport céljait részesíti előnyben. Szervezeti szinten 

az individualizmus a független munkavégzésben, az elismerésért való versengésben, a társas 

kapcsolatok hiányában nyilvánul meg, míg a kollektív kultúra a csapatmunkában, a versengés 

alacsony fokában, a konszenzusos döntéshozatalban, a kooperáció magas fokában mutatkozik 

meg. Ez a mutató érdekes tanulsággal szolgálhat, hiszen míg feladat-végrehajtás szinten 

csapatmunkára van szükség, addig a merev struktúra és előmeneteli rendszer az 

individualizmust preferálja. A humán orientáció, szervezeti szinten a jó munkafeltételek, 

méltányosság, a munkatársak jólétére fordított erőfeszítésekben jelenik meg. Alacsony szintje 

esetén a büntető, kizsákmányoló jellegű vezetői magatartás, a munkatársak érdekeinek 

figyelmen kívül hagyása a jellemző. (Heidrich, 2001) 

 

Az általános vizsgálatok  az 56 országra kiterjedő GLOBE nemzetközi kutatási program , 

átlagos bizonytalanságkerülést és alacsony hatalmai távolságot mutattak ki, mely szerint a 

magyar szervezeti kultúrákat a német szervezeti kultúrákhoz közelállónak találták. Bár 

minden kultúra típusnak vannak előnyei és hátrányai is, meg kell vizsgálni, hogy milyen 

környezetben találkozunk velük, mert ez eldöntheti, hogy melyiket kell alkalmazni. Például, a 

4. táblázatban bemutatott SLEVIN és COVIN tipológia alapján egy mechanikus szervezeti 

kultúra, amely jól működik kevés versenytárs esetén, ahol jelentős a sztenderdizálás, nehezen 

honosítható meg egy dinamikus, gyorsan változó gazdasági környezetben, ugyanakkor sikeres 

lehet ott, ahol a külső környezeti változások a vállalat számára megrázkódtatással járnak. 

 

4. táblázat: SLEVIN és COVIN szervezeti kultúra tipológiája 

 
Organikus kultúra Mechanikus kultúra 

Kommunikációs csatornák. Kommunikációs csatornák előírt, ellenőrzött 

információáramlás. 

Nyitottság, szabad információáramlás. A működési stílus előírt. 

A működési stílus egyéni szaktudásra épül. A hierarchia – döntési jog, beosztáshoz kötött. 

A szervezet a változó körülményekhez könnyen 

alkalmazkodik. 

Az alkalmazkodás lassú,a környezet megváltozása esetén 

is a kipróbált elvekhez ragaszkodnak. 

Hangsúly az ügyek elvégzésén van, ezt nem 

szabályozzák szigorú előírások. 

A bevált vezetési elvek az irányadók, a hangsúly az írott 

szabályokon van. 

Laza, informális ellenőrzés. Szoros ellenőrzés az ellenőrzési rendszerek segítségével. 

Rugalmas munkahelyi magatartás, a megengedett 

helyzethez és a személyi adottságokhoz 

alkalmazkodó egyéni magatartás. 

Előírás szerinti munkahelyi magatartás, a munkaköri 

előírásokhoz kell alkalmazkodni. 

Gyakori a csoportos megbeszélés és 

döntéshozatal. 

A vezetők döntenek, a beosztottak véleményét nem kérik. 

 

Forrás: HEIDRICH Balázs (2001): Szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment 

Human Telex Consulting Budapest 

 

A szervezeti kultúra intézményes szemléletmódú megközelítését a 6. ábrán FARKAS Zoltán 

elemzi, aki szerint: 



41 

 

A kultúra magában foglalja az emberek által maradandóan kialakított környezetét képező 

dolgok, dologi és tudati állapotok egészét. Ilyen tágabb értelemben megkülönböztethetjük 

egyrészt az anyagi kultúrát, másrészt a jelképi kultúrát. Szűkebb értelemben a kultúra, a 

jelképi kultúra. Ez az egyéni tudatok azon összetevőinek az összessége, amelyek valamennyi 

egyén tudatának az alkotórészeit képezik, és amelyekről valamennyi egyén feltételezi, hogy 

az adott körben mások tudatának is az alkotórészeit képezik, valamint amelyek közlésére 

egységesen értelmezett szimbólumrendszer alakult ki. A (jelképi) kultúra két alapvető 

funkciója az egyének tudatának a maradandó alakítása, és a cselekvő egyéneken kívül mások 

számára is jelentős cselekvések mindenkori szabályozása. 

 

E két funkció a kommunikáció révén valósul meg, és feltételezi a kultúra kognitív, személyes 

kifejező és értékelő oldalát. A kultúra fő formai összetevői, amelyek elemi alkotórészeiket 

tekintve szimbólumokból állnak, a kulturális hiedelmek, illetve ismeretek, a kulturális 

értékek, a szabályok, valamint a szabályokból álló intézmények és szerepek. A társadalmi élet 

szférájában a kultúra összetevőiként értelmezett társadalmi intézmények tényleges funkcióik 

révén határozzák meg a társadalmi jelenségeket, teremtik meg a cselekvési lehetőségekből és 

képességekből felépült erőket és társadalmi viszonyokat. Az intézmények ily módon 

meghatározhatnak saját működési szabályaiknak megfelelő vagy nem megfelelő 

cselekvéseket és jelenségeket. Az összefüggéseket a 6. ábra szemlélteti. (Farkas, 2005) 
 

 
 

6. ábra: A kultúra megközelítése intézményes szemléletmódban 
 

Forrás: FARKAS Zoltán (2005): A kultúra, a szabályok és az intézmények. Társadalomelmélet 3. kötet, 

Miskolci Egyetem 

 

A valóságos szervezetek az egyes kultúra típusok keverékei. Az egyes kultúrajellemzőket 

tartalmazzák különböző arányban. A szervezetek eredményességének egyrészt az a titka, 

hogy a megfelelő időben, környezetben, a megfelelő arányban alkalmazzák a típusokat. A 

legtöbb szervezetre igaz, hogy a domináns kultúra mellett kialakulnak szubkultúrák is. 

Domináns kultúra a szervezeti tagok többsége által közösen vallott értékek, a szubkultúra 

pedig az egyes szervezeti egységekre, csoportokra jellemző „mini-kultúra”, amely a domináns 

kultúra értékeit az adott részlegre jellemző további értékekkel egészíti ki. Sajátos szubkultúrát 

alakíthat ki egy szakmai csoport, egy szervezeti egység, egy földrajzilag elkülönült divízió. A 

szubkultúrák tartalmazzák a szervezet alapértékeit, és azt továbbiakkal egészítik ki. A 
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szubkultúrák önmagukban konzisztens értékrendszert alkotnak, de a szubkultúrára jellemző 

megkülönböztető értékek konfliktusba kerülhetnek más szubkultúrák egyes értékeivel. A 

konfliktus azonban nem szükségszerű. Ritkán az is előfordul, hogy a szubkultúra a szervezeti 

kultúra egészével kerül konfliktusba. Ilyenkor ellenkultúráról beszélünk. A szervezetek 

életében előfordulhatnak olyan helyzetek – például a válság, – ahol az alternatív kultúrák, 

vagy akár az ellenkultúrák jelenléte hordozza magában a szervezeti megújulás képességét. A 

szubkultúrák a változások időszakában a túlélés biztosítékaivá léphetnek elő. (Komor, 2006) 

 

Amikor egy szervezet felvásárol egy másik szervezetet, kultúrájuk összesimításának, 

egyesítésének, összeolvasztásának több féle módja lehetséges: Asszimilációról akkor 

beszélünk, ha a megvásárolt vagy felvásárolt vállalat vezetői és dolgozói feladják korábbi 

hagyományaikat, filozófiájukat, működési gyakorlatukat, és készek átvenni az új tulajdonos 

kultúráját, mivel attól az újonnan meghonosítandó szemlélettől, vezetési módszertől, 

technológiai fogásoktól nagyobb gazdasági sikert remélnek. Az asszimiláció tehát egyoldalú 

folyamat, következményeként a felvásárolt szervezet kultúrája elhalványul, beleolvad a 

másikéba. Abban az esetben, ha viszonylag kiegyensúlyozottan történik a két partner között a 

vállalati kultúrák és menedzsment gyakorlatának az összeolvadása, integrációról beszélünk. 

Lényeges szempont, hogy a két szervezet menedzsmentje kölcsönösen elismeri egymás 

pozitívumait, mindkét szervezet tanul a másiktól. A konfliktusszint alacsony. Szeparációról 

akkor beszélünk, amikor a felvásárlás után a felvásárolt cég meg akarja tartani függetlenségét, 

szokásait, hagyományait, és nem enged beleszólást működésébe, vagyis nem hajlandó 

asszimilálódni. Ez a mód a konfliktusok szintjének emelkedését hordozza magában, 

ugyanakkor bizonyos esetekben mégis célravezető lehet. Dekulturizációnak nevezzük azt a 

folyamatot, amikor a felvásárló cég a saját kultúráját ráerőlteti a megvásárolt vállalatra, amely 

nem hajlandó az anyacégbe adaptálódni. Ez a megoldás, igen magas konfliktusszintet generál. 

Gyakori a működési zavar, erős az ellenállás a felvásárolt cég munkatársai részéről. 

(Nahavandi, Malekzadeh, 1988) 

 

A szervezeti kultúra kapcsán meg kell még említeni a kulturális sokk fogalmát, melyet először 

OBERG használt. 1955-ben Brazíliában dolgozó amerikai munkásokon észlelte a jelenséget, 

amit így definiált: „olyan foglalkozási betegség, amely akkor lép fel, ha valaki(k) hirtelen 

külföldi kiküldetésbe kerül(nek)… amelyet az a feszültség idéz elő, amelyet a társas 

interakcióban megszokott jelek és jelzések elvesztése okoz”. (Hidasi, 2004) A kulturális 

sokkot Oberg betegségként fogta fel, jelentéstartalma mára azonban kibővült. A felgyorsult 

mobilitás előidézte gyors és gyakori munka- és lakóhely-változtatások, külföldi kiküldetés 

során szembesülhet a munkavállaló utazó, fizikai és lelki alkalmazkodási nehézségekkel. A 

kulturális sokk annál nagyobb, minél eltérőbb a kulturális különbség a megszokott és az új 

környezet között. Mértékét az is befolyásolja, hogy az egyén mennyire felkészült a változásra. 

Nem kell tehát feltétlenül külföldi környezetbe kerülnünk ahhoz, hogy kulturális sokkot 

éljünk meg. A hazai környezetben történő társadalmi közegváltás is előidézheti, például, ha az 

ország nyugati feléről a keleti országrészbe (vagy fordítva) költözünk. A kulturális sokk 

fellépésének okát három tényező okozhatja: A megszokott kapaszkodók elvesztése, az 

anyanyelv, képi szimbólumok, gesztusok, szokások és viselkedésminták, értékrend, társas 

kapcsolatok. A személyközi és társas kommunikáció diszfunkcionálása, mert a közös nyelv 

ismerete szükséges, de nem elégséges feltétele a hatékony kommunikációnak. A szavak, 

gesztusok mögötti tejtett tartalmak (amelyek kultúránként akár ellentétesek is lehetnek) 

elégtelen ismerete az adott kultúrában azt idézheti elő, hogy ugyanazon megfogalmazás alatt 

mást ért az egyik és mást a másik ember. Ezek a „kommunikációs félresiklások” a hétköznapi 

élet kommunikációján túl a munkában való együttműködést is megnehezítik. Az 

identitászavar, amikor az új kulturális környezetbe kerülvén az egyén a kezdeti fázisban saját 
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kulturális szűrője szerint viselkedik. Nem mindig tudja eldönteni, hogy melyik az adekvát
12

 

magatartási forma, ebből adódóan akaratlanul is normákat sérthet, mely nemtetszést kelt új 

környezetében. Ha nem talál kapaszkodókat, segítséget, nem adaptálódik
13

 gyorsan 

környezetébe, az elveszettség, kiszolgáltatottság érzése léphet fel, különösen akkor, ha a 

környezet sem befogadó, hanem elutasító (idegeneket nem kedvelő) beállítottságú. 

 

2.3.2. A szervezeti légkört befolyásoló tényezők 

 

A vállalati légkört, a szervezetpszichológia általában olyan érzésként definiálja, amely egy 

csoport tagjaiban kialakult a fizikai környezettel, valamint a szervezet tagjaival való 

interakciók sorozata. Az a mód, ahogy a dolgozók egymással, a vezetőkkel és a külső 

partnerekkel kapcsolatot alkotnak. A szervezeti életet jellemző érzések, attitűdök és 

viselkedési tendenciák, amelyek műveletileg mérhetőek a szervezet tagjainak percepcióján 

keresztül. 

 

A szervezeti légkör azt fejezi ki, hogy az emberek belülről hogyan érzékelik a szervezetet, 

annak eredményeihez, állapotjelzőihez érzelmileg hogyan viszonyulnak. Ezek az érzelmek 

elsősorban az elégedettség, elégedetlenség dimenzióiban nyilvánulnak meg. Az erős 

elégedetlenség és a túlzott elégedettség egyformán gátló módon hat a teljesítményre. 

Elégedetlenség esetén a „tartozni valahová” érzés hiányában az egyén egy bármikor 

kicserélhető csavarrá válik a gépezetben. Ha nincs meg az odatartozás érzés, manipulációk, 

szabotázsok következhetnek be, miközben a szervezet teljesítménye radikálisan csökken. Az 

elidegenedés jele a magas fluktuáció, valamint, ha a szervezet tagjai közti kommunikációban 

nagyobb súlyt kap a szervezettel kapcsolatos panaszok, konfliktusok kérdésköre, mint a 

munkával kapcsolatos bármiféle észrevétel. A vezetés, a menedzsment sokban hozzájárulhat 

az elidegenedettség érzésének csökkentéséhez, ha szervezet tagjainak képességét maximálisan 

kihasználja, az érintetteket bevonja a döntésekbe, támogatja a saját célok kitűzését, vagy 

nyíltan elismeri az egyes emberek eredményeit. 
 

A munkaszervezet a legtöbb ember számára az a lételem, amelyben kifejezheti személyiségét, 

megvalósíthatja önmagát. A család mellett a munkahely az ahol az élet értelmét megtalálható, 

ahonnan jelentőség érzet származhat. Ha a szervezet ezt a jelentős érzetet biztosítja tagjai 

számára, akkor az ember kötődése odatartozás érzése kialakul, illetve megnő. Az odatartozás 

elkötelezettséget alakít ki és teljesen feloldhatja az egyént a szervezetben. Ilyen esetben az 

egyén csúcsteljesítményeket képes produkálni akár hosszú távon is, úgy hogy magának 

generálja a számára szükséges energiákat, s így hajtóerejévé válhat a szervezetnek. Ellenkező 

esetben azonban az erős érzelemmentesség átválthat romboló, ellenséges hatásúvá, ami a 

szervezet számára rendkívül negatív. Ezek az emberek álarcot húzva, gazdasági érdekeiknek 

megfelelően a szervezeten belül maradnak, mivel az ellenségesség nem vált ki automatikus 

szétválást.  

 

Minden szervezet hosszabb távon alakítja ki azokat a magatartásformákat és 

viselkedésmódokat, amelyek támpontul szolgálnak a szervezet tagjai számára, hogy 

különböző helyzetekben milyen módon reagáljanak, hogyan viselkedjenek. Az emberek akkor 

érzik magukénak a szervezetet, ha azonosulnak annak céljaival, ha érzik, befolyással lehetnek 

azok alakulására és ezt ténylegesen meg is tehetik.  

 

                                                           
12

Adekvát = egyenlő értékű, a helyzetnek megfelelő, a lényeget pontosan tükröző.  
13

Adaptálódás = alkalmazkodás a lét feltételeihez.  
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A vállalati légkör tehát az egyének hangulatától is függ, amit pedig számos tényező többek 

között az otthoni légkör, az egészségi állapot, az elégedettség mértéke is befolyásol. Általános 

értelemben olyan kellemes, pozitív érzelmi állapot tekinthető elégedettségnek, amely az 

egyén munkájának vagy munkatapasztalatainak értékeléséből származik. A munkavállaló a 

munkával való elégedettség forrása, saját célokkal, értékekkel rendelkező társadalmi lény. A 

munkaerőpiacon saját döntése nyomán adja el munkaerejét. Az adott egyén életkörülménye, 

az élettel való általános elégedettsége befolyásolja a munkával kapcsolatos érzelmi viszonyát 

is, mely állítás fordítva is igaz. 

 

Az elégedettséget alapvetően a munka milyensége, jelentősége, eredménye, 

felelősségteljessége befolyásolja. A monoton, nagyon automatizált feladatok hiányzásokhoz, 

erős fluktuációhoz vezethet. Ezzel szemben az érdekes, változatos tevékenységet igénylő 

munka erősítheti a munkakedvet és megteremtheti az elégedettség érzését. A dolgozó 

elkötelezettsége a szervezet iránt nagyban nőhet, ha biztosítva van számára bizonyos 

képzéseken való részvétel, képességeinek fejlesztésére való lehetőség és a szervezeti 

hierarchiában való előmenetel. 

 

További befolyásoló elemek az alapvető bérezési rendszerek az idő – és a teljesítményalapú 

bérezési rendszerek, melyek legtöbbször kombinálva, a szervezeti adottságoknak, a 

munkafeltételeknek megfelelően kerülnek alkalmazásra, kiegészítve egyéb „bónusz” 

juttatásokkal. A munkahelyekre leggyakrabban a csoportos munkavégzés jellemző. A 

csoportban dolgozó egyének hatással vannak egymás munkájára és hatékonyságára. Az együtt 

dolgozók között automatikusan olyan emberi kapcsoltok szövődnek, melyek hatással vannak 

egymás gondolkodásmódjára, viselkedési normáira és ebből kifolyólag az elégedettségére is. 

 

A munkával való elégedettség korai kutatásai szerint az elégedett dolgozó egyben jó dolgozó 

is, aki nagyobb teljesítmény, jobb munkaminőség elérésére képes és elvétve hiányzik, míg az 

elégedetlen munkás ennek épp ellenkezője. Az 1950−60-as évek kutatásai szerint azonban az 

elégedetlenség nincs, vagy igen kis befolyással bír a teljesítményre. Az egymás közti 

kölcsönhatás a dolgozó hierarchiai pozíciójától és a saját munkájára ható befolyásától függ. A 

vizsgálati eredmények szerint a teljesítmény és az elégedettség kapcsolata szorosabb a 

magasabb hierarchia irányában és gyengébb, ha a dolgozó nincs hatása munkájának 

sebességét befolyásolni.  

 

Az egyes kutatások szerint az elégedett dolgozó kevésbé hajlamos munkahelyének 

megváltoztatására, mint az elégedetlen. Ezt az összefüggést a munkahelyek jelleg, a 

munkaerő piaci helyzete, a dolgozói kompetenciák és a nyugdíjkilátások nagyban 

alátámasztják. Hiszen ha egy dolgozó elégedett a munkájával nem kezd másik hely, pozíció 

után kutatni. Frusztráció alakul ki az egyes munkavállalókban, ha bár elégedetlenek a 

munkájukkal, de mégsem váltanak. Ilyen esetben a dolgozó által elérendő cél meghiúsul, nem 

nyújt számára megelégedettséget. A frusztrációra adott válasz lehet az agresszió, amikor a 

dolgozó csalódottságát támadással ellensúlyozza, vagy éppen ellenkezőleg, amikor visszaesik 

a beilleszkedés egy korábbi szakaszába. Előfordulhat, hogy az egyén a konfliktust úgy oldja 

meg, hogy valamely másterületen sikerélményt keres. A frusztráció következtében fizikai 

tünetek is kialakulhatnak, így az izmok nem megfelelő működése, betegségek, fájdalomérzet.  

A hiányzások és a munkával való elégedettség között negatív kapcsolatot mutattak ki a 

vizsgálatok, ám az elégedettség önmagában nem garantálja a hiányzások alacsony százalékát. 

Ezen összefüggésre a munka jelentősége, a munkahelyi kapcsolatok minősége és a dolgozó 

saját képességeinek kibontakoztatási lehetősége van befolyással. Egyes kutatások azt 
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bizonyítják, hogy férfiak esetében a kor előre haladtával egyre csökken a hiányzások száma, 

ami a családjuk iránti felelősségérzettel magyarázható. (Klein, 2001) 

 

Ahhoz, hogy az ember a munkában örömét lelje, szüksége van kihívásokra, amelyekkel 

sikeresen megbirkózhat. Ha az ember valamivel nem elégszik meg ösztönösen valami jobbra 

törekszik, más célok felé tesz törekvéseket. Bár az ember a munkát ösztönösen rossznak 

tekinti, vannak olyan szerencsés kivételek, hogy a munkájuk egyben a hobbyjuk is. Ha a 

dolgozó jól érzi magát a szervezetben és munkáját odaadással végzi, amihez elismerés is 

párosul, akkor vélhetően örömét leli abban, amit csinál. 

 

2.3.3. A motiváció és az ösztönzés 

 

A „motiváció" szó a latin „movere" (mozgás) szóból ered. A motiváció kérdése akkor merül 

fel, ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért viselkednek az emberek úgy, ahogy viselkednek. 

A motiváció hat a képességekre, az érdeklődésre és a személyiségre, és ezek visszahatnak a 

motivációra. Megkülönböztetünk szellemi és fizikai energiákat mozgósító erőfeszítéseket. Az 

erőfeszítés és a teljesítmény közötti kapcsolat nem szükségképpen függvényszerű. A 

szükségletek  például a fiziológiai szükségletek, a biztonság iránti igény, a társas lét iránti 

igény, az önbecsülés igénye  olyan belső állapotok, amelyek valaminek a hiányát jelzik, ami 

a kielégítő állapothoz szükséges lenne. Általában (de nem mindig) sajátos viselkedésre 

késztetik az embert. (Ha szomjasak vagyunk, igyekszünk vizet inni.) A szükséglet erőssége 

hatással van a kapcsolódó viselkedés intenzitására: minél erősebb a szükséglet, annál 

intenzívebb a cselekvés (pl. annál alaposabban, lelkesebben végezzük a munkánkat). 

 

David MCCLELLAND szerint a motívumok érzelmi felhangokkal rendelkező ismeretkészletek, 

amelyek bizonyos élményminőségek iránti preferencia vagy készenlét köré szerveződnek. A 

táplálékszükséglet például, (amely testünk egy sajátos állapotából ered) az éhségnek nevezett 

motivációs állapotot alakítja ki. Valójában nem könnyű különbséget tenni szükséglet és 

motívum között (és ezt nem is minden pszichológus teszi meg). 

 

CSIRSZKA János megfogalmazásában a motívumon szükségletből származó és valamely cél 

megvalósulására irányuló szelektív ösztönzést kell érteni, amely az egyén és a környezetének 

megváltoztatását célozza. A motiváció nem más, mint az egyén működésében megragadott 

indítékok együttese és folyamata. (Balogh, Barta, Dominik, Koncz, 2000) 

 

A munka világában különbséget kell tennünk három − részben tartalmában, de főként jellege 

tekintetében különböző − motiváció között. Ezek a munkamotiváció, a pályamotiváció és a 

teljesítménymotiváció. 

 

 A munka motivációján azoknak az indítékoknak az érvényesülését értjük, amelyek arra 

ösztönöznek, hogy értékalkotó, termelő tevékenységet végezzünk. A munkamotivációnak 

ilyen általánosan motiváló tényezői például a közösség érdeke, az anyagi motívumok, az 

erkölcsi indítékok, a családfenntartás szükségletei, az egyéni ambíciók. 

 

 ●A pályamotiváció az előzőnél differenciáltabb, specifikusabb dinamikus folyamat. 

Elsősorban azoknak a konkrét indítékoknak a működését értjük rajta, amelyek egy 

meghatározott pálya, szakma és munkakör választására, illetve az abban való tartós 

helytállásra ösztönöznek valakit. Történetesen ilyen tényezők lehetnek például a 

gépészmérnöki pályán a gépek szeretete, a precíz munka iránti igény a technikai fejlődés 

szolgálatának a vágya, a számokkal való műveletek kedvelése. 
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 A teljesítménymotiváció ismét általánosabb fogalom, s minden olyan tevékenységben 

fontos dinamikus tényező, amelyben meghatározott feladatok megoldására van szükség, 

illetve arra nyílik alkalom. A teljesítménymotiváció olyan törekvés, amely az egyén 

teljesítményét a sikerrel vagy kudarccal kecsegtető tevékenységekben fokozza, vagy 

magas szinten tartja. Amíg a munkamotiváció csak közvetve, az anyagi megélhetésen, a 

család fenntartásán stb. keresztül ösztönöz a munkatevékenységre, addig a 

teljesítménymotiváció közvetlenül a munka eredményére, annak mennyiségi és minőségi 

jellemzőire irányul. Ebből fakad e motiváció nagy fontossága, hatékonysága. 

 

A szükséglet és a hajtóerő (drive) fogalmainak elkülönítéséhez a homeosztázis elméleti 

keretét szokták felhasználni. Homeosztázisnak nevezzük a szervezet azon törekvését, hogy a 

változó külső környezettel szemben megőrizze belső környezetének állandóságát. (Ennek 

legismertebb illusztrációja az ember testhőmérséklete, ami a külső hőmérséklet jelentős 

ingadozása ellenére lényegében állandó marad.) Ebben a fogalmi keretben a szükséglet az 

ideális értéktől való fiziológiai eltérés, és az ennek nyomán fellépő aktivált állapot, vagy 

késztetés a drive. 

 

Az 50-es években sok pszichológus azt gondolta, hogy az összes alapvető motívum a drive-

redukció elve alapján működik: a motívumok arra irányulnak, hogy redukálják a személy által 

feszültségként átélt pszichikus állapotot, és a feszültség vagy drive csökkenése örömet okoz. 

Az agykéreg általános aktivitásának szintjét szokták illetni ezzel a magyarul nehezen kiejthető 

szóval. Az arousal részt vesz az éberség és a figyelmi összpontosítás fenntartásában valamint 

az alvás – ébrenlét ciklus szabályozásában. Manapság a pszichológusok a drive-redukció 

helyett inkább azt az elvet vallják, hogy az emberek az optimális arousal szint érésére 

törekednek. A szükségletek, a motivációs állapotok, a nem optimális arousal szint bizonyos 

viselkedésekre késztetik az embereket. A vezetők feladata az, hogy megtalálják azokat a 

célokat, amelyek elérése kielégíti a dolgozók szükségleteit, azokat az ösztönzőket, amelyek 

segítségével elérhetik, hogy a dolgozók elégedettek legyenek - és a szervezet is egészségesen 

fejlődjön. Ugyanakkor a vezetőnek tisztában kell lennie a munkavégzést befolyásoló 

pszichikai és fizikai tényezőkkel is, tehát a munkapszichológiai aspektusokkal. (Klein, 1998) 

 

Vannak esetek, amikor a dolgozó motivált állapotban van, hogy elérjen egy bizonyos célt, 

amivel kielégíthetné valamely szükségletét (pl. a főnöke nem veszi észre, hogy mennyivel 

többre képes). Az, amit ilyenkor érzünk, a frusztráció, melynek pozitív és negatív hatása is 

lehet: 

 ha a dolgozó konstruktív megoldásra törekszik, még kiválóbb teljesítményekkel 

remélhetőleg felhívja magára a főnök figyelmét,
 
 

 a frusztráció azonban romboló hatású is lehet: verbális vagy éppen fizikai erőszakhoz is 

vezethet.
 
 

 

„Munkahelyünkön igyekszünk minden mentális és fizikai képességünket mozgósítani, 

következésképp többnyire fontosnak ítéljük meg azt, amit csinálunk, és közben jól érezzük 

magunkat. Motivációnk és hangulatunk azonban még így is valamivel alacsonyabb, mint 

amikor otthon vagyunk. Az igazgatók, a számottevő anyagi, lekötöttségbeli és 

presztízskülönbségek ellenére is csak kevéssel érzik magukat kreatívabbnak és aktívabbnak 

munka közben, ugyanakkor a tisztviselők vagy a futószalag mellett dolgozók egyáltalán nem 

boldogtalanabbak vagy elégedetlenebbek.” (Csíkszent Mihályi, 1998) 
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A motiváció tehát belső késztetés, míg az ösztönzés magában foglalja az emberek olyan irányú 

befolyásolását, amelynek eredményeként önszántukból küzdenek a szervezet közös céljainak 

eléréséért. A viselkedés miértjére sok és változatos elmélet született már: a magyarázatok az 

„ösztönöktől" (melyek számát egy időben 6000-re tették) a neurofiziológiai folyamatokon 

keresztül a különböző változók (a belső hajtóerő, a szokások, a hiedelmek, a külső jutalmak 

stb.) közötti kölcsönhatásokra épülő modellekig terjednek. A motiváció magyarázatára 

szolgáló elméletek két alapvető csoportja: 

 a motiváció tartalomelméletei: Amelyek azt tárgyalják, mit akarnak a munkavállalók, 

mire van szükségük, s ezért milyen vezetői eszközökhöz nyúlhatnak a vezetők 

munkatársaik serkentésére. 

 a motiváció folyamatelméletei: Amelyek megvilágítják, hogyan hasznosítják a vezetők a 

szükségletekről, egyéni törekvésekről megszerzett ismereteket a magatartás megfelelő 

irányába terelésére.  

 

Ahogy több szerző is kimutatta (pl. LANDY, 1989; KOESTNER és MCCLELLAND, 1990; 

MCCORMICK és ILGEN, 1987; STEERS és PORTER, 1991), a fenti elméletek egyike sem 

tökéletes; még nem született meg a motiváció átfogó elmélete, és nincs általánosan elfogadott 

álláspont, de mindegyik hozzájárult valamivel a kérdés megértéséhez. A motiváció korszerű 

vezetői értelmezése a gyakorlati feladatok megoldása során hol erre, hol arra az elméletre épít. 

Jelentős erőfeszítések történtek az ember, mint egy csoport egy tagja viselkedésének 

vizsgálatára. A legkorábbiak ezek közül a német gondolkodó Max WEBER, a francia tudós 

Emile DURKHEIM és a francia-olasz Vilfredo PARETO. (Bakacsi, 1999) Az Egyesült 

Államokban ezek az elméletek nagy hatással voltak Elton MAYO és mások munkásságára, 

akik később a híres Hawthorne kísérleteket végezték. Az első világháború e megközelítést új 

jelentőséggel ruházta fel. A társadalmi kapcsolatokban, különösképpen Európában, megrázó 

hatása volt a háborúnak. A háború alatt nagyon sok nő életében először vállalt ipari munkát, 

sokak elvárása új szintre emelkedett és nem voltak hajlandóak visszatérni a háború előtti 

munkakörülményeik közé. Munkájukat kezdték többnek tekinteni, mint a megélhetés puszta 

eszközét és fontosabbnak kezdték tekinteni a csoportmunka által nyújtott előnyöket. Ilyen 

körülmények között végezték a Hawthorne kísérleteket a Western Electric Company telepén 

1927 és 1932 között. Ezek célja többek között annak meghatározása volt, hogy olyan 

tényezők, mint például a világítás, az ösztönző fizetési rendszer, a munkanap hossza, illetve a 

napi pihenési időszakok hogyan hatnak a termelékenységre. A különböző kísérletek azt 

mutatták, hogy ezekkel a mennyiségileg meghatározható tényezőkkel nem tudták kielégítően 

indokolni a termelékenység alakulását, mint például: A kísérletek egyikében, amelyet lányok 

csoportjával végeztek, akik telefonreléket szereltek össze, l2 hetes periódus során 7-szer 

változtatták a lányok munkaóráit, illetve a fizetés rendszerét és figyelték a termelékenység 

változásait. Az időszak végére a termelékenység 25%-kal nőtt, annak ellenére, hogy az utolsó 

változtatás visszatérést jelentett az eredeti feltételekhez. MAYO és kutatói arra a 

következtetésre jutottak, hogy más tényezők felelősek a változásokért. A választ a 

munkacsoportok társas viselkedésében és az emberek egymás közötti kapcsolatában találták 

meg. A termelékenység növekedését olyan tényezők határozták meg, mint a közhangulat, 

megfelelő kapcsolat a munkacsoport tagjai között, valamint a hatékony vezetés. A jelenség a 

kísérlet nyomán Hawthorne-effektusként vált ismertté. E kísérletek felhívták a figyelmet a 

magatartás tudománynak, mint alkalmazott tudománynak a fontosságára. Vizsgálataik 

kimutatták, hogy az anyagi ösztönzés hasznossága annyira függ más tényezőktől, hogy nem 

tekinthetjük olyan tényezőnek, amely egymagában hatással van a dolgozóra. MAYO és a 

Human Relations (emberi kapcsolatok) más kutatóinak munkásságát először a 30-as évek 

gazdasági válsága, majd a II. világháború szakította félbe. Miután a háború fellegei ismét 

elvonultak, a kép változott. A magatartás és elvárások tekintetében a társadalom megint csak 
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jelentős változásokon ment keresztül. A munkáról immáron úgy vélekedtek, hogy annak 

nemcsak gazdasági szükségszerűséget és más társadalmi szükségleteket kell kielégítenie, 

hanem egyúttal személyes kielégülést is kell nyújtania a sikerélmény által. Mivel az ösztönzés 

az emberi erőforrás menedzsment szerves része, így szorosan illeszkednie kell a szervezet 

stratégiai elképzeléseihez, segítenie kell azok megvalósulását. A munka eredménye a 

munkavállaló munkához való hozzáállásától függ. A munkáltató igyekszik valamilyen módon 

rávenni alkalmazottait, hogy képességeiket és képességeiket maximálisan kihasználva 

végezzék feladataikat, hogy általuk a szervezet minél nagyobb hasznot realizáljon. Az 

ösztönzés egy külső hatás, mely az érdekeltséget, a hajlandóságot teremti meg. Legfőbb 

feladata az emberi erőforrás minél hatékonyabb felhasználását elősegíteni.  

 

2.3.3.1. A motiváció tartalomelméletei 

 

A tartalomelméletek azokat az egyénre jellemző motívumokat foglalják össze, amelyek 

cselekvésre serkentenek. MAYO és a Human Relations kutatóinak munkásságát a későbbi 

évtizedekben tovább kutatták. A munkáról úgy vélekedtek, hogy annak nemcsak gazdasági 

szükségszerűséget és más társadalmi szükségleteket kell kielégítenie, hanem egyúttal 

személyes kielégülést is kell nyújtania a sikerélmény által.  

 

1) Maslow és a szükségletek piramisa 
 

A MASLOW-i szükségletek hierarchiája azon a feltevésen alapul, hogy egy szükséglet 

megjelenése általában a nálánál fontosabb másik szükséglet kielégítésén alapszik, azaz a 

motivációk szükségletekre vezethetők vissza, és az embereket az alapvető szükségleteik 

késztetik bizonyos cselekvésre. Az ember e tekintetben folytonosan kívánó lény. A fiziológiai 

és biztonsági szükségletek az alacsonyabb rendű szükségletek, míg az elfogadás, megbecsülés 

és az önmegvalósítás iránti szükségletek a magasabb rendű szükségletek közé tartoznak. 

Utóbbiak pszichológiai jellegűek, egyénenként jelentős eltéréseket mutatnak. Lappints az 5. 

táblázatban láthatóan köti a munkahelyi ösztönzőket az egyes szükségleti szintekhez. 

 

5 .táblázat: A szükséglethierarchia-szintekhez kapcsolódó munkahelyi ösztönzők 
 

Szükséglet Néhány kapcsolható ösztönző eszköz 

Önmegvalósítás 

 

 Munkakör-gazdagítás, nagyobb döntési felelősség, 

 Kihívó, kreatív feladatok,  

 Személyes továbbképzés és —fejlődés lehetősége,  

 Önálló munkavégzés,  

 Önellenőrzés. 

Megbecsülés/elismertség 

 Előléptetés, előmenetel, 

 Kitüntetés, más elismerések,  

 Teljesítmény-prémium,  

 Szolgálati autó, státuszszimbólumok,  

 Munkakör-szélesítés, rotáció. 

Szeretet/kapcsolat 

 Jó csoportlégkör, 

 Összetartó munkacsoportok, szakmai közösségek, 

 Közvetlen, jó vezető-beosztott kapcsolat. 

Biztonsági 

 Pénz, 

 A munkavégzés biztonsága, orvosi ellátás, 

 Hosszú távú foglalkoztatás, biztos munkahely, 

 Nyugdíjpénztár. 

Fiziológiai 

 Pénz (alapfizetés) 

 Munkahelyi étkező 

 Munkafeltételek (fűtés, világítás). 

 

Forrás: LAPPINTS Á. (2002): A vezetés alapkérdései szöveggyűjtemény Comenius Kiadó 
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Az I. szint szükségletei, mint a szomjúság, az éhség, a megfelelő hőmérséklet, a 

legfontosabbak, ezért elengedhetetlen ezekről gondoskodni. A II. szintű igények kielégítése 

után támad fel a vágy a III. szintű szükségletek iránt, és így tovább felfelé a szinteken. A 

szükségletek mindig megújulnak és mindig magasabb szinten. A már kielégített szükségletek 

nem motiválnak többé, szerepük a továbbiakban semleges, helyüket a még kielégítetlen 

legalacsonyabb szintűek veszik át. Az I. II. szintek ritkán bizonyulnak erős ösztönzőnek a 

jóléti társadalmakban. A beosztottak megélhetési igényei nagyrészt kielégülnek és gyakran 

mentesek az elbocsátás bizonytalanságától.  

 

Maslow szükséglet – hierarchia elméletének alkalmazása rendkívül fontos a vezetők számára.  

Nagy teljesítmények és eredmények elérésére való motivációhoz a dolgozóknak szükségük 

van vezetőkre, akik már gondoskodtak arról, hogy fizetésük méltányos legyen, 

foglalkoztatásuk biztosítottnak látsszon, és csoportjuk megteremtse a társas kapcsolatok, a 

megértés és az elfogadás körülményeit. Vezetőknek a modell üzenete, hogy meg kell érteni a 

munkatársak a szükséglet- hierarchia mely szintjén állnak és úgy kell kialakítani az ösztönző 

eszközöket, hogy azok ezeknek a szükségleteknek a kielégítéséhez segítenek hozzá.  

 

Maslow elméletének hiányosságai: 

 Kétségbe vonták, hogy az emberi szükségletek maradéktalanul besorolhatók az általa 

felállított rendszerbe. 

 A munkavállalók nem tudnak a maslowi-hoz hasonló finomságú különbözetet tenni az 

egyes szükségletek között. 

 Egyes empirikus kutatások vitatják a maslow-i hierarchia elvét.  

 A magasabb rendű szükségletekben nagyon nagyok az egyéni különbségek, és mérési 

lehetőségeik is igen korlátozottak.  

 

2) Frederick HERZBERG kéttényezős motivációs elmélete 
 

HERZBERG Maslow elméletét továbbfejlesztette. Empirikus vizsgálatokra alapozva azt 

állapította meg, hogy vannak olyan tényezők (az ún. motivátorok), amelyek valójában 

motiválják az embereket, míg más tényezők (a higiénés tényezők) ha nem állnak 

rendelkezésre, akkor visszafogóan hatnak a tevékenységre, semmissé téve ezzel a pozitív 

tényezők hatékonyságát. Tapasztalata szerint lényeges különbség van azon tényezők között, 

melyek megelégedettséget okoznak és azok között, melyek a munkával való elégedetlenségért 

felelősek. Higiénés tényezők a munkakörnyezet fizikai és szervezeti jellemzői és a munka 

társas környezete: a fizetés, a működési elvek, a munkakörülmények, a munka biztonsága, a 

vezetők rátermettsége és a kommunikáció. Ezek a tényezők a külsődlegesnek nevezett 

tényezők, alacsonyabb rendű szükségleteknek feleltethetők meg, melyek elhárítják az 

elégedetlenséget, de nem motiválják a pozitívan a munkavállalókat a jó eredmények elérésére.  

 

A következő motivációs tényezők jól kapcsolhatók a magasabb rendű szükségletekhez: a 

kihívást jelentő munka és az általa elérhető sikerélmény, a felelősség, az önállóság, a 

lehetőség a tanulásra és az előrejutásra, a kellő informáltság és a folyamatokba való bevontság 

érzése. 

 

Ha a vezetők el akarják tüntetni a higiéniás elégedetlenséget, azzal csak egyfajta munkabékét 

tudnak biztosítani, de motivált munkatársakat nem. Motivációs szempontból nincs érdemi 

különbség negatív rugdosás (ellenőrzés, szervezeti szabályok) és a pozitív rugdosás (pénz, 

anyagi ösztönzés) között. Az anyagi ösztönzők felkínálásával csupán a pénzt felkínáló kerül 

motivált állapotba, a másik csak a pénz elnyerésére törekszik. Motiváció viszont akkor van, 
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ha az nem szorul állandó külső megerősítésre, hanem az egyén maga akar cselekedni. A 

dolgozók hosszú távú motivációja csak akkor lehet sikeres, ha kellő figyelem van ordítva a 

higiénés tényezőkre és megfelelő mennyiségű motivációs tényező kerül beépítésre az egyes 

munkakörökbe. Herzberg eredményei szerint: 

 a megelégedettségnek nem az elégedetlenség az ellentéte, hanem az elégedettség hiánya – 

motivátorok esetén,  

 a munkával való elégedetlenségnek pedig nem az elégedettség az ellentéte, hanem az 

elégedetlenség hiánya – higiéniás tényezőknél.  

 

Herzberg elméletének kritikái:  

 Az emberek a munkával kapcsolatos pozitív élményeket maguknak tulajdonítják, míg a 

negatívakat külső tényezőknek.  

 Az elmélet inkább attitűdvizsgálat, mint motivációs elmélet. 

 A vizsgálat nem fogalmazott meg átfogó elégedettségi mércét, így lehet, hogy valaki nem 

szereti a munkája egy részét, de összességében elfogadhatónak tartja.  

 Az elmélet feltételezi, hogy a termelékenység és a megelégedettség között közvetlen 

kapcsolat van, de az általa alkalmazott kutatásmódszertan csak az elégedettséget méri a 

termelékenységet nem.  

 

3) McClelland kapcsolat – teljesítmény – hatalom elmélete 
 

MCCLELLAND motivációelmélete a tanult szükségletekre alapoz, mely szerint három 

szükséglet kerül megkülönböztetésre: 

 Kapcsolatmotiváció: elfogadottság, szeretet iránti vágy. Akinek erősek a kapcsolat-

motívumai, azok barátkoznak, kapcsolataikban inkább együttműködésre törekednek.  

 Teljesítménymotiváció: belső hajtóereje a siker, a kitűzött cél elérése és meghaladása 

iránti vágy. A teljesítménymotiváltak olyan munkakört kedvelnek, ahol a 

problémamegoldásban személyes felelősséget vállalhatnak, ahol a teljesítményükről 

visszacsatolást kapnak és szeretik a kihívó feladatokat. Jellegzetesen kerülik a túl könnyű 

és a túl nehéz feladatokat. 

 Hatalmi motiváció: az a vágy, hogy hatás, befolyás legyen más emberekre, kontrollálni 

lehessen másokat. Kedvelik a versengő, konfrontáló helyzeteket. Felfogásában az a 

motiváció nem negatív értelmű, sőt vezetők körében ez igen erős motiváló erő.  

 

Összességében a motívumok tanulhatók a különböző társadalmakban, vagy a társadalmi 

fejlődés különböző szakaszaiban eltérő jellemzőket mutatnak. McClelland nem feltételez 

hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonyt, kielégülés- továbblépés jellegű kapcsolatot az egyes 

szükségletek között. (Bakacsi és mts., 1996) 

 

4) HUNT cél-motiváció elmélete 
 

HUNT szerint: a motiváció az egyéni célokból érhető el. A célok irányítják a munkahelyi 

magatartást, amit az egyén egy életen át alakít. A célok különböznek, mind erősségükben, 

mind fontosságukban. Az elmélet a következő hat célt különbözteti meg:  

 Komfort, anyagi jólét: ide sorolható az életstílust, életszínvonalat biztosító anyagiakat és 

a stresszteli helyzetek kerülését.  

 Strukturáltság: cél az erős, tisztázott munkakör, stabilitás, bizonyosságra törekvés. 

Szereti egyértelműen látni az elvárásokat, szabályokat.  

 Kapcsolat: kerüli a magára hagyott helyzeteket, az egyedüli munkavégzést, fontos a 

csoporthoz való tartozás, az elfogadottság érzés, az azonosulás.  
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 Elismertség: a teljesítmény mások általi elismerés, megbecsülés fontossága, ennek 

megfelelő státusz, visszacsatolás a teljesítményarányos javadalmazás. Pozitív én-kép.  

 Hatalom: fölény, mások irányításának igénye, demokráciára való törekvés, de csak 

vezetői hatalom értelmében. 

 Autonómia, kreativitás, fejlődés: önmegvalósítás, kihívás, képességek és készségek 

kihasználása, önfejlesztés, függetlenség, másoktól való megkülönböztethetőség vágya.  

 

A célok nem egyértelműen határozzák meg az egyén magatartását, inkább orientálják a 

viselkedést. Hunt felismerése, hogy az egyes célok nem rendezhetők eleve feltételezett 

hierarchiába, hanem dinamikus struktúrát alkotnak. 

 

A tartalomelméletek összehasonlítását a 7. ábra szemlélteti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: Az elméletek összehasonlítása 
 

Forrás: BAKACSI Gyula (1999): Szervezeti magatartás és vezetés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 

 

5) ALDERFER létezés – kapcsolat - fejlődés elmélete 

 

ALDERFER egy kérdőíves vizsgálat eredményeire alapozva a maslow-i öt szükséglet helyett 

három szükségletet határozott meg, így egy egyszerűbb, áttekinthetőbb modellt állított fel: 

 Létezés: alapvető anyagi, fiziológiai szükségletek, a fizikai fenyegetettségtől való 

védettség.  

 Kapcsolat: a társas kapcsolatok iránti szükséglet, társadalmi és személyes kapcsolatok 

kialakítása és fenntartása. 

 Fejlődés: a személyes fejlődés, a lehetőségek kiaknázásának igénye. 

 

Elméletének újdonsága, hogy lazított a malsow-i hierarchia merevségén: 

 egyidejűleg több szükségleti szint is aktívan befolyásolhatja a motivációt, 

 akkor vissza kell lépni egy alacsonyabb szintre, ezzel megnő a valószínűsége egy 

alacsonyabb rendű szükséglet kielégítésének. 

 Egy szükséglet motivációt befolyásoló ereje akkor is nagy, ha a szükséglet nagyon 

intenzív és akkor is, ha kielégítése erőteljes korlátokba ütközik.  

Herzberg: 

kéttényezős elmélete 

Magasabb 
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szükségletek 
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szükségletek 
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Munkafeltételek, 

fizetés 
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6) Chris ARGYRIS elmélete 
 

ARGYRIS elmélete az egyén a szervezetben megközelítésben a következő vezetési elveket 

dolgozta ki:  

 Felelősség: az emberek alapvetően csak maguknak tartoznak felelősséggel, a vezető 

csupán biztosítja, hogy ezen elv alapján legyen lehetőségük érvényesülni.  

 Érettség: A legtöbb ember vágya éretté válni, hogy a társadalom befogadja őket. Ezt az 

erőt kell kihasználni a vezetőnek, hogy megértse az embereket.  

 Légkör: a vezető feladata, hogy kellemes légkört teremtsen, melyben az emberek mernek 

véleményt nyilvánítani és érzéseiket kifejezni. 

 Elfogadás: a vezetőnek törekedni kell arra, hogy az egyént, mint individuális lényt 

elfogadja. 

 

7) MCGREGOR „X” és „Y” elmélete 
 

MCGREGOR két vezetői emberfelfogást írt le, az X és az Y elméleteket. Ezek azért fontosak, 

mert a különböző beállítottságú beosztottakat csak eltérő vezetési módszerekkel lehet 

hatékonyan befolyásolni. A vezetők attitűdje (beállítódása) önbeteljesítő próféciaként 

működik, azaz amilyen a vezető elvárása a beosztottjaival szemben, azon előbb-utóbb úgy is 

fognak viselkedni. A klasszikus iskola vezetőinek az emberi természetről alkotott hiedelmei 

az X elmélet így foglalja össze:  

 az átlagember nem szeret dolgozni, és ha lehet, kerüli a munkát. A vezetés feladata ennek 

ellensúlyozása különböző eszközökkel. 

 A legtöbb embert kényszeríteni, ellenőrizni, irányítani és büntetésekkel kell fenyegetni, 

hogy megfelelően tevékenykedjen a szervezet céljainak érdekében. Az engedékenység, a jó 

szándék nem célravezető.  

 Az emberek többsége szereti, ha irányítják, elkerülik a felelősséget és biztonságra 

törekednek.  

A felfogás szerint a vezetés irányító és ellenőrző szerepét erősítette, míg a beosztottak 

kezdeményezés nélküli, passzív szerepbe kényszerültek. A vezető nem bízik beosztottja 

munkájában, ezért folyamatosan ellenőriz, ami feszültséget eredményez, ezzel pedig a 

munkavállaló viselkedése beteljesíti a vezető várakozásait.  

 

Az Y emberkép az X-nek éppen az ellenkezője: 

 Az átlagember számára kívánatos a munkavégzéssel járó testi és szellemi erőfeszítés. 

 A munkavállaló képes azonosulni a szervezeti célokkal, és utána képes önmagát irányítani 

és ellenőrizni. 

 A szervezeti célokkal való azonosulás függ a jutalom milyenségétől és mennyiségétől. 

 Megfelelő feltételek mellett az ember vállalja, keresi a felelősséget. 

 Az átlagember veleszületetten rendelkezik leleményességgel, alkotókészséggel és 

képzelőerővel.  

 A modern ipari élet feltételei között az átlagember szellemi potenciálját csak részben 

használják ki.  

 

8) OUTCHI „Z” elmélete 
 

OUTCHI továbbfejlesztette McGregor fentebb leírt elméletét, és kidolgozta a Z típusú 

emberképet. Ez az ember a szervezetben, a csoportban szívesen dolgozik, szeret másokkal 

együttműködni, hosszú távon a szervezethez köti magát, alkukat köt a többiekkel, híve a 

megállapodásoknak és saját elképzeléseit alárendeli mások akaratának.  
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Elmélete alapján a következő gyakorlati tanácsokat adta:  

 Ha az embereknek biztosítva van a hosszú távú foglalkoztatása, a kellemes légkör és az 

egyértelmű célok, akkor jól dolgoznak és büszkék lesznek a munkájukra. 

 A dolgozókat hagyni kell, hogy a munkájukkal kapcsolatos döntések meghozatalában részt 

vegyenek.  

 A beosztottak, mint egy csapat tagjaiként egyénileg vállaljanak felelősséget 

teljesítményükért.  

 Az embereket hosszú távon, nem túl gyakran kell értékelni, lehetőséget adva ezzel saját 

jellemüknek megfelelő fejlődésre.  

 A bizalom és tisztesség megteremtésére kell törekedni a vezetők és a beosztottak között.  

 Ne legyen sok alá-fölérendeltségi szint a szervezetnél, kapjon hangsúlyt a csoportmunka, 

erősítve ezzel az egyén csoporthoz való tartozásának érzését.  

 Kerüljön alkalmazásra hivatalos és nem hivatalos teljesítménymérés is, mert ezzel 

ösztönözni lehet a csoport és a szervezethez céljainak azonosulását.  

 

Az elmélet az egyén helyett a csoport kultúráját helyezi előtérbe, hiszen az egyén a csoport 

teljesítményhez járul hozzá. A könnyebb összehasonlítás céljával az egyes típusok jellemzőit 

a 6. táblázatban szemléltetjük. 

 

6. táblázat: A típusok összehasonlítása 
 

A típus (amerikai) J típus (japán) Z típus (módosított amerikai) 

Rövidtávú foglalkoztatás. Élethosszig tartó foglalkoztatás. Hosszú távú foglalkoztatás 

Egyéni döntéshozatal. Egyetértésre alapozó döntés. Egyetértésre alapozó döntés 

Egyéni felelősség. Kollektív felelősség. Egyéni felelősség 

Gyors értékelés és támogatás. Lassú értékelés és támogatás. Lassú értékelés és támogatás 

Explicit, formalizált irányítás. Implicit, informális irányítás. Imp., inf. irányítás exp., form. 

visszacsatolással. 

Egyéni karrier. Nem egyéni karrier. Kevésbé egyéni karrier. 

A munkavállaló, mint személy, egyedül 

áll. 

A munkavállaló, mint személy nem áll 

egyedül. 

A munkavállaló személyként és 

családjával nem áll egyedül. 

 

9) Az R beállítottságú vezető – ALDERSON elmélete 
 

Az R-elmélet kidolgozása ALDERSON nevéhez fűződik. A nézetrendszert az alábbi 

feltételezések alkotják: 

 A munkahelyen minden embernek szüksége van megerősítésre, értékelésre, és annak 

elismerésére, hogy önálló emberi értékeik vannak és munkájuk nagyra értékelt 

teljesítmény. 

 Az emberek önbecsülésének felépítése az előző igények kielégítésével kedvezően 

befolyásolja a dolgozók szellemét, munkájuk minőségét. 

 A vezetők és beosztottaik viszonyában a béke segíti elő a kölcsönös tisztelet és méltóság 

légkörének kialakulását. 

 A vezetők és beosztottaik közötti viszony döntően befolyásolja a termelékenységet és a 

munka minőségét. 

 Az emberek vágynak arra, hogy keményen dolgozhassanak és büszkék lehessenek 

munkájukra. 

 Ha az embereket olyan környezetbe helyezik, amely érzékeny az ember egyéni értékeire, 

együttműködővé és termelékennyé válik. 

 Az ember helyes kezelése a legfontosabb dolog, ez már önmagában elég ahhoz, hogy az 

emberek értéke előtérbe kerüljön. 
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2.3.3.2. A motiváció folyamatelméletei 

 

A motiváció folyamatelméletei azt mutatják be, hogy hogyan hasznosítják a vezetők a 

szükségletekről, egyéni törekvésekről megszerzett ismereteiket a magatartás megfelelő 

irányba terelésére. A megfigyelhető viselkedések magyarázatait abban a folyamatban keresik, 

amely végeredményben valamilyen magatartást váltott ki. Ezek közül a négy legelterjedtebb 

elmélet: 

 Az elvárás elmélet (Expectancy Theory) 

 A méltányosság elmélet (Equity Theory) 

 SKINNER megerősítés elmélete (Reinforcement Theory) 

 A célkitűzés elmélet (Goal Setting Theory) 

 

A munkával kapcsolatos megfelelő magatartás kialakításának alapja az a hatástörvény, amely 

szerint az azonos helyzetben lehetséges válaszok közül azokat fogjuk megismételni, amelyek 

azonnali vagy későbbi elégedettséggel járnak, s azok bekövetkezése kevésbé valószínű, 

amelyek azonnali vagy későbbi kellemetlenséggel járnak. A törvény két fontos fogalma a 

feltétel és a következmény. A következmény az, amit a munkavállaló szeretne elnyerni: pénz, 

jutalom, dicséret, státusz, kihívó feladat, ami a motivációinak megfelel. 

 

Munkatársaink magatartása a következmények függvénye, és a következmények révén 

szabályozzuk a magatartást. A motiváció szempontjából két feltételes kapcsolatot lehet 

megkülönböztetni: 

 Teljesítmény-következmény kapcsolat: a magatartással elért egyéni/szervezeti teljesítmény 

eredményeként juthat a munkavállaló a következményekhez. Teljesítményszabályozást 

alkalmazunk: ha a magatartás eredményeként létrejövő teljesítményt mérem, és 

következményeik változásával szeretném elérni annak változásait. 

 Viselkedés-következmény kapcsolat: egy adott magatartás produkálásával vagy 

ismétlődésével juthat a munkavállaló a következményekhez. Magatartásszabályozást 

alkalmazunk: ha azt vizsgálom, hogy a számomra kívánatos magatartást követi-e, és a 

következmények változásával szeretném elérni a nem kívánt magatartás megváltozását (pl. 

későn jövőknek kilátásba helyezett levonás). 

 

1) Az elvárás elmélet 

 

Az elvárás elmélet megalapozója Victor VROOM. Véleménye szerint az egyén motiváltsága 

azon múlik, mennyire bízik abban, hogy erőfeszítései megfelelő eredményre vezetnek, 

mennyire vonzó számára az eredményért felkínált jutalom. Az elmélet gondolatmenete szerint 

a motiváció erőssége a munkavállaló három hiedelmén alapozódik: hisz abban, hogy: 

 cselekvései vonzó jutalmakhoz vezetnek, 

 ez a jutalom fontos számára, 

 képes az elvárt szinten teljesíteni. 

Az erőfeszítés – teljesítmény – következmény csak ritkán vezethető vissza egyértelműen az 

egyes emberek konkrét cselekedeteire. 

 

2) A méltányosság elmélet 

 

A méltányossági elmélet szerint minden olyan interperszonális helyzet, amely javak 

elosztásával, vagy cseréjével jár, felvetődik a kérdés, hogy az elosztás méltányos és 

igazságos-e. Ez a megközelítés arra a feltevésre épül, hogy az embereket az motiválja, hogy 
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igazságosnak érzett kapcsolatokat tartsanak fenn másokkal, és az igazságtalannak vélt 

kapcsolatokat a méltányosság irányába mozdítsák el. Tehát a felfogás szerint az egyén nem 

azt nézi, hogy mit kap ahhoz képest, amit szeretne, hanem azt figyeli, amit a többiekhez 

képest kap. Ez az elmélet nem foglalkozik a szervezet számára legfontosabb kategóriával, 

azaz a teljesítménnyel, hanem az egyén erőfeszítését veti egybe annak jutalmával. 

 

3) A megerősítés elmélet 

 

A megerősítés elméletet SKINNER dolgozta ki. Megfigyelései során arra a következtetésre 

jutott, hogy a magatartás környezeti hatások eredménye. Az elmélet abból az 

alapfeltételezésből indul ki, hogy a cselekvések következményei befolyásolják azok jövőbeli 

előfordulásuknak valószínűségét, tehát a viselkedést visszajelentések szabályozzák. Ezek a 

visszajelentések a viselkedést követő következmények, amelyek növelik, vagy csökkentik a 

hasonló válaszok valószínűségét a következő hasonló szituációban. A következmények 

hatásának megfelelően négy viselkedést befolyásoló stratégia definiálható. 

A viselkedési következmények csak akkor befolyásolják az őket követő viselkedéseket, ha az 

egyén: 

 megelőlegezi, hogy a jövőbeli cselekvéseket megerősítés fogja követni, 

 vágyik a megerősítésre, az értéket képvisel számára, 

 megérti, hogy milyen cselekvéssel érhető el a megerősítés, 

 és hiszi, hogy képes arra a cselekvésre. 

 

4) A célkitűzés elmélet 

 

A célkitűzés elmélet abból indul ki, hogy maga a munkavállaló mit gondol, mit akar elérni. 

Lényege, hogy a célok kitűzése hatással van az egyén motivációjára, amennyiben a kitűzött 

célok konkrétak, reálisak és kihívóak, de nem túl nehezek, és az adott egyén képes a célok 

kitűzésében közreműködni. 

A célkitűzés elmélet kulcsa, hogy az emberek teljesítménycéljai eltérőek. A teljesítmény és 

nehézség kapcsolatát vizsgáló kutatások az alábbi összefüggéseket tárták fel: 

 A teljesítmény lineáris kapcsolatban van a célszinttel, egészen addig még a célok 

nehézségi foka nem haladja meg az illető képességeit. 

 A specifikus, ugyanakkor nehezebb és konkrét célok magasabb teljesítményt 

eredményeznek, a határt szintén az egyén képességei szabják meg. 

 A nagyon specifikus célokkal rendelkező személyek teljesítménye egyenletesebb, mint a 

nem pontosan meghatározott célokkal bíróké. 

 

A nagyfokú elkötelezettség valószínűbben vezet a cél eléréséhez, mint az alacsonyabb 

elkötelezettség. Fokozódik az elköteleződés, ha az emberek elhiszik, hogy a cél elérése reális 

és fontos, valamint ha adottak a személyes hatékonyság elemei: képesség, tapasztalat, 

információ, képzés, képzettség, belső adottságok, múltbéli sikerek, egyéb szükséges 

jellemvonások. (Dinnyés, 2000) 

 

2.3.3.3. További elméletek 

 

1) PORTER és LAWER dinamikus motivációs elmélete 
 

Lyman PORTER és Edward LAWER dinamikus motivációs elmélete kísérletet tesz arra, hogy a 

tartalom- és folyamatelmélet eredményeit egyetlen koncepcionális modellben foglalja össze. 
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A Porter–Lawer modell előnye, hogy valamennyi lényeges felfogást összefogja, amelyeket a 

szervezeti magatartás tanulmányozásában alkalmaznak. A motivációs folyamat, szinte minden 

lényeges elemét, azok egymással való összefüggésében mutatja be. Az alábbi hasznosítható 

következtetéseket hangsúlyozza: 

 értékes jutalmakat kell kitűzni, 

 az erőfeszítés – jutalom kapcsolatot erősíteni kell, 

 olyan munkakörülmények és feltételek megteremtése szükséges, ami a teljesítmény 

növelésére sarkallja a dolgozót, 

 megfelelően képzett, felkészült munkatársak alkalmazása, 

 a teljesítmény mérhető legyen, 

 a betanítás pedig alapos és körültekintő, 

 a teljesítmény alapú jutalmazási rendszer alkalmazása, 

 azt kell érzékeltetni, hogy a jutalmak méltányosak és igazságosak. 
 

2) Az ügynökelmélet 
 

Az ügynökelmélet olyan helyzetek elemzésével foglalkozik, ahol valaki más(ok) erőforrásait 

használja, de önérdekét figyelembe véve cselekszik. Az elmélet elsősorban a nagy 

szervezetekre jellemző, ahol a tulajdonosi és vezetői funkciók szétválnak, a tulajdonos nem 

gyakorol közvetlen vezetői tevékenységet a cégnél. Az elmélet alkalmas a vezető-beosztott 

viszony számos metszetének értelmezésére és tanulmányozására. 
 

A szervezet tulajdonosai (elöljárók) és vezetői (ügynökök) egymással konfliktusban lévő 

célokat akarnak megvalósítani. A két szereplő eltérő kockázatvállalási hajlandóságot 

mutatnak, kockázatviselő képességgel rendelkeznek, ugyanakkor a közöttük lévő 

munkamegosztás éppen a kockázat megosztását jelenti. Az eltérő érdekeket a két fél között 

szerződéssel szabályozzák (a szerződés itt elvont kategória, nem feltétlenül jelent formális 

szerződést). 
 

3) A megegyezéses eredménycélokkal történő vezetés (MEV) 
 

A vezetők szívesen nyúlnak olyan rendszerekhez, vezetési technológiákhoz, amelyek 

gyakorlatias szempontból gyűjtik össze és integrálják az elméletben felvetett tételeket, 

következtetéseket és a fenti elvárásokat is figyelembe vevő, normatívan is alkalmazható 

eszközt adnak a kezükbe. Az egyik legelterjedtebb ezek közül a megegyezéses ered-

ménycélokkal való vezetés (a továbbiakban MEV), amelynek koncepciója az 1950-es évek 

első felében alakult ki és igen gyorsan meghódította Amerikát, majd valamivel később 

Európát is. (Itt döntően Nyugat-Európáról van szó, bár napjainkban már léteznek lengyel és 

magyar alkalmazási példák is.) A MEV vonzereje kétségtelenül abban rejlik, hogy az átfogó 

szervezeti célokat lépcsőzetesen, a szervezeti egységek illetve egyének számára értelmezhető 

specifikus célokra bontja le. A MEV a célok korábbi ellenőrző funkciója helyébe azok 

motiváló erejét állítja. A MEV alapgondolata a teljesítményelv, a megegyezés és a 

vezetőfejlesztés összekapcsolása. Ezt öt alapelvben konkretizál hatjuk: 
 

 A célok eredménykategóriákban történő kifejezése: a célokat eleve a szervezet által elvárt 

teljesítmények formájában fogalmazzuk meg. Ez alapvető szemléleti változást jelent a 

korábbi vezetésfelfogáshoz képest, amely feladatokat fogalmazott meg és rótt ki a 

szervezet tagjainak. A célok motivációs ereje lényegesen nagyobb, mintha egy adott 

feladat elvégzését várnánk. 

 Részvételi célmeghatározás: a MEV a szervezeti célok kialakulásának folyamatát a 

célkitűzési és érdekegyeztetési folyamat egybekapcsolásával oldja meg. A beosztott 
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vezetők a főnökükkel folytatott megbeszélések során közösen határozzák meg a beosztott 

céljait az adott időszakra. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szervezet legáltalánosabb 

céljainak megalapozásában a vezetők széles körű részvétele érvényesül, s ezzel 

párhuzamosan a célok iránti elköteleződésük is valószínűsíthető. A részvétel nemcsak a 

célok, hanem a teljesítménymérés kritériumainak közös meghatározására is kiterjed. 

 A döntő láncszem keresése: a vezető energiáit csak a valóban lényeges kérdésekre 

koncentrálja, azokra, amelyek a legnagyobb hatással vannak az elvárt eredményre. Az 

eredményt kritikusan befolyásoló tényezőket a MEV-ben kulcsterületeknek nevezzük. 

 A mérés és mérhetőség: a célok elvárt eredményként való meghatározása során az 

eredményeket számszerűsített és mérhető formában kell meghatározni. Az olyan általános, 

homályos és ellenőrizhetetlen célmeghatározás, mint csökkentjük a költségeinket, javítjuk 

szolgáltatásaink színvonalát, növeljük az árbevételt, a MEV-ben elfogadhatatlan. Ezek 

helyébe konkrét célmeghatározások állíthatók, mint 8%-os költségcsökkentés, bármely 

megrendelést 48 órán belül teljesítünk, 820 millió forinttal növeljük árbevételünket. Ez 

elősegíti a teljesítményelv konzekvens alkalmazását, mert világosan megszabja az elérendő 

teljesítményt és biztosítja mérhetőségét.  

 Önellenőrzés, önfejlesztés: a vezető megállapodik beosztottjával a célokban, így az 

nyomon követheti a célok teljesítését, saját teljesítményének alakulását. Az önellenőrzés 

önmagában is motiváló hatású, emellett a leszűrt tapasztalatok tanulást, önfejlesztést is 

eredményezhetnek. Mivel csak a célok kötöttek, adott az egyéni mozgástér, a különböző 

alternatívák kipróbálási lehetősége. Ugyanakkor a célok teljesülését ellenőrizni hivatott 

vezetői kontroll és a végső teljesítményértékelés ugyanezeken a közösen meghatározott 

teljesítménykövetelményeken alapulnak. 
 

Egy MEV ciklus hossza 3-6 hónaptól 1 évig terjedhet, alapvetően a célul kitűzött eredmények 

elérhetőségéhez és a célok változékonyságához igazodva. A célok (eredmények) 

összetettsége, átfogó jellege is befolyásolja megvalósításuk idejét. Az alacsonyabb 

aggregáltságú célokkal dolgozó alacsonyabb vezetési szintek rendszerint rövidebb, a 

magasabb szintek hosszabb ciklusidővel működnek. A gazdasági tervezés és értékelés 

szokásos éves ritmusa miatt azonban a gyakorlatban – az egyéb befolyásoló tényezőkre 

valótekintet nélkül – az éves ciklusidő alkalmazása a leggyakoribb. A folyamat a 

megegyezéses célmeghatározással kezdődik. A probléma kritikai elemzése után vezető és 

beosztottja – figyelembe véve mind a szervezet egésze elé kitűzött célokat, mind a beosztott 

saját elképzeléseit, törekvéseit – megegyeznek a beosztott számára elérhető célkitűzésről. 

Meghatározzák és rangsorolják az ezekre ható kulcsterületeket, ezek száma – a döntő 

láncszem elvének követelménye szerint – nem lehet több 6-8-nál. A megegyezést úgynevezett 

vezetési útmutatóban rögzítik, amely tartalmazza a beosztott által elfogadott célokat, a 

kulcsterületeket és az ahhoz kapcsolódó kulcsfeladatokat. A dokumentum egyben tartalmazza 

a teljesítmény mérésére és értékelésére használandó számszerűsített mércéket, normákat is. 
 

A célmeghatározás ezek után teljesen megegyező módon megismétlődik: a beosztott a 

megállapodott célokat tovább bontja saját beosztottjai felé és megállapodnak annak céljaiban. 

Ez a lépcsőzetesen lefelé haladó lebontás-megegyezés olyan mélységig hatol le, ameddig a 

szervezet a MEV-et ki akarja terjeszteni. Ezt követi a végrehajtás szakasza. Ennek során a 

vezető kontroll-rendszerein keresztül figyelemmel kíséri a célok teljesülését. Amíg a célok 

teljesülésében nem észlel kirívóeltérést, csak kivételes esetben avatkozik be. A célok 

elérésének módját a beosztott maga választhatja meg. A ciklus végén kerül sor az elért 

teljesítmény mérésére és értékelésére. A teljesítményt összevetik a kitűzött célokkal és 

elemzik, értékelik az eltérés okait. Ebben a szakaszban kerül sor az egyéni teljesítmények 

értékelésére is. A MEV azonban az értékelő megközelítés mellett igen nagy súlyt fektet a 
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fejlesztési célú teljesítményértékelésre: miképpen lehetne a következő időszakban javítani a 

teljesítményt. Vezető és beosztottja tehát nem egyszerűen a teljesítményt mérik a megelőző 

időszak dokumentumaiban előirányzott normák tételes számbavételével, hanem az értékelésre 

fordított idő 70%-át az előretekintés, s csak 30%-át a megelőző szakasz teljesítményének 

elemzése tölti ki. A MEV-et tehát kifejezetten fejlesztési szemléletű vezetői rendszernek 

tekinthetjük. Nem remélhetnénk sikert az egyoldalú, felelősségre vonás jellegű értékeléstől, 

mert túlzottan a múltra fordítaná a vezető figyelmét, holott az igazi vezetői teendő a jövőben 

elérhető eredmények és lehetőségek feltárása. Ennek motivációs hatása is kedvezőbb. Éppen 

ezért a teljesítmény értékeléséhez szorosan kapcsolódó utolsó lépés a visszacsatolás – ez 

egyben a következő ciklus kiindulópontjának is tekinthető. A ciklus záró szakaszában a 

fejlesztési célú elemzés tanulságai függvényében a folyamat különböző pontjaira csatolhatók 

vissza a feltárt okok, az észlelt szűk keresztmetszetek szerint. A visszacsatolás konkrét 

akciókat eredményez: felülvizsgáljuk a célok feszítettségét (aspirációinkat feljebb srófoljuk, 

vagy éppen leszállítjuk), újragondoljuk a kulcsterületeket, újragondoljuk a célok lebontását, 

alternatív végrehajtási módokat tárunk fel. A visszacsatolás legizgalmasabb eleme azonban a 

vezetőfejlesztés. A ciklus tapasztalatai alapján fény derülhet a vezetői hatékonyság 

hiányosságaira, hiányzó vezetői képességekre vagy ismeretekre. Ezek kiküszöbölésére vezető 

fejlesztési programokat (oktatás, képzés, tréningek) kezdeményezhetünk. A visszacsatolás 

lényeges következménye lehet az anyagi ösztönzés, az érdekeltségi rendszer fejlesztése, 

illetve a tapasztalatok hasznosításával az utódlási (utánpótlási) tervek felfrissítése. A 

vezetőfejlesztéssel kapcsolatos akciókra a változásvezetéssel foglalkozó fejezetben még 

visszatérünk. Itt jegyezzük meg, hogy a MEV rendszer bevezetése olyan horderejű fordulat 

egy szervezet életében, amely maga is körültekintő változásvezetést igényel. 

 

A MEV a célkitűzés-elmélet alaptételeire – a szervezet általi konkrét, kihívó 

célmeghatározásra és a visszacsatolásra – építve, azokat részletes módszertannal kiegészítve a 

világ talán legelterjedtebb vezetési rendszerévé vált. Tréfásan azt szokták mondani, hogy 

háromféle vállalat létezik: akik már kipróbálták, akik éppen most alkalmazzák, és akik később 

fogják bevezetni a MEV-et. Alkalmazási tapasztalatai széles körű szakmai vita 

középpontjában állnak: sokan érvelnek erényei mellett, de sokan bírálják is. A sikertelen 

bevezetéseket részletesen elemezve azonban sokszor tárhatók fel olyan okok is, amelyek nem 

a rendszer elveinek és módszertanának, hanem az alkalmazás során elkövetett vezetői 

hibáknak – elvárt célok irrealitása, a vezetés elkötelezettségének hiánya, vagy a 

teljesítményekkel nem arányos jutalmazás – köszönhetőek. (Komor, 2005) 

 

2.3.4. A sikeres ösztönzés 

 

A sikeres vezetők tehát már azzal is ösztönzik a csapattagokat, ha felismerik az egyénenként 

változó indítékokat, és folyamatos támogatással, biztatással segítik azok kielégítését. A 

hatékonysághoz tehát elengedhetetlen a vezető és a csapattagok közötti hatékony 

kommunikáció; őszinte érdeklődéssel tudomást szerezhet a valódi motivációkról. Mindez 

azonban olyan partneri viszonyt feltételez, amelyben a vezetőnek kell megtennie az első 

lépést. (Roebuck, 2000) 

 

A vezetőket ért kritikák közül leggyakoribb az, hogy nem kommentálják elég gyakran a 

csapat munkáját. Márpedig ez súlyos hiba. Sok igazgató csak a végső értékeléskor tudatja 

alkalmazottaival fejlődésük értékelését, holott kötelessége lenne minden fontosabb feladat 

elvégzése után rögtön visszajelzést adni. Különösen oda kell figyelni a vezetőnek, amikor 

dicséretet vagy bírálatot oszt. Az előbbire nehezen hajlandók, az utóbbit pedig sokszor olyan 

ügyetlenül hajtják végre, hogy csak rontanak a helyzeten. 
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Az idő változásával változnak a motivációs tényezők. Házasság, betegség, gyermek születése, 

bizonyos magánéleti problémák mind-mind jelentősen változtatják az emberek beállítottságát.  

A kutatások alátámasztották, hogy motivációink egyik fele belülről, a másik fele pedig külső 

forrásból ered. Ahhoz, hogy a vezető kitalálja, a csapattagok mit várnak a munkájuktól, 

egyszerűen csak írja össze saját elvárásait. 

  

ROEBUCK néhány tanácsa a csapat ösztönzésére: 

 A csapattagokkal közösen megvalósítható, mégis kihívásokkal teli célokat tűzzön ki. 

 Naponta értékelje az előrehaladásukat. 

 Mindenkit tájékoztasson a számukra lényegbevágó döntésekről, eseményekről és tervekről. 

 Minél több feladatot osszon szét, hogy elősegítse a csapat szakmai fejlődését. 

 A kiosztott feladattal a lehető legnagyobb szabadságot ruházza a csapattagokra. Ők 

döntsenek az alkalmazott módszerekről, a munkatempóról, és a részmunkákról. 

 Az erőfeszítés és a jutalom között egyértelmű legyen a kapcsolat. 

 A tervezésben való részvételre és a csapatteljesítményt javító ötletekre biztassa a 

csapattagokat. Tegye egyértelművé, hogy a csapattagok felelősek a rájuk osztott feladat 

sikeréért/kudarcáért. 

 Ne mulassza el a jó teljesítmény elismerését! 

 

A dicséret is igen jó ösztönző. Akkor kell alkalmazni, ha valaki külön erőfeszítést tett, valami 

újat ért el, esetleg kisegítette a vezetőt, vagy valami más módon kiérdemelte az elismerést. 

Az, hogy a csapat tagja fizetést kapnak, még nem jelenti azt, hogy minden tevékenységüket 

megfizetik. A nagyra becsült vezető dicsérete által válik érdemessé, igazolttá a munkára 

fordított erőfeszítés. Megérdemelt esetben igenis élni kell vele!  

 

A vezető számára talán a bírálat közlése a legnehezebb és legkényelmetlenebb feladat. Ha 

nem jól lát hozzá, akár tönkreteheti a kialakított kapcsolatot vagy az érintett személy 

önbecsülését és elkötelezettségét. Néhány javaslat, amelyeket érdemes betartani: 

 keressen csendes helyet a beszélgetésre, 

 ismertesse mondanivalója témáját, 

 magyarázza el, miért is aktuális a téma, 

 próbálja meg rávezetni a problémára, 

 ossza meg a beosztottal odaillő tapasztalatait, 

 ha nem ismeri fel a problémát, dicsérettel felvezetve tényszerűen mutasson rá a 

hiányosságra, előkészítve a jövőbeli hatékony munkát.
 
 

 

Az eredményes együttműködéshez nem csak az alkalmazottaknak kell motiváltnak lenniük. 

Az általuk elvégzett feladatokat a menedzsereknek ellenőrizniük kell, hogy képet kapjanak a 

beosztottak teljesítményéről, és hogy visszacsatolást kaphassanak így a beosztottak a 

munkájukról. Ahhoz, hogy a vezetők ösztönözni tudják alkalmazottaikat, ismerniük kell azok 

teljesítményét. A teljesítmény értékelése révén megállapíthatók azok a tényezők, amelyek 

esetlegesen visszavetik az alkalmazottak megfelelő szintű és minőségű munkavégzését. A 

teljesítményértékelés (performance evaluation) során a vezetők minősítik a beosztottak vagy 

azok csoportjainak munkáját és eredményét. A teljesítményértékelés a vállalati folyamatok 

szabályozásának elengedhetetlen része, mert lehetővé teszi a vezetők beavatkozását, ha a 

dolgok nem elhatározásaik vagy elképzeléseik szerint alakulnak. A teljesítményértékelés 

alapja a teljesítmények megfigyelése és összevetése a tervekkel, elvárásokkal, szokásokkal és 

normatívákkal. A teljesítmények értékelése egy szervezetben több szinten történik. 
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Ezzel összefüggésben beszélhetünk: 

 Egyéni teljesítményértékelésről, ezen belül is külön a beosztottak és a vezetők munkájának 

értékeléséről. Ebben az esetben valamely időszakban vagy időpillanatban megvizsgálják, 

hogy mit csinál az adott személy vagy munkája hogyan hat a vállalatra. Általában a 

munkaidőt- és a mennyiséget vizsgálják, de persze vannak minőségi jellegű vizsgálatok is. 

Legismertebb rendszerei: normaelszámolás, munkadarabok megszámolása és a munkaidő 

nyilvántartása. 

 Csoportos értékelésre akkor kerül sor, ha az egyéni teljesítmények nem jól mérhetők vagy 

nem túl fontosak, ezzel szemben a csoportok munkája együttesen jól számba vehető. 

Alapvetően a teljesítményt és nem a teljesítmény eléréséhez szükséges munkaráfordítást 

méri. 

 Szervezetek (részlegek, irodák, üzletek, divíziók) teljesítményét akkor értékelik, ha a 

vállalat valamely elkülöníthető és vezetéssel rendelkező szervezetének mérhető 

teljesítményei vannak. 

 Az egész vállalat teljesítményének értékeléséről. Ezt általában gazdasági jelzőszámok 

mutatják, mint pl. piaci részesedés, osztalék vagy jövedelmezőség. Általában pénzben 

mérik, de fontos lehet bizonyos esetekben más mutató is. 

 

Az értékeléshez előre meg kell határozni a követelményeket és az értékelési szempontokat. 

Az értékelés lehetőséget ad arra, hogy a vezetés megállapítsa, miként hajtják végre az általa 

meghatározott teendőket. Minden vezető folyamatosan értékel. Az elfogultság, 

tájékozatlanság, bizalmatlanság, túlzott bizalom vagy más, alapvetően érzelmi indíttatás miatt 

az értékelés azonban lehet pontatlan, sőt hamis. Éppen ezért kialakultak olyan módszerek, 

amelyek lehetővé teszik a teljesítmény annak valódi tartalma alapján való értékelését. A 

teljesítményt nem csak a vezetők értékelik. Az emberek maguk is tisztában vannak saját 

magukkal. Tulajdonságaik ismeretében önértékelő módszereket alkalmaznak, amelyek 

segítségével, előre megadott szempontok szerint beszámolnak munkájukról. Az önértékelés és 

a vezetői értékelés mellett az emberek egymást is értékelik. Minősítik egymást, tudják, kiben 

bízhatnak meg, kinek a munkáját kell fenntartással kezelni. (Vekerdi, 2004) 

 

A humánerőforrás-gazdálkodás egyik legfontosabb részterülete az ösztönző és hatékony 

javadalmazási rendszer. A szervezeti célok sikere nagymértékben függ az alkalmazottak 

elkötelezettségétől. Ezt azonban a szervezet csak akkor remélheti, ha a munkavállalók 

erőfeszítéseit és teljesítményét megfelelően értékeli. Egy szervezet javadalmazási 

rendszerének elsődleges célja, hogy a teljesítmény és a javadalmazás közötti kapcsolatot saját 

anyagi lehetőségein belül megfelelően kezelje, ezért fontos a javadalmazás hatékonyságát 

növelő szabályok ismerete, amelynek segítenek abban, hogy méltányosság és következetesség 

érvényesüljön a munkavállalók erőfeszítéseinek elismerésében. (Gősi, 2006) 

 

A gyakorlatban a szükségletek és érdekek érdekeltség formájában jelennek meg. A különböző 

egyéni és szervezeti érdekek összehangolása a belső érdekeltségi rendszeren keresztül valósul 

meg, mely a vállalati irányítási rendszer része. Az ösztönzési rendszer az érdekeltségi 

rendszer alrendszere, az érdekegyeztetés eszköze, amely az egyéni, a csoport és a szervezeti 

érdek koordinációját szolgálja. Valamely szervezet ösztönzési rendszerének működését az 

ösztönzésmenedzsment hivatott megvalósítani. Fő célja olyan ösztönzési stratégia, 

gyakorlatilag rendszerek kifejlesztése, amelyek elősegítik a szervezet céljainak elérését a 

szükséges emberek megszerzésével, megtartásával, motivációjuk és elkötelezettségük 

növelésével. (Tóthné, 2000)  
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3. A társas megismerés és a vezetői kommunikáció 
 

A sikeres kommunikáció kiindulási pontja az önismeret, a jó megjelenés, a megnyerő első 

benyomás keltése, megfelelő hanghordozás, hanglejtés, az empátia, az aktív, intenzív 

figyelem, az őszinte érdeklődés, a szavak és testbeszéd összhangja. Jó, ha tisztában vagyunk 

saját képességeinkkel, erőinkkel és gyengéinkkel. Komoly problémák adódhatnak abból, ha 

valamilyen képességünket túlbecsüljük, viszont hátrányunk származhat abból is, ha nem 

használjuk ki valamelyik jó, kiváló adottságunkat. (Barlai, Szatmáriné, 1997) 

 

Akkor kommunikálok, viselkedek hatékonyan, ha a többi embert befolyásolni tudom olyan 

módon, hogy azt tegyék, illetve azt gondolják és érezzék, amit én szeretnék. Az egyéni 

hatékonyságot három dimenzión keresztül tudjuk megközelíteni: nyíltság, érzékelés, 

kommunikáció. E három dimenzió nem külön funkcionál, kölcsönhatásban vannak egymással. 

Az egyéni hatékonyság vizsgálatához mindhárommal és e három tényező kombinációival 

egyaránt foglalkozni kell. Mindhárom tényező szorosan összefügg az önismerettel. Az 

önismeret inkább előfeltétele az egyéni hatékonyságnak. Önmaga megértése egymagában 

még senkit sem tesz hatékonnyá.  
 

Nyitott én

/terület/

1.

Vak én

/terület/

Rejtett én

/zárt terület/

2.

Sötét, 

ismeretlen

4.

3.

ÉN

ismerem nem ismerem

ismerik

nem ismerik

Mások

 

 

8. ábra: A Johari ablak 

 

Forrás: LUFT, J. (1982): The Jofary Window: A Grafiphic Model of Awareness in Interpersonal Relationships In: 

NTL Reading Book for Human Relations Training 7. th. 

 

A 8. ábra 1. negyede a személyiség azon részét jelenti, amelynek maga is tudatában van, és 

amelyet hajlandó másokkal is megosztani: a „nyitott én”. Az egyén viselkedésének az a része, 

amely ismert mind a személy előtt, mind azok előtt, akikkel kapcsolatban áll. Olyan 

információt tartalmaz, mind a név, kor, fizikai megjelenés családi vagy vállalati kötődések, 

stb. 

A 2. negyed a személyiségnek azokat a területeit reprezentálja, amelyeket ő maga ugyan 

ismert, de amelyeket nem óhajt másokkal megosztani: tudatosan és szándékosan elrejti a 

többiek elől. Az e területen lévő dolgok titkosak. Például zavarhatja a beosztottat, ha főnöke 

nem kínálja hellyel egy megbeszélés alatt, állva marad anélkül, hogy tudtára adná főnökének, 

hogy ez zavarja őt. A főnök azt gondolhatja, hogy a beosztott nem bánja, hogy áll, és 

elfogadja ezt a magatartást, mint a hierarchikus kapcsolat részét. Mindannyiunknak sok ilyen 

érzése van a „zárt területen”, amelyeket nem akarunk feltárni az érintett személyek előtt. 
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A 8. ábrán a 3. negyed, az én „vak” területe azokra a dolgokra vonatkozik, amelyeket 

tudatosan titkolunk mások elől, de egyben önmagunk elől is, amelyek szerves részünket 

képezik, és amelyeket sok esetben másokkal is közlünk. A vak terület a személy 

viselkedésének és stílusának azokat az aspektusait tartalmazza, amelyeket mások ismernek, de 

ő maga nem ismer fel. Lehetnek olyan modorosságai az embernek, amelyeknek nincs 

tudatában, és amelyeket a többiek furcsának, zavarónak vagy kellemesnek találnak. Például 

valaki meglepetéssel hallgatja, hogy kérdezési módja zavarja a többieket, mert inkább 

vallatásnak érzik, mint kíváncsiságnak vagy információ-kérésnek.  

 

A 4. negyed a személyiségnek azt a részét jelképezi, amelynek sem az adott személy, sem 

mások nincsenek tudatában. Ez a 4. terület az ismeretlen vagy sötét terület, amely 

megközelíthetetlen mind a személy, mind mások számára. Egyes pszichológusok úgy vélik, 

hogy ez igen nagy terület, és hogy bizonyos körülmények (például egy baleset), egy bizonyos 

életszakasz vagy speciális eljárások, mint pszichoanalízis vagy pszichodinamika, hirtelen 

tudatosíthatják egy személyben önmagának egyes rejtett aspektusait. Mivel a sötét területet 

nem lehet tudatosan szabályozni vagy megváltoztatni, ezért nem lehet figyelembe venni az 

egyéni hatékonyság vizsgálatánál. 

 

A közvetlen személyes kommunikációs helyzetekben a hatékonyság, a kommunikátor 

céljainak elérése teljes mértékben attól függ, hogy milyen hatást, benyomást keltünk a fogadó 

félben, azaz miként befolyásoljuk őt. A befolyásolásban a teljes személyiség részt vesz, azaz a 

viselkedés minden elemét érzékeli a fogadó fél. Ebből következik, hogy az emberi 

kommunikáció fogalma az emberi viselkedésként értelmezhető. A hatékonyság tehát attól 

függ, hogy milyen módon viselkedünk. 

 

Mitől függ a viselkedés? Az emberi viselkedésnek alapvetően három lényeges befolyásoló 

tényezője van. 

 A személyiség, ezen belül: az ember működése kommunikációs helyzetben, az attitűd, 

beállítódás, a motiváció, a belső erőforrások célirányos mozgósítása. 

 A helyzet, szituáció: hely, helyszín, környezet, társ, társaság. 

 A társadalmi és kulturális korlátok: törvények, erkölcs, illem. 

 

A kommunikációs helyzetekben az interakció folyamata öt elemből áll: 

1. érzet: észlelés, érzékelés, 

2. értelmezés: gondolkodási műveletek, következtetések, feltételezések, 

3. érzés: érzelmi kísérő jelenségek, érzelmi válaszok, 

4. szándék: akarat a cselekvésre, 

5. viselkedés: cselekvés, válasz a feldolgozott észlelésre, ezt fogja a másik fél észlelni, 

értelmezni. 

 

Ezeknek az elemeknek a kongruens volta jelenti a hatékonyságot. Minél folyamatosabb a 

működés, annál jobb a feldolgozás, kontrol alatt tartható a folyamat, a válaszok megfelelőek a 

helyzetnek. 
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3.1. A személypercepció 

 

A világról szóló tudásunkat a különböző megismerő folyamatok révén szerezzük. A fizikai és 

a szociális tárgyak (emberek) észlelésének pontossága bizonyos mértékig különbözik 

egymástól. Ennek hátterében a szociális megismerés néhány fontos jellegzetessége áll. Az 

egyik, az ingerkonstancia (állandóság) hiánya, ami abból adódik, hogy az észlelés tárgya, a 

másik személy vagy szituáció, időben változó. A másik jellegzetesség, az ingerek 

mérőszámának, az összehasonlításnak a problémája. A tárgyaknak vannak olyan jellemzői 

(mérőszámai), melyeket különböző eszközök segítségével mérni tudunk, mint pl. a tömege, a 

magassága, a súlya stb. Az emberek jellemzőit, mint pl. a barátságosság, nem lehet objektív 

módszerekkel, eszközökkel, műszerekkel mérni. A harmadik lényeges elem, hogy az észlelő 

aktuális állapota is kihat a megismerésre. Pozitív érzelmi állapotban kedvesebbnek, 

barátságosabbnak ítélünk másokat, és kedvezőbben jellemezzük saját magunkat is. A negatív 

hangulat általában a másik emberre vonatkozó véleményünket is negatívan befolyásolhatja. 

Akik nem tudják korrigálni azt a hatást, amit hangulatuk okoz, azt a többiek szeszélyesnek, 

kiszámíthatatlannak fogják tartani, és ennek megfelelően fenntartásokkal, esetleg 

manipulatívan viszonyulnak hozzá. Fordított hatás is jelentkezhet. Csupán a negatív 

hangulattól vezérelve viselkedhetünk durván, bántóan azokkal, akik erre egyébként nem 

szolgáltak rá.  

 

A társak észlelését befolyásoló további tényező, a személy saját magára vonatkozó attitűdje, 

önbecsülése. Mások megítélésében fontos közvetítő szerepet játszik énképünk, és az ahhoz 

való viszonyunk. Azok az emberek, akiknek pozitív énképe, magas önbecsülése van, 

elfogadóbbak saját hibáikkal szemben, és könnyebben elnézik mások hibáit, könnyebben 

elismerik mások sikereit, pozitív vonásait is. Míg az önmagukkal elégedetlen, személyek 

másokat is kemény kritikával illetnek, és inkább a negatív vonásaikat veszik észre a 

személyészlelés során. 

 

3.2. A személyészlelés klasszikus elméletei 

 

A szociálpszichológiai kutatások egész sora irányult arra, hogy feltárja és leírja a másokról 

kialakított benyomások szerveződésének mechanizmusait, és törvényszerűségeit. A 

továbbiakban vázlatosan áttekintjük a főbb személypercepciós elméleteket. 

Az elméletek két nagy csoportra oszthatók. Az első, ún. klasszikus elméletek csoportja Ezek 

zömmel az 1940-es években születtek, és két gondolati vonulatba illeszthetők. 

 

3.2.1. A személyészlelés aritmetikai modellje 
 

ANDERSON és munkatársai abból az alapfeltevésből indultak ki, hogy a másokkal kapcsolatos 

ítéletek a személyről szerzett információk valamiféle összegzéséből adódnak. Eszerint, az 

emberek észlelt tulajdonságainak értékeléséből matematikai összeget, ill. súlyozott átlagot 

képezünk.(Forgas, 1989) 

 

Ezzel a modellel kapcsolatban számos kritika fogalmazódik meg. A legfontosabb talán az, 

hogy a benyomás kialakulása nagyon gyorsan jön létre, és sokszor nem tudjuk részletesen 

jellemezni, a személyt csupán egy egészleges benyomásunk alakul ki róla. Erre a szempontra 

koncentrált a személyészlelés másik klasszikus modellje. 
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3.2.2. A személyészlelés alaklélektani megközelítése
14

 
 

Solomon ASCH kiterjedt kutatásokat végzett annak feltárására, hogy a személyészlelés 

folyamatában az egyedi tulajdonságokból milyen törvények és szabályok segítségével 

szervezünk egységes benyomást. (Ash, 1973) 

 

Az egyik alapvető elméleti elképzelése az ún. központi vonás hipotézis, mely szerint léteznek 

olyan emberi tulajdonságok, melyek centrális helyet foglalnak el a többi vonáshoz képest, és 

meghatározó szerepet töltenek be a többi tulajdonság értelmezésében, a végső benyomás 

kialakításában. Ezt a feltételezését a negyvenes években végzett kísérleteiben igazolta. 

 

A vizsgálati személyek két csoportjának néhány tulajdonságból álló listát adott, és arra kérte 

őket, hogy megadott szempontok szerint jellemezzék azt a személyt, akit ezek a tulajdonságok 

leírnak. A két lista egy kivétellel ugyanazokat a mellékneveket tartalmazta mindkét csoport 

esetében (intelligens, ügyes, szorgalmas, melegszívű, határozott, gyakorlatias, óvatos). A 

különbség mindössze annyi volt, hogy az egyik csoportnál a „melegszívű” jelzőt „hideg”-re 

cserélték. A listák alapján kialakult benyomások azonban különböztek egymástól. Akik a 

„melegszívű” tulajdonságot tartalmazó listát kapták, sokkal kedvesebbnek, 

szeretetreméltóbbnak találták az illetőt, mint akik a „hideg”-et tartalmazót olvasták. Asch 

ebből arra következtetett, hogy ennek a két tulajdonságnak központi szerepe van a többi vonás 

megítélésében, hiszen semmi más különbség nem volt, ami magyarázta volna az eltéréseket.  

A későbbi kutatások során más melléknevekkel együtt szerepeltették a „hideg” és a 

„melegszívű” tulajdonságokat, és azt találták, hogy szerepük már nem volt annyira 

egyértelmű. Ennek eredményeként úgy módosították Asch eredeti elképzelését, hogy a 

tulajdonságok egymással összefüggnek, és egy hálózatot alkotnak, de azt, hogy ebben a 

hálóban melyik tulajdonság válik központivá, azt számos tényező befolyásolhatja. Ezeket 

összefoglaló néven „tulajdonság súlyozó tényezőknek” nevezzük. 

 

Ilyen tényező a negatív, szociálisan kevésbé kívánatos információ. (Baron, Byrne, 1994) A 

másik erős befolyást gyakoroló hatás az észlelés sorrendje. A kutatások alátámasztották azt a 

tapasztalati tényt, hogy az első benyomásoknak, valamint az utolsó találkozás élményének 

kiemelkedő szerepe van benyomás alakításában. Ezt a mechanizmust nevezte Asch 

elsődlegességi és újdonsági hatásnak. Az elsődlegességi hatás azt jelenti, hogy elsőként 

kapott információk mintegy irányt szabnak a későbbiek értelmezéséhez, és ettől válnak 

súlyosabbakká a végső megítélésben. A hétköznapi szóhasználatban ezt az első benyomás 

fontosságának hangsúlyozásával szoktuk leírni. Sok energiát és figyelmet fordítunk, arra, 

hogy jó benyomást keltsünk egy első találkozáskor. Itt is fontos azonban tudni, hogy a negatív 

és pozitív benyomások ebben az esetben sem egyformán működnek. A kedvező első 

benyomást viszonylag hamar „felülírhatja” egy kellemetlen tapasztalat, ugyanakkor, ha valaki 

elsőre kifejezetten rossz benyomást kelt bennünk, akkor nagyon sok pozitív élményt kell 

szereznünk vele kapcsolatban, hogy megváltoztassuk vele kapcsolatban a véleményünket. Ez 

a jelenség szintén az előzőekben kifejtett, én-védő torzítás elvén működik. 

 

Az újdonsági hatás ennek ellenkezője. E szerint, az ember másokra vonatkozó ítéleteit 

leginkább a vele kapcsolatos utolsó információ határozza meg. Ennek meglétét a 

tulajdonságlistákkal végzett kísérletekben is sikerült igazolni. A tapasztalat azt mutatja, hogy 

ezek a jelenségek automatikusan fellépnek és mindenkire hatnak, de azt is bebizonyították, 

                                                           
14

 Az alaklélektani megközelítés a pszichológia egyik elméleti irányzata. Fő alapelve, hogy az egész mindig több 

(más minőség), mint a részek összege. 
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hogy ezek hatása kiküszöbölhető. Ennek egyik módjai, ha tudatosítjuk magunkban, ennek a 

hatásnak a létezését, több időt hagyunk a benyomások feldolgozására, és csak később 

alkotunk véleményt, külön figyelmet fordítunk arra, hogy minden információt használjunk fel 

a végső benyomás kialakításakor. (Forgas, 1989) 

 

3.2.3. A holdudvarhatás 
 

Alapja, hogy az emberek hajlamosak a személlyel kapcsolatos egyetlen pozitív vagy negatív 

információ alapján feltételezni, hogy a személy többi tulajdonsága is ezzel összhangban áll. 

Így pl. a jó megjelenésű, vonzó külsejű emberekről azt feltételezzük, hogy kedvesek, 

becsületesek, segítőkészek is. Számos kísérlet igazolta ennek a torzító hatásnak a működését. 

Ezt a személypercepciós torzítást használják ki a szélhámosok, házasságszédelgők is, hisz 

kedvességük, jó megjelenésük miatt nehezen tudjuk elképzelni róluk, hogy ártó szándékkal 

közelítenek felénk, vagy kihasználnak bennünket.  

 

3.2.4. A személyészlelés asszociációs elmélete 
 

Asch korábban említett feltételezése a tulajdonságok téri elrendeződéséről, már felhívta a 

figyelmet arra, hogy a másik emberről szóló információkat nem egyenként értékelve kezeljük, 

hanem az egymással való összefüggésükre alapozzuk a benyomásformálást. 

Ezt a gondolatmenetet vitte tovább BRUNER és TAGIURI, akik szerint, az emberek másokról 

alkotott benyomásai jobban összefüggnek azzal, hogy mit tételeznek fel bizonyos 

tulajdonságok együtt járásáról, mint magával a valósággal. Bizonyos személyiségvonások 

összefüggéséről alkotott nézeteink az ún. burkolt (implikált) személyiségelméletek. (Leyens, 

Codol, 1995) 

 

Ezeket az elméleteket részben a társas kapcsolataink során szerzett tapasztalatainkból hozzuk 

létre, részben a szocializáció folyamán sajátítjuk el. Ezek egyik fontos kulturális forrása a 

mesék világa, ahol a jóság és a szépség, a becsület a kitartás, és a szerénység, szinte minden 

esetben összekapcsolódik (asszociálódik). Hasonlóképpen a negatív figurák rendszerint 

csúnyák, önzők, hazugok, okosak és ravaszak. Ezek a mélyen elraktározott előfeltevések 

komoly hatást gyakorolnak a személyészlelésre. A burkolt személyiségelméletek adják meg 

azokat a főbb dimenziókat, amelyek mentén megítéljük az embereket, és amelyekhez 

hozzárendeljük a többi vonást. 

 

3.3. A személyészlelés kognitív megközelítése 

 

A kognitív szemlélet a pszichológia egyik legfiatalabb megközelítésmódja, amely az 1960-as 

évek óta kezdett egyre erőteljesebben megjelenni a tudomány minden területén. A 

szociálpszichológiában a kognitív nézőpontot képviselői mind egyetértenek abban, hogy a 

személyes tapasztalatok, és az ezek nyomán kialakuló vélekedések, és cselekedetek 

különböző strukturált rendszerekbe szerveződnek. Ilyen rendszerek a kategóriák, a sémák, 

forgatókönyvek, és a sztereotípiák is. 

 

A világ megismerésének folyamatában olyan információ áradattal kell megbirkóznunk, 

melynek elemenkénti feldolgozása meghaladja pszichés kapacitásunkat, ezért folyamodunk a 

kategorizáció mechanizmusához. Egy kategória nem más, mint egy tulajdonságkészlet, 

amelyet jellemzőnek tartunk a tárgyak, személyek egy csoportjára. Az ilyen kategóriák 

kialakításában szerepet játszhatnak a már korábbiakban tárgyalt implikált 

személyiségelméletek is azáltal, hogy az egyre szaporodó tapasztalatok hatására 
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megerősödnek, és elveszítik dimenzionális jellegüket. Ekkor már nem fokozatokban, 

mértékekben gondolkozunk, hanem merev címkéket, kategóriákat hozunk létre.  

A személyekre vonatkozó kategóriáinkat a mindennapi társas kapcsolatokban megfigyelt 

viselkedésekből és tulajdonságokból hozzuk létre. A kategorizáció alapját sokféle tényező 

képezheti, a szembetűnő külsődleges jellemzők éppúgy, mint magának a megítélőnek 

erőteljesen szubjektív értékelő szempontjai. (Hunyadi, 1996) 

 

A kategóriák általában elmosódottak, lazán kapcsolódó tulajdonságokból állnak. Annak 

eldöntése, hogy valaki milyen mértékben illik bele a kategóriába azon alapszik, hogy milyen 

mértékben találjuk őt az adott tulajdonságokhoz hasonlónak, azaz mennyire prototipikus 

egyede ő a kategóriának. Az első benyomás szintű kategorizálás azonban nem mindig sikeres, 

és nem is mindig állja meg a helyét. Gyakran előfordul, hogy valamilyen a személy vagy a 

helyzet szempontjából nem jelentős információ alapján történik a kategóriába. Kérdés tehát, 

hogy a későbbi megismerés során milyen hatása lesz ennek az első kategorizációnak, és 

változhat-e a megítélés. 

 

A kategorizációs folyamatok meggyorsítják a benyomás-alakítást ugyanakkor torzítások, 

téves észlelések forrása is lehet. A merev kategóriák és az automatikus kategorizációs 

folyamatok megakadályozhatnak minket abban, hogy észleljünk és értelmezzünk olyan 

információkat is, melyek nem illeszkednek az adott kategóriához. Ezzel a problémával 

foglalkozott kutatásaiban BREWER, és FISKE is. Mindketten hasonló következtetésre jutottak. 

 

E szerint az első kategóriába sorolás fennmaradását két fő szempont határozza meg: 

1. A személy beleillik-e az előzetesen számára kijelölt kategóriába? 

2. A személy valamilyen szempontból fontos-e a számunkra? 

Az első kérdéssel kapcsolatban azt látjuk, hogy mivel az előkategorizáció szűrő funkcióval bír 

a későbbi információ felvételre, gyakran nem is figyelünk fel olyan jellemvonásokra, vagy 

információkra, amelyek arra utalnak, hogy nem megfelelő kategóriát választottunk a személy 

számára. (Hunyadi, 1996) 

 

A lényegesebb kérdés tehát, az, hogy milyen feltételek között leszek érdekelt abban, hogy a 

másikat kiemeljem az előzetes kategóriából, és őt a maga egyedi vonásainak kombinációja 

alapján ítéljem meg. Fiske kontinuális modellje erre megadja a választ. Elmélete szerint a 

kezdeti kategorizációt az egyedi tulajdonságok megismerése felé tereli, ha figyelmet fordítok a 

személy egyéni vonásaira. Ez már nem automatikus, hanem kontrollált mentális folyamat. A 

figyelem felkeltődéséhez motiváltnak kell ennem arra, hogy energiát fordítsak a jobb 

megismerésre. Honnan származhat ez a motiváció? 

 

Kísérletei egyértelműen bizonyították, hogy a személyek lényegesen több információt 

fogadnak be arról a személyről, akivel a későbbiek során feltehetően hosszabb kapcsolatuk 

lesz, a kapcsolat elkerülhetetlen, vagy velük kölcsönösen függő helyzetbe kerülnek. Ezért is 

lehetnek hasznosak az ún. csapatépítő tréningek, ahol több napos együttlét során, a játékos 

feladatokban a személyek gyakran kerülnek függő helyzetbe egymással, így motiválttá válnak 

egymás egyedi vonásainak jobb megismerésére is. Ennek eredményeként a hibás, vagy nem 

lényeges vonásokon alapuló kategóriákat felváltja a személyes vonásokra épülő mélyebb 

megismerés, és új lehetőség nyílik a kapcsolatok átértékelésére, a jobb együttműködésre.  
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3.4. A sztereotípiák kialakulása és működése a társészlelésben 

 

A kategorizációval szorosan összefüggő, és személyészlelés pontosságát befolyásoló jelenség 

a sztereotipizálás. A sztereotípia nem más, mint azon tulajdonságok összessége, amelyet egy 

adott szociális csoportra jellemzőnek tartunk. (Hamilton, 1991) 

 

A személyészlelés során gyakran ezekkel a tulajdonságokkal ruházunk fel egy személyt, 

pusztán azért, mert adott csoport tagjaként azonosítjuk. Léteznek, faji, etnikai és nemi 

sztereotípiák, de ismerünk foglalkozási csoportokra vagy bizonyos hajviselettel rendelkezőkre 

(szőke nő) vonatkozó makacs nézeteket is. A sztereotípiák, többféle módon befolyásolják az 

információ-feldolgozási folyamatainkat. Jobban felfigyelünk a sztereotípiával egybecsengő, 

mint az eltérő jellemzőkre. Kétértelmű információ esetén befolyásolja az értelmezést. 

Meghatározza, hogy hogyan viselkedünk a másik csoport tagjaival szemben. 

 

A sztereotípiák lehetnek pozitívak és negatívak. Így pl. az a sztereotípia, hogy a nők 

megértőek, érzékenyek, és empatikusak hízelgő a nőkre nézve. A hatása még is lehet negatív. 

Ez akkor áll elő, ha valaki, nem teljesíti be a sztereotípia által elvárt viselkedéseket. Például 

sokkal jobban elítélnek egy nőt, ha adott helyzetben nem viselkedik eléggé empatikusan, vagy 

megértően, mint ha egy férfi teszi ezt. A sztereotípiák alapvetően meghatározzák a másokkal 

kapcsolatos elvárásainkat, az elvárások pedig gyakran „önmagát beteljesítő jóslatként” 

működhetnek. 

 

Ezzel a jelenséggel függ össze, az ún. Pygmalion hatás is. ROSENTHAL, és munkatársai nagy 

port felvert kísérletükben tanítónőkkel elhitették, hogy az osztály egyik fele kiemelkedően jó 

teljesítményű, míg a másik csoport gyenge intellektusú. A valójában teljesen homogén 

intellektuális képességekkel bíró osztály egyik fele az év végére kiemelkedő teljesítményt 

produkált, míg a gyengébbnek tartott másik csoport valóban gyengén teljesített. A kulcs a 

tanári viselkedésben és a diákok alkalmazkodó reakcióiban volt. A tanító, aki úgy tudta 

gyengébb gyerekeket tanít sokkal kevesebb önállóságot hagyott nekik, kisebb lépéseket 

tervezett, gyakrabban avatkozott be, ellenőrzött, és más megerősítési módokat alkalmazott, 

mint azzal a csoporttal, akiket okosabbnak hitt. A gyerekek pedig, rejtett módon értelmezték, 

és reagáltak a ki nem mondott elvárásra, megfeleltek a róluk kialakított képnek. Ezt a kutatást 

több változatban megismételték, általában hasonló eredménnyel. (Cooper, Good, 1983) A 

sztereotípiák minden korban, és minden társadalomban léteznek. Ritkán változnak meg 

alapvetően. Ennek oka több tényező együttes hatásában keresendő. 

 

A sztereotípiák használata megkönnyíti a személyészlelést, gyorsítja az információ 

feldolgozását, megkönnyíti az alkalmazkodást. Ez részben abból adódik, hogy a legtöbb 

sztereotípiának vannak valós elemi, amelyek valóban létező vonásokra, jellemzőkre utalnak. 

A sztereotípiákat a szocializáció során gyakran „készen kapjuk”. Így pl. a szociokulturális 

hatások már a legkorábbi életszakaszban megismertetik velünk a lányokra-fiúkra vonatkozó 

viselkedési és személyiségvonásbeli különbségeket. A sztereotip nézetek fontos szerepet 

töltenek be a személy belső feszültségeinek kezelésében, tudattalan konfliktusaik 

megoldásában, azáltal, hogy saját nem kívánatos tulajdonságainkat kivetítjük egy másik 

csoportra. Sőt adott esetben saját társadalmi helyzetünket, státuszunkat is igazolhatjuk velük. 

Ez a sztereotípiák ún. rendszerigazoló funkciója. Ilyenkor az alacsonyabb státusú csoport 

tagjai, mintegy elfogadva a rájuk vonatkozó negatív sztereotípiákat azt mondják: „Végül is, 

meg is érdemlik, hogy ők legyenek vezetők, hiszen sokkal okosabbak, mint mi.” Ennek 

énvédő hatása van. Ha azt gondolom, mindenki megérdemli a saját sorsát, mentesítem magam 
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az alól a felelősség alól, hogy tegyek komolyabb erőfeszítéseket helyzetem javítása 

érdekében. (Jost, Burgess, Mosso, 2003) 

 

A sztereotípiák makacs fennállásának talán legjellemzőbb oka, hogy hajlamosak vagyunk 

téves együtt járást megfigyelni bizonyos tulajdonságok között, amelyek valójában nem 

függenek össze egymással. Ezt a kapcsolatot nevezi Hamilton illuzórikus korrelációnak. Erre 

lehet példa, ahogy (teljesen tévesen) összekapcsolódott a festett szőke haj, és a butaság. Vagy 

pl. ha egy munkatárs jelen van két egymást követő helyzetben, amikor valami kudarc ér 

bennünket (pl. együtt utaztunk vele a liftben, mikor a tárgyalásra igyekeztünk), gondolhatjuk 

azt, hogy a vele való találkozás rossz ómen, vonzza a balszerencsét stb. Ennek az 

összefüggésnek valóságtartalma azonos, a kéményseprővel, vagy a fekete macskával 

kapcsolatos babonákéval. 

 

A kategorizációs folyamatokat nemcsak arra használjuk, hogy megkönnyítsük mások 

azonosítását, és megismerését. Arra is szükségünk van, hogy saját magunkat ennek 

segítségével definiáljuk. Ha az olvasó felteszi magának azt a kérdést: Ki vagyok én? Akkor a 

válasz bizonyára ilyesmi lehet: vezető/vállalkozó/alkalmazott vagyok, nő/férfi vagyok, 

egyetemi hallgató vagyok, fehér vagyok, magyar vagyok stb. Mindezen meghatározások adott 

csoportoz tartozásunkra utalnak. Azt a folyamatot, ahogyan magunkat valamely csoport 

tagjaként határozzuk meg önkategorizációnak nevezzük, amelynek a társas identitásunk 

kialakulásában van jelentős szerepe. Mivel az önkategorizáció nyomán egy csoport tagjaként 

azonosítjuk magunkat, az sajátmagunk és a csoportok percepciójára van elsősorban hatással. 

 

Az önkategorizáció hatásai: 

A kialakított társas identitás hatással van a viselkedésünkre. Ha egy csoport tagjaként 

azonosítjuk magunkat, akkor törekszünk arra, hogy felvegyük a csoportra jellemző összes 

fontos tulajdonságot, viselkedésformát. A társas identitás jellegzetes csoportpercepciós 

torzításokat eredményez. Ennek következtében a saját csoportot általában jobbnak, 

sokszínűbbnek látjuk, míg a másik csoportot homogénebbnek észleljük. Úgy véljük, abban 

mindenki egyforma. Kevésbé vesszük észre a másik csoport tagjainak egyedi vonásait, nem 

figyelünk fel a többségtől eltérő viselkedésükre sem. A másik csoport tagjaival szembeni az 

érzelmek és a viselkedés is sajátos jelleget mutat. Míg a saját csoportunk tagjaival 

segítőkészek, és barátságosabbak vagyunk a másik csoport tagjaival kapcsolatban jellemzően 

negatív érzéseket táplálunk, és amennyiben lehetőségünk adódik rá, hátrányosan 

különböztetjük meg őket a saját csoportunkhoz képest. Ezt a jelenséget tekintik az előítéletek 

kognitív gyökerének A személyek és csoportok észlelésével összefüggő elméletek részben 

választ adnak számos a társas viselkedéssel összefüggő kérdésre. Bemutattuk, hogy a másik 

fél vagy csoport észlelése erőteljesen befolyásolja a velük kapcsolatos elvárásokat, a későbbi 

ítéletalkotást és a viselkedést. Van azonban, a társas világ megismerésének még egy 

meghatározó eleme, ami alapvető hatást gyakorol a másokkal és saját magunkkal kapcsolatos 

vélekedésekre, és a mások viselkedésére adott reakcióinkra. Ez a folyamat a viselkedések 

mozgatórugóinak megértésére irányul, és a szakirodalomban az attribúció nevet kapta. 

 

3.5. Mások viselkedésének megértése – az attribúció 

 

Az attribúció magyarul kicsit körülményesen definiálható fogalom. Jelentése: oktulajdonítás. 

Arra az alapvető törekvésre utal, amivel az ember próbálja megfejteni a dolgok, jelenségek 

mozgatórúgóit, és a háttérben meghúzódó okokat. A racionális ember számára szinte 

elképzelhetetlen, hogy valami véletlenül történik, főként, ha emberi viselkedésről van szó. 

Nehezen tudjuk elhinni, hogy a másik személy vagy mi magunk ok nélkül teszünk, vagy 
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mondunk valamit. Alapvető tendenciája tehát a szociális megismerésnek az okok kutatása, 

amelynek jelentősége abban áll, hogy a feltárt, vagy feltételezett oki magyarázatok 

befolyásolják a cselekvő és az esemény megítélését, valamint reakcióinkat. A továbbiakban 

összefoglaljuk a legfontosabb elképzeléseket az attribúció működésével kapcsolatban. 

Kitérünk az oktulajdonítás során fellépő hibákra és torzításokra.  

 

3.5.1. Az oktulajdonítás alapmechanizmusai – HEIDER elmélete az attribúcióról 
 

Mint arra már korábban utaltunk, a mások viselkedéséből levont következtetések gyakran 

nem objektívek, és ebben nagy szerepe van az attribúciónak, és az azzal kapcsolatos 

torzításoknak. Ennek igazolására bemutatjuk DUNCAN 1976-os vizsgálatát. Egy kísérlet 

keretében egyetemistáknak egy videofelvételt mutattak, melyben két férfi hevesen vitatkozott 

egymással. A vita végén az egyik meglökte a másikat. A hallgatókat először arra kérték, hogy 

írják le a jelenetet, majd pedig, hogy magyarázzák meg az eseményeket. Az eredmény 

meglepő volt. Attól függően, hogy a vita végén a fehér férfi lökte meg a társát, vagy a néger 

férfi, más-más módon írták le az esetet. Amikor fekete férfi lökött meg egy másikat (akár 

fehéret, akár feketét), akkor a hallgatók 70%-a agresszívnek nevezte az akciót, míg ha a fehér 

volt a lökdösődő, akkor csak 13%-uk tartotta agresszívnek az esetet, a többiek inkább játékos 

megnyilvánulásként írták le. Hasonló különbségeket találtak a magyarázatok terén is. A 

fekete személy viselkedését belső tulajdonságokkal (agresszív, durva, féktelen) magyarázták, 

míg a fehér viselkedését szituációs okokkal indokolták. A kutatás a szociális megismerés 

három lényeges pontjára hívja fel a figyelmet: (1) adott szituáció leírása személyenként más 

és más lehet, (2) az események magyarázatában is alapvető különbségek lehetnek, (3) ezek a 

különbségek nem véletlenszerűen, hanem bizonyos szabályok szerint jönnek létre. 

 

Ennek ismeretében érdemes átgondolni, hogy milyen biztonsággal alkothatunk véleményt, 

mondhatunk ki döntést, például egy munkahelyi konfliktussal, vagy sikertelen teljesítménnyel 

kapcsolatban, saját megfigyeléseinkre vagy esetleg mások beszámolóira építve. 

 

HEIDER volt az első olyan szociálpszichológus, aki a személyt, mint naiv tudóst tekintette, aki 

az eseményeket a logika szabályai alapján magyarázza. Szerinte az elsődleges kérdés annak 

eldöntése, hogy vajon belső (személyes) vagy külső (szituációs) okra vezethető-e vissza a 

viselkedés. Heider szerint az oktulajdonítás folyamán először mindig a nyilvánvaló külső okot 

keressük, és ha ilyet nem találunk, akkor gondoljuk azt, hogy a viselkedést a személy belső 

tulajdonságai indokolják. Lássunk egy példát a heideri elképzelés megvalósulására a munka 

világából. Egy munkatársunk nem jelenik meg a cég fontos üzleti találkozóján. Ha tudjuk, 

hogy megbetegedett, akkor viselkedését a helyzetnek tulajdonítjuk, és feltehetően nem 

helyezünk kilátásba büntetést. Ha viszont semmiféle külső okot nem találunk viselkedésének 

magyarázatára, akkor azt gondoljuk, hogy viselkedéséért valamilyen belső ok a felelős 

(feledékeny, nemtörődöm, szabotálja a munkát). Ha a váratlan viselkedés valamilyen 

teljesítményre vonatkozik, pl. nem készítette el megfelelően a beszámolót, akkor 

gondolkodásunk a belső okok két fő forrásának irányába indul tovább. Ez pedig az erőfeszítés 

és a képesség oldal mérlegelése. Ha úgy gondoljuk, hogy nem képes átlátni az egész projektet, 

és ezért nem írta meg a beszámolót, akkor vezetőként akár az alkalmasságát is 

megkérdőjelezhetjük. Ha viszont úgy gondoljuk, hogy munkatársunk kiváló képességű, de 

nem fektetett bele elég energiát ebbe a beszámolóba, akkor elképzelhető, hogy valamivel 

megpróbáljuk őt motiválni, esetleg megfenyegetni, vagy más módon rávenni, hogy 

változtasson hozzáállásán. Ez a bonyolult logikai következtetés a másodperc tört része alatt 

megszületik a fejünkben, és már vezérli is a reakciónkat. 
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3.5.2. A szándéktulajdonítás – JONES és DAVIS elmélete 
 

A hétköznapi cselekvések logikájának másik vezérelve a szándékos – nem szándékos 

cselekvés elkülönítése. Ezzel kapcsolatban nagyon hasonló módon hozunk gyors, és a logika 

szabályait követő, döntéseket. Ha úgy ítéljük meg, hogy a cselekvés nem volt szándékos, 

akkor általában nem kutatunk okok után. Azonban, ha a viselkedést szándékosnak tartjuk, 

akkor a személyt olyan tulajdonságokkal ruházzuk fel, amelyek megfelelnek az adott 

viselkedésnek. 

 

Ennek folyamatát írta le JONES és DAVIS, a hozzáillő (korrespondáló) következtetésekről szóló 

elméletében. A szándékosság eldöntésénél azt mérlegeljük, hogy a személy ismerte-e 

cselekvése következményét, és tisztában volt-e azzal, hogy ezt a következményt létre tudja 

hozni. Vegyünk egy egyszerű példát. Egy kisgyermek fakockával játszik, és úgy megüti az 

üvegasztalt, hogy az megreped. Kérdés, hogy szándékos rongálás történt-e. A kisgyermek 

tudta, hogy az asztal üvegből van, ami erő hatására eltörik? Nem tudta. Tudta, hogy képes 

akkorát ütni, hogy az üveg elrepedjen. Valószínűleg ezt még a felnőttek sem feltételezték. 

Tehát nem kell azon gondolkodnunk, hogy milyen elvetemült gazfickó ül az ölünkben. 

Lényeges eleme ez az attribúciós logikának. Sokszor olyan helyzetekben feltételezünk 

szándékosságot, és ezzel együtt negatív személyiségvonásokat, amikor az valójában nem 

indokolt. Vegyünk egy egyszerű, hétköznapi példát a téves szándéktulajdonításra: Két 

személy dolgozik egy irodában és az egyik olyan parfümöt használ, ami a másiknak 

kellemetlen. Akit zavar az illat az nem szól, a másiknak, hanem azt gondolja, „Micsoda ember 

az olyan, aki ilyen büdös parfümöt fúj magára, és nem törődik mások jó ízlésével.” Eközben a 

másiknak fogalma sincs arról, hogy ő kellemetlenséget okoz munkatársának. Kettejük között 

azonban feszültség keletkezik, mert a „sértett” fél ennek a téves attribúciónak a hatása alatt 

egyre elutasítóbban, tartózkodóbban, vagy akár bántóan fog viselkedni munkatársával. Éppen 

ezért van jelentősége az olyan nyílt és világos kommunikációnak a munkahelyen is, amely 

nyilvánvalóvá teszi a másik fél számára, hogy viselkedése milyen kellemetlen 

következményekkel jár számunkra. Segítve ezáltal, hogy belássa cselekvése hatását, és 

amennyiben fontos nekik a velünk való jó kapcsolat, a továbbiakban változtasson 

viselkedésén. 

 

Jones és Davis azt találták, hogy a szándéktulajdonítás különösen erős, ha: a viselkedés nem 

kívánatos hatásokkal jár (pl. agresszív viselkedés), vagy ha kevés, vagy kizárólagos hatással 

bír (pl. megütünk valakit, az bizonyosan fáj), ha korábban felhívtuk a figyelmet a 

következményekre (pl. ha figyelmeztettük a másikat, hogy nem jó nekünk, amit tesz, esetleg 

nem lesz jó vége a cselekvésnek), ha súlyosak a viselkedés következményei, illetve, ha a 

viselkedés egyértelműen normasértő, vagy szokatlan. 

 

A hozzáillő következtetések elméletén túl, Jones és Davis egy másik jelenségre is felhívták a 

figyelmet. Kutatásaik eredményeként megállapították, hogy ha találunk egy számunkra 

nyilvánvaló okot, amely látszólag kielégítően magyaráz egy viselkedést, akkor a többi 

lehetséges ok szerepével már nem számolunk. Ezt nevezték az „okok leszámítolásának”. Ez 

gyakran összefügg a korábban már tárgyalt kategorizációs folyamatokkal és a sztereotip 

ítéletalkotással.  
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3.5.3. A többszöri megfigyelés lehetősége – KELLEY háromdimenziós modellje 
 

Sem Heider, sem Jones nem számolt azzal a ténnyel, hogy a legtöbb szituációban nem 

egyszeri aktus megfigyeléséről van szó. Az emberi kapcsolatoknak az esetek legnagyobb 

részében története van, ezért az is fontos információ lehet az attribúciós folyamatban, hogy a 

személy más helyzetekben hogyan szokott viselkedni, ill. mit tapasztaltunk, amikor hasonló 

vagy ugyanilyen helyzetben voltunk együtt vele. KELLEY viszont fontosnak tartotta, hogy 

megkülönböztessük egymástól az egyszeri találkozást, mint attribúciós helyzetet és a 

rendszeres találkozásokban fellépő attribúciós helyzetet. Az előbbit konfigurációnak, az 

utóbbi kovariációnak nevezte el. Úgy vélte, hogy a két helyzetben más információs források 

állnak rendelkezésünkre a következtetés levonásához. 

 

3.5.4. A konfiguráció esete 
 

Az egyszeri megfigyelés során a másik személy viselkedését csupán egyetlen információ 

alapján tudjuk megítélni, hogy a viselkedése mennyiben szokványos, milyen mértékben esik 

egybe azzal, ahogy mások hasonló helyzetben viselkedni szoktak. Ezt nevezte Kelley 

konszenzus információnak. Ha pl. egy fiatal fiú átadja a helyét a zsúfolt buszon egy idős 

hölgynek, az magas konszenzust jelent, hiszen nálunk ez így szokás. Ha viszont nem, akkor 

alacsony a konszenzus, ezért viselkedését a személyiségében rejlő negatív vonásokkal 

vagyunk hajlamosak magyarázni. Ebben a helyzetben azonban nem tudjuk, hogy ez a fiú 

egyébként mennyire udvarias, és persze hogy miként viszonyul más idős emberekhez. Ez a 

két utóbbi információ már csak a kovariáció esetében áll rendelkezésünkre. 

 

3.5.5. A kovariáció esete 
 

Ha többszöri megfigyelésre van lehetőségünk, akkor a konszenzus információn kívül, 

rendelkezésünkre áll további két információ: a megkülönböztethetőség és a konzisztencia is. 

A megkülönböztethetőség mértéke arra utal, hogy a személy, hasonló ingerekre 

(személyekre, helyzetekre) hogyan reagál. Ha hasonló a reakciója, akkor a 

megkülönböztethetőség kismértékű, tehát inkább belső, mint külső okra következtetünk. Ha 

egy kolléga nem enged előre az ajtónál, vagy mogorván viselkedik velünk, de másokkal is 

ugyanezt teszi, akkor nem magunkban, mint ingerszemélyben keressük ennek az ő 

viselkedésnek az okát, hanem a személy belső vonásaiban arra gondolunk, ő ilyen faragatlan. 

Azaz (a megfigyelt személyen belüli) belső attribúciót hozunk. Ha viszont csak velünk 

viselkedik így, akkor az okot feltehetően a kettőnk kapcsolatában, helyzeti tényezőkben, vagy 

saját viselkedésünkben kell keresnünk, és nem az ő belső stabil személyiségvonásaiban. 

 

A konzisztencia (állandóság) mértéke attól függ, hogy a személy ugyanilyen helyzetben, 

korábban hogyan viselkedett. Ha pl. egy kollégánk csendben meghúzódik egy sarokban a cég 

karácsonyi partiján, és tudjuk, hogy a partikon, korábban is mindig így szokott viselkedni, 

akkor visszahúzódásának okát a személyiségének tulajdonítjuk. Míg, ha ez a kolléga korábbi, 

hasonló rendezvényeken a társaság középpontja volt, akkor valószínűleg azt feltételezzük, 

hogy történhetett aktuálisan vele valami, ami miatt most másképp viselkedik. Ebben az 

esetben tehát külső okot keresünk. 

 

Az eddigiekben tárgyalt elméletek közös előfeltevése, hogy az ember racionális lény 

gondolkodása leírható logikai szabályokat követ. Az attribúciós kutatások, ahogy a 

hétköznapi tapasztalataink is arra engednek következtetni, hogy ez nem mindig van így. 

Sokszor olyan ítéletet alkotunk, olyan következtetést vonunk le, ami valójában se nem 
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logikus, se nem helyén való. Valami miatt még is ez tűnik kedvezőnek számunkra. A 

továbbiakban áttekintjük az attribúciós folyamatok jellegzetes hibáit, torzításait. 

 

3.5.6. Az attribúciós folyamatok jellegzetes hibái 
 

Ezek a hibák olyan torzításokat jelentenek, melyek bizonyos szabályok szerint befolyásolják 

az észlelést és az oksági következtetéseket. 

1) Az alapvető attribúciós hiba 

Ez arra a tendenciára utal, hogy az emberek hajlamosak túlhangsúlyozni a belső tényezők 

szerepét a viselkedés okainak megítélésében. Jones és Harris ezt még abban az esetben is ki 

tudta mutatni, amikor a személyek úgy tudták, hogy a másik nem önként, hanem kényszer 

hatására tette, amit tett. 

2) A cselekvő- megfigyelő torzítás 

Ez lényegében magyarázza az alapvető attribúciós hibát, és a saját viselkedésünkkel 

kapcsolatos attribúciós torzítások egy részét is. A cselekvő-megfigyelő torzítás arra utal, hogy 

saját viselkedésünket sokkal gyakrabban magyarázzuk külső, helyzetei okokkal, mint a 

másokét. Kísérleti helyzetek sorában bizonyították, hogy a személy mindig azt teszi felelőssé 

egy eseményért, vagy következményért, amire a figyelme irányul (Forgas, 1989). Amennyibe, 

mi magunk vagyunk a cselekvők, akkor figyelmünk fókuszában a környezet áll, míg, ha a 

másáik személy cselekvését szemléljük, akkor a személy kerül a figyelem középpontjába, 

következésképpen a cselekvés okát is benne, az ő jellemzőibe keressük. 

3) A konszenzus-információ elhanyagolása 

KAHNEMAN és TVERSKY hívták fel a figyelmet arra a jelenségre, hogy amikor valamivel 

kapcsolatban ítéletet alkotunk, gyakran egyetlen esetből vonunk le általános következtetést, és 

figyelmen kívül hagyjuk a reális statisztikus információt. Pl. Ez a fajta hiba a jellemző 

leginkább a sztereotip ítéletalkotásra, amikor pl. azt mondjuk, „nem csoda, hogy rosszul 

vezet, hisz nő”. Ilyenkor figyelmen kívül hagyjuk azt a konszenzus információt, miszerint 

semmiféle statisztika nem támasztja alá, hogy a nők többet baleseteznének, vagy lényegesen 

gyakrabban szegnék meg a szabályokat. 

4) Túlzott mértékű konszenzus észlelés 

Ebben a torzításban az a meggyőződésünk játssza a főszerepet, hogy mások is hozzánk 

hasonló módon viselkednek vagy gondolkodnak egy kérdéskörről. A köztudatban is elterjedt 

nézet, hogy az a normális, aki olyan módon viselkedik, mint a legtöbb ember. Ezzel a 

torzítással, tehát saját személyiségünket védjük, ezért ezt önkiszolgáló torzításnak is 

nevezzük. Elsősorban tehát olyan helyzetekben alkalmazzuk, amikor úgy érezzük, hogy 

védekeznünk kell, akár saját magunk, akár a többiek előtt. Ilyenkor gyakran mondjuk: 

„Mindenki ezt tette volna az én helyemben.” 

5) Én-védő torzítások 

Általában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden helyzetben tudatosan, logikusan, 

tervszerűen cselekszünk. Ha ez így van, akkor viszont semmi szükség arra, hogy 

magyarázatot adjunk saját viselkedésünkre. Mégis érdemes azon eltűnődni, hányszor tesszük 

fel magunknak a kérdést egy-egy esemény után: „Miért tettem?”, „Miért mondtam?”. A 

válaszok ilyenkor nagyon hasonló mechanizmus alapján születnek, mint amikor mások 

viselkedését próbáljuk megindokolni. Azonban lényegesen gyakrabban lépnek be ún. énvédő 

torzítások, amelynek célja a saját magunkról kialakított kép megőrzése. Ez különösen igaz a 

siker-kudarc attribúcióra, a szociálisan nem kívánatos viselkedéseink indoklására. Erre lehet 

példa az igazságos világba vetett hit, mint attribúciós torzítás. 
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Mások kudarcait, szerencsétlenségét, szenvedését látva, inkább az illetőt tesszük felelőssé, 

mint a körülményeket. Ez az attribúciós hiba szintén én védő jellegű. Megnyugtató dolog azt 

gondolni, hogy, ha valaki bajba kerül, azt kizárólag belső tulajdonságainak köszönheti. Ha ezt 

elhisszük, akkor nem kell arra gondolnunk, hogy ez a kellemetlen esemény velünk is 

előfordulhat. LERNER szerint az emberben nagyon erős tendencia él arra, hogy megőrizze azt 

a hitét, hogy a világ jó és igazságos, amelyben csak a rosszak bűnhődnek, míg a jók elnyerik 

jutalmukat. Ez tulajdonképpen az alapvető attribúciós hiba alesete. Hiszen arról van szó, hogy 

ami a személlyel történik, azért hajlamosabbak vagyunk őt magát felelőssé tenni. 

 

3.6. A kommunikáció 

 

A kommunikáció általános fogalom, amely különböző közelítési módok alapján definiálható. 

Egyes szerzők az emberi kommunikációra szűkítik és értelmezik, mások pedig tágabb 

értelemben használják. Kiterjesztett értelmezésben: 

 Kommunikáció minden információtovábbítás és/vagy feldolgozás, függetlenül attól, hogy 

az információ milyen jelekben van kifejezve.  

 Valamilyen üzenet, hír, információ felvétele és megértésének átvitele egy feladótól az 

üzenet címzettjéhez, a fogadóhoz. 

 A kommunikáció olyan érintkezés, amely közlési és befolyásolási szándékot takar. 

 A kommunikáció, emberek közötti szellemi, érzelmi és cselekvési kapcsolatteremtést 

jelent. 

 

Mivel a szakirodalomban használt kifejezések és azok értelmezése még nem egységes, ezért 

tájékoztatásul készítettük az alábbi fogalomértelmezéseket: 

Információ: jel, adat (amelyet a vevő értelmezni tud), mérhető mennyiség, és független attól a 

közegtől, amely közvetíti. 

Információs rendszer (kommunikációs rendszer): az a rendszer, amelyben az információ 

mennyiségének növelésével az entrópia csökken. 

Entrópia: (informatikai szempontból): negatív információ, a rendszer tényleges állapotára, 

működésére vonatkozó információ hiánya. 

Kommunikáció: közlés, híradás, jeladás, információkezelés, átvitel, tárolás, közvetítés. 

Kommunikációs folyamat: bármilyen információtovábbítás és/vagy feldolgozás. 

Kommunikációs hatékonyság: az üzenettel kiváltani kívánt hatás elérésének mértéke. 

Metakommunikáció: a szavakban történő közlést kísérő, többé-kevésbé nem szándékos és 

nem tudatos jelek és közlések összessége. 

Szervezeti metakommunikáció: a szervezet – részben vagy egészében nem tudatos – olyan 

jelzéseinek kibocsátása, amelyet a belső és külső környezet értelmez, azokból feltételezéseket 

alkot, és következtetéseket von le. Nem tartoznak ide mindazon kibocsátott jelzések, 

amelyeket a környezet nem észlel, illetve nem értelmez, mert az ilyen „észrevétlen” jelek nem 

befolyásolják a szervezetről alkotott véleményt. 

Az információ függetlenül létezik az embertől, az emberi tudattól. Az emberi információ csak 

egyike a lehetséges információformáknak. Ebből következik, hogy az információ kezelésének 

– a kommunikációnak – is sokféle formája lehetséges, de ezen belül az emberi információ is 

többféleképpen tárolható és közvetíthető, és maga is különböző formákat vehet fel. 

A kommunikációnak – az információtárolásnak és közvetítésnek – és a kommunikációs 

rendszereknek többféle tipizálása létezik. Ezek közül a legáltalánosabb, három szintet 

különböztet meg: 

 szervetlen kommunikációs rendszerek (kristályok), 

 biológiai kommunikációs rendszerek (DNS), 

 emberi kommunikációs rendszerek. 
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A jegyzet szempontjából azonban egy másik, részletesebb felosztást tartunk célszerűbbnek 

alkalmazni: 

a) Kibernetikai kommunikációs rendszerek, elméleti, matematikai megközelítés. 

b) Technikai kommunikációs rendszerek, számítástechnikai, híradástechnikai 

megközelítés.  

c) Természeti kommunikációs rendszerek, ökológiai megközelítés. 

d) Társadalmi (emberi) kommunikációs rendszerek, társadalomtudományi 

megközelítés. 

e) Biológiai kommunikációs rendszerek,biotechnikai, genetikai megközelítés. 

Ez utóbbi rendszerezésből, az üzleti kommunikáció szempontjából a társadalomtudományi 

közelítésmód az, amelyik a vizsgálódás fő területét jelenti. A kommunikáció a társadalmi 

érintkezés specifikus formája, amelynek lényege az emberek társadalmi viselkedésében és 

társadalmi kapcsolataiban létrejövő jelentésközlés. (Komor, 2008) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra: Shanon-Weawer: a kommunikáció egyszerűsített modellje 
Forrás: NYÁRÁDI GÁBORNÉ  GŐSI MARIANN (1998): Közéleti és üzleti kommunikáció KKF, Budapest 

 

A 9. ábrát a következőképpen értelmezhetjük. „A” (küldő), a kommunikáció egyik szereplője. 

Kibocsátónak, feladónak, közlőnek vagy adónak is nevezhetjük. Ő küld „B”-nek, akit 

befogadónak, címzettnek vagy vevőnek nevezhetünk, egy bizonyos üzenetet, valamilyen 

információt. Ezt valamilyen szándékkal, érzelemmel teszi. A feladó, kódolja az üzenetet, 

amely egy meghatározott csatornán kerül átvitelre a vevőhöz, aki dekódolja, azaz értelmezi az 

üzenetet. Határozzuk meg, hogy az emberi kommunikációban mit is értünk kódolás alatt: 

A kódolás a gondolat értelmezhető jelekké történő alakítása, formálása, megfogalmazása. 

Fontos mozzanata a kommunikációnak, hiszen a siker részben attól függ, hogy megfelelő 

nyelvezetet válasszunk közlésünkhöz. Ez lehet csak egy gesztus, de lehet egy hivatalos levél, 

esetleg egy kép vagy néhány szó. Mindig azt kell választani, amelyik a leginkább megfelel a 

közléssel megcélzott személynek, csoportnak. Figyelembe kell vennünk, hogy az üzenetet 

fogadó ismeri-e azt a nyelvezetet, amit használni szeretnénk. Az információ átadása, azt 

jelenti, hogy a kódolt jelet egy csatornán keresztül eljuttatjuk a befogadóhoz. 

Zaj  

Üzenet 

Csatorna 

KÜLDŐ 
FOGADÓ 

Kódolás 
Dekódolás 

Visszacsatolás 
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A dekódolás, a jelek átalakítása (visszaalakítása) gondolattá. Nem lehet sikeres a 

kommunikáció, ha a közlő nem a megfelelő kódot választotta, például a befogadó nem ismeri 

azt. Mérnöki vagy orvosi szaknyelvet nem célszerű használni egy laikussal szemben. Eltérés 

lehet a neveltetésben, a kulturális ismeretekben, és ennek következtében az igényelt 

követelmény rendszerben is. Ekkor a befogadó nem tudja dekódolni az üzenetet. Nem elég 

ugyanis ismerni a nyelvezetet, amivel a közlés történt, hanem azt megfelelően kell értelmezni 

is. Nem mindig egyértelműek a közlések, hiszen akarva-akaratlan tartalmaznak érzelmeket is, 

akkor már félreérthetőek, vagy a befogadó értelmezése válik zavarttá valami által. Gyakran 

fordul elő az is, hogy nem azt „halljuk”, amit a kibocsátó mond, hanem azt, amit hallani 

szeretnénk. 

 

Az üzenet az elküldött hír, jel, adat, a befogadó által értelmezett tartalom. (A küldő szándéka 

és viselkedése nem biztos, hogy ugyanolyan módon kerül értelmezésre.) Az üzenet megfelelő 

dekódolását, azaz az értelmezést segíti a kommunikáció egyik nagyon lényeges eleme a 

visszajelzés, visszacsatolás. Ha ez elmarad, gyakran megszűnhet a további kommunikációnak 

a lehetősége. Visszajelzés nélkül sem a feladó, sem pedig a vevő nem tudhatja, hogy 

megfelelően értették, illetve értelmezték-e az információt. Éppen ezért mindkettőnek érdeke 

az azonnali, pontos visszajelzés. Ha nem pontosítunk, illetve ha nem kérdezünk vissza, nincs 

visszacsatolás, elkerülhetjük egymást, sőt még érzelmileg is neheztelni fogunk egymásra. 

 

A kommunikációs környezet nem feltétlenül „steril”. Zavarhatnak utcai, közlekedési, 

természeti zajok, emberi hangok. Felléphetnek adatátviteli problémák is, amelyek erősítik a 

kommunikáció torzulásának lehetőségét. 

 

3.6.1. A kommunikáció torzulása 

 

A kommunikáció két szereplőjénél (kibocsátó + befogadó) különböző hibákat figyelhetünk 

meg, amelyek a kommunikáció zavaraihoz, félreértelmezéshez, esetleg megszakadásához is 

vezethetnek. 

A személyes kommunikációt zavaró általános tényezők: 

 Szubjektív torzítás: félreérti, nem érti meg, érzelmei elviszik, arra figyel inkább, aki 

érzelmileg közel áll hozzá. 

 Objektív vagy külső gátak: környezet zaja, nagy távolság, rossz világítás stb. 

 Nem megfelelő az inger intenzitása: aktuális igényeinkhez, szükségleteinkhez képest túl 

erős, vagy túl gyenge. 

 A közös kód nem ismerete: nyelvismeret, kulturális különbségek. 

 Információs veszteség: a folyamat bármely pontján lehetséges. 

 Szelektív figyelem: nem érti, nem hallja, csak azt fogadja el, ami megerősíti. 

 Az üzenet bonyolult vagy homályos. 

 

A kommunikációs zavarok további okai lehetnek a betegség, a nyelvi szocializáció hiánya, a 

nyelv hiányos ismerete, a szóözön, (sok beszéd, semmi mondanivaló) a zsargon (szaknyelv, 

diáknyelv) az általánosítás, közhely, durvaság, hazugság, indulat, elhallgatás, hallgatás, 

félelem, szorongás, szégyenlősség és gátlásosság stb. 

Kommunikációnk során folyamatosan váltogatjuk a kommunikátor és a befogadó szerepet, 

sőt párhuzamosan működünk mindkettőben. Valaki működését kommunikátorként erősen 

befolyásolja, hogy milyen benne a kép a befogadóról és a szituációról, amelyben a 

kommunikáció zajlik. 
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Az előbbiekben felsorolt kommunikációs hibák mellett a befogadó és a kibocsátó is követhet 

el hibákat. 

 

3.6.2. A közlő oldaláról előforduló hibák 

 

 nincs megfelelő információja a hallgatóról (annak képzettségéről, érdeklődési köréről stb.) 

melynek következtében nem tudja helyesen megválasztani a kommunikáció nyelvezetét, 

 hiányzik az empátia (beleélő képesség) a hallgató iránt, mert ha a befogadó, a hallgató 

másfelé érdeklődik, nem lesz képes megfelelően figyelni, 

 nem a megfelelő személynek, vagy nem a megfelelő eszközökkel történik a közlés (nem 

szóban, hanem írásban kellett volna, vagy nem abban a stílusban lett volna célszerű, de 

lehet, hogy nem annak a kollégának, hanem a főnöknek, stb. kellett volna mondani a 

dolgokat,) 

 bizonytalanul, rosszul kezdi a kommunikációt, ezzel elveszíti a meggyőzés lehetőségét, 

 túl hosszúra sikerül a bevezetés, nem tér időben a tárgyra, ezáltal a hallgató figyelme 

elkalandozik,  

 nem rendezi a gondolatait, mielőtt beszél, 

 nem megfelelő módon történik a közlés (túl gyorsan, túl lassan, nem megfelelő 

hanghordozással, stb.) ennek következménye, hogy mást mond, mint amit eredetileg akart, 

 más szófordulatokat kell használni a munkahelyen, mint a magán életben, 

 nem a megfelelő időben vagy körülmények között történt a közlés (például sietős, 

kapkodós körülmények között nem sikerülhet kellően érthetőre a közlés), 

 pontatlanul fejezi ki magát a közlő, 

 bizonytalansága miatt mindig tovább beszél, anélkül, hogy felbecsülné partnere 

befogadóképességét és ezáltal nem veszi észre, hogy a másik már nem figyel. 

 

3.6.3. A befogadó oldaláról előforduló hibák 

 

 nincs osztatlan figyelme, 

 már a válaszára gondol, és azt próbálja összeállítani, 

 inkább hajlamos arra, hogy részleteket halljon meg ahelyett, hogy az egésznek az értelmét 

és a lényeges közléseket fogná fel, 

 eleve előítéletet érez a közlővel szemben; /ez lehet negatív vagy pozitív úgy gondolja, nem 

olyan lényeges a mondanivaló, tehát nem mindenre figyel, szelektív figyelem,  

 meghallja, de nem érti, 

 kritizál előadás közben (a beszéd módját stb.), vagy túlságosan korán ellentmond, 

vitatkozni kezd (ennek következtében nem hallja a beszéd végét, ezért nem is tudhatja, 

hogy mit szándékozott a közlő mondani), 

 már tovább gondolja a kommunikátor gondolatait többet, mást gondol bele, mint amit a 

partner mond, 

 megérti de nem fogadja el, 

 félbeszakítja az előadást, s ezzel elveszíti (vagy az előadó veszíti el) a beszéd fonalát, 

 elfárad, elkalandozik a figyelme, (azért mert nem elég érdekes a közlés, vagy, mert túl 

hosszú, egyéb szükségleteink is lehetnek, pl.: éhesek vagy szomjasak vagyunk), 

 csak egyféle kommunikációs eszközt használ a közlő (csak a beszédet vagy írást stb.), és 

így nem tudja a fogadó kellőképpen rögzíteni az új információt. 
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A kommunikáció befogadása szempontjából az emberek különféle típusúak. Van, akire 

leginkább a látvány hat: ő a vizuális típus; van, akire a hallott dolgok gyakorolják a 

legnagyobb hatást: auditív típus; van viszont, akire a mozgás hat: őt kinetikus típusnak 

nevezzük. A kommunikációnk során nem tudhatjuk, ki melyik típusba tartozik és ennek 

következtében, mi gyakorol rá leginkább hatást. Ezért célszerű egyszerre mindig többféle 

csatornát alkalmazni. 

 

A félreértéseknek oka lehet gyakran, az ha valaki nem megfelelően használja a nyelvet, a 

szavakat. A szavak gyakran kétértelműek, gúnyosak, amivel a másiknak bosszúságot vagy 

bánatot okoz, amellett elbizonytalanítja azt, akinek mondja. A félreértések elkerülésére az 

alábbi kommunikációs fordulatokat célszerű használni. 

 mindig csak arra válaszoljunk, amit kérdeznek, ne adjunk át feleslegesen információkat. 

 csak azt halljuk meg, amit valóban mondanak (nem szabad belemagyarázni semmit, vagy 

arra gondolni: vajon mit akart ezzel még mondani?), 

 ha nem tudjuk, hogyan értsük a mondottakat, válaszoljunk ellenkérdéssel, ami azonban 

konkrét, az értelmezésre vonatkozik, 

 mindig igyekezzünk egyértelműen kifejezni magunkat, törekedjünk arra, hogy szavaink ne 

legyenek félreérthetőek, gúnyosak és ne okozzanak senkinek bizonytalanságot, bántást, 

 ne veszítsük el az önbizalmunkat semmiféle megjegyzés (bántó, fenyegető) hatására. 

 

A sikeres kommunikáció kiindulási pontja az önismeret, a jó megjelenés, a megnyerő első 

benyomás keltése, megfelelő hanghordozás, hanglejtés, az empátia, az aktív, intenzív 

figyelem, az őszinte érdeklődés, a szavak és testbeszéd összhangja. Jó, ha tisztában vagyunk 

saját képességeinkkel, erőinkkel és gyengéinkkel. Komoly problémák adódhatnak abból, ha 

valamilyen képességünket túlbecsüljük, viszont hátrányunk származhat abból is, ha nem 

használjuk ki valamelyik jó, kiváló adottságunkat. 

 

3.6.4. A non-verbális kommunikáció 

 

Az emberi viselkedés hatékonyság fejlesztésekor újabban számos pszichológus figyelme 

fordul a nem-verbális módok felé, amelyekben jelentéseket osztunk meg egymással. A nem 

verbális kommunikáció tudományát kinézisnek hívják. Valakinek a nem-verbális 

kommunikációja vagy testnyelve rendszerint önkéntelen, és azok a nem-verbális jelek, 

amelyeket valaki kibocsát, gyakran sokkal érvényesebb forrásai az információnak, mint azok 

a jelek, amelyeket verbálisan vagy szimbolikusan fejezünk ki.  

Ha a kommunikációs csatornák alkalmazásának egymáshoz való arányát tekintjük, a 

következő eredményt kapjuk: 55% a testbeszéd, a non-verbális kommunikáció, 38% a 

hanghordozás, a hangsúly, 7% a tényleges szavak aránya. A verbális jelek csak egy részét 

képezik a teljes jelrendszerünknek. A szóbeli információk kiegészítésére, ellenőrzésére, 

kiemelésére, a partnereinkkel való viszony meghatározására a nem verbális jeleket használjuk 

és értelmezzük. Mindezt tesszük tudatosan és nem tudatosan, jól és gyengén, ahogyan 

személyiségünk eltéréséből és a helyzetekből adódik. A non-verbális kommunikáció, minden 

olyan személyes információ átadás és továbbítás, ami szavak nélkül történik. A közvetlen 

emberi kommunikációval foglalkozó kutatók megállapították, hogy az információink nagyobb 

része nem a szóbeli közlésekből, hanem a non-verbális közlésekből származik. Az 

alábbiakban tekintsük át, hogy mely fogalmak tartoznak a non-verbális kommunikáció 

tárgyköréhez. (Pease, 1989) 
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1) A mimika 

 

Az emberi kommunikáció jeleinek egy része kultúrafüggő, vagyis ahol kialakultak, ott 

érthetőek csupán. Ilyen a nyelv, és a non-verbális jelek egy része, míg más része viszont 

mindenhol a világon egyforma és érthető minden ember számára, genetikailag kódolt, mint az 

arcjáték, a mimika. A mimikával hét érzést fejezhetünk ki: öröm, harag, meglepetés, félelem, 

szomorúság, undor, érdeklődés. A mimikai kommunikáció kifejezése az arc, szemek, 

szemöldök, száj vonalaival történik. A jelzéseket a szem és a száj körüli izmok finom és 

összerendezett mozgásai keltik. Mimikai megnyilvánulásaink egy része tudatosan 

szabályozható, amely a kommunikációban is, mint tudatos jel szerepel (pl.: szemöldök 

felhúzása, a szájszeglet széthúzása stb.) Ezek a közléskor szándékosan használt jelek, a 

befogadó számára is ilyen jellegű jelentéssel bírnak. De még ezek a jelek is eredetileg 

viszonyt tükröző, öntudatlan mimikai megnyilvánulásokból alakultak ki, illetve a fejlődés 

során emelkedtek ki az tudatlan kommunikációból. Megnevezést (pl. mosoly) kaptak és 

lassan a verbális kommunikációval azonos jelentésűekké váltak. A mimikai kommunikáció 

megértése attól is függ, hogy milyen egyéb csatornák működnek még, különösen szoros a 

kapcsolat a verbális csatornával. 

 

2) A tekintet, szemkontaktus 

 

Az emberi kommunikációban külön csatornaként vehető számba a tekintet. A tekintet 

önkéntelen jelenség, amelyet tudattalanul, vagy féltudatosan hozunk létre, és tudattalanul 

vagy féltudatosan értelmezünk. A tekintetből a tudattalan érzelmi állapotra következtethetünk. 

Az emberi test összes információközvetítő része közül a szemet tartjuk a legjelentősebbnek. A 

tekintetből értesülünk arról is, hogy partnerünk hogyan érez irántunk (szimpátia, antipátia, 

bizalom, bizalmatlanság stb.) Kutatók figyelték meg, de magunk is tapasztalhatjuk, hogy a 

beszéd kezdetén, az első pillanatokban az emberek többsége nem néz a partnerére, máshova 

néz, vagy éppen a beszéd kezdetekor veszi le a szemét néhány pillanatra a partneréről. 

Érdekes vizsgálati eredmény, hogy amikor sokat beszélnek, az emberek keveset néznek a 

partnerükre. Amikor önmagukról szóló személyes a téma, szintén ritkábban néznek 

hallgatójukra. Lényeges a tekintet kommunikációt szabályzó szerepe is. A mimika mellett a 

tekintet szabályozza leginkább a kommunikációs folyamatot. Jól ismert, hogy a tekintet 

merevsége, üressége jelzi számunkra a meg nem értést, aminek hatására megismételjük és 

kibővítjük az addig közölteket. A felismerés megcsillanása, a szemmozgás a megértést 

tükrözi, így a magyarázatok abbahagyását váltja ki. Tapasztalatainkból is tudjuk, hogy a 

tekintet a benyomáskeltés fő bázisa. Az érzelmek szuggesztív kifejező eszköze. 

 

Merre nézzünk beszélgetés közben? Beszéd közben nézzünk szembe partnerünkkel, ha 

igénybe vesszük idejét, megérdemli figyelmünket. Mindenképpen a tárgyaló partner felé kell 

fordulni, ha figyelni akarunk rá. Ezzel nyitottságunkat is jelezzük, érdeklődésünket mind a 

partner, mind pedig a téma iránt. Ha beszéd közben az egyik fél előre dől, az rendszerint a 

fokozódó figyelmet mutatja, míg ha hirtelen nagyon hátratámaszkodik valaki, az 

nemtetszését, visszavonulását vagy ellenérzését fejezi ki. (Ezt a módszert tudatosan is lehet 

alkalmazni tárgyalásoknál a partner befolyásolására.) Nem javasolt tárgyalás közben az órára 

nézni, mert azt mindenki érzi és tudja, hogy türelmetlenséget vagy unalmat fejez ki. 

 

„A szem a lélek tükre”, tartja a mondás. Ahogy már említettük a szem mozdulatai ugyanis 

túlnyomórészt önkéntelenek, szabályozhatatlanok, ezen nem tudunk uralkodni! Ezt tudják, 

vagy érzik az emberek, ezért van az, hogyha valaki nem mond igazat, akkor nem néz a másik 

szemébe, vagy lesüti szemét. Pupillánk kitágul - akár négyszeresére is -, ha valami érdekel 
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vagy izgat minket. A pupilla összehúzódása haragot, dühöt is jelent. Idegességünkben pedig 

sokkal gyakrabban pislogunk. Szemünk normál körülmények között egy perc alatt 6-8-szor 

lecsukódik egy pillanatra, izgalmi helyzetben ez többször történik meg. Ha azonban tárgyaló 

partnerünket lenézzük, a lecsukódás több mint egy másodpercig tart, szinte lezárva marad a 

szem. Ha beszélgetés során a két szem és a homlokközép háromszögéig terjed a partnerre 

nézés, teljesen hivatalos a tárgyalás. Ha azonban a szem elkalandozik az állig, barátivá válik a 

beszélgetés Hajlamosak vagyunk arra, hogy egymás megbízhatóságát azon mérjük le, hogy 

hogyan reagálunk egymás szemkontaktusára. A szemkontaktus igen erőteljes módja a 

kommunikáció megértésének, ill. elfogadtatásnak. 

 

3) A gesztusok 

 

Ide soroljuk a fej, kezek, karok mozgását, amelyek a kommunikáció során szinte állandóan 

mozgásban vannak. Értelmük van, jelentést közvetítenek. Egy részük tudatosan használt 

jelzés, amelyeknek jelentéstartalmát kölcsönösen ismerik a partnerek. Más részük 

öntudatlanul jelenik meg és a partner is öntudatlanul figyel, reagál rájuk. A non-verbális 

csatornák közül a gesztusokban van a legtöbb tudatosan használt egyezményes jel. A 

fejmozgások leggyakoribb jelentései: igenlés, tagadás, helytelenítés stb. A kéz- és 

karmozgások hívást, elutasítást, könyörgést, tiltakozást, fenyegetést, köszönetet, stb. 

fejezhetnek ki. A gesztusok egy része kevéssé tudatos, ezek szabályozó funkciót töltenek be a 

kommunikáció folyamatában. Fej- és kézmozdulatokkal, többnyire igen finom, apró jelekkel 

(bólintások, kézemelések) fejezzük ki, ha a beszéd gyorsítását, lassítását, megszakítását 

szeretnénk elérni vagy szólni akarunk. 

 

Általában arra kell törekedni, hogy a kommunikáció során egész lényünk szólaljon meg: a 

szem, a mimika, a kéz, a test stb. Mindent a közleményeknek érdemes alárendelni, hogy 

mondanivalónk könnyen érthető, hatásos legyen. Ezt segíthetik a hiteles gesztusok. Sokat 

elárulnak azok a kézmozdulatok is, melyek arcunkhoz kapcsolódnak. Például a szájeltakarás 

vagy az orr érintése azt jelzi: nem mond az illető igazat. Hölgyek időnként egyik ujjukat, 

rendszerint a kisujjat a szájukhoz érintik. Ezt akkor teszik, ha döntési kényszerben vannak, s 

nem tudják, hogyan határozzanak. Férfiak ilyenkor gyakrabban érintik ujjukat a nyakukhoz, 

szinte vakargatni kezdik azt. Ha valaki kezébe támasztja a fejét, az unalmat jelent. 

Tárgyalásnál ezt látva, valami újat kell mondani és ezzel fellendíteni az ellaposodott témát. 

 

A magasságot sokszor a ranggal is összefüggésbe hozzuk. De ha egyenesen tartja magát egy 

alacsony növésű, magasabbnak tűnik. Az egyenes testtartás pedig magabiztosságot, öntudatot 

sugalmaz, gyakran rangot is; a hajlott tartás ennek ellenkezőjét. Ehhez kapcsolódik még a 

fejtartás is: az egyenesen feltartott fej, öntudatot, a túlzottan felemelt fej azonban 

beképzeltséget sejtet. 

 

Említsük meg a tikkeket. A tikkek (nem akaratlagos szemhunyorgatás, ritmikus kéz- és 

lábmozdulatok, stb.). A test önkéntelen ideges rándulásaik kulcsai lehetnek valamely személy 

fenyegetettségének. Számos ember dadog, vagy rángó mozdulatokat tesz, amikor fenyegetve 

érzi magát. 
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5) A testtartás 

 

A testtartás a következőket fejezheti ki: a partnerhez, a szituációhoz való viszonyt alá- és 

fölérendeltséget, barátságot, ellenségeskedést, álláspontot (egyetértés, tartózkodás), 

érzelmeket, pillanatnyi emóciókat. A testtartás nagy része akaratlagosan szabályozott, de igen 

sok tudattalan megnyilvánulásunk is létezik. A testtartást részben a neveltetés, a kultúra, 

részben a pillanatnyi lelkiállapot, és a személyiség is befolyásolja. Gyakran megfigyelhető a 

nagyon egységes és összetartó csoportok viselkedésében, hogy felveszik egymás 

testhelyzetét. Ezt posztruális tükrözésnek nevezzük. 

 

Ha az ilyen csoport egyik tagja változtat testtartásán a többiek is változtatnak a magukén. A 

testhelyzetek egybevágósága egy csoportban a tagok nagy egyetértését is jelezheti. Ha például 

kétféle nézőpont merül fel egy csoporton belül a két nézőpont képviselői egymástól eltérő 

testtartást vesznek fel. Egyetértés vagy érzelmi kapcsolat nyilvánul meg abban is, amikor régi 

barátok egybevágó testhelyzetben vitatkoznak, önkéntelenül kifejezve, hogy a vita ellenére is 

barátok. Akik úgy érzik, és azt szeretnék kimutatni, hogy ők különbek a csoport többi 

tagjánál, úgymond fölöttük állnak, a többiekével szándékosan nem egybevágó testhelyzetet 

vesznek fel. 

 

Hová és hogyan üljünk le a beszélgetéshez? Ez szintén a testtartással kapcsolatos fontos 

kérdés Javasolt olyan helyet választani, ahol oldalt vagy szemben ülünk 

tárgyalópartnerünkkel, lehetőleg azonos magasságban. Kellemetlen érzés mindegyik félnek, 

ha valamelyik magasabban ül, mert arra mindig fel kell nézni. Szintén javasolt, hogy 

partnerünk arcát jól láthassuk, megfelelő fény essen rá, mert akkor annak minden apró 

rezzenését, szemrebbenését is figyelemmel tudjuk kísérni. Nyilván erre fog törekedni a 

tárgyalópartner is. További javaslat, hogy a falnak háttal üljünk, úgy, hogy valamennyire 

átlássuk a szobát, azt is, hogy ki jön, jöhet még be. Aki a székre féloldalasan, vagy annak csak 

egy részére ül le, az azt sugallja, hogy bizonytalanul érzi magát, szeretne mielőbb onnan 

elmenekülni, fél valamitől. Éppen ezért ügyeljünk arra, hogy kényelmesen helyezkedjünk el a 

széken, nyugodtan, hátradőlve. Hogy hogyan tartjuk a lábunkat, az sem mindegy. Illetlen, ha 

egy hölgy széttárt lábakkal ül le. (Férfiaknál megengedett az enyhén széttett láb, de nem 

kimondottan a terpeszülés). Néhány perces beszélgetés után már össze lehet kulcsolni a 

lábakat vagy egymásra helyezni, de csak ha már oldódik a hangulat, és nem visel 

miniszoknyát a hölgy! Az sem mindegy, hogyan teszi keresztbe a lábát, csak egy kicsit a 

lábfejét vagy az egész lábát átveti a másikon. (Ha lehet, ezt mellőzzük!) Ha valakit 

felkeresünk, és ott nem ültetnek le minket, az udvariatlanság, vagy a lebecsülés jele. Kivételt 

képez az a helyzet, ha a helyiségben nincs szék, de ilyen helyiség nem alkalmas jó 

kommunikáció kialakítására. Hölgyeknél gond szokott lenni ha idegen helyre mennek, hová 

tegyék le kézitáskájukat. Férfiaknál ez nem probléma, mert ők általában diplomatatáskát 

hordanak, azt amúgy is csak a földre helyezik, a szék mellé állítva. A női táskát, ha lehet a 

szék karfájára vagy támlájára akasztani, az a legjobb. Ha kicsi táskát visel a hölgy, azt teheti a 

háta mögé a székre. Nagy válltáskát, ha nem lehet, a székre akasztani le lehet tenni a földre. A 

lehető legrosszabb a táskát magunk elé fogni és páncélként védeni magunkat. Ha ugyanis 

magunk elé szorítjuk, ezt a benyomást keltjük. A táska tartása egyébként legalább annyit 

elárul az illetőről, mint egy pszichológiai tesztlap kitöltése. Karunkat tegyük a szék karfájára, 

ha nincs karfa, akkor tegyük az ölünkbe. De semmi esetre se fonjuk magunk előtt karba a 

kezeket, ez ugyanis ismét a védekezést sugallja vagy pedig az ellenállást és a tartózkodást. 

Kezünkben ne tartsunk semmit, mert akkor hajlamosak vagyunk azzal játszani, az pedig nem-

odafigyelést vagy idegességet közvetít. Sose játsszon egy hölgy a nyakláncával, a gyűrűjével 

vagy az órájával, a hajával. 
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Ahogyan a karok összekulcsolása védekezést és elzárkózást jelent, hasonló jelentése van a 

lábak keresztbe vetésének is. Emellett jelenthet kényelmetlenséget, ha például a szék nem 

megfelelő vagy elégedetlenséget. Hölgyeknél kimondottan tilos un. szétterpesztett térdekkel 

ülni, nem csak szoknyában, de nadrágban sem. Túlságosan is zavaró és kihívó tud lenni. 

A lábtartást általában más pozitúrákkal együtt kell figyelembe venni. Külön meg kell említeni 

azt a helyzetet, amikor csak a bokáját kulcsolja össze valaki. Ez éppúgy elégedetlenséget 

tükröző testhelyzet, mint a keresztbe vetett láb, csak ez kevésbé feltűnő. 

 

6) A kézfogás 

 

Az európai kultúrában a köszöntés egyik formája idegennel megismerkedve vagy ismerőssel 

találkozva a kézfogás. Hivatali, üzleti életben elengedhetetlen a bemutatkozáskor, s mint 

tudjuk, ez is hozzájárul az első benyomás kialakításához, tehát döntő fontosságú. A kézfogás 

sokat elárul az emberről. Mindig a hölgy nyújt először kezet, illetve az idősebb és a magasabb 

rangú a férfinak, a fiatalnak, az alacsonyabb beosztásúnak. Kéznyújtáskor előre nyújtjuk 

kezünket, nyitott tenyérrel, a hüvelykujj általában felfelé néz, és így a két kinyújtott 

párhuzamos tenyér találkozik, általában úgy, hogy kb. félméteres távolság van a két test 

között. Erősen, határozottan fogjuk meg partnerünk kezét, de ne olyan erősen, hogy fájdalmat 

okozzunk, és nagyon fontos, hogy közben egyenesen a szemébe nézzünk. Ez ugyanis azt 

fejezi ki, hogy érdeklődést tanúsítunk iránta, valamint nincs eltitkolnivalónk, továbbá azt is 

jelzi, hogy határozott egyéniségek vagyunk. Nagyon rossz benyomást kelt, ha valaki 

túlságosan lágyan nyújtja a kezét, ezt „döglött hal” kézfogásnak nevezik, s jellegtelenséget, 

befolyásolhatóságot, kellemetlen érzést idéz elő abban, akinek így nyújtja valaki a kezét. A 

fájdalmat okozó kézszorítás erőszakosságot mutat, ha pedig nem nézünk a szemébe a kezet 

nyújtónak, akkor alamuszi, de legalábbis nem tisztességes szándékot sejt partnerünk. A 

kézfogás egyébként a régmúlt időket idézi, amikor őseink még igen kevesen éltek ezen a 

földön, és kevés volt az ennivaló is. Akkor az előre nyújtott tenyér azt mutatta: nincs nálam 

fegyver, nem kell félni. Ennek a nyitott tenyér mozdulatnak mai utóda a kézfogás.  

 

7) Távolságtartás, térközszabályozás 

 

Már az is köztudott, hogy az emberek ösztönösen bizonyos távolságot tartanak egymástól. 

Ennek bizonyítékaként említem, hogy ha egy viszonylag üres metró kocsiba szállunk be, nem 

a már ott lévő mellé ülünk le, hanem a padsor túlsó végébe. Ha pedig egy idegen megáll 

előttünk, hogy valamit az utcán kérdezzen, mi is azonnal megállunk, sőt gyakran hátrább 

lépünk, hogy a kellő távolságot megtartsuk. Ennek a távolságnak a nagysága különbözik attól 

függően, honnan származik az illető. Általános, hogy a városból jövők szorosabb közelséget 

tolerálnak, mint a vidékről érkezők. Európa elég sűrűn lakott, így nem csoda, hogy kisebb 

távolságot tartunk egymástól, mint az amerikaiak vagy pláne az ausztrálok. Viszont a 

mienkénél sokkal szorosabb közelséget viselnek el a japánok. A távolságtartás is a testbeszéd 

fogalomkörébe tartozik. Mint az is, hogy ha valakivel beszédünk, feléje fordulunk. Tudjuk, 

hogy az emberek bizonyos távolságot kívánnak tartani a másiktól, célszerű, ha nem közelítjük 

meg őket túlságosan, mert akkor az tudat alatt támadásnak minősül, s mindenképpen 

visszahúzódni próbálnak, melynek következtében nem lehet sikeresen kommunikálni velük. 
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Most ejtsünk néhány szót a térközszabályozásról. Nálunk a közép-európai kultúrákban a 

következő távolsági zónákat különböztetjük meg: 

 

 intim zóna:    0 cm − 45 cm, bizalmas 

 személyes zóna:  45 cm − 1 m, baráti 

 társasági zóna:  1 m − 3 m   hivatalos  

 nyilvános zóna:  3 m felett, nagy létszámú csoportok, előadások. 

 

Az első zóna a bizalmas és intim zóna. Ebbe a zónába csak azokat engedjük be, akik nagyon 

közel állnak hozzánk. A zóna sajátossága, hogy jól hallatszik a suttogás, nagy szerepe van a 

szaglásnak, érintésnek, a látás a partner igen kis részletére koncentrálódik. 

 

A második zóna a személyes zóna, a beszéd itt még mindig viszonylag halk. A testhelyzettől 

függően a partner csaknem teljes alakját lehet látni, megfigyelni. Csökken a szaglás szerepe. 

 

A harmadik zóna a társasági (társadalmi) zóna. Normál hangvétel melletti beszélgetésekre 

van mód. Tovább csökken a szaglás szerepe, a partner teljes alakja látható, jól megfigyelhető. 

Hivatalos témák megbeszélésére, közlésekre, udvariassági beszélgetésekre alkalmas távolság.  

 

A negyedik, a nyilvános távolság. A hangos beszéd érthető. Általában nyilvános helyzetben, 

beszámoló, előadás megtartására alkalmas távolság. 

 

A tárgyalások leggyakrabban a személyes és a társasági zónában zajlanak. A kétszemélyes 

tárgyalásokhoz inkább a személyes távolság ad megfelelő terepet, míg a delegációknak a 

társasági távolság alkalmas. A csoportos tárgyalásoknál szintén biztosítani kell a többiekkel 

való kapcsolattartásra, információkhoz jutásra való egyenlő esélyt. Ennek lehetősége a kör 

alakban való elhelyezkedés, amely az adott helyzetben biztosítja a partnerséget. 

 

8) Az érintés, a bőr, mint kommunikációs csatorna 

 

Már említettük, hogy a szem a lélek tükre. Bőrünkről ezt nem szokás mondani, pedig a bőr is 

olyan szerv, amelyen a lélek lelepleződik. Az érintés talán az egyik leggazdagabb nem-

verbális kommunikáció. Gondoljunk csak az elpirulásra, elsápadásra, libabőrre, izzadásra, 

viszketésre, amelyek érzelmeink nyomán keletkezett feszültség, izgalom következményei. 

Alig akad testünknek más szerve, amely olyan gyorsan reagál a lelki megterhelésekre, mint a 

bőr. Mivel bőrünk közvetlen reagál az érzelmi változásokra, érthető, hogy igen nagy szerepe 

van a pszichés állapotunkról való jelzésekben. 

 

Az emberi kapcsolatokban az érintésnek sokkal nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk. 

Tapintással észleljük először a világot életünk legkorábbi szakaszában, ezért az érintésből 

származó ingerek feldolgozása megelőzi még a látásból származók feldolgozását is. Gyakran 

a legnyilvánvalóbb testnyelvi megnyilvánulás az érintés. Ha megérintjük valaki kezét, 

átkaroljuk a vállát, ez olyan jelentést hordozhat, amely lényegesen több mint a szavak tucatjai. 

Az ilyen érintésnek azonban a megfelelő pillanatban és kontextusban kell megjelennie, 

különben egészen más hatást vált ki, jelentése is más lesz. (Buda, 1986) 
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3.6.5. A verbális kommunikáció 

 

Az üzleti megbeszélés, üzleti tárgyalás, telefonálás, prezentáció a személyes üzleti 

kommunikáció legáltalánosabb és legfontosabb területei.  

 

3.6.5.1. A tárgyalás 

 

A következőkben a tárgyalás stratégiájáról és taktikájáról, valamint az üzleti tárgyalás 

folyamatáról írok rövid összefoglalást. A tárgyalási stratégia kialakításánál figyelembe kell 

vennünk, hogy üzleti partnereinkkel hosszú távú üzleti kapcsolatra törekszünk. Egy partner 

megszerzése és megtartása legalább olyan fontos a szervezet piaci stabilitásának kialakítása és 

biztosítása érdekében, mint a termék minősége, vagy a szerződések betartása. Ebből 

következik, hogy az üzleti tárgyalások alapstratégiája csak együttműködő stratégia lehet, 

amely természetesen tartalmazhat harcászati, versengő taktikai elemeket is. A tárgyalásokkal 

foglalkozó kutatások, vizsgálatok megállapították, hogy a legeredményesebb stratégiákat öt 

elv mentén lehet megvalósítani. 
 

A) A bizalom elve alapja kell, hogy legyen üzleti kapcsolatainknak. Tisztában kell 

lennünk azzal, hogy bármilyen garancia csak időleges jelleggel nyújthat segítséget. 

Hiába vannak megfelelő jogi biztosítékok, egy szerződésszegés esetén a jogi 

procedúra évekig elhúzódhat még tiszta helyzetben is. Ez adott pillanatban gyakorlati 

biztosítékot nem jelent. A bizalom elve azt jelenti, hogy a tárgyalás során olyan 

egyezségek kialakítására törekszünk, amelyek mindkét fél részére biztosítják az 

elégedettséget, azaz meglesz a felekben a teljesítésre való törekvés. 
 

B) Együttműködés elve azt jelenti, hogy semmilyen körülmények között nem szeghetem 

meg a megállapodást. Ha valamilyen okból ellehetetlenülök, akkor a partner 

megértésére támaszkodva közösen kell mindkettőnk számára elfogadható megoldást 

találnunk. Ez természetesen fordított esetben is igaz. Fenyegetőzéssel esetleg ki lehet 

erőszakolni egy ellehetetlenült állapotban is a teljesítést, de számítani lehet arra, hogy 

az adott partnert elveszítjük. Senki sem hajlandó hosszútávon kényszer hatása alatt 

dolgozni. 
 

C) A provokálhatóság elve kimondja, hogy abban az esetben, ha a partner valamilyen 

okból kárt okoz nekem, nem tartja be a szavát, akkor nekem is jogom van hasonló 

módon eljárni vele szemben. Egy felrúgott megállapodást nekem sem kell betartanom. 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy provokáljam a partnert, téves információk 

nyújtásával a megállapodás megszegésére kényszerítsem, csak azért, hogy 

hivatkozhassak erre olyan esetben, amikor valamiért nehezemre esik a teljesítés. 

Vigyázni kell arra, hogy ezek a játszmák ne jelentsék a kapcsolat megromlását, ne 

vezessenek piaci háborúhoz. 
 

D) A megbocsátás elve leszögezi, hogy egy esetleges „félresiklás” miatt ne szakítsam 

meg a kapcsolatot, ha kialakul az együttműködés lehetősége és a partner ezt felajánlja, 

akkor érdemes ezen az úton együtt dolgozni. 
 

E) A kiszámíthatóság elve egy kölcsönös biztonságot jelent. Ez a kiszámíthatóság 

vonatkozik arra is, ha a partner betartja az egyezségeket, akkor én is ezt fogom tenni, 

de azt is tartalmazza, hogy ha ő felrúgja a megállapodást, akkor azonnal megtorlom 

ezt a lépését. Azonban jelzem azt is, hogy az együttműködő, kooperatív egyezségek 
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mentén szeretném kapcsolatunkat folytatni és fejleszteni. Természetesen léteznek 

piaclerabló, versengő stratégiák is. Tudnunk kell azonban, hogy az adott pillanatban az 

üzleti haszon maximalizálása, az erőfölény alkalmazása a partnereket hasonló 

ellenséges stratégiákra inspirálja, és lehet, hogy többen, mint közös ellenség ellen 

összefognak, ilyen módon többszörös gazdasági hátrány elszenvedésére kényszerítve a 

versengő stratégiát alkalmazó céget. 
 

Az előzőekből kitűnik, hogy nem egy naiv, állandóan alkalmazkodó, kiszolgáltatott helyzetbe 

kerülő üzleti stratégiát kell érteni az együttműködésen, hanem egy olyan önérvényesítő és 

emellett a partnerek érdekeit is figyelembe vevő kooperatív magatartást, amely lehetővé teszi 

a mind hatékonyabb együttműködést. Minden tárgyalásnál figyelembe kell vennünk három 

döntő tényezőt, amelyek alapvetően, mint erőforrások vannak jelen: a hatalom (befolyásoló 

erő), az idő, az információ. (Blahó, 2003) 

 

E három tényezővel való megfelelő összhang eredményessé teheti tárgyalói munkánkat. 

A tárgyalás menetét, folyamatát sokféle szempontból elemezték már a kutatók. Több modell 

is létezik, azonban mindegyik megegyezik abban, hogy az előkészítés, az interakció és az 

utógondozás azok a lépések, amelyeket végig kell járnunk. A következőkben egy nyolcfázisú 

tárgyalási modellen mutatjuk be a tárgyalás folyamatát, az egyes lépéseknél utalva a 

kívánatos, a lehetséges és a nem ajánlott taktikai elemekre. A tárgyalás folyamata 

meghatározza azt a gondolatmenetet is, amellyel e feladathoz közelíthetünk. A folyamatot 3 

nagy részre (ezeket római számok jelzik) és összesen 8 lépésre tagoltuk, amely a tárgyalás 8 

fázisát jelöli (arab számokkal). (Barlai, 2000) 

 

A tárgyalás folyamata (Nyolcfázisú modell) 

 

I. Előkészület 
 

1. Tervezés, átgondolás 

 

Lépései: - információgyűjtés, szelektálás, rendezés 

  - tárgyalási célok megfogalmazása 

   - lehetőségek (maximum) 

   - korlátok (minimum 

   - kiút 

  - bemutatás, prezentáció tervezése 

  - szükséges eszközök, anyagok előkészítése 

Módszerei: - elemzés 

  - vázlatolás 

  - prezentáció összeállítás 

Megközelítési mód: 

  - logikai 

  - racionális 
 

Az első lépés az átgondolás szakasza. Az egyik legfontosabb gondolati játszma, hogy 

meghatározzuk a célokat, mégpedig három szinten. Először azt, hogy reálisan mi az a 

maximális cél, amit kitűzhetünk. Itt jegyzem meg, hogy az üzleti döntések sok szempontúak, 

nem jó és rossz közötti választást jelentenek, hanem a különböző alternatívák számtalan 

lehetőségéből azt kell kiválasztani, ahol az előnyök és hátrányok halmaza számunkra a 

legkedvezőbb, de a partner számára is legalább elfogadható. Fontos, hogy a partner is azt 

gondolja, hogy megfelelő üzletet kötött, elégedett legyen a tárgyalás eredményével. 
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Másodszor azt kell meghatározni, hogy mi az a legrosszabb alternatíva, amit még elfogadok. 

Ha én vagyok az eladó, és úgy határozok, hogy a termék legalacsonyabb ára − azonos egyéb 

feltételek mellett − 9.365 Ft, akkor ez azt jelenti, hogy 9.364 Ft-ért nem adom oda. A 

harmadik szint a „kiút” azt jelenti, hogy olyan esetben, amikor nem tudunk megegyezni, is 

biztosítani kell a barátságos légkört, olyan módon váljunk el a tárgyalás végén, hogy bármikor 

örömmel üljünk le egy másik tárgyaláson. Ezt leírni könnyű, de megvalósítani nagyon nehéz. 

Képzeljünk el egy olyan szituációt, ahol két nap alatt 20−22 órát tárgyalunk, érvelünk, 

„küzdünk”, és a végén az eredmény az eredménytelenség. Ebben a helyzetben kell 

megtartanunk higgadtságunkat, nyugalmunkat és humorérzékünket. De fontos, hiszen kár 

bezárni egy ajtót, amin máskor esetleg átmehetnénk. 

 

2. Ráhangolódás 

 

Lépései: - lazítás (jó, ha tudunk valamilyen relaxációs technikát) 

  - zavartalanság biztosítása (ne kapcsoljanak telefont, stb.) 

 - pozitív beállítódás, empátia (beleélni magam a partner és a közös siker 

helyzetébe) 

  - koncentrálás 

  - helyszínfelmérés (ha lehet igazi „terepszemle”) 

  - előzetes benyomások értékelése 

Módszerei: - koncentráció 

  - észlelés, megfigyelés 

Megközelítési mód: 

  - logikai 

  - intuíció 
 

A második lépésből két elemet emelünk ki. Az első a pozitív beállítódás, empátia. Ez 

önmagában két, de egymással összetartozó elemet jelent. Fontos, hogy egy tárgyalásnak úgy 

kezdjek neki, hogy a siker lehetőségét „elővételezzem”, azaz a siker reményében. Ennek 

érdekében, azonban végig kell gondolnom a partner fejével is azt, hogy számára mi a siker 

ebben a helyzetben. Meg kell találnunk a közös célokat, érdekeket, siker-elemeket ahhoz, 

hogy valóban eredményes legyen a tárgyalás. A második fontos elem, a helyszín 

rendezettsége és zavartalansága. Célszerű biztosítani a partner számára a komfort érzést. Ez 

egyrészt a fizikai környezet megfelelő voltát jelenti (rend, tisztaság, nyugalom, stb.), másrészt 

pedig a „lelki egyensúlyát”. Ez utóbbit úgy tudom biztosítani, ha viselkedésemmel azt 

üzenem, hogy fontos, hogy csak vele foglalkozom, érdekel, amit mond, azaz teljesen rá 

figyelek. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha előre odakészítettem minden szükséges 

dolgot (anyag, ismertető, minta, stb.) és biztosítom a zavartalanságot, az esetleges zavaró 

tényezőket (telefon, munkatárs, főnök, stb.) előre kitiltom. 

 

II. Interakció 
 

3. Légkörteremtés 

 

Lépései: - első benyomások szerzése (az előzetes benyomások megerősítése vagy 

elvetése) 

  - első benyomások keltése (lehetőség szerint pozitív legyen) 

  - köszöntés, bemutatkozás, hellyel kínálás, stb. 

  - megjelenés, saját image megvalósítása 

- ismerkedés (semleges téma, egymásra hangolódás) 

  - pozitív kapcsolat kiépítése 
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Módszerei: - észlelés 

  - illemtan 

  - testbeszéd, benyomáskeltés 

  - pozitív asszociációs lánc kialakítása 

Megközelítési mód: 

  - racionális 

  - emocionális 

 

Kiemelni talán a pozitív asszociációs lánc kialakítását érdemes. Előítéletes az emberek 

gondolkodásmódja. Ha azt látja a vendég, hogy rendezett körülmények között, felkészülten 

várjuk, udvariasan, közvetlen módon bánunk vele, akkor ebből azt a következtetést vonja le − 

akár igaz, akár nem −, hogy felkészült, hozzáértő partnerrel fog tárgyalni. 

 

4. Bizalomkeltés, igény és szükséglet felmérése 

 

Lépései: - bizalom kiépítése személyünk és cégünk iránt 

  - bizalom kialakítása a termék, szolgáltatás iránt 

  - az igények, szükségletek feltárása 

  - a reális lehetőségek körülhatárolása 

Módszerei: - demonstráció és reakció kiváltás 

  - figyelmes figyelés 

  - tényszerű és rávezető kérdezés 

Megközelítési mód: 

  - empátia 

  - racionális 

  - logikai 

A bizalom minden üzlet alapköve. Lényeges, hogy hiteles kommunikációval, a partnerre 

figyeléssel rövid idő alatt kialakítsuk a bizalmat személyünk iránt. Ez szintén egy pozitív 

asszociációt indíthat el ügyfelünkben. Ha nem tudok megbízni valakiben, akkor a cége, 

terméke iránti bizalom is megkérdőjeleződik. 

 

5. Aktív ráhatás 

 

Lépései: - azonosulás a célokkal, a cégekkel 

  - azonosulás a termékkel, szolgáltatással 

  - érvelés 

  - meggyőzés 

  - ajánlattétel, alku 

Módszerei: - szükséglet és haszon orientált érvelés  

  - retorika 

  - kérdezési technikák 

  - ellenérvek leépítése, átalakítása 

  - irányított párbeszéd 

Megközelítési mód: 

  - racionális és emocionális dinamikusan együtt 

Az érvelés, a meggyőzés folyamata olyan, mint amikor a kötéltáncos a magasban sétál. Ha túl 

direktek vagyunk, elriasztjuk a partnert, védekezni fog. Ha túl indirektek, akkor nincs kellő 

hatásunk az eseményekre. Megfelelő arányokat megfelelő technikák alkalmazásával lehet 

elérni. Gondoljunk csak a kérdezési technikákra (nyitott, zárt, rávezető, elkerülő kérdések) 

vagy a hatékony érvelés szabályaira, de ide érthetjük az ellenkezés nélküli ellentmondást, az 
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ellenérvek átalakítását is. A módszerek alkalmazása tudatos kell, hogy legyen, de nem 

görcsös. Ha a partner mondanivalójára koncentrálunk és célnak a közös elégedettségen 

alapuló megállapodást tekintjük, akkor nem fogunk fölöslegesen taktikázni, manőverezni, 

hanem nyíltan, könnyedén, nem utolsó sorban hasznosan tudjuk alkalmazni az ismert 

módszereket. 

 

6. Elfogadtatás, döntés, megegyezés 

 

Lépései: - összefoglalás 

  - döntésre késztetés, döntés 

  - megállapodás rögzítése 

  - fellazítás 

Módszerei: - rövid állítások 

  - átismétlő kérdések 

  - azonosságok hangsúlyozása 

Megközelítési mód: 

  - racionális 

  - humoros 

 

Az összefoglalás döntő fontosságú elem lehet a tárgyalásnak, ezért itt mi irányítsunk. Az 

összegzésnek rövidnek, frappánsnak kell lennie, azonban minden elhangzott véleményt - még 

az ellenérveket is - tartalmaznia kell. Ha kihagyunk valamilyen ellenérvet, bizalmatlanságot 

generálunk, a partner azt gondolhatja, hogy be akarjuk csapni. Az összefoglaló tartalmában 

teljes mértékig legyen korrekt, tényszerű. A tények felsorolása, egymáshoz való viszonya és a 

hangsúlyok elhelyezése azonban lényegesen befolyásolhatja a tárgyalás végső kimenetelét. 

Ezt a lehetőséget ne engedjük ki a kezünkből. 

 

7. Lezárás, befejezés 

 

Lépései: - utolsó kedvező impressziók 

  - semleges téma 

  - barátságos légkör, „nyitva hagyni a kaput”,  

  - elbúcsúzás 

Módszerei: - társalgás 

  - élénkebb testbeszéd 

Megközelítési mód: 

  - „emlékhagyóan” racionális 

 

A hetedik lépés a hosszú, jó üzleti, partneri kapcsolat építése, ápolása is egyben. 

 

III. Utógondozás 

 

8. Értékelés, státuszelemzés 

 

Lépései: - a tárgyalás menetének, eredményének elemzése 

  - pozicionálás 

  - az elért helyzet megítélése 

  - szükséges jelentések, dokumentumok, emlékeztetők elkészítése 

  - ígéretek teljesítése 

  - felkészülés a következőre 
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Módszerei: - elemzési technikák 

  - emlékeztető készítése 

  - újabb adatok rögzítése 

Megközelítési mód: 

  - logikai 

  - racionális 

 

Az utolsó lépés szisztematikus végrehajtása alapozza meg a későbbi tárgyalások sikerét. A 

tárgyalás folyamán sokszor ígérünk meg kisebb dolgokat (mintát, tájékoztatót, ajánlatot, stb.). 

Személyes felelősségünk abból áll, hogy az ígért dolog ténylegesen eljusson a partnerhez. Ne 

csak addig törődjünk ezzel a kérdéssel, amíg ki nem adjuk az utasítást valakinek, hogy küldje 

el az anyagot. Le is kell ellenőriznünk, hogy ez valóban megtörtént. Tudomásul kell vennünk, 

hogy itt nem „eljárás kötelem” amit vállaltunk, hanem „eredmény kötelem”. Az „én-arcunkat” 

veszítjük el, ha valamiért mégsem jutott el az ígért dolog ügyfelünkhöz. Személyesen mi 

maradtunk hazugságban, hiába is magyarázzuk meg az okot, az csak mentegetőzés lesz. A 

tárgyalási folyamat lépései és a kiegészítő magyarázatok talán rávilágítanak arra, hogy az 

üzleti kommunikáció egyik legösszetettebb és legjelentősebb területe a tárgyalás. (Dawson, 

1999) 

 

3.6.5.2. A prezentáció 

 

A prezentáció kulcsa a felkészülés. A felkészülés sokrétű tevékenységet igényel. Ezek közül a 

legfontosabb annak eldöntése, hogy mi a prezentáció alapvető célja. Ha sikerül a célt 

meghatározni, akkor a megvalósításhoz legalkalmasabb eszköz megkeresése már viszonylag 

egyszerűbb feladat. A cél felismerése sok esetben nem egyszerű. Hibás célmeghatározás 

viszont szükségszerűen a nem megfelelő eszközök kiválasztásával jár. 

 

A prezentáció céljának meghatározása mellett ugyanolyan fontosságú annak eldöntése, 

elegendő információ, tudás, tapasztalat, ismeret van-e a birtokunkban ahhoz, hogy másoknak 

az adott témában hiteles prezentációt tartsunk? Ha a cél már egyértelmű, s bizonyosan jogunk 

van a prezentációhoz, akkor továbbléphetünk a felkészülés további tennivalóira. Ezek az 

alábbiak: Kikből áll a hallgatóság? Cégen belüliek, cégen kívüliek, életkor, foglalkozás, kor 

és nembeli összetétel, létszám, hangulati tényezők, várható ellenállás, vagy ellenvélemény. 

Milyen a helyszín? A terem elrendezése, székek, asztalok, világítás, szellőzés, audiovizuális 

eszközök, hangosítás, segédanyagok elhelyezhetősége. 

 

Milyen prezentációs anyagokat használunk? Segédanyagok, kiosztandó anyagok, a 

prezentáció vázlata. 

A fenti felsorolásból ki kell emelni az audiovizuális eszközök kiválasztását. A prezentáció 

céljának leginkább megfelelő audiovizuális eszközt kell kiválasztanunk, és ennek megfelelően 

előkészíteni a szükséges anyagokat. A felkészülés során két kérdést kell feltennünk 

magunknak: 

1) A prezentációm célját segítené-e itt egy audiovizuális eszköz? 

2) Melyik eszköz lenne itt a leghatékonyabb a hallgatóságom szemszögéből nézve? 

Mint látható az első kérdésfeltevés a prezentáció céljából indul ki. Amennyiben erre a 

kérdésre pozitív válaszunk van, akkor viszont már előtérbe kerülnek a résztvevők. Mi az, ami 

számunkra a legmegfelelőbb lenne? 

 

További fontos tényező a sikerbe vetett hit, a pozitív ráhangolódás hatalmas tartalékokat 

szabadít fel az emberekben. Sokszor éppen ez szükséges a győzelemhez. Hasonló a helyzet a 
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prezentációk esetben is. A lelkesedéssel, ráhangolódással megtartott prezentáció nagy 

valószínűséggel sikeres, eredményes lesz. A ráhangolódásnak van egy, a prezentációt 

közvetlenül megelőző fázisa, és egy korábbi, időben és térben hosszabb szakasza. A kettőnek 

megfelelő harmóniában kell lennie egymással. 

 

A prezentációk, előadások megnyitása nincs feltétlenül szoros kapcsolatban a mondanivalónk 

lényegi tartalmával. Alapvető célja a hallgatóság figyelmének magunkra irányítása. Célszerű 

tehát a prezentációtól, előadástól teljesen függetlenül kezelni a megnyitást. A megnyitás 

igényli a legtöbb kreativitást, hiszen rendkívül rövid idő áll rendelkezésünkre a figyelem 

felkeltésére. Ugyanakkor talán itt van leginkább lehetőségünk, egyéniségünk érvényre 

juttatására. Megtervezésekor különös jelentősége van a hallgatóság pontos ismeretének. 

Kortól, nemtől, képzettségtől, általános hangulati jellemzőktől függően más és más megnyitás 

lehet hatásos. A gondosan megtervezett, a résztvevők igényeihez igazított megnyitás kedvező 

fogadtatása révén azonnal jó benyomást kelt a hallgatóságban. 

 

Ahogy azt már hangsúlyoztuk, az audiovizuális szemléltető eszközök használatának nagyon 

sok előnye van: színesebbé, érthetőbbé teszik a prezentációt, jegyzetként is szolgálnak, segítik 

a meggyőzést, vizuális élményt adnak. Az alkalmazandó eszközök kiválasztását 

mindenekelőtt a prezentáció célja határozza meg. Azt kell először vizsgálnunk, hogy a cél 

elérését milyen eszközök alkalmazásával tudjuk leghatékonyabban segíteni. A tréningen 

tárgyalt, leggyakrabban alkalmazott eszközök előnyeivel a továbbiakban részletesen 

foglalkozunk. Természetesen az eszközök kiválasztása függhet egyéb tényezőktől is. 

Résztvevőjük számától, terem nagyságától, elrendezésétől, világításától stb. Sok prezentációra 

alkalmas helyen ezek az eszközök a terem berendezési tárgyaiként szerepelnek. A felkészülés 

során tehát ezeket a szempontokat figyelembe véve kell kiválasztanunk a legmegfelelőbbet, 

vagy legmegfelelőbbeket. Itt most csak egy eszköz használatát elemezzük. 

Az egyik legjobban használható, és legegyszerűbb vizuális segédeszköz a flip-chart. 

Lényegében az iskolákban megszokott táblák funkcióját vette át, azzal szemben azonban 

nagyon sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A flip-chart használatakor tisztában kell 

lennünk előnyeivel, hátrányaival más vizuális segédeszközökkel szemben, és természetesen 

ismernünk kell a használatára vonatkozó szabályokat. A flip-chart használata során 

különleges technikákat is kidolgozhatunk magunknak, amivel egyedivé, hatásosabbá tehetjük 

prezentációinkat. Használata mellett szól, hogy nincs szükség törlésre, korábbi oldalak 

egyszerűen elővehetők, az ábrák, szövegek előre elkészíthetők, hordozható, mozgékony. A 

hátrányos tulajdonságok ismerete legalább ennyire fontos, hogy azokra megfelelően fel 

tudjunk készülni. A flip-chart méretéből, és a jó láthatóság szempontjából elengedhetetlen 

betű és ábraméretek miatt egyetlen lapra csak viszonylag egyszerű ábrák és rövid szövegek 

írhatók fel, így a bonyolult ábrák bemutatása nehéz. Figyelni kell a minimális betűnagyságra, 

hogy minden résztvevő számára olvasható legyen. Mivel nem törölhető, nem lehet hibázni és 

fokozott figyelmet kell fordítani a helyesírásra. A flip-chart használata speciális írás és 

rajzkészséget igényel.  

Alkalmazzunk prezentációink során színes filctollakat. Ezek használata ugyanis megszünteti 

az egyhangúságot. Vizuális anyagunk áttekinthetőbbé válik. A színek kiemelésekre, 

funkcionális, értelmi, fontossági elkülönítésekre is felhasználhatók. Egy oldalon azonban 3 

színnél többet ne használjunk, mert az már zavaróvá válik. Ha ki akarjuk használni a flip-

chart előnyeit, akkor annak helye az előadó mellett, kissé mögötte, az író kézzel ellentétes 

oldalon van. Az előadó a hallgatóság felé fordulva áll, ekkor ugyanis egy negyed, vagy fél 

fordulattal írni tud a flip-chartra. Az írásnál ez egyik legfontosabb dolog, hogy testünkkel ne 

takarjuk el a papírt. Lehetőség szerint jól látható legyen, amit írunk, vagy rajzoltunk. Mikor a 
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hallgatóság látja, amit csinálunk, akkor oda fog figyelni. Amennyiben nem, akkor viszont a 

figyelmüket egyéb dolgok fogják lekötni. Lehetőség szerint írjunk nyomtatott betűkkel! 

A lapozás műveletének szinte észrevétlennek kell lennie. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, 

az egyik legfontosabb szabály a lapozás irányának elhatározása. Ennek a papír viszonylagos 

áttetszősége ad jelentőséget. Amikor előre elkészített ábrákat használunk a prezentációnk 

során, akkor a teljes anyagot fordított sorrendben kell feltennünk a flip-chartra, és ilyenkor 

hátulról előre kell lapoznunk, ellenkező esetben a következő ábra részben láthatóvá válik, 

mielőtt bemutatnánk. A lapozás során ügyeljünk a gyűrődésmentességre. A meggyűrődött lap 

kellemetlen másodperceket tud okozni. Ezért lehetőleg saját papírt használjunk, amelyiknek a 

lapozhatóságát már kitapasztaltuk. Amikor a flip-charton lévő ábrára, vagy szövege 

hivatkozunk, ne fordulunk a tábla felé. Csak kézzel mutassunk a megfelelő helyre. Mi 

pontosan tudjuk, mi hol van. Nekünk nem kell ezért oda nézni. Erre az időre se veszítsük el a 

szemkontaktust hallgatóságunkkal. (Deák, 2003) 

 

3.6.5.3. A telefonálás 
 

Talán egyetlen modern kommunikációs eszköz sem tud kiváltani olyan sokféle reakciót, mint 

a telefon csörgése. Az egyik ember örül, hogy egy unalmasabb napját megszakítja a 

telefoncsörgés, a másik pedig mérgelődni kezd, hogy megzavarják napi teendőiben. Azt 

viszont nagyon nehezen bírjuk ki, hogy ne emeljük fel a kagylót. Hátha mégis fontos a hívás. 

Ha tehát mégis felvesszük a kagylót, vajon kötelességünk-e akkor is beszélgetni az illetővel, 

ha az adott szituáció, helyzet vagy időpont alkalmatlan számunkra. Az indok közlése nélkül 

nyugodtan megkérhetjük, hogy hívjon később. 
 

Ha telefonon keresztül kívánunk kapcsolatot létesíteni a másik féllel, akkor az alábbi 

alapelveket célszerű figyelembe venni: 

1. Csak akusztikailag, tehát a hangunkkal dolgozhatunk. A hang, a szavak, a hangzás, a 

hanglejtés megválasztásával pontosan azt kell kifejeznünk, amit gondolunk. 

Hogyan cseng a hangunk? Milyen modulációs lehetőségeink vannak? 

2. A telefonon történő megbeszélés során néhány másodperc alatt kell elérnünk azt, amire a 

közvetlen élő beszédben percek állnak rendelkezésünkre. Milyen gyorsan tudunk reagálni? 

3. Technikai szempontból a telefonon folytatott megbeszélés annyival egyszerűbb, hogy 

minden további nélkül használhatunk jegyzeteket, emlékeztető cédulákat. 

4. Segíteni kell partnerünket abban, hogy el tudja képzelni, hogy az adott dologban mi a 

számára kedvező. Használjunk képszerű, könnyen megjegyezhető kifejezéseket. Milyen 

képszerű kifejezéseket tudunk használni? 

Figyelem! Már a mosoly is „hallható” a telefonban. Annál inkább a hang, a hangszín és a 

hanglejtés. Ha a hangunkkal kellemes légkört teremtünk, bevonjuk a másik felet a 

beszélgetésbe. A tartalom közlésénél megkülönböztetünk: 

 aktuális közlést: Hangunkat kicsit felemeljük. Ezzel a hangfekvéssel tudjuk 

legeredményesebben ráirányítani a figyelmet az adott dologra. 

 egyenletes, képszerű információközlést: Az információadás közben, ha képszerű 

kifejezéseket használunk, tarthatjuk egyenletesen a hangfekvést, hiszen a kifejezésmóddal 

hatunk az ügyfélre. 

 konkrét dolgok, tények közlését: Lefelé irányuló hangfekvést akkor célszerű alkalmaznunk, 

amikor konkrét tényszerű dolgokban megállapodunk. Panaszok és kifogások esetén is 

hatékony, a mély, sötét hang megnyugtatja a telefonáló partnert. (Altmann, 1997) 
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3.6.6. A társas érintkezés alapvető illemszabályai 

 

A jó megjelenés, és az illemtan általános szabályainak betartása rendkívül fontos a sikeres 

kommunikáció érdekében. Ha az első benyomás pozitív, az már fél siker. Az első benyomás 

megszerzésére soha nem kapunk másodszor lehetőséget. Az első benyomás meghatározó, 

döntő; ez határozza meg az egész későbbi kapcsolat jellegét. Az első benyomás 

megszerzésére 15-20 másodperc áll rendelkezésünkre. Ezt pszichológusok kísérletei 

bizonyítják. Ennyi idő alatt dől el ugyanis egy idegent meglátva, hogy milyen érzéseket alakít 

ki önmagában az illetőről, milyen benyomása lesz róla. Ugyanígy mi is ennyi idő alatt 

érezzük új partnerünket, üzletfelünket, kollégánkat szimpatikusnak vagy ellenkezőleg, 

antipatikusnak. Mivel az első benyomás nagyon fontos, döntő jelentőségű, ezért egyáltalán 

nem mindegy, milyen benyomást keltünk. Az előzőekben említettük, hogy a viselkedést mely 

tényezők határozzák meg. Ebből most a társadalmi, kulturális korlátokat tárgyaljuk 

részletesebben.  

Társadalmi, kulturális korlátok az emberi viselkedést korlátozó tényezők, amelyek a társas 

érintkezésre vonatkoznak. 

Törvény: akaratunktól függetlenül szankcionálnak adott viselkedéseket, akár erőszak 

árán is.  

Erkölcs:  társadalmilag meghatározott, általában szokásjogon alapuló tilalmak bizonyos 

viselkedésekre, valamint elvárt viselkedésminták bizonyos helyzetekben.  

Általában bizonyos szűkebb pl. szakmai csoportokra etikai szabályok 

formájában írásban is megjelenik. Áthágása társadalmi kirekesztettséget 

jelenthet bizonyos környezetben. 

Illem:  mindenkitől elvárt viselkedésformák együttese, szokásokon alapszik, általában 

a társas érintkezés szabályrendszere, erősen kultúrafüggő. Az üzleti életben a 

társadalmi viselkedési szabályok különösen jelentősek az alábbi területeken: 

- köszönés, bemutatkozás, névjegy, viselkedés nyilvános helyen, 

- utazás, gépkocsi-használat, ültetés, 

- telefonhasználat, 

- viselkedés hivatalos helyen, 

- beszélgetés, tüsszentés, ásítás, köhögés, dohányzás, 

- pontosság, megjelenés, öltözködés, ajándék, virág, borravaló, étkezések. 

 

E szabályok betartása a vezetőre nézve kötelező érvényű, és egyben a minta értékű a 

beosztottak számára. (Sille, 1994, valamint Ottlik, 1994, 1995, 1996)) 

 

3.6.6.1. A pontosság 

 

Egy régi mondás szerint a pontosság a királyok udvariassága. Bizonyára mindenki átélte már, 

milyen kellemetlen a várakozás. Idegeskedést, mérgelődést, dühöt, aggodalmat és szorongást 

okozhat. Aki várakozásra kényszerül a körülményektől függően a jókedvtől a pánikig minden 

hangulatot átélhet. Az elkésés bizonyos esetekben elkerülhetetlen (pl.: közlekedési dugók). 

Ezért ha már indulás előtt sejtjük, hogy elkésünk, szóljunk oda telefonon, ha mód van rá, 

útközben is telefonálhatunk. Ha késünk minden esetben kérjünk elnézést attól, akit 

megvárakoztattunk. Az idő nagyon értékes, többet ér, mint a pénz! A pénzt lehet pótolni, az 

elveszett időt sohasem. Tárgyalásra, megbeszélésre pontosan kell érkezni. Fogadásra, 

étkezési meghívásra lehet a kitűzött időponttól eltérni. 
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3.6.6.2. A bemutatkozás 

 

Ha hivatalos tárgyalásra, megbeszélésre megyünk, kopogás után, a szobába belépve, 

köszönünk, bemutatkozunk és megmondjuk, hogy kit keresünk. Az előzőekben már volt szó a 

kézfogásról. Most az ehhez tartozó egyéb szabályokat vesszük sorra. A bemutatással, 

bemutatkozással kapcsolatos illemszabályok nem egyértelműek. Egy régebbi illemkódexet 

idézve: „a bemutatás és az ismeretségek létrehozása két különböző dolog”, a társadalmi 

ranglétra függvénye, társas összejövetelek esetében nem kötelez, csak egyenrangúakat kell 

egymással megismertetni, a bemutatásnál különbséget kell tenni urak és hölgyek, fiatalok és 

idősek, valamint egyedülálló és férjes hölgyek, a társadalmi ranglétra nem azonos fokain 

elhelyezkedő hölgyek között. Ha bemutatkozunk az a vezeték és az utónévvel együtt 

történjen. Ha lehet, ne egyszerre mondjuk, mert így csak a sajátunkra figyelünk. Legyünk 

udvariasak és várjuk meg, amíg partnerünk kimondja a nevét. Férjes hölgyeknél célszerű az 

X.Y.-né mellé egy keresztnevet is mondani, hogy meg tudjuk őt szólítani. 

A bemutatás mindig harmadik személy által történik. Itt a következő szabályok érvényesek. 

Mindig a fiatalt mutassuk be az idősebbnek, a férfit a nőnek, az alacsonyabb beosztásút a 

magasabb rangúnak. Még nem ment ki a divatból a kézcsók. Itt a férfiaknak ügyelni kell arra, 

hogy ez csak egy jelképes dolog, nem szabad a szájat a kézhez érinteni. Az idősebbek 

előszeretettel használják a „baráti üdvözletem a feleségének kifejezést, ez csak egy barátságos 

formula minden mögöttes tartalom nélkül. 

 

3.6.6.3. A köszönés 

 

A köszönés általában az ismerősök közti kapcsolatfelvételt jelenti és régebben csak annak volt 

szokás köszönni, akit bemutattak. A köszönés azonban idegenek között is szolgálhatja a 

kapcsolat felvételét és ez által lehetőséget adhat az összeismerkedéshez. Általános 

szabályként alkalmazhatjuk, hogy az köszönjön először, aki előbb látja meg a másikat. 

Mindig a napszaknak megfelelően, ebből nem lehet baj. Elköszönéskor viszont kimondottan 

udvariatlan ezt a formulát használni. Akkor a „viszontlátásra” a megfelelő.  

 

3.6.6.4. A dohányzás 

 

A viselkedési formáknak egyetlen más területét sem terheli az egyik részről annyi 

intolerancia, a másik részről pedig annyi tapintatlanság, mint a dohányzást. A nem 

dohányosok az egészségükért aggónak a dohányosok diszkriminációt emlegetnek. Egy 

azonban biztos, a dohányosok nagymértékben veszélyeztetik saját és a passzív dohányosok 

egészségét. Összejövetelen, társaságban a dohányosok mindig kérjenek engedélyt a 

rágyújtásra. Ha ez láthatólag zavarja a beszélgető társát, ne gyújtson rá! Az új törvény szerint 

a hivatalos helyeken, irodákban, közintézményekben, oktatási intézményekben ma már csak a 

kijelölt helyeken szabad rágyújtani. Étkezésnél kimondottan udvariatlanság a nemdohányzó 

„orra alá” fújni a füstöt. Helyiségbe, irodába sose lépjünk be égő cigarettával! Hosszabb 

értekezletek esetén illik szünetet tartani a dohányosok kedvéért. Szerencsére azonban sok az 

olyan dohányos, aki másokra való tekintettel képes lemondani néhány órára a szenvedélyéről. 

A hamutartó csak a hamu összegyűjtését szolgálja. Papírdarabkákat, gyümölcsmagot, 

rágógumit nem szabad beletenni. 
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3.6.6.5. Az öltözködés 

 

Az öltözködésről és a divatról külön könyvet is lehetne írni, mint ahogy ezt számos divattal 

foglalkozó szakember meg is teszi. Az első és legfontosabb alapszabály, hogy ne öltözzünk 

jobban és rosszabbul, mint azt a társadalmi helyzetünk megköveteli, illetve ahogy anyagi 

helyzetünk megengedi. Szükség nélkül ne öltözzünk túl díszesen, vagy túl drágán. De 

legyünk mindig tiszták, ápoltak. Rosszul érezhetjük magunkat egy társaságban, ha túlságosan 

„alul” vagy „felül” öltözzük a többieket. Sohase kövessük a szélsőséges divatot, 

(egyéniségünket ne ezzel hangsúlyozzuk) hanem egy szolid, mérsékelt, talán úgy is 

mondhatnánk: hagyományos öltözködés a legcélszerűbb és biztonságosabb. Hölgyeknek a 

kosztüm vagy a szoknya, blúz, blézer, hozzáillő harisnyával és cipővel. Férfiaknak pedig 

öltöny és nyakkendő. A vállalati szokásokat tartsuk be, adott esetben alkalmazkodjunk 

vendégünk szokásaihoz, kulturális elvárásaihoz. 

 

3.6.6.6. Étkezések, ebéd- és vacsorameghívások 

 

Az étterembe általában a férfi lép be először. Nem jelent rossz modort, ha megengedjük, hogy 

a hölgyről a kabátot a pincér segítse le, illetve távozáskor fel. Az ételt a pincértől mindig a 

vendéglátó fél rendeli meg, akkor is, ha az illető hölgy. A számlát is mindig a megrendelő, 

vendéglátó rendezi, ha lehet, intézze diszkréten. A borravaló mértéke az európai országokban 

általában 10% körül van. Ha a kiszolgálás az átlagosnál is figyelmesebb a borravaló összege 

emelkedhet. Az a szokás, hogy az egy asztalnál ülők csak akkor kezdenek enni, amikor 

mindenki megkapta a részét. Hideg ételek esetében ez nem okoz problémát. De ha a meleg 

ételek felszolgálásánál előre látható, hogy a kiszolgálás elhúzódása miatt az ételek kihűlnek, 

helyes, ha a még várakozók felkérik a többieket, hogy lássanak hozzá az evéshez. Hogy 

melyik fogáshoz melyik evőeszköz tartozik, a legegyszerűbb alapelvet kövessük, az étkezést 

kezdjük a legkülső evőeszközzel és minden további fogáshoz használjuk a soron következőt. 

Az egyszer már használt evőeszköznek nem szabad az asztalterítővel érintkezniük, mert foltot 

okozhatnak. Étkezés közben a kést és a villát csak akkor tesszük le a tányérra, ha inni 

szeretnénk. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy melyik italhoz melyik poharat kell 

használni, bízzuk a pincérre. A nyeles poharakat a nyelüknél kell megfogni. Ha a pohárnak 

nincs nyele az alsó harmadánál, de legfeljebb a fele magasságában fogjuk meg. Étkezés után, 

ha papírszalvétát kaptunk, azt használat után tegyük összegyűrve a tányérra, ha viszont 

asztalkendőnk volt, lazán összehajtogatva tegyük le balról a tányér mellé.  

 

3.6.6.7. Az ajándékozás 

 

Homérosz így fogalmazott: „Az ajándék kedves, ha kevés is...”. Ma ezt úgy mondanánk, hogy 

nem az ajándék értéke a fontos, hanem a szándék, amellyel adják. Az ajándékhoz gondolat, 

türelem és idő szükséges. Ez utóbbiból ebben a rohanó világban elég kevés van. Sokan úgy 

gondolják, pénzzel lehet pótolni. Pedig az ajándékozás lényege a figyelmesség, odafigyelni a 

másik igényére, kívánságára. Az ajándékokról az árcédulát távolítsuk el és a blokkot se 

hagyjuk a csomagban. Ajándékot továbbajándékozni illetlenség, ha mégis kiderül, nagyon 

kellemetlen lehet. A virág az egyetlen ajándék, amelyet mindig és minden körülmények 

között illik adni és illik elfogadni. A virágot úgy illik átnyújtani, hogy előtte levesszük róla a 

papírt. Ha celofánban, vagy átlátszó műanyag dobozban van, ezzel együtt adjuk át. A kapott 

virágot a megajándékozott tegye azonnal vízbe. Tíz szál alatt páratlan számú szálból álló 

csokor a mutatós, tíz felett lehet páros is. A virágot mindig bal kézzel nyújtjuk át. Cserepes 

virágot csakis személyesen illik átadni. A terített asztal kellemes dísze a jól megválasztott 

virág. (Dunckel, 1994) 
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4. A szervezeti hírnév, reputáció hatáskapcsolatai, a PR tevékenység 
 

SJÖBERG
15

 A „globális falu már itt van” című előadásában a következő hírnév-összetevőket 

állapítja meg: CSR,
16

 pénzügyi eredmények, a CEO hírneve, innováció, minőség, befektetői 

kapcsolatok, marketing, toborzás, munkaerő-megtartás, és motiváció, egyéni és csoportos 

teljesítmény. (Szeles, 2004) 

 

4.1. A hírnév összetevői 

 

A hírnév összetevőit FOMBRUN más aspektusból közelíti. Egyik elem a közismertség, 

amelynek eléréséhez magas mértékű publicitás, és szereplés szükséges. Másik tényező a 

közmegbecsülés, amelynek kivívásában a szervezet tettei, cselekedetei, teljesítménye 

játszanak szerepet. A pozitív tartalmú megnyilvánulások tiszteletet váltanak ki a 

közvéleményből. A kedvező közvélekedés eléréséhez pedig az image folyamatos fejlesztése 

szükséges. (Fombrun, 1996) 

 

A három elem között aktív hatáskapcsolat van. A közmegbecsülés (a tettek, teljesítmények) és 

a közismertség (szereplés, publicitás) képezi a szervezeti identitást, a Corporate Identity CI-t, 

vagy más néven arculatot. Ennek tartalmi részét képezi a szervezet múltja, hitvallása, 

filozófiája, stratégiája, technológiája, a tulajdonosok, a vezetés, a munkatársak, a közös 

szervezeti és kulturális értékek, a stílus, és ezeknek a tettekben, megnyilvánuló formái. A 

formai oldal a vizuális kifejezési formákban (Corporate Design) jelenik meg. A tartalom és a 

forma együttesen képezik az identitást, vagyis a mindennemű aktivitást, ami az image-ra 

kihat. Az arculat (identitás) tehát azt a képet jelenti, amit a szervezet a külvilág, a környezet 

felé önmagáról mutat. Az image pedig a kifelé közvetített képről a közvélemény tudatában 

(élesen vagy homályosan) kialakult képmás, a „lenyomat”. A szervezeti kommunikáció az a 

folyamat, amely a szervezeti identitást image-re fordítja át. (Szeles, 1998) Az egymásra épülő 

hatáskapcsolatot szemlélteti a 10. ábra. 

 

 

  

  

  

  

 

10. ábra: A hírnévépítés hatáskapcsolatainak szemléltetése 
Forrás: SZIE GTK TTI Tudományos Kutatóműhely 

 

 

                                                           
15

 SJÖBERG, GÖRAN, E.: a Svéd PR Szövetség volt elnöke, alapítója és elnöke volt a PR Tanácsadók 

Szövetségének, az Európai PR Konföderáció (CERP) és a PR Tanácsadók Nemzetközi Szövetsége (ICO) 

Tanácsának a tagja, az IPRA, a Nemzetközi Public Relations Szövetség elnöke. Tagja az ECHO kutatócég 

nemzetközi tanácsadó testületének, valamint elnöke, az IQPR, a Minőség a Public Relations-ban Nemzetközi 

Intézetének. 
16

 CSR = Corporate Social Responsibility, a vállalat társadalmi felelősségvállalása, amely magában foglalja a az 

emberi és munkavállalói jogokat, a környezet- és egészségvédelmet, a korrupcióellenességet, és az üzleti etikát. 

A CSR ezeknek a területeknek a gondozását jelenti, a felelős gondolkodást, és cselekvést mind az üzletmenet 

vitelében, mind a társadalmi problémák megoldásában. 

1) A szervezeti 

kultúra, 

értékrend, 

filozófia, stratégia, 

taktikák. 

2) A szervezet 

tagjai és a 

menedzsment 

cselekedetei, 

magatartása, 

„hozzáállása”. 

 

3) Tudatos 

arculatépítés, 

(CI+CD) és 

kommunikáció. A 

kialakult képmás, 

az image. 

 

REPUTÁCIÓ 
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4.2. Az image-formálás folyamata, módszerei, eszközei 
 

A szervezeti identitásnak, (a Corporate Identity CI-nek) vagy más néven arculatnak tehát a 

tartalmi és formai oldalát (Corporate Design) a szervezet létrejöttétől együttesen és egymással 

szinkronban szükséges fejleszteni. A tartalom és forma összefüggése az ún. „formafában”, 

bontakozik ki, amelynek gyökerei a szervezeti kultúrából erednek, a megjelenés a szervezet 

vizuális eszközhordozóiban (levélpapír, névjegy, boríték, kiadványok) nyilvánul meg. A 

szervezeti identitás gyökerei a cégfilozófiából erednek. (Imimfo Arculati Szakmák 

Kézikönyve, 1996) 
 

Cégfilozófia alatt azt a kiérlelt és egyértelműen megfogalmazott gondolatiságot értjük, amely, 

- mint vezérlő elvek rendszere - a vállalat/szervezet valamennyi ténykedését, aktivitását, 

cselekedetét áthatja. Ez az eszmerendszer tételesen kifejtve magában foglalja általában a 

vállalatnak/szervezetnek magáról: mint gazdálkodó szervezetről, mint kollektíváról, mint 

termelőről/szolgáltatóról, mint piaci szereplőről, versenytársról, mint munkaadóról stb. saját 

dolgozói és munkatársai, vezetői, egyszóval saját maga számára kialakított perspektivikus 

elképzeléseit. A cégfilozófia arra a kérdéskörre ad kimerítő választ, hogy hogyan gondolkodik 

a cég? Miként vélekedik saját környezetéről, az őt körülvevő világ fontos és kevésbé fontos 

jelenségeiről, trendjeiről stb. A misszió, küldetést jelent, azt a célrendszert, amelyet a vállalat 

a jövőben el akar érni. A misszió a miért vagyunk? Mi a küldetésünk? – kérdésekre adott 

válaszokat fogalmazza meg. A vízió a vállalat által felvázolt, kívánt jövőbeni állapotot 

fogalmazza meg. Valódi jövőképet jelent, amely elérendő célkitűzés a szervezet számára. 

 

A célok teljesüléséhez jogi, hivatalos ügyiratokra, okiratokra a szervezetnek már az alapítástól 

kezdődően szüksége van. Ezek nélkül létre sem jöhetne a vállalat. A bírósági cégbejegyzés, az 

alapító okirat stb... elkészítését, formáját előírások szabályozzák. Gyakori például, hogy a 

cégbejegyzés formai hiba miatt késik, vagy nem történik meg, ezért fontos, hogy már az 

alapításkor tisztában legyünk a hivatalos ok- és ügyiratok elkészítésének kritériumaival. A 

tartalmi oldal közvélemény felé történő vizuális megjelenítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a 

formai elemeket (embléma, logó, színvilág, tipográfia) pontosan határozzuk meg, 

használatukat előírt módon szabályozzuk, és ezt az arculati kézikönyvben rögzítsük. 

 

Az arculati kézikönyv a szervezet/vállalat olyan dokumentuma, amelyben szabályozzák a 

szervezet/vállalat vizuális arculatára, egyéb vizuális megjelenési formáira vonatkozó 

előírásokat. A szervezet/vállalat névjegyein, levél- és faxpapírjain, borítékokon, címkéken, 

katalógusokon, programfüzeteken stb. ennek a pontosan rögzített, és következetesen egységes 

arculatnak kell megjelennie. Az elkészítendő anyagok gyártóinak (a nyomdáknak, más 

kivitelezőknek) a tervezésben és a gyártásban az arculati kézikönyvben leírtakhoz kell 

magukat tartani. Az előírt betűtípusoktól, nagyságától, a színektől (árnyalatok) stb. eltérniük 

nem lehet, mert ez negatívan hat az image-ra. (Szeles, 1999) 

 

Az arculati kézikönyv (és az abban rögzítettek következetes alkalmazása) az alapja, és egyben 

minőségügyi garanciája a szervezet kommunikációs megjelenési formáinak, mint például: a 

levélpapír, boríték, névjegy, valamint az ATL és BTL kommunikációs eszközöknek. Az ATL 

csoportba az ún. hagyományos, klasszikus (vonal feletti – Above the Line) eszközök (sajtó, 

tv, rádió, közterületi hirdetések) tartoznak. Az ezeken kívül esőket vonal alattinak (Below the 

Line) tekintjük. Ez a felosztás a kommunikációs szakma munkaerőpiacán is megjelenik. Az 

álláshirdetésekben gyakorta jelenik meg, az ATL, BTL szakember megnevezés, amely a két 

terület eltérő szakmai ismereteire utal. 

A rendszert szemlélteti a 11. ábra. 
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A kommunikációs eszközök rendszere 

SAJTÓHIRDETÉS 

 RÁDIÓHIRDETÉS 

  MOZI, FILMSZÍNHÁZ HIRDETÉS 

   TELEVÍZIÓ HIRDETÉS 

    KÖZTERÜLETI HIRDETÉS 

Above the Line (vonal feletti) 

Below the Line (vonal alatti) 

Public Relations (belső-külső), eseménygenerálás 

Marketing PR: vásárok, kiállítások, bemutatók 

Értékesítés-ösztönzés: eladáshelyi reklámok, promóciók 

Direkt marketing: DM levelek, személyes eladás, ügynöki hálózat, telemarketing, online 

marketing, többszintű rendszerek (MLM) 

11. ábra: Az ATL és a BTL eszközök 
Forrás: TASNÁDI József (2000): Integrált kommunikáció Vezetéstudomány, 2000/1. szám 

 

Az ATL és BTL közti különbség a kommunikációs költségek megoszlásában is tükröződik.  

Az ATL kategória (a megjelenési gyakoriságtól függően) nagyobb ráfordítást igényel. Ilyenek 

az óriásplakátokon, az újságokban, a rádióban és a televízióban megjelenő hirdetések. A jó 

hirdetésszöveg alkalmazkodik a médiafogyasztási - az újságolvasási, rádióhallgatási és 

tévénézési szokásokhoz. Kiindulási pontnak tekinti a szociálpszichológiai- és a közvélemény-

kutatási adatokat, miszerint a nagyközönség elsősorban szórakozási céllal, az érdekesség 

iránti vágyból olvas újságot, hallgat rádiót vagy néz televíziót, és csak második helyen áll a 

tájékozódási igény. Mivel a hirdetések célja a cég és a termékei vagy szolgáltatásai iránti 

figyelem felkeltése, a nyelvi ötletesség igen jelentős szerepet játszik a reklámüzenet 

megfogalmazásában. Ha tekintetbe vesszük azokat a kutatási eredményeket is, amelyek 

tanúsága szerint a feldolgozott információ 80%-ban vizuális élményekből származik, akkor 

érthetővé válik, miért alkalmaznak a nyomtatott újságokban is egyre több vizuális 

információközvetítő megoldást. 

 

A BTL rendszerének elemei átgondolt felhasználással „olcsóbban” alkalmazhatók: a 

tájékoztatóanyagok, a különböző rendezvények alkalmával a résztvevőknek átadott 

szórólapok, illetve a címlisták alapján névre szólóan elküldött DM-ek (Direct Mail). A DM-

levél az üzleti kommunikáció több műfaját is ötvözi, így nemcsak arra alkalmas, hogy 

tájékoztasson a vállalat tevékenységéről, termékeiről és szolgáltatásairól, hanem egyben 

megteremti a kapcsolatfelvétel lehetőségét a termelő és a fogyasztó, illetve a forgalmazó és a 

vevő között. Az éves jelentés a vállalat gazdasági eredményeit prezentáló kiadvány. Kivitele 

reprezentatív. Minőségi papírra és kivitelben, a vállalat arculati elemeit felhasználva és a 

többi kiadvány arculati egységébe illeszkedve alacsony példányszámban készítik el. 

Tartalmazza azokat a pénzügyi adatokat és eredményeket, amelyeket a vállalat környezetével 

meg akar ismertetni. Főként a pénzvilág, kormányzati felügyeleti szervek, részvényesek köre 

az, amely számára ezek a kiadványok készülnek nemcsak magyar, hanem angol és német 

nyelven is. Jubileumi Évkönyvet a szervezet/vállalat alapításának jelentősebb évfordulóira 

készítenek (10, 25, 50, 100). Az éves jelentéshez hasonlóan alacsony példányszámban készül, 

kivitele igényes, reprezentatív és természetesen arculatában illeszkedik a többi kiadványhoz. 

Tartalmában különbözik az Éves Jelentéstől. A vállalat történetét mutatja be a kezdetektől a 
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jelenkorig. Korabeli dokumentumok, fotók, levelek, részvények stb. nyomdai reprodukciói 

elevenítik meg a múltat. A szöveg általában a magyar mellett angolul és németül is olvasható. 

A sajtó képviselőinek, protokoll vendégeknek, kiemelt, fontos ügyfeleknek adják át általában 

jubileumi ünnepségen, fogadáson. A hírlevél kivitelében egyszerű, általában egy színnel 

nyomott, magas példányszámú kiadvány, mert a meglévő és a potenciális ügyfélkört célozza 

meg. Aktuális vállalati híreket, információkat, kedvezményes ajánlatokat tartalmaz. A 

katalógusban és a hozzá szervesen kapcsolódó árjegyzékben a vállalat termékeit (és azok árát) 

mutatja be ügyfeleinek. A teljes eszköztárat a célcsoportok jellemzőit, és a költségkeretet 

figyelembe véve minden szervezet magának „mixeli”.
17

 

 

A kommunikációs stratégia kidolgozását megelőzően részletes kutatást kell végezni, melynek 

területei: 

 ● A célpiac kommunikációs szokásai és kultúrája. 

 ● A használt médiumok, azok alkalmazásának lehetőségei és szabályozása. 

 ● Az egyes célcsoportok „médiafogyasztási” jellegzetességei, azaz ki, mikor, mit olvas, 

hallgat, néz. Meg kell ismernünk a célközönség különböző típusainak információgyűjtési 

szokásait, az általuk igénybe vett kommunikációs csatornákat is, hogy az információ nem 

marketing kommunikációs forrásai közé a leghatékonyabban tudjuk beilleszteni saját 

kommunikációs tevékenységünket. 

 

A kommunikációs stratégia elkészítése előtt fel kell mérni azt is, hogy a belső és külső 

közvélemény körében milyen képmás (image) alakult ki, mert ez a folyamat kiinduló pontja. 

A kutatási eredmények tükrében történik a célközönség szegmentálása. Világosan kell tudni, 

hogy melyik az a potenciális szegmens, amelyet el akarunk érni. A célközönség típusa 

meghatározza, hogy mit, hogyan, mikor és hol közöljünk. Az üzenetet úgy kell megtervezni, 

hogy magára vonja a figyelmet, érdeklődésre tartson számot, vágyat ébresszen a szolgáltatás, 

termék iránt, és cselekvésre ösztönözze a megcélzott közönséget. Az üzenet alapjai a 

következő jellemzők lehetnek: jó minőség, gazdaságosság, kényelem biztosítása, tisztább 

környezetet biztosítása, stb. 

 

Dönteni kell arról, hogy az üzenetet milyen formában és csatornákon keresztül juttassuk el a 

célközösséghez Ennek során figyelembe kell venni az arculati kézikönyvben előírtakat. Az 

üzenet eljuttatására, közvetítésére tehát hatékony kommunikációs csatornát kell kiválasztani 

(ATL/BTL). A személyes kommunikáció egy szolgáltatás esetében lényegesen nagyobb 

hatást ér el, mint a tömegkommunikáción keresztül eljuttatott üzenet. Jelentős szerepe van az 

ún. „szájreklám”-nak is. A célcsoportokat leghatékonyabb módon elérő kommunikációs 

csatornákat kell igénybe venni, és azok arányát kell jól meghatározni. A legnehezebb 

döntések egyike a kommunikációs költségvetés meghatározása. (Sándor, Szeles, 1990) 

 

A költségvetés megállapításának módszerei: 

Lehetőségek módszere: Bizonytalan éves költségvetést eredményez, megnehezíti a hossztávú 

tervezést, teljesen figyelmen kívül hagyja a promóció beruházási szerepét. 

Árbevétel százalékában módszer: Előnye, hogy a kommunikációs költségek nagy 

valószínűséggel a vállalat lehetőségeivel együtt változnak. Hátránya, hogy a költségvetés az 

évről évre változó árbevételtől függ, s ez akadályozza a hosszú távú tervezést.  

Versenytársakkal egyenlő módszer: Előnye, hogy a versenytársak kollektív bölcsességét 

képviseli, megelőzheti a promóciós háborút. Hátránya, hogy a vállalatok hírneve, forrásai, 

                                                           
17

 A költségtervezésben a MédiaÁsz című, félévente frissített adatokkal megjelenő kiadvány lehet segítségünkre, 

amely széles körben tartalmazza a magyarországi napi, hetilapok, egyéb kiadványok műszaki paramétereit és 

hirdetési árait.  
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lehetőségei és céljai lényegesen eltérnek az sem biztos, hogy ezzel megakadályozható a 

promóciós háború. 

Cél és feladat módszer: A teljes költségvetés megállapítása: a célok megfogalmazása, 

feladatok hozzárendelése, költségmegbecsülés a feladatok tükrében. 

A várható trendek, a szervezeti stratégia, és a kommunikációra fordítható költségek 

ismeretében lehet kidolgozni a részletes kommunikációs terveket, és menedzselni a 

folyamatot. Ennek a tervezésnek hatékony módszere a Gantt diagram, amelyen egyszerre 

szemléltethetők az egymásra épülő, és egymást átfedő lépések. A 12. ábra egyszerűsített 

változatban szemlélteti az összefüggéseket. Az oszlopokat célszerű kiegészíteni a konkrét 

határidő, felelős, költség elemekkel. A fő fázisokat (főként, ha sokrétű tevékenység, mint a 

médiavásárlás, sajtókapcsolatok, nyomdai gyártatás, rendezvényszervezés stb…) önálló 

Gantt-on is megjeleníthetjük. Ezzel a módszerrel csökkentjük a határidő-csúszások 

lehetőségét, és egyben a minőségügyi elvárásoknak is eleget teszünk. (Gősi, 2009) 

 

Folyamat- és határidőtervezés 

 

12. ábra: A GANTT diagram 
 

Forrás: A folyamatos jobbítás és a hatékony tervezés eszközei – emlékezetfrissítő zsebszótár 

Rész-Vétel Alapítvány, Budapest, 1999 

 

Az előzőekben összegzett területek egyben a mért jellemzők is az egyes hírnév, reputáció 

számításokban, értékelésekben. Ezek a: fogyasztói fókusz, érzelmi vonzerő, 

alkalmazottakmunkahely, pénzügyi teljesítmény, vezetés, menedzsment, minőség, 

megbízhatóság, társadalmi felelősség. Napjainkban még mindig feltáratlan területnek számít a 

reputáció mérhetősége. Több megoldást is kidolgoztak már rá, de egységességről nem 

beszélhetünk. A következő mérési rendszerek ismertek: Fortune/Roper Corporate Reputation 

Index, Image Power (Image Erő  Landor Associates), Brand Vision (Márka Vízió  Market 

Facts), Brand Perceptions and CORPerceptions (Opinion Research Corporation Int
'
l), RQ

18
 

                                                           
18

 RQ = Reputation Quotient (Hírnév hányados), amit több éve tesztelnek az amerikai vállalatok körében. 
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Gold (The Reputation Institute), The Reputation Report (Hírnév jelentés  Walker 

Information), The Brand Asset Valuator (Márka Vagyon Becsüs  Y&R). A hírnév, reputáció 

mérések összetettségükben kiterjedtebbek, mint a szervezeti kultúra mérési dimenziók. Egyik 

fő vonulatuk, és egyben mutatójuk a pénzügyi teljesítmény, a másik a kommunikációra 

fordított költség, amely mutatók, a vizsgálatok szerint, korrelálnak az erős hírnévvel. (Szeles, 

2005) 

 

A mérési módszerekkel kapcsolatosan vitatkoznak a kutatók, és a „megrendelők” is. A kérdés 

az, hogy kvalitatív vagy kvantitatív kutatási metódust alkalmazzanak-e a feltárásban? A 

„megrendelők”-et gyakran nehéz meggyőzni arról, hogy a statisztikailag ugyan reprezentatív, 

számokkal, százalékokkal és más mutatókkal kifejezett, számszerűsíthető eredmények nem 

feltétlenül tükrözik hűen az összefüggések rendszerét. A klímakutatók leíró jellegű kérdőívek 

segítségével, kvantitatív kutatásokat készítenek. Míg a kultúrakutatók, a kvalitatív 

adatbegyűjtési módszereket részesítik előnyben, mert az akciókutatás általában nem képes a 

változók között felállított ok-okozati magyarázatokra. SCHEIN szerint a kérdőíves (survey) 

eljárás, amit többek között Hofstede, Kilmann, és Likert is alkalmazott, nem megfelelő 

eszközök. Egy sokaság által megválaszolt merev kérdéssor (kötelező választás), 

eredményeinek statisztikai összegzése, nem tudja jól modellezni a kultúra mélységeit, 

absztraktságát és rendkívül sokdimenziós mivoltát. Az analitikus (analitycal) felfogás 

szétbontja részeire a kultúrát alkotó elemeket. Ennek következtében azonban a kultúra 

egészlegessége sérül. A néprajzi (ethnographic) megközelítés sok pozitívummal járult hozzá a 

szervezeti jelenségek mélyebb szintű megismeréséhez, de ez a módszer megnövelt munkát és 

költséget igényel. A „klinikai” leíró (clinical descriptive) eljárás szerint a szervezeti 

tanácsadók szerepükből fakadóan képesek megfigyelni a hatásokat, amelyek az általuk 

végrehajtott tevékenységek nyomán megjelennek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

szervezeti kultúrát ezzel az eszközzel érdemes a hatalomközpontban megvizsgálni, mert innen 

sugárzik szét a vezető kultúrára gyakorolt hatása, majd a folyamat egy későbbi pontján, a 

szervezetfejlesztési céloknak megfelelően, a tapasztalatokat vissza kell táplálni, és akciókká 

kell alakítani. (Komor, 2006) 

 

A kvantitatív és/vagy kvalitatív megközelítés kérdésköre a hazai kutatók és szakírók között is 

vita tárgya, főként a piackutatás területén. (Babbie, 2000) A kutatásban: „Elvárás a 

mérhetőség, a számszerűsíthetőség, a megismételhetőség, a törvényszerűségek feltárása. A 

kulcsszavak a kvantitatív piackutatási módszerek esetében a reprezentativitás, a 

számszerűsíthetőség. A kvalitatív kutatás más logikával készül … a vélemények 

megragadását tűzi ki célul úgy, hogy a vizsgálati személyektől speciális módszerekkel 

megszerzett írásbeli, szóbeli, megfigyelhető magatartásbeli információira támaszkodik, leírva 

és magyarázva az összefüggéseket.” (Törőcsik, Buda, 2004) „A kutatók próbálnak kvalitatív 

közelítéseket is végezni kvantitatív eredményekre támaszkodva a már definiált célcsoportok 

esetében, a strukturálatlan adatfelvételek értékelése,  amelyek a megalapozott szegmentációt 

biztosíthatnák  azonban mind a mai napig nem megoldott technikailag.” (Szűcs, 2004) 

 

A szakirodalom másik problematikája a szerzőnként eltérően értelmezett, egymásnak 

ellentmondó megfogalmazás a Corporate Identity (CI), Corporate Culture (CC), Corporate 

Design (CD) Corporate Communication, Corporate Image fogalomrendszer összefüggéseinek 

kapcsán. A másként értelmezés hatására,  az elméleti síkon túl a PR szakmai gyakorlatában 

is  a legnagyobb zavar a Corporate Identity (arculat) és Corporate Image fogalmak körül 

érzékelhető. Az image fogalmát gyakran összecsúsztatják, azonosítják, szinonimaként 

használják az arculat kategóriával. 
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4.3. A Corporate Identity-Image Index (CIMIX) modell 

 

Az image-t a szervezet által kifelé közvetített kép, a közvélemény tudatában megjelenő 

képmásának, „lenyomatának” tekintjük. Az arculat (kép) tehát a képződő képmás (image) 

alapja, melynek kialakulásában a szervezeti kommunikációs folyamatnak a szervezeti 

identitást (arculatot) image-re átfordító (átvivő, közvetítő) szerepe van. Ennek a mérésére 

szolgál a CIMIX modell és számítási rendszer. 

 

A modell alapja a szervezeti kultúra „jéghegy” analógia, és az ezzel összekapcsolt Corporate 

Identity (arculat), és Corporate Image elmélet. A rendszerben három szinten értelmezzük a 

szervezeti kultúrát, és az egyes szintekhez kapcsolódó kommunikációt is. Tehát az 

elnevezések, mint „hajójelentések”, „búvárjelentések”, mélytengeri jelentések”, egyrészt a 

Corporate Identity-re, másrészt, annak kommunikációs megnyilvánulási szintjeire értendők. 

 

 
 

13. ábra: A CIMIX modell 
 

Forrás: SZIE GTK TTI Tudományos Kutatóműhely, GŐSI MARIANN 2009 

 

A 13. ábrán látható jéghegy maga a szervezet. A mindenki által látható, érzékelhető 

jelenségek és megítélés, a kialakult képmás (image) a „hajójelentések” szintje. Ez a felszín, a 

külső társadalmi környezete a szervezetnek, az egyes közvélemény-csoportok sokaságával. A 

modellt szimbolizáló ábrán tehát sok-sok kisebb és nagyobb hajót kell elképzelni, az adott 

szervezetek célcsoportjainak függvényében. A szervezet a víz felszín felett a Corporate 

Design elemekkel, a tettekkel, cselekvésekkel, publicitással, teszi láthatóvá azt a képet, amit 

önmagáról közvetíteni kíván. 
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A jéghegy (szervezet) azonban dinamikus állapotú, hol kevesebb, hol több látszik belőle, a 

tudatos szervezeti kommunikáció függvényében. Az egyes egyének, véleményvezérek, 

közvéleménycsoportok, szegmensek, megítélésükről (vagyis a szervezetről önmagukban 

kialakult képmásról) véleményt cserélnek, kommunikálnak, többféle csatornán küldik el a 

maguk „hajójelentéseit” egymásnak. A legnagyobb mértékű, és befolyásoló hatású 

„kommunikációs hajójelentést” a média küldi az egyes közvélemény-csoportok felé. 

 

Ezeket a médiaüzeneteket a szervezet a „búvár jelentések” szintjéről (sajtótájékoztatók, egyéb 

publicitás) alakítani tudja. Értjük ezalatt azt, hogy a kommunikáció hajójelentés szintjén oszt 

meg a média képviselőivel olyan információkat, amelyek által a szervezeti cselekedetek, és 

megnyilvánulások összefüggésükben válnak értelmezhetővé. Minden szervezetnek számolnia 

kell azzal a ténnyel, hogy a CI értelemben vett búvárjelentések szintjéről a belső közvélemény 

(munkatársak) által folyamatosan kommunikálódnak, szivárognak,  értelmezésünkben, 

párolognak  információk, vélemények a felszínre. Az is előfordul, hogy a menedzsment 

tudatosan „párologtat”. A kommunikációs párolgást természetes, viszont nehezen 

kontrollálható jelenségnek tekintjük. A vízfelszín felett megjelenő kommunikációs pára 

tartalmazhat pozitív és negatív véleményeket egyaránt. A pára ellenére, ha a jéghegy kívülről 

látható része éles, a szervezet céljainak megfelelő képet mutat, alacsony szintű az image-re 

gyakorolt hatása. Abban az esetben, ha a szervezetről nagy mennyiségű, nem hiteles, torz 

információk, vélemények párolognak a felszínre,  például a munkatársakkal történő hiányos 

kommunikációból eredő pletykák hatására,  megindul a kommunikációs ködképződés, 

amelyet már negatív jelenségként definiálunk, mert eltakarhatja, vagy homályossá teheti az 

egyébként a szervezet által kommunikálni kívánt, a felszínen látható képet, így negatívan hat 

a kialakuló képmásra az image-ra. Ebből adódóan a szervezet (és annak menedzsmentje) nem 

fogja érteni az okát annak, hogy, miért ítéli meg a környezete másként, (mirror image) mint ő 

saját magát (self image). Az önmegítélésben vakfolt (Blindspot) keletkezik. A vakfolt azt 

jelenti, amit a szervezet nem lát, másként lát, vagy nem akar látni (struccpolitika) önmagáról. 

Az arculat és image közti eltérés (CIMIX Difference) oka a hajójelentések (külső megítélés) 

és a búvárjelentések (belső megítélés) szintjén végzett párhuzamos kutatások eredményeinek 

összehasonlításával, valamint a Corporate Design elemek, a kommunikációs (PR) eszközök és 

csatornák megfelelőségének vizsgálatával állapítható meg. (Gősi, 2009) 

 

4.3.1. A Corporate IdentityImage Index (CIMIX) számításának módszertana 

 

Az EEM és a PR funkcióiból adódóan a CIMIX tehát kiterjed a belső (internal) és a külső 

(external) közvéleményre egyaránt. A CIMIX Difference (CIMIXDI) azt mutatja, hogy a belső és 

külső közvélemény megítélése között mekkora mértékű az eltérés. Ha CIMIXin és CIMIXex 

értékei azonosak, a Self és Tükör image szinkronban állnak egymással. A kifelé közvetített 

kép és a külső közvéleményben kialakult képmás egyező. Ha a viszonyszámok eltérőek, 

aszimmetria lép fel. Ha CIMIXex > CIMIXin  a külső közvélemény tudatában pozitívabb képmás 

alakul ki, mint a szervezetében. A CIMIXex  kutatása klasszikus PR (külső kommunikáció) 

feladat. Ha CIMIXin > CIMIXex  a szervezet pozitívabban ítéli meg önmagát, mint külső 

környezete. A belső vélemények rétegződése a vezetői és munkatársi célcsoportok 

szegmentálásával érhető el. Így mutathatóak ki a vezetők és dolgozók közötti megítélési 

különbségek, a szervezet vakfoltjai, a lappangó nézetek, vélemények, attitűdök, kutatása EEM 

feladat. A mélytengeri szint a külső és a belső közvélemény oldaláról egyaránt a 

feltételezések, és bejóslások „világa” például arról, hogyan reagálna a szervezet egy nem várt 

helyzetre. Hogyan „viselkedne” pénzügyi válság, vagy más jellegű katasztrófa esetén? A 

menedzsment felelőssége, hogy legyenek átgondolt cselekvési és kommunikációs tervei a 

váratlan események kezelésére is. Minden szervezet esetében annak profilja, funkciója, 
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társadalmi szerepvállalási mértéke határozza meg, hogy szükséges-e mérni a mélytengeri 

szintet. Például a honvédség, rendőrség, tűzoltóság, mentők, közlekedési (repülőgép) 

társaságok, bankok esetében szerepükből adódóan nagyobb a közvélemény részéről a 

megítélés súlya a nem várt helyzetekre történő szervezeti reagálásnak. A folyamat eredményét 

rendszeresen mérni kell. A visszajelzések tükrében lehet tudatosan fejleszteni a szervezet 

gyenge pontjait. Az értékek közti eltérésből állapíthatóak meg, a szervezet (belső környezet) 

önmagáról alkotott képének és a közvélemény megítélésének azonosságai és különbözőségei.  

A modell mérési eredmények összesítési módszerét a 7. táblázat szemlélteti. 

 

7. táblázat: A Corporate IdentityImage Index (CIMIX) számítási eredmények 

összegző minta táblázata 

HAJÓJELENTÉSE

K szintje 
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DI érték 

eltérés 
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Vezetők  Tulajdonosok   

Dolgozói 

képviseletek 
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Forrás: SZIE GTK TTI Tudományos Kutatóműhely, GŐSI MARIANN 2009 
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4.4. Az emberi erőforrás menedzsment tevékenység image-formáló szerepköre 

 

Az emberi erőforrás gazdálkodás olyan menedzsment funkció, amely több szálon is 

kapcsolódik a vállalati stratégiához. A humán stratégia funkcionális stratégia, amely nem 

működhet függetlenül a szervezeti kultúrától, és figyelembe kell vennie a szervezetre irányuló 

belső és külső hatásokat. Céljaiban a vállalati küldetés, jövőkép elérését célozza, és a 

nyereség, profit megszerzését szolgálja. Ennek az alapja a stratégiai tervezés, és az a kiérlelt 

és egyértelműen megfogalmazott cégfilozófia, amely,  mint vezérlő elvrendszer  a 

szervezet valamennyi ténykedését, aktivitását, cselekedetét áthatja. Ez az eszmerendszer 

tételesen kifejtve magában foglalja általában a szervezetnek magáról, mint gazdálkodó 

szervezetről, mint kollektíváról, mint termelőről/szolgáltatóról, mint piaci szereplőről, 

versenytársról, mint munkaadóról stb. saját dolgozói és munkatársai, vezetői, egyszóval saját 

maga számára kialakított perspektivikus elképzeléseit. A cégfilozófia arra a kérdéskörre nyújt 

kimerítő választ, hogy hogyan gondolkodik a cég? Miként vélekedik saját környezetéről, az őt 

körülvevő világ fontos és kevésbé fontos jelenségeiről, trendjeiről stb. A misszió, küldetést 

jelent, azt a célrendszert, amelyet a vállalat a jövőben el akar érni. A misszió, a miért 

vagyunk? Mi a küldetésünk?  kérdésekre ad választ. A vízió a vállalat által felvázolt, kívánt 

jövőbeni állapotot fogalmazza meg. Valódi jövőképet jelent, amely a hogyan? Milyennek 

képzeljük el magunkat?  üzenetet kommunikálja a belső és külső közvélemény számára. Az 

EEM tevékenység egymásra épülő és egymásba kapcsolódó folyamatok láncolata, melynek 

első eleme az információgyűjtés, rendszerezés, rögzítés. Ez a rendszer gyűjti, tárolja, elemzi 

az emberekre, munkájukra és a személyzeti költségekre vonatkozó információkat, valamint 

jelentéseket készít ezekről. Ez a funkció egyben döntésvezérelt tudásrendezés, mert az egyes 

különálló adatbázisokból, adattárakból (kemény adatok) az információk a közös tudástárba 

kerülnek, amely a többi terület (public relations) számára is felhasználható. A szervezetben 

valahol fellelhető tudás puszta létezése igen kevés haszonnal jár, csak akkor válik értékes 

vállalati tőkévé, ha elérhető, s az értéke az elérhetőség szintjeivel egyre növekszik. További 

funkciók, a működtetési, alkalmazási, javadalmazási feltételek, mint munkaerő-beszerzés, új 

belépők bevezetése, a munkavégzés körülményei, bérezés, teljesítményértékelés, oktatás, 

karriertervezés, a munkaerőtől való megválás feltételeinek megteremtése. A munkavállalói 

képviseletekkel, (szakszervezetek, üzemi tanácsok, érdekegyeztető fórumok) történő 

kapcsolattartás is az EEM tevékenység részét képezi. Az EEM szakmai programokkal, és 

azok sikeres kommunikációjával is hozzájárul egy önbizalmat, öntevékenységet, biztonságot 

sugárzó belső arculat kialakításához, a munkavállalók jó munkahelyi közérzete és a szervezet 

sikere érdekében. Egységes pályázati feltételekkel és képzési rendszerrel biztosítja a vezető-

utánpótlás kiválasztását és előre menetelét, alkalmazva a tehetségbank fejlesztő módszereit, a 

teljesítményértékelést, és a karriertervezést. A szervezet célkitűzésének megfelelően, a 

piacgazdaság követelményeit figyelembe véve befolyásolja a szervezet kultúrájának 

változását. Tevékenységével kapcsolatosan a következő hangsúlyos kommunikációs feladatai 

vannak: kapcsolattartás a foglalkoztatáspolitikai, döntéshozó, végrehajtó szervekkel, 

minisztériumokkal, amelyek számára előírt és rendszeres jelentéseket készít, információkat 

szerez tőlük a távlati tervezéshez (Statisztikai Hivatal, APEH, Munkaügyi Központok). A 

munkaerőpiac szereplőivel történő kommunikáció, amelyet a médiumokon, kiválasztási és 

toborzó irodákon, fejvadászokon, állásbörzéken, szakmai szövetségeken, interneten keresztül, 

tervezett kommunikációval érhet el. A menedzsment, vezetők felé történő beszámolási és 

tanácsadási szerep, amelyben operatív jelentések, és döntés-előkészítő javaslatok készítésével 

támogatja a vezetői munkát. A dolgozókkal, és azok érdekképviseleteivel történő 

kapcsolattartás, amely a munkaügyi adminisztrációs tevékenységen túl a különféle 

dokumentumok, szabályozók, értékelési rendszerek kidolgozását, belső közvélemény-

kutatások lebonyolítását, a munkavállalókat érintő információk megfelelő formában történő 
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eljuttatását jelenti. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például, a Szervezeti és 

Működési Szabályzat, (SZMSZ) amely azokat a vállalaton belüli szabályozókat, utasításokat 

tartalmazza, amelyek a biztonságos működéshez, üzemeléshez fenntartáshoz szükségesek. E 

szabályzatnak a tartalma kiterjed az ügyfélfogadási idő meghatározásától a gyártási 

folyamatok biztonságtechnikai leírásáig, intézkedési jogosultságok rögzítéséig. Az SZMSZ-t 

a felelős beosztásban dolgozó beosztottaknak mindenképpen ismerniük kell, de nem árt, ha a 

többi dolgozó is ismeri a rá, illetve a részlegére vonatkozó előírásokat. Ennek 

megismertetésére az új munkatárs beilleszkedésének első néhány hónapja alatt kell, hogy sor 

kerüljön. A Kollektív Szerződés (KSZ) a munkajog körébe tartozó, a szervezet és a dolgozók 

(ill. azok képviselői: szakszervezetek, érdekvédelmi szervezetek) között létrejött, munkajogi 

szabályozókat, ill. a Munka Törvénykönyve (MT) által nem szabályozott, vagy attól a 

törvényben megengedett módon és mértékben eltérő megállapodásokat tartalmazza. A 

hirdetmények, a klasszikus „faliújság” kategóriába tartoznak. Ott helyezik el őket, ahol a 

legtöbb vállalati dolgozó naponta megfordul (étterem, lift), és olyan, a vállalat belső 

nyilvánosságának figyelmére számító közérdekű információt, tájékoztatást, felhívást 

tartalmaznak, amelyeket gyors elavulásuk vagy más okok miatt sem a vállalati újságban, sem 

körlevélben nem érdemes vagy nem lehet a dolgozókkal tudatni. Az Új belépők kézikönyve, 

amely belső vállalati kiadvány felvázolja a vállalat szervezeti felépítését, segíti a vállalaton 

belüli eligazodást, tájékozódást. A vállalati újság a menedzsment és a dolgozók 

kapcsolattartásának egyik lehetséges írott formája. A vállalat belső életét, történéseit 

bemutató, elérendő piaci célokat felvázoló, eredményeket prezentáló, a dolgozókat érintő 

döntéseket taglaló, vállalati riportokat tartalmazó, belső használatú kiadvány. Gyűlések 

összehívására általában az érdekvédelmi szervezetek munkája (szakszervezetek, 

munkástanácsok), gazdasági döntéshozás (részvényesek közgyűlése) kapcsán kerül sor. El 

kell fogadnunk azt a tényt, hogy az emberek cselekedeteit érdekek mozgatják. Az érdekek 

pedig érdekellentéteket szülnek. Az érdekegyeztetéssel harmóniát próbálunk teremteni két 

ellentétes érdekű csoport között. Ez a harmóniateremtés nem megy egyik napról a másikra, 

folyamatot alkot. A valós érdekegyeztetés alapja, ha a felek mindkét oldalon tudatosan 

törekszenek a megegyezésre. Az egyeztető tárgyalások alapvető feltétele az is, hogy legyen 

miről megállapodni. Lehessen mérlegelni az egyes változtatások következményeit. Az 

érdekképviseletek alapvető társadalmi rendeltetése tehát az egyedileg szétszórt és önmagában 

gyenge érdekérvényesítési törekvések összefogása, az érvényesülés esélyeinek javítása. Az 

etikai kódex (melyről már esett szó) jogi szabályozásra épülő, azzal összhangban álló, de 

annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem általános) fogalmazású, a szemléletet és a 

gyakorlatot befolyásolni szándékozó, írásba foglalt és közzétett erkölcsi szabály és 

normagyűjtemény. Az etikai kódex kidolgozásának célja, hogy a szervezet fenntartsa és 

erősítse belső értékrendszerét. Tartalmát a szervezet egyes tagjaira vonatkozó és magát a 

szervezetet, annak működését szabályozó erkölcsi normák képezik. Az etikai kódex léte, 

elfogadása és tartalmi jegyeinek érvényre jutása befolyásolja a szervezet rövid és hosszabb 

tavú működését, a kifelé sugárzott kép milyenségét. (Gősi, 2009) 

 

4.5. A public relations tevékenység image-formáló szerepköre 

 

A szervezetről kialakult image-t jelentősen befolyásolja a kommunikáció kultúrája is, amely 

értelmezhető egy vállalat vagy intézmény külső és belső környezetével (nyilvánosságával) 

megvalósított információcseréjének minőségeként is. Mit értünk a nyilvánosság fogalmán? A 

nyilvánosság az emberi történelem minden korszakában jelen volt, van és lesz. A régebbi 

korokban az ún. reprezentatív nyilvánosság az uralkodók jellemzője volt. Ez a fajta 

nyilvánosság reprodukálta önmagát. Jelképek útján fejezte ki a hatalmat és törekvéseit. A 

görög demokrácia korát leszámítva nem nagyon találunk példát a nyilvánosság „virágzására” 
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egészen a piacgazdaság, a kapitalizmus megjelenéséig, amikor is ezzel egyidejűleg egy olyan 

embertípus lépett színre, amely megkövetelte magának az uralkodóknak járó reprezentatív 

nyilvánosság jogát. Igénye volt a magánéletre és a nyilvánosságra egyaránt. A piacgazdaság 

és a kapitalizmus fejlődése egyben elindítója is volt a hagyományos társadalmi intézmények 

(család, faluközösség) köteléki lazulásának. A mezőgazdaságban munka nélkül maradó 

emberek a városok ipari gyáraiba özönlöttek, mert ott juthattak munkához. Ezáltal 

kiszakadtak az ősi közösségekből, egyedül maradtak, s magányuk egyben a magánszféra 

kialakulását, egy új fajta nyilvánosság megjelenését teremtette meg, a polgári nyilvánosságét. 

Az 191020-as évektől a médiaüzenetek közvetlenül érték el az embereket, akik a fent leírt 

magányuk miatt sebezhetőek voltak, könnyen kerültek külső behatás alá. A modernizáció 

tehát csökkentette a faluközösség, család befolyását az egyénre, ez azonban az addig meglévő 

„védelem” elvesztését is jelentette. Az emberek életében a mobilitás és az „anonimitás” 

szerepe növekedett. Kialakult a tömeg
19

 fogalma. A tömeg jellemző tulajdonsága, hogy 

könnyen befolyásolható, és irracionalizálható. Példa erre az I. Világháború, az első olyan 

háború, amely kommunikációjában túlterjedt a hadszíntereken. Az 1940-es évektől az 

emberek közvetlenül már nem voltak annyira befolyásolhatóak, mint az ezt megelőző 

időszakban. A média szemszögéből elhatárolódott a véleménykövető és véleményalakító 

embertípus. Az információ tehát már többlépcsős folyamatot járt be. A véleményalakítókon 

keresztül jutott el a véleménykövetőkhöz. Napjainkban a média funkciója a meggyőzés, a 

tájékoztatás, a szórakoztatás. Véleményformálás ugyanis csak hosszú távú, tartós hatásokkal 

képzelhető el. A nyilvánosság jellemzője, hogy a közösségbe szerveződött emberek 

kinyilvánítják akaratukat arra, hogy az információ legyen nyilvános. A mindenkori 

kommunikáció tárgya legyen bírálható. Más intézményrendszerekkel együtt a nyilvánosság 

biztosítja az átjárást társadalom és állam között. A nyilvánosság tárgya lehet például 

kormányzati döntés. Ennek mindig hozzáférhetőnek kell lennie az emberek, illetve azok 

képviselői számára. A nyilvánosság magas fokáról beszélünk, ha mindazt közzéteszik, ami az 

emberek szerint fontos, őket érinti. Ebben az esetben kevés a bizalmas információ, mert az 

rögtön nyilvánossá válik. Korlátozott a nyilvánosság foka, ha az illetékes személyek 

elzárkóznak az információnyújtás elől. Az információszükséglet és a kapott információk 

mennyisége eltér egymástól. Alacsony fokú a nyilvánosság például háborús helyzetben, 

amikor a lehető legkevesebb információt adják az emberek tudtára.
20

  

Hosszú távon az a szervezet tud jól működni, amely a többi terület mellett mind belső, mind 

külső kommunikációs tevékenységében is a profizmusra törekszik. Könnyen és gyorsan reagál 

a környezeti impulzusokra, elébe megy az eseményeknek, és nem érik váratlanul és 

felkészületlenül a történések. Ez a kommunikációs tevékenység a public relations, mely 

fogalom tartalmának meghatározására csaknem kétezer definíciót fogalmaztak meg. A 

kifejezésnek általánosan elfogadott magyar nyelvű megfelelője még nem született meg, pedig 

több mint egy évtizeddel ezelőtt még nagy nyilvánosság (TV műsor) keretében is történtek 

próbálkozások az „átültetésre”. Létrejöttétől napjainkig az értelmezések jelentős fejlődésen 

mentek keresztül. A szakmai fejlődési korszakokat Franz BOGNER határolta be, és publikálta, 

azóta Bogner lépcsőként ismert rendszerében. (Bogner, 1990) 
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 Tömeg = átlagos emberek sokasága, a társadalom többsége: MAGYAR SZINONÍMA SZÓTÁR. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1991. 400. p. MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. 1394. p. 
20

 REMARQUE, E. M.: Nyugaton a helyzet változatlan. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1962. Utószó, 209. p.: 

„Bármennyire szégyelljük is: legyen bátorságunk megvallani  nekünk, egyre fogyatkozó öregeknek, akik érett 

férfiakként láttuk az első világháború kitörését  igen, legyen bátorságunk megvallani, hogy az első hetekben 

sokan közülünk elhittünk mindent, amit az újságok írtak. Hogy a háborút ránk kényszerítették, hogy népünk 

lelkesen áldozza életét és vérét a trónörökös pár megbosszulásáért  sőt még azt is, hogy az addig 

agyalágyultnak gúnyolt osztrák tábornokok diadalra fogják vezetni seregeinket. Örömmel üdvözöltük a háborús 

cenzúrát abban a hitben, hogy ez nyakát szegi az álhíreknek, s a hivatalos jelentésekben mindig a tiszta igazságot 

olvashatjuk.” 
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A tevékenységet leszűkítő és kiterjesztő értelmezéseket HARLOW gyűjtötte össze, és ebből 

alkotta saját, a mai értelemben vett PR gyakorlatot átfogó definícióját, mely szerint „a public 

relations jól megkülönböztethető menedzsment funkció, amely hozzájárul egy szervezet és a 

közvélemény-csoportjai közötti kölcsönös kommunikációs kapcsolatok, megértés, bizalom, 

együttműködés létrehozásához és fenntartásához. Magában foglalja a problémák és vitás 

pontok kezelését is, támogatja a menedzsmentet abban a törekvésében, hogy a 

közvéleményről tájékozott legyen, és arra reagáljon. Megfogalmazza és hangsúlyozza a 

menedzsment felelősségét a közérdekű feladatok ellátása során. Támogatja a menedzsmentet 

abban, hogy a változással lépést tartson, és hatékonyan használja ki azt. Korai 

jelzőrendszerként szolgál a trendek előrelátásához, és fő eszközeiként a kutatást, valamint 

becsületes és etikailag vállalható kommunikációs technikát alkalmaz.” A meghatározások 

egységesítését az IPRA
21

 1978-as „Mexikói Nyilatkozatában” tette közzé, amely a public 

relations tevékenységet a tendenciák elemzésének, azok következményei előrejelzésének, a 

szervezet vezetésének adott tanácsok és a tervezett akció programok végrehajtásának 

társadalomtudománya és művészeteként definiálja, amely egyaránt szolgálja a szervezet és a 

köz érdekeit. A hazai PR szakma állásfoglalása az MPRSZ
22

 1992-es „Gárdonyi 

Nyilatkozat”-ában látott napvilágot: „A Public Relations irányítási funkció. Célja az egyének, 

a szervezetek és a környezetük közötti kölcsönös előnyökön alapuló kommunikációs 

kapcsolatok alakítása.” A jegyzetben a fenti értelmezéseket tekintjük mérvadónak.
23

 Ennek 

alapján a PR-t nem pusztán marketing keretben, hanem a vállalatvezetést támogató 

szerepkörben is elemezzük. 

 

A PR irányultsága kettős. A szervezeti célok elérése érdekében a belső és a külső 

közvélemény felé egyaránt kommunikál. Ez az összetett tevékenység az egyes részterületeken 

bontakozik ki. A szervezeti kultúra és szervezeti kommunikáció kapcsolatának vizsgálatában 

a következő szegmensek élveznek prioritást: az External Relations (külső kapcsolatok) amely 

a szervezet teljes külső közvéleménnyel kialakított kommunikációja, az Internal 

Communication, Employee Relations (belső kommunikáció) a szervezet vezetőinek és 

munkatársainak, csoportjainak egymás közötti szervezett információcseréje, a Human 

Relations (személyes kapcsolatok) a PR tevékenységhez kapcsolódó önálló kategória, mely az 

egyének közötti kommunikációs kapcsolatok alakítását célozza, a Counselling (tanácsadás) 

amely a szervezetek vezetői tevékenységének segítése a stratégiai és taktikai döntésekben, 

elsősorban a szervezeti kommunikációban és kapcsolatépítésben, a Public Relations munka 

része a szervezeti tevékenység véleményezése, javaslattétel a kommunikációs problémák 

megoldására. A Research (kutatás) ami PR folyamatát megalapozó, információt gyűjtő és 

elemző tevékenység, és a szervezet belső és külső viszonyainak megismerését szolgálja, 

valamint a Corporate PR, a szervezet „személyiségével” kapcsolatos (belső és külső) 
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 IPRA = International Public Relations Association (Nemzetközi Public Relations Szövetség) 
22

 MPRSZ = Magyar Public Relations Szövetség 
23

 További definíciók: 

BLACK, S.: A public relations gyakorlata tervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és 

környezete közötti jóakaratot és kölcsönös megértést felépítsük és fenntartsuk. 

OECKL, A.: Public relations = információ + alkalmazkodás + integráció. Azaz: a public relations tevékenység 

tudatos, tervezett és tartós törekvés arra, hogy a közvéleményben kölcsönös megértést és bizalmat építsünk ki és 

ápoljunk. 

CUTLIP, S. M.  CENTER, A. H.  BROOM, G. M.: A public relations az a menedzsment funkció, amely 

kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosít, alapoz és tart fenn egy szervezet és azon különböző közvélemény-

csoportok között, amelyektől a szervezet sikere vagy kudarca függ. 

GRUNIG, J. E.  HUNT, T.: A public relations egy szervezet és közvéleményei közötti kommunikáció irányítása 

(management of communication). 
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kommunikáció szervezése, ideértve a szervezet image-ének gondozását is. .
24

 A szervezeti 

kommunikáció eszközrendszerét az egyéncsoporttömeg kategóriák mentén a 

következőképpen rendszerezzük: A személyes kommunikáció eszközei közé tartoznak az 

előadás, a felszólalás, a korreferátum, telefonálás, levelezés. A csoportkommunikáció eszközei 

a rendezvénytípusú tájékoztatás csoportján belül az alkalmi (szónoki), szertartási, politikai, 

üdvözlő, búcsúztató beszédek, a pohárköszöntő, fórum, vita, ülés, kongresszus, konferencia, 

szimpozion, tárgyalás. A csoportkommunikáció eszközei a speciális írásbeli közlemények 

csoportján belül a cégfilozófia, üzleti terv, arculati kézikönyv, cégismertető, éves jelentés, 

jubileumi évkönyv, hírlevél, katalógus, árjegyzék, ajánlatok, kérvények, szerződések, 

pályázatok. A tömegkommunikáció eszközrendszerébe soroljuk a sajtóval, rádióval, 

televízióval történő kapcsolattartást, marketingkommunikációt, reklámot, a multimédia 

produkciók, és referencia filmek készíttetését. A rendezvényszervezést, mint vásárok és 

kiállítások, sajtótájékoztatók, nyílt napok, road showok, tanulmányutak, termékbemutatók, 

ünnepi rendezvények, hallgatói-nézői fórumok, táncestek, bálok, estélyek, kirándulások, 

túrák, kvíz játékok, vetélkedők jótékonysági események, divatbemutatók és sportesemények, 

aláírásgyűjtések szervezését, és a sajtó monitoringot. Ezeket a tevékenységeket és feladatokat 

a szervezet kommunikációjának mértékéhez igazítottan, különböző szinteken szükséges 

végrehajtani. A 14. ábra a különböző variánsok közül egy lehetséges funkciótagozódási 

formát mutat be. 
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 COMMUNICATION (Kommunikáció): Információk cseréje, vagy az a tevékenység, amellyel üzeneteket 

juttatunk el egyik féltől vagy csoporttól a másikhoz. COUNSELLING (Tanácsadás): A szervezetek vezetői 

tevékenységének segítése a stratégiai és taktikai döntésekben, elsősorban a szervezeti kommunikációban és 

kapcsolatépítésben. A Public Relations munka része a szervezeti tevékenység véleményezése, javaslattétel a 

kommunikációs problémák megoldására. RESEARCH (Kutatás): A PR folyamatát megalapozó, információt gyűjtő 

és elemző tevékenység, amely a szervezet belső és külső viszonyainak megismerését szolgálja. INTERNAL 

COMMUNICATION, EMPLOYEE RELATIONS (Belső kommunikáció): A szervezet vezetőinek és munkatársainak, 

csoportjainak egymás közötti szervezett információcseréje. HUMAN RELATIONS (Személyes kapcsolatok): A PR 

tevékenységhez kapcsolódó önálló kategória, az egyének közötti kommunikációs kapcsolatok alakítását célozza.  

EXTERNAL RELATIONS (Külső kapcsolatok): A szervezet teljes külső környezetével kialakított kommunikációs 

kapcsolatok szervezése. NONPROFIT PR: A nem profitorientált szervezetek kommunikációs tevékenységének a 

szervezése. PROFIT PR: A profitorientált szervezetek kommunikációs tevékenységének a szervezése. 

CORPORATE PR: A szervezet „személyiségével” kapcsolatos (belső és külső) kommunikáció szervezése, ideértve 

a szervezet Image-ének gondozását is. CONSUMER RELATIONS (Marketing PR): Értékesítés centrikus 

információcsere, a szervezet teljes PR tevékenységének az a része, amely a marketingaktivitás bizalmi 

környezetét alakítja ki. A marketing PR szorosan kapcsolódik a marketing kommunikáció egyéb elemeihez. 

INDUSTRY RELATIONS (Ágazati kapcsolatok): Az iparágon belüli partnerekkel és versenytársakkal történő 

kommunikáció szervezése. PROFESSIONAL RELATIONS (Szakmai kapcsolatok): A szervezet szakterületéhez 

kapcsolódó tudományos, oktatási, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel történő kommunikáció szervezése. 

FINANCIAL RELATIONS (Pénzügyi kapcsolatok): A szervezet és a tulajdonosok, a befektetők, a részvényesek, a 

támogatók, a hatóságok, a pénzintézetek közötti kommunikáció és kapcsolatok szervezése.  AID (Támogatás): 

Olyan tevékenység, amely a szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja más szervezet, egyén vagy 

tevékenység presztízsének felhasználásával. ISSUE MANAGEMENT (Társadalmi ügyek kezelése): A társadalom 

egészét, illetve csoportjait foglalkoztató, és a szervezetet érintő kérdések kezelése és kommunikációjának 

szervezése. MINORITY RELATIONS (Kisebbségi kapcsolatok): A társadalomban sajátos helyzetük alapján 

elkülönülő kisebbségi csoportokkal kapcsolatos kommunikáció szervezése. PUBLIC AFFAIRS (Kormányzati és 

közösségi kapcsolatok): A jogalkotók, a kormány, a kormányzati szervek, az önkormányzatok, az 

érdekképviseleti szervek és a szervezet közötti információcsere szervezése. MEDIA RELATIONS (Média 

kapcsolatok): A nyomtatott és elektronikus sajtó intézményeivel, a szerkesztőségekkel, a kiadókkal és azok 

munkatársaival, az újságírókkal fenntartott kapcsolatok szervezése a szervezet publicitása érdekében.  
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14. ábra: A PR tevékenységek funkciótagozódási formája 

Forrás: SZIE GTK TTI Tudományos Kutatóműhely, GŐSI MARIANN 2009 

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG 

KÜLSŐ PR BELSŐ PR 

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS MÁRKA- 

RENDEZVÉNY- ÉS PRODUKCIÓS CSOPORT 

 
Marketingkommunikáció, reklámfilmek, spotok, 

bannerek, hirdetések gyártása, külső kommunikáció, 

kiadványok: (Éves Jelentés, katalógusok, egyéb), DM 

levelek, fotóarchívum. kültéri megjelenés, beltéri 

dekoráció, szórólapok, óriásplakátok gyártása, nyomdai 

kapcsolatok, játék akciók, regionális, egyéni 

és csapattámogatás – sport- kulturális, rendezvények, 

szponzoráció, szerződések, céges ajándéktárgyak, 

névjegykártya, levélpapír, 
CD (Corporate Design) elemek karbantartása. 

Kapcsolat külső ügynökségekkel. 

MÉDIA – ÉS 

SAJTÓ 

CSOPORT 
Médiatervezés, 

médiafoglalás, 

figyelés. Sajtó, TV, 

rádió, internet, 

nemzetközi 

kapcsolatok.  

PUBLIC AFFAIRS 

Kormányzati és 

közösségi kapcso-

latok: a jogalko-

tók, a kormány, a 

kormányzati – és 

érdekképviseleti 

szervezetekkel. + 

(ISSUE) 

COUNSELLING (Tanácsadás): A 

szervezetek vezetői tevékenységé-

nek segítése a stratégiai és taktikai, 

kommunikációs döntésekben, 

kapcsolatépítésben.  

BELSŐ PR CSOPORT 

INTERNAL COMMUNICATION, EMPLOYEE 

RELATIONS (Belső kommunikáció): A 

szervezet vezetőinek és munkatársainak, 

csoportjainak egymás közötti szervezett 

információcseréje. 
Dolgozói, vezetői, tulajdonosi kommunikáció, 

intranet, vállalati újság, belső tájékoztató fórumok, 

képzések. 

Kapcsolat a HR részleggel. 

KUTATÁSI CSOPORT 

A PR folyamatát megalapozó, 

információt gyűjtő és elemző (CI) 

tevékenység, trend- és versenytárs-

figyelés. Tanulmányok, beszámolók. 

KOMMUNIKÁCIÓ/KONTROLLING/MINŐSÉGELLENŐRZÉSI 

 

Pénzügyek, szerződések, IQPR. 

A szervezet és a tulajdonosok, a befektetők, a részvényesek, 

a támogatók, a hatóságok, a pénzintézetek közötti kommunikáció 

és kapcsolatok szervezése. 
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4.6. Az EEM és a PR vezetői tanácsadói szerepkörei  a szervezetfejlesztési, 

közvélemény- (és média) kutatási tevékenység 

 

A két terület áttekintése után leszögezhető, hogy mind az EEM, mind a PR egyértelmű 

irányító, menedzsment funkcióval bír. Ez a funkció a vezetést támogató tanácsadásban is 

megnyilvánul a stratégiai döntések előkészítésében és a vezetői munka személyes szintű 

támogatásában. A segítségnyújtás több szerepből is történhet. HANS VON SASSEN a 

következőkben definiálja ezeket a szerepeket. A tanácsadásban, melyben a tanácsadó segít 

belső cselekvési alternatívákat és döntéseket hozni olyan kérdésekben, mint cél, stratégia, 

folyamat, struktúra, módszerek, intézkedések. Sassent kiegészítve
25

 a tanácsadás területén el 

kell különítenünk a szaktanácsadást, és a folyamat-tanácsadás kategóriáit. Míg a 

szaktanácsadás (akár rövid távon is) konkrét megoldási javaslatokat kínál, addig a folyamat-

tanácsadás rávezeti a tanácsadásban résztvevőt (résztvevőket) a megoldásra. A kívülről jött, 

„készen kapott recept” helyett, együtt gondolkodással, együttműködéssel válnak 

felismerhetővé a hibaforrások, születnek meg a tervek, és cselekvési alternatívák. A közös 

munka során a folyamatban (amely hosszú ideig is eltarthat) formálódnak a vélemények, 

változnak az attitűdök, születhetnek „paradigmaváltások”,
26

 fejlődhet a szervezet. A 

mentorálás, amelyben a mentor eligazít egy munkahelyi helyzetben, szakterületen, illetve új 

feladatokban, szerepkörökben. A gondozásban, a gondozó hosszú távon támogat a projektek, 

tanulási és munkafeladatok megvalósításában és a problémák legyőzésében. A tanításban a 

tanár közvetíti és támogatja a képzést, fejleszti a képességeket. A szupervízióban
27

 a 

szupervízor gyakorlati résztvevők és munkatársak szakmai továbbképzésének keretein belül 

objektíven, szakmailag és személyesen vezeti a tapasztalati tanulást. A terápiában a terapeuta 

személyes életviteli, lelki segítséget nyújt nehéz belső vagy külső életszituációkban, szorult 

helyzetekben. A tréningben
28

, melynek lényege a gyakorlatokon, játékokon keresztül történő 

tapasztalati tanulás. A szponzorálásban
29

: amely új tevékenységet, fejlesztést hoz magával, 

támogató és védő szerepet ölt, a szándék megvalósításában. A kezdéssegítésben, ahol a segítő 

ötletek bevonásával ösztönzi a kezdeményezést és az újítást, bátorít. A kutatásban, amelyben a 

kutató segít a ténymegállapításban, képalkotásban, a diagnózis felállításában, kiváltképp a 

kérdések és rendezés útján. A kísérésben, ahol a kísérő a keresés, elemzés, feldolgozás és 

döntés folyamatait vezeti, illetőleg, a tervek megvalósítását kíséri és támogatja. Tevékeny 

tanácsadásról is beszélhetünk, melyben ő a lehetőségeket és módszereket ismerő személyként 

lép fel. A coachingban, amelyben a coach olyan konkrét feladatok, változtatások, munkahelyi 

                                                           
25

 SASSEN külön kategóriákat alkot, (pl.: kísérés) melyek a folyamat részeként a folyamat-tanácsadó, illetve a 

tréner kompetenciakörbe tartoznak. 
26

 Paradigma (jelen esetben az értelmezése): Olyan alapvető séma, vagy modell, amely szemléletünket valamely 

dologgal kapcsolatban szervezi és rendszerezi. A gondolkodásoknak, vélekedéseknek, értékeknek és 

módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben vett közösség minden tagja által elfogadott összegzését 

jelenti. A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, 

beállítottsága, hiedelmei, gondolatai, ismeretei stb. ellentmondásossága miatt, amelyet sokszor ezek átfogó 

(paradigma méretű) megváltoztatásával tud csak feloldani (paradigmaváltás).  
27

 A szakirodalom elkülöníti az angolszász és az európai szemléletet. A hazai közelítés az európai iskola tanait 

követi. Lásd: Mi a szupervízió? (Szerk.: GOSZTONYI GÉZA): BSZF, Bp. 1996. 
28

 Értendő alatta a „T csoportos” tréning. A hazai trénerképzés szemléletrendszere sem egységes. A T csoportos 

tréning magyar nyelvű szakirodalmi alapja: RUDAS JÁNOS: Delfi örökösei. Önismereti csoportok  elmélet, 

módszer, gyakorlat. Új MandátumDICO, Budapest, 2004. (hatodik kiadás). 
29

 A hazai marketing, PR szakma ezt a fogalmat az „anyagi támogatás” szintjén használja. Különbséget tesz a 

szponzorálás és mecenatúra megnevezések között, mely szerint a mecenatúra során a mecénás nem kér 

ellenszolgáltatást az anyagi támogatásért, míg a szponzorációban mérhető ellentételezést kap a szponzor. A 

hivatkozott értelmezést tehát nem ebben az aspektusban kell érteni. 
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és szakmai problémákra világít rá, melyekben objektív, humán-szociális és elvi-

koncepcionális aspektusok elegyednek. 

Sassen felosztása kibővíthető két újabb elemmel, mint a fókuszolás, amelyben az önmagára 

fókuszoló kapcsolatot vesz fel egy sajátos belső, testi tudatossággal. A fókuszoláshoz nem 

szükséges terapeuta, GENDLIN megfogalmazásával élve „elég egy barát, aki tudja, hogyan és 

mikor legyen csendben…” A segítő (gyógyító beszélgetésben) ha a problémák elmondása 

közben van egy figyelmesen hallgató fél, az jelentős mértékben felerősíti a pozitív hatásokat. 

Az együttérzés, az odaforduló, elmélyült figyelem, a megértés, az elfogadás és a szeretet 

érzései megújító, felszabadító hatással vannak a beszélőre, mert, olyan friss impulzusokat 

lehet kapni a beszélgetések során, amelyek közelebb visznek a megértéshez és a probléma 

megoldásához. A „gyógyító” beszélgetésekben tehát nem az a lényeg, hogy a másik ember 

bölcs tanácsokkal halmozza el a beszélőt, hanem hogy jelenlétével fájdalomcsillapítóként 

hasson. Szorongásoldóként működik, vagyis az öngyógyító erőkhöz való hozzáférést segíti 

elő.
30

 Az ismertetett módszerek közül a szervezetfejlesztés, amely alapvetően EEM feladatkör 

többet is használ. A „szervezetfejlesztés” fogalma az angol Organization Development-ból 

(OD) származik, és annyit jelent, mint „tervezett szervezeti változás”. Ez egyfajta 

gyűjtőfogalom a befolyásolás társadalomtudományi módszereinek koordinált alkalmazására, 

amelynek az a célja, hogy felismerje a szervezeten belül szükségessé vált struktúra- és 

viselkedés-változtatásokat, és azokat közös tanulási folyamat – tehát evolúció – alapján 

megvalósítsa. A tapasztalati tanulás a legkönnyebben kisméretű, áttekinthető 

munkacsoportokban valósítható meg. A csoportmunka, a csoportszerepek megtalálása,
31

 ezért 

fontos szerepet játszik a szervezetfejlesztésben. A szervezetfejlesztés azt jelenti, hogy nem 

valamilyen elméleti problémát, hanem a mindennapi együttműködés és a közös jövő 

problémáit dolgozzák fel. A szervezetfejlesztés lehetővé akarja tenni az egyéni és a kollektív 

tanulást, meg akarja teremteni az ésszerű beállítottság- és viselkedésváltoztatás előfeltételeit. 

Ez mindazok számára, akik a szervezetfejlesztésben részt vesznek, azt jelenti, hogy 

szavahihetőek legyenek, éljék bele magukat az elérni kívánt beállítottságba és 

viselkedésmódba, folytassanak nyílt információs politikát, szerezzenek bizalmat. 

Szervezetfejlesztéskor a kooperáció bevezetésével és a tanulási helyzetek teremtésével 

célzottan befolyást gyakorolunk a résztvevőkre. A probléma-megoldási folyamatokat, 

állandóan ellenőrizni, gondosan koordinálni és az előrehaladást ellenőrizni kell. Nem lehet 

előre meghatározott hálóterv alapján végezni a feladatot. Az eljárás inkább kísérleti jellegű, a 

tervezés lépésről-lépésre történik. A szervezetfejlesztés célja, hogy a kultúrát amennyiben az a 

fejlesztést fékezi, vagy fokozza, láthatóvá tegye. Ez a korlátozó feltétel fontos a 

szervezetfejlesztésnek a csoport dinamikától történő elhatárolásához. A szervezetfejlesztésben 

dinamikus folyamatokat nem a dinamikáért önmagáért vizsgálják, hanem mindig a kitűzött 

fejlesztési célra vonatkoztatva, amit az üzemi újítás vagy a vállalati cél útján világosan 

meghatároznak. A szervezetfejlesztés csak akkor funkcionál, ha a szervezet minden tagjánál, 

minden munkacsoportnál és az egész vállalati szervezetnél feltételezik a fejlesztési potenciált. 

A szervezet tagjainak önfejlődési igénye nélkül a szervezetfejlesztés kudarcot vall. Az 

egyének – többnyire vezetők – és csoportok fejlődési képességébe vetett hitet előfeltételnek 

kell tekinteni. A szervezet akkor hatékony, és akkor hozható létre kapcsolat az egyéni 

szükségletek és a szervezeti követelmények között, ha nyitott kommunikációs struktúra és sűrű 

vertikális és horizontális kommunikációs hálózat áll fenn a szervezet minden tagja között. Ha 
                                                           
30

 TRINGER LÁSZLÓ „A gyógyító beszélgetés” átdolgozott kiadásában számos új, alapvető kutatási eredményre 

kitér, miközben megismerkedhetünk a személyközpontú pszichoterápia elemeivel, a gyógyító beszélgetés 

tanulás- és kommunikációelméleti alapjaival. Bemutatja, hogy mi a különbség a személyközpontú megközelítés 

és a gyógyító beszélgetés között.  
31

 A hatékony munkahelyi csoportszerepek és csoportműködés elméletét, és mérőeszközét BELBIN, M.: A team, 

avagy az együttműködő csoport SHL Kiadó, Budapest., 1998. munkájában adta közre. 
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részvételen alapuló, kooperatív, decentralizált döntési folyamatokra van lehetőség, és 

csoporttekintélyt fogadnak el a hierarchikus tekintély helyett. Ha a csoporton belül kölcsönös 

a bizalom, a nyíltság, valamint az emocionális biztonság légköre uralkodik, és a szervezet 

minden tagja magas fokú interperszonális kompetenciát ért el. A szervezetfejlesztők nemcsak 

a technikai és szervezési problémákkal foglalkoznak, hanem a kommunikációs problémákkal 

is, tehát az információ áramlásával, a döntés-kialakítás módjával, az egymás közötti 

érintkezés, a vezetési stílus problémáival. A szervezetfejlesztés ezért ökológiai, teljességi és 

rendszerre vonatkozó gondolkodást jelent, azt jelenti, hogy egy dolgozó, egy csoport, egy 

osztály vagy egy üzem problémáit nem elszigetelten, hanem a környezeti befolyásokkal való 

kölcsönhatásukban kell megérteni, ebben jut kiemelt tanácsadói szerep az EEM-nek és a PR-

nek. (Gősi, 2009) 

 

4.7. Az ügyfélszolgálat, (utazási iroda, recepció) mint „előre tolt helyőrség” az image-

formálásban 

 

Az ügyfelek (turisták, utazók, a vendég) megnyerésének egyik fő eszköze a szolgáltatási 

színvonal emelése lehet, mert egy szervezet megítélése, eredményessége nagy mértékben 

függ attól, hogy milyenek azok a munkatársak, akik közvetlenül találkoznak az ügyféllel, 

vendéggel. 

 

Az ügyfélszolgálati kultúra a szervezeti kultúra egyik részeleme, így természetesen egymással 

összefüggenek. Egy szolgáltatásra orientált szervezet tevékenységében az első az 

ügyfél/vendég igényének felderítése, ennek ismeretében határozható meg a szervezet célja, 

stratégiája, melyet minden alkalmazottnak ismernie, értenie kell, és el kell fogadnia. Az 

ügyfélszolgálat az egyes ügyfelekkel való egyedi kommunikációt, míg az ügyfélszolgálati 

kultúra a teljes ügyfélkörrel szembeni bánásmódot, annak minőségét jelenti, és vonatkozik 

mindazokra, akik az ügyféllel, vendéggel akár az irodában, szállodában, étteremben, akár 

azon kívül a szervezet képviseletében járnak el. (Arany, Bohnné, Szeles, Tóth 2001) 

 

A cél az ügyfél lehető legstabilabb törzsvevőkör tagjává tétele, (visszatérő vendég, turista) 

ami azonban csak a szakszerű tanácsadással, az ügyfél igényének megfelelő szolgáltatás 

nyújtásával lehetséges. Ha az ügyfél feltétel nélkül megbízik a szolgáltatásban, akkor 

számíthatunk arra, hogy vevőként megrendelésével tiszteli meg a céget. Fontos, hogy a 

szolgáltatást teljesítő munkatárs személyiségével, tapasztalatával, szaktudásával feltétlenül 

hozzájáruljon az ügyfél bizalmának elnyeréséhez.  

 

Egy szervezeten belül vannak olyan szabályok, amelyeket a személyzet a gondolkodásban, a 

cselekvésben követ és vannak olyan szabályok is, amelyek alapvetően meghatározzák egy 

vállalat kapcsolatát partnereivel. Az ügyfelekkel kialakított kapcsolat és a velük való 

bánásmód kultúrája azzal a pillanattal kezdődik, amikor a vállalat a piacra lép, tehát 

kapcsolatot keres fogyasztóival. Ilyenkor mindkét fél saját magáról rendelkezik egy képpel, 

identitással, és mindkét félben kialakulnak vélemények, attitűdök a másikról. Ez a 

kölcsönösen meglévő kép és képmás az egymással való konkrét bánásmód talaja, olyan 

szabályokat követ, amelyek az érintettek részére nem mindig tudatosak, de őket mégis egy 

cselekvési kerethez kötik. (Bohnné, 2002) 

 

Ha egy szervezetnek sikerül színvonalas ügyfélszolgálati munkát biztosítani, jelentős piaci 

előnyökre tehet szert, mivel pozitív image alakul ki a nyilvánosság előtt, könnyebb a 

kapcsolat felvételének lehetősége az új ügyfelekkel a bizalom útján.  
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5. A szervezeti kommunikációs tevékenység gyakorlati tudnivalói 
 

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy rávilágítson, a szervezeti kommunikáció tényleges 

megvalósításának, kivitelezésének több szakmát átfogó, összetett ismeretanyag-rendszerére. 

 

Gyakran esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, az emberi kommunikációban a 

verbalitásnak, szóbeliségnek van a legnagyobb jelentősége. Pedig a világ és a másik ember 

megértése sok csatornán keresztül történik. Szavak, képek, illatok, tapintás… és ezek átvitt 

jelentéstartalmai együtt bonyolult és kultúránként eltérő információrendszert alkotnak. Az 

információfeldolgozás az érzékeléssel (sensation) kezdődik. A pszichológia érzékeléssel, 

észleléssel foglalkozó szakirodalma részletesen elemzi ezen folyamatot. Az érzékelés során a 

külvilágból vagy a szervezet belső teréből érkező ingerek közvetlenül tükröződnek. A 

közvetlen tükröződés azt jelenti, hogy itt még az érzékelt ingerhez semmiféle jelentés nem 

kapcsolódik. Az észlelés (perception) az élőlények, tárgyak (környezet) egységes egészben 

való tükröződését jelenti, amelyhez már régebbi tapasztalatok társulnak, az ingerekre adott 

idegrendszeri válaszok, pedig jelentéstartalommal bíró egységekké szerveződnek. 

 

Az emberi agy féltekéi nem egymás tükörképei. Ez a megállapítás igaz az agy anatómiájára és 

funkcióira is. A bal félteke általában nagyobb, mint a jobb. Behatárolhatóak rajta azok a 

területek, amelyek a beszédmegértés, írásképesség minőségének meghatározásában döntő 

fontosságúak. Ha ezek a területek megsérülnek, sérülnek a terület által szabályozott 

képességek is. A bal agyfélteke a test jobb oldalának mozgásos működését is vezérli, valamint 

számos analitikus jellegű, és logikai művelet végrehajtásában is erősebb, mint jobb oldali 

párja. A jobb oldali agyfélteke a nagyon egyszerű nyelvi kifejezéseket érti meg, és csak 

egyszerű matematikai műveletek megoldására képes. Ugyanakkor fejlettebb a balnál a 

vizuális képességek, tér- szín- és mintaérzékelés terén. Egészséges emberekben a két félteke 

specializációja különbözik egymástól, de folyamatosan integrálják tevékenységüket. A 

párhuzamos információfeldolgozás által felvázolt elmélet szerint, ha az ember keverten kap 

verbális és vizuális információkat, akkor megosztja azokat a két agyfélteke között. Ha az 

egyén bal agyféltekéje az erősebb, akkor hamarabb és hatékonyabban dolgozza fel a verbális 

anyagot, míg ellenkező esetben, a jobb félteke dominanciájának esetén a vizuális feldolgozás 

lesz könnyebb számára. Tehát egy prezentációban az információk több jól megválasztott 

médiumon keresztül történő közlése elősegíti, hogy a befogadó az agyféltekei 

specializációjának leginkább megfelelő csatornát használja. (Klein, Izsó, 1998) 

 

5.1. A vizuális információ hatása 

 

Milyen a vizuális információ? Nagyon gyors. A másodperc tört része alatt mérjük fel az elénk 

táruló látványt, legyen az tárgy, személy, vagy cselekvés. Hogyan tesszük mindezt? A 

normális látás feltétele, (a szem megfelelő fizikai állapotán kívül) hogy a retinális kép 

kontúrjai (kontrasztjai) a retinán elmozduljanak. Éppen ezért szemgolyóink nézés közben 

állandó önkéntelen mozgásban vannak. Ezek az önkéntelen mozgások a következők lehetnek: 

 Szökellő vagy szakkadikus gyors szemmozgások, amelyek szerepe a fixáció átvitele egyik 

helyről a másikra. Ezek gyakorisága másodpercenként négy mozgás. 

 Sikló (drift) szemmozgások, amelyek lassúbbak és a fejhez viszonyítva mozgásban lévő 

tárgyakra való fixáció fenntartását szolgálják. Ha a tárgy mozog, követő, ha a fej mozog, 

kompenzáló szemmozgásokról beszélünk. 

 Tremor, amelynek szerepe az éles kontrasztok helyének folyamatos változtatása a retinán a 

receptorok fotokémiai kifáradásának elkerülése érdekében. 
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Az emberi látórendszer rendkívül széles megvilágítás, ill. fénysűrűség-tartományban képes 

működni. A világosság-érzékelés a helyi fénysűrűség-különbségekhez kötött. Valamely 

felületet mindig csak a látómezőben egyidejűleg jelenlévő sötétebb felülethez képest 

érzékelünk világosabbnak. A sötét alapon világos megjelenítés tehát pozitív, a világos alapon 

sötét megjelenítés, pedig negatív kontrasztnak felel meg. 

 

A kontraszt-viszonyoknak a számítógép képernyőjén is meghatározó jelentősége van, mert 

alapvetően befolyásolják a kijelzett szöveges információk olvashatóságát és a grafikus 

információk áttekinthetőségét. További fontos téri tényező a képernyőn megjelenített jelek, 

vonalak sűrűsége, illetve finomsága. 

 

Oda kell figyelnünk az úgynevezett komplementer utókép jelenségre. Ha egy percig (vagy 

annál hosszabb ideig fixáljuk tekintetünket kék, sárga, zöld vagy vörös színmezőkre és ezután 

máshová nézünk, az új látómezőben a korábbi kék helyén sárgát, a sárga helyén kéket, a zöld 

helyén vöröset, a vörös helyén zöldet látunk. Tehát főként multimédiás prezentációknál ne 

használjunk a képernyőn közvetlenül egymás mellett komplementer színeket! (Sárga háttéren 

megjelenített kék ábrát, vörös háttéren lévő zöld ábrát.) Ha ugyanis ezt tesszük, a nézői 

tekintet fókuszának kismértékű ingadozása következtében megjelennek a komplementer 

utóképek és elmosódottá, életlenné teszik azt, amit épphogy hangsúlyozni szeretnénk. 

 

CSÁNYI Sándor nemzetközi színszakértő a metaméria jelenségre hívja fel figyelmünket: „Két 

színt akkor tekintünk azonosnak, ha azonos körülmények között mért X, Y, Z színösszetevő 

értékeik és így a színkoordinátáik is azonosak. Kérdés, mi történik, ha megváltoznak a mérés 

körülményei (pl. a megvilágító fényforrás vagy az észlelő). Természetesen a színösszetevők 

értékei is megváltoznak, de leggyakrabban úgy, hogy továbbra is azonosak maradnak. 

Ilyenkor a két szín valóban egyformának tekinthető. Lehetnek azonban olyan esetek is, 

amikor a körülmények megváltozása esetén a korábban azonosnak mutatkozó színek 

különbözőkké válnak. Ez esetben metamer színekről beszélünk. A metaméria magyarázata az, 

hogy egy X, Y, Z számhármashoz több különböző reflexiós görbe is tartozhat.” A jelenségre 

főként kiállításokon célszerű odafigyelni, mert itt gyakori a megvilágítás változása. A nappali 

fénynél egyformának látszó színek a belső téri mesterséges megvilágításban eltérőnek 

látszódhatnak, ami hatásromboló is lehet. A prezentációkban szereplő színek megválasztása 

tehát nem lehet öncélú! Annál is inkább, mert a színválasztást más tényezők is befolyásolják. 

 

A szín befolyásolhatja hangulatunkat: élénkít, ingerel vagy éppen lehangol. A szín sokszor 

többet elárul minden szónál. A benyomás, amit kelt bennünk, tartós. Gondolataink, 

asszociációink ébrednek. A színek hatásával sokat foglalkozik a reklámlélektan, 

csomagolástechnológia szakirodalma. FÖLDI Katalin A reklám lélektana című könyvében a 

színek lélektani és szimbolikus hatását így elemzi: „A színhatások számbavételekor 

mindenekelőtt figyelembe kell vennünk a színek asszociatív hatását, amelyek kétfélék 

lehetnek. Könnyen tudatosíthatók, általánosak: például amikor a piros a tűz, a rózsa, a 

cseresznye stb., a kék a víz, a jég stb. képzetét kelti, és felidézi a kapcsolódó hangulati, 

érzelmi reakciókat. Nehezen tudatosíthatók, személyesek: például amikor az egyes színek 

mozgósítják a hozzájuk kapcsolódó – legtöbbször már elfelejtett – kellemes vagy kellemetlen 

élményeinket, amelyeknek érzelmi töltését az adott szín vette át, őrizte meg, míg az élmény 

maga továbbra is a háttérben marad. A szín élmény nélkül is kiválthatja az ahhoz fűződő 

érzelmeket. Legalább ilyen fontosak a színek szimbolikus (jelképi) hatásai, amelyek azon 

alapulnak, hogy hozzájuk különféle társadalmi, történelmi, nemzeti stb. értékelések, érzelmi 

felhangok tapadnak. (pl. a fekete a gyász színe), ezeket egyénileg is elfogadjuk. A szín 

megjelenése a társadalmilag kialakított érzelmeket, hangulati állapotokat váltja ki belőlünk, 
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még akkor is, ha ezt nem is tudatosítjuk.” A szimbólumrendszerek azonban kultúrkörönként 

változnak, ezért főként nemzetközi marketinggel és PR-rel, szakdiplomáciával 

foglalkozóknak feltétlenül meg kell ismerniük az eltérő kultúrák szín szimbólumrendszerét! 

 

A nyugati civilizációk körében a piros (vörös) asszociációi és szimbólumai: a rózsa, a szegfű, 

az alma, a zászló, a tűz, a vér, a harc, a láz, a veszély, az életerő, a hatalom. Karaktere: 

hangos, aktív, erőteljes, dinamikus, agresszív, tolakodó, meleg. Hatása: melegít, serkent, 

izgat, szenvedélyt vált ki. A bordóvörös karaktere: erőteljes, nehéz, hatalmas. Hatása: 

félelmet keltő. A bíborvörös asszociációi és szimbólumai: bársony, palást, meggy, rózsa, 

pompa, hatalom, fényűzés, mámor. Karaktere: merev, méltóságteljes, pompázó. Hatása: 

mérsékel, megnyugtat. A rózsaszín kisbabát, lányokat, púdert, szaloncukrot, naplementét idéz 

fel bennünk. Karaktere: édeskés, erőtlen, gyöngéd, finom, kislányos. A narancssárga 

asszociációi és szimbólumai: narancs, barack. Karaktere: egyesíti a vörös izgatását a sárga 

örömteliségével. Hatása: melegít, élénkít, felszabadít. A sárga asszociációi és szimbólumai: 

citrom, banán, tulipán, sárguló falevél, savanyúság, nap, napfény, derű, felszabadultság, 

veszély, irigység, féltékenység, zsugoriság, kórház, járvány. Karaktere: aktív, ragyogó, 

vonzó, tolakodó, életörömet árasztó. Hatása: melegít, frissít, élénkít, felszabadít, vidámságot 

kelt. A zöld asszociációi és szimbólumai: fű, falevél, lomb, erdő, növények, szabad természet, 

biztonság, remény, oltalom, nyugodtság. Karaktere: természetes, gyengéd, szerény, enyhén 

passzív, meghitt. Hatása: felüdít, megnyugtat, kiegyensúlyoz, biztonságot kelt, álmosít. A kék 

asszociációi és szimbólumai: víz, jég, hideg, szabad tér, tiszta ég, végtelenség, nyugalom, 

béke, békesség, hidegség, komolyság, elmélyültség, józanság, nőiesség. Karaktere: komoly, 

hideg, békés, gyengéd, elmélyülő, szomorú, szentimentális, tiszta és nőies. Hatása: 

megnyugtat, felfrissít, elgondolkoztat, elszomorít. A kékeszöld asszociációi és szimbólumai: 

üveg, nyirkosság, hűvösség. Karaktere: hideg, passzív, zárkózott. Hatása: frissítő, nyugtató. 

Az ibolya (lila) asszociációi és szimbólumai: ibolya, orgona, szilva, fanyar illat, öregség, 

távolodás, vágyódás, melankólia, élvezetvágy. Karaktere: a vörös impulzivitását és a kék 

gyengédségét egyesíti, vonzó és taszító, melankolikus, szomorúságot és erotikumot is áraszt. 

Hatása: gondolkodásra késztet, elszomorít, vágyakat kelt. A barna asszociációi és 

szimbólumai: fa, kéreg, bútordarabok, bőr és bőrtárgyak, szolidság, realitás, unalom, 

darabosság, józanság, mindennapiság, szilárdság. Karaktere: mindennapi, reális, józan, szolid, 

szilárd. Hatása: megnyugtat, védettséget kelt, tompít, gátol. A fehér asszociációi és 

szimbólumai: akác, hó, liliom, papír, fény, világosság, tisztaság, ártatlanság, szűziesség, 

születés, keletkezés, békevágy, ünnep. Karaktere: tiszta, vakító, ragyogó, kisugárzó, fényteli. 

Hatása: frissítő. A fekete asszociációi és szimbólumai: korom, égettség, éjszaka, sötétség, 

elmúlás, félelem, szomorúság, gyász, komolyság, méltóság, ünnepélyesség. Karaktere: 

szilárd, józan, komoly, merev, ünnepélyes, szomorú, félelemkeltő. Hatása: álmosít, lehangol, 

depressziót vált ki. A szürke asszociációi és szimbólumai: köd, eső, egyhangúság, 

semlegesség, közömbösség, szegénység. Karaktere: egyhangú, izgalommentes, unalmas, 

józan. Hatása: semlegesít, lehangol, eltompít. 

 

A tudatosan megtervezett felidéző vizualitással befogadói szituáció és pozitív válasz 

teremthető. A prezentációkban szereplő vizuális elemeknek (az elhangzó szavakkal 

összhangban) pontosan kell kifejezniük azt a fogalmat, tartalmat, amit a közlő üzenni kíván. 

A vizuális klisék is az emberi fiziológián, pszichológián alapulnak. (Földi, Dézsi, 1978) 

 

Fontos tényező a szimmetria–aszimmetria érzékelése. A szimmetrikus szerkesztés stabilitást, 

szilárdságot, (de ugyanakkor merevséget is) bizalmat ébreszt, míg az aszimmetrikus 

elrendezés mozgalmasságot, változatosságot sugall. Építőipari cégek, bankok emblémáiban, 

vizuális megjelenési formáiban találkozhatunk leggyakrabban szigorú szimmetrikus 
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formákkal, hiszen az ő üzenetük éppen a stabilitás, szilárdság. Színválasztásuk, prezentációik 

felépítése is ehhez a jelentéstartalomhoz igazodik. Gondoljunk csak bele, hogy egy bank vagy 

biztosító esetében milyen hatást váltana ki belőlünk, ha először találkozva a cég vizuális 

megjelenésével például egy, a szertorna szalaggyakorlatokban használt rózsaszínű szalag 

emblémát pillantanánk meg. A szervezet még nem árult el önmagáról semmit, nem tudjuk, 

mit kínál nekünk, mégis az első vizuális klisé hatása alapján létezik már bennünk egy 

benyomás, amely alapján nem biztos, hogy szívesen bíznánk pénzünket az intézetre. 

 

A szögletesség–gömbölydedség által keltett benyomások a férfiasság–nőiesség jelzőkkel 

társulnak. Ennek a vizuális klisének a hatása jól nyomon követhető például a férfi és női 

kozmetikumok csomagolásának formatervezésénél. Ha tehát én egy női kozmetikumokat 

gyártó vállalat képviselője vagyok, és éppen egy új termékről tartok prezentációt a sajtó, a 

nagykereskedők vagy éppen a fogyasztók előtt, bemutatóm vizuális elemeinek, színvilágának, 

a betűtípusoknak stb… illeszkednie kell ahhoz a női kozmetikumhoz, amiről beszélek. 

Gömbölyded formákat (például lekerekített képkeretek, betűtípus), nőies lágy színeket 

használok a fóliák, számítógépes prezentáció megtervezésekor. Olyan lágy formákat és 

színeket, amelyek amúgy is megjelentek már a termék csomagolásán, reklámfilmjében, tehát 

a prezentáción mintegy visszaköszönő, megerősítő hatást fognak nyújtani. 

 

Külön kell beszélni mindennapi magyarságszimbólumainkról, amelyek ismerete 

nélkülözhetetlen a kommunikációt tervezők és irányítók számára. KAPITÁNY Gábor és 

KAPITÁNY Ágnes már évtizedek óta foglalkoznak korunk szimbolikus kifejezésformáival. 

1997-ben ezerfős mintán vizsgálták a magyarság mindennapi életére jellemző szimbólumokat 

és az ezekhez való kötődést. A mindennapjainkra jellemző szokások, ételeink, környezetünk, 

öltözködésünk, kultúránk szimbólumai a hosszú évszázadok folyamán 

magyarságjelképeinkké váltak. A kutatás eredménye egyértelműen igazolni látszik, hogy 

léteznek sztereotípiák, amelyeket általában jellemzőnek tartanak a magyarságra. Ilyen 

szimbólum például a gulyás. Vannak azonban olyanok is, amelyek megosztják az embereket. 

A „tipikusan magyar állat” választásában megoszlottak a vélemények. A válaszadók egyik 

fele a lovat, míg a másik a szarvasmarhát jelölte meg első helyen. Akik a lovat választották, 

általában a pacsirtát és a fecskét érezték még magyaros állatnak, míg a szarvasmarhát 

választók a pulit, a kuvaszt és a komondort. Az első csoportot egy „nomád” jellegű, 

szabadságszimbólumokat felmutató gondolkodásmód jellemzi. Ezt inkább a falusiak, az 

alacsonyabban kvalifikáltak és az idősebbek választották. A második csoportot az 

úgynevezett „letelepült” jelzővel lehetne jellemezni. A magasabb végzettségűek, városiak, 

magasabb életszínvonalon élők, fiatalabb korosztály tartozik ide. Látható, hogy mindkét 

csoport tipikusan magyar állatot választott, a választás (és annak oka) között mégis van 

különbség. (Kapitány és Kapitány, 1997) 

 

Nem ez volt az egyetlen eltérés a választások között, amelyet a kutatás feltárt. A 

„jellegzetesen magyar virág” választásakor az egyik csoport a mezei virágokat: pipacsot, 

búzavirágot, a másik csoport a termesztett virágokat: rózsát, szegfűt, tulipánt érezte magához 

közelállónak. A választás mögött nagy valószínűséggel természetszemlélet fogalmazódik 

meg. A városban élők számára a vadvirágok kötődnek inkább a magyarságszimbólumhoz, 

míg a falusiak a termesztett virágokat választották. (Csányi, 1995) Érdekes megfigyelés az is, 

hogy az vendégforgalmi szempontból magyarságszimbólumként az első helyen szereplő 

gulyás az ételek sorában nem volt az elsők között. Nem így a töltött káposzta, amely az első 

helyre került. A gulyás csak 150–200 éve tekinthető a nemzeti konyha egyik 

jellegzetességének, míg az azt megelőző években a töltött vagy húsos káposzta dominált. 
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Nyugat-Európában a mára nemzetivé vált szimbólumok a városi kultúrában gyökereznek. 

Magyarországon és Kelet-Európában, pedig inkább a paraszti hagyományokból fejlődtek ki. 

Ezekben a térségekben kézzel fogható tehát a nemesitől a paraszti kultúra felé történő 

eltolódás. A harmincas években a hivatalos nemzetpropaganda erőteljesen épített a nemesi 

hagyományokra, de az utána következő emberöltő a maga politikai–történelmi változásaival 

sokban elhalványította ezeket a hagyományokat. A paraszti hagyományok feléledését 

segítették elő a népi írók és követő utódaik. A hetvenes évektől a táncház-mozgalmak, stb… 

A tanulmány több következtetést is levon arról, hogy korunkban a magyar emberek milyen 

szimbólumokat tartanak igazán magyarosnak. Ez a jelenség nemzetközi viszonylatban is 

értelmezhető. Könnyen belátható tehát, hogy a szimbólumok használata a vizuális 

megjelenítési formákban, prezentációkban nagy körültekintést igényel. 

 

Másik lényeges tervezési szempont az olvashatóság. A nyomtatott szöveg olvasásakor a szem 

nem folyamatosan siklik végig a sorokon, hanem minden sorban meghatározott számú 

szakkadikus mozgást végez. A gyakorlott olvasó több szót képes egyszerre felfogni és így 

viszonylag kevés fixálási pontra támaszkodva egy egész sort elolvasni. Ha azonban a betűk 

olvashatósága romlik, akkor több fixálási támpontra és így több szakkadikus mozgásra lesz 

szükség. Ha magunk elé teszünk egy kézírást utánzó betűtípussal és egy Times betűtípussal 

készített újságoldalt, az olvasás alatt észlelni fogjuk, hogy a kézírásos betűtípust nehezebben, 

hosszabb idő alatt olvassuk el és dolgozzuk fel, mint a másikat. Mára a számítógépes 

kiadványszerkesztés a mindennapok részévé vált, gyakran több ezer betűtípus közül is 

választhatunk a számítógép vagy CD-ROM-on található betűkészletekből. És éppen ez a 

bőség rejthet hatalmas csapdát azok számára, akik nincsenek tisztában az egyes betűtípusok 

jellegével, olvashatósági mutatóival, és funkciójával. Az egyik típusnak a díszítés, kiemelés 

míg a másiknak az olvashatóság a pozitív tulajdonsága. A hosszú nyomtatott anyagok 

(napilapok, könyvek) olvashatóság szempontjából egyik legideálisabb betűtípusa a Times. Bár 

több helyet igényel, jól olvasható az Ariel is. Nem mindegy azonban, hogy melyik milyen 

hordozóra kerül! A képernyőn (kivetített formában) a nyomtatott oldalhoz képest általában 

rosszabb az olvashatóság, így több a szemmozgás és könnyebben fáradnak a szemmozgató 

izmok. Ezért a kivetített, képernyős feldolgozáshoz inkább javasolt az Ariel, míg a klasszikus 

nyomtatott formához a Times. A két típus között jól látható különbségek vannak. Az Ariel, 

bár nagyobbnak tűnik jelen szedésben, a Times-sal megegyező nagyságú. Letisztult formájú, 

nincsenek talpai, kalapjai, az olvasást nehezítő egyéb grafikus elemei. Ezért az emberi szem 

számára (főként a képernyőn) könnyebben érzékelhető, mint más társai. Ha például a 

képernyőn a kép eleve életlen (és ez nem javítható) a szem folyamatosan próbálja ezt a 

homályos képet élesíteni és ezért hamarabb kifárad. Ha tehát egy vetítésre épülő prezentáció 

során egy életlen, homályos kép nehezen olvasható betűtípussal, rosszul választott tipográfiai 

megoldásokkal (negatív szöveg) társul, a befogadás és rögzítés szempontjából nagyfokú 

hatékonyságromlást eredményez. A tudomány által az emberi információfeldolgozás 

(szemműködés, jelentéstartalom-átvitel) megismerésének területén feltárt ismereteket és 

eredményeket fontos ismernünk, ha sikeresen akarjuk prezentálni önmagunkat vagy 

szervezetünket a környezet felé. Ha egyéni megjelenésünk és az általunk képviselt szervezet 

vizuális arculatának megtervezésekor, fejlesztésekor figyelembe vesszük ezeket a kutatási 

eredményeket, sokkal hatásosabb, hatékonyabb lehet kommunikációnk. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emblémák, logók, névjegyek, levélpapírok, prospektusok, 

plakátok és egyéb kiadványok megtervezése és előállítása sokrétű, magas szakmai 

felkészültséget igénylő feladat. Elkészítését mindig bízzuk képzett szakemberre!
32

 

                                                           
32

 Az érdeklődők számára ajánljuk: Énekes Ferenc (2004) Kiadványszerkesztés 1-4. munkáját (Alapok, Szöveg, 

Illusztráció, Nyomtatás) Novella Könyvkiadó Budapest, amelyből az alapok elsajátíthatóak.  
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Annak ellenére, hogy sok megrendelő mélységében nem feltétlenül jártas a nyomtatott 

anyagok készítésének területén, a megrendeléshez, és a minőség-ellenőrzéshez ismerni kell, 

hogy milyen paraméterek pontos megadása szükséges. A pontosan elkészített megrendelő, az 

egyes munkafázisok (szedés, tördelés, színbontás) közbeni ellenőrzés ellenére még mindig 

marad bőven olyan hibalehetőség, amely a kész munka minőségét negatívan befolyásolhatja.  

 

Milyen adatokat tartalmazzon a megrendelő? (A megrendelők tartalma más és más lehet attól 

függően, hogy az adott kiadványt milyen papírra, hány példányban, milyen kötészeti 

eljárással, hány színes fotóval stb. tervezték. Az alábbi megrendelés egy elképzelt katalógus 

adatainak alapján készült.) 

 

Méret    A/4 

Példányszám   1000 db 

Borító    cromalux karton minta alapján (ezüst) 

    Száma: xxx 

    Szín: 1 + 1 (borító I. Pantone 288 kék) 

    (borító belső fekete, bevezető) 

Belív I.   90 gr fényes műnyomó 4 oldal 4 + 4 szín  

Belív II.   80 gr  80 oldal 90 gr 100 oldal 1 + 1 szín 

Kötészet:   vágva, összehordva, 200 db spirálozva (a spirál színe  

    Pantone 288-hoz leginkább közelítő kék) 

Előkészítés:   Borító CDR fileban, lemezen 

Belív I.   Szedés Word, CorelDraw, tördelés, színbontás  szükséges 

    Belív II. fotózható papír eredetin  

    Kéziratok, diák mellékelve 

Nyomás előtt a színes oldalak és a borító jóváhagyást igényelnek. 

 

Ár:    Ft/db 

Szállítási határidő:  

Szállítási mód: 

 

Amikor átvesszük az elkészült nyomdaterméket, a következő ellenőrzési szempontokat tartsuk 

szem előtt: 

- először „ránézésre” értékeljük a kész nyomdaterméket. Tetszik-e a kivitele első látásra? 

- ha az első benyomások kedvezőek, válasszunk ki egy példányt (lehetőleg a csomag 

belsejéből) és kezdjünk hozzá a tüzetes vizsgálathoz. 

- Figyelmesen szemléljük: 

 a színezést (színkeverési arányok, képhelyesség) 

 a hajtást, vágást (pontosság) 

 a passzert (a nyomaton a színek tökéletesen fedik egymást, nem „szellemképesek”)  

 festékelkenődéseket 

 

A minőségi munkavégzés egyik feltétele a nyomda részéről az, hogy a megrendelő a 

megrendeléskor minden, a gyártáshoz szükséges adatot és információt részére megadjon. A 

hiányos adatközlés lényeges árváltozást vagy félreértést idézhet elő megrendelő és gyártó 

között! 
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5.2. A média- és sajtómunka fontossága 

 

Sajtó, rádió, TV interjú, riport, sajtó háttérbeszélgetések a nagy nyilvánosság előtti 

megjelenést biztosítják mind a cégnek, mind az adott személynek. Létkérdés lehet a jó 

felkészülés. A felkészületlen nyilatkozó nagy károkat okozhat a szervezet külső 

megítélésében. Az interjúk és riportok előtt célszerű egyeztetni a kérdezővel a kérdések 

témáját, szempontjait illetően. Vázlat használata megengedett, szöveget olvasni tilos. 

Igyekezzünk a kérdésekre röviden és egyértelműen válaszolni. Ne kerüljük meg, és ne 

tagadjuk meg a válaszadást, mert ez a magatartás különböző találgatásokra ad okot. Az üzleti 

titokra történő hivatkozás ritkán megengedett, de a túlzások ebben az esetben is kerülendők. 

A nyugodt, kiegyensúlyozott viselkedés, a helyzetnek megfelelő öltözködés és megjelenés 

növeli a válaszadó elfogadását és hitelességét. A nyílt provokációt humorral igyekezzünk 

visszautasítani, a megsértődés ránk vet rossz fényt. A sajtó háttérbeszélgetés egy speciális 

esete a médiával való kapcsolattartásnak. Ebben az esetben néhány véleményvezér újságírót 

hívunk meg egy bizalmas beszélgetésre, amelynek célja az összefüggések magyarázata, 

esetleg olyan háttér-információk ismertetése, amelyek nem jelenhetnek meg a nyilvánosság 

előtt, de szükségesek ahhoz, hogy az újságírók helyesen tudják a szervezet viselkedését 

értelmezni. Ezeken a beszélgetéseken nyílttá lehet és kell tenni azt, hogy mely információk 

publikusak és melyek nem. Általában lehet arra számítani, hogy partnereink betartják az 

íratlan játékszabályokat, nem élnek vissza az általunk adott bizalmas információkkal, mert 

tudják, hogy ilyen esetben többet nem kapnak tájékoztatást. 

 

A sajtóban megjelenő hirdetések is egyfajta prezentációk. A hirdetések esetében az 

állóképekben és a hozzájuk kapcsolódó szöveges információkban tudjuk megjeleníteni 

üzenetünket. Míg a képek az érzelmekre hatnak, felkeltik az érdeklődést, addig az írott szavak 

az értelmet célozzák meg. Az észlelés szempontjából tehát a kép az elsődleges. A szóbeli 

(írott) mondanivaló között azonban kapcsolatnak kell lennie. A szöveg tartalmazza az érveket. 

A sajtóhirdetésben nincs lehetőség arra, hogy oldalakon keresztül fejtegessük ki 

mondandónkat. A szövegnek tömörnek, egyszerűnek, mégis eredetinek kell lennie. Itt is 

figyelembe kell vennünk az emberi információfeldolgozás sajátosságait. Az ember másként 

olvas egy fantasztikus könyvet, másként publicisztikát, és másként hirdetést. Az 

újságolvasásnak is meg vannak a szokásai. A hirdetések elhelyezésénél ezeket a 

szempontokat is figyelembe kell venni: 

 a címlapoldal és a hátsó oldal a leghangsúlyosabb, 

 olvasási szempontból a páratlan (jobboldali) oldalak ösztönösen nagyobb figyelmet 

kapnak, főként a jobbkezesek részéről, 

 az olvasás menete balról-jobbra, fentről-lefelé halad, ezért az oldalon belül a bal felső 

terület élvez kiemelt szerepet. 

 

A nyomtatott anyagok készítésénél nem lehet eléggé hangsúlyozni a választott betűtípusok 

olvashatóságának fontosságát. Mindig jól olvasható betűtípussal tervezzük, terveztessük meg 

a megjelentetni kívánt anyagot. Mit is tartalmaz a hirdetés? Címsort, szöveget, képet, logot, 

szlogent. Ezeknek a megfelelő arányát kell eltalálnunk ahhoz, hogy a kész kompozíció 

érdeklődéskeltő legyen. Üzenetünk megfogalmazásáról, megjelenítéséről grafikusok, fotósok, 

illusztrátorok, tipográfusok… gondoskodnak, de ők csak akkor tudják a papíron megjeleníteni 

a mi elképzelésünket, ha értik, ráéreznek a közlendő lényegére. Kell tehát egy jó terv. Ismerni 

kell még magát a médiumot (és annak technológiáját) amelyben a hirdetés megjelenik. Nem 

mindegy, hogy feketefehér vagy színes nyomat lesz-e, nem mindegy a papír minősége, a 

nyomtatási rácssűrűség stb… Ezért lényeges, hogy fő vonalaiban ismerjük a szerkesztési 

alapelveket, gyártási sajátosságokat.  
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A nyomtatott termékek tartalmi elkészítésében már sokkal nagyobb szerep jut magának a 

megrendelőnek. A szöveg megfogalmazása sem egyszerű feladat. Alap szempont ismét a 

célréteg (amelynek az üzenet szól) sajátosságainak, specifikumainak szem előtt tartása. Ehhez 

kell illeszteni a stílust és a mondandót. Meghatározó még a közölhető szövegmennyiség is, 

hiszen ettől függ, hogy mennyire tömören, lényegre törően kell az anyagot elkészíteni.  

 

A saját magunk által megírt cikkek (News Release) pontosan azokat az információkat 

tartalmazzák, amelyeket közölni akarunk. A News Release hírlevelet, kész, professzionálisan 

megírt cikket jelent. A sajtómunka egyik fontos eleme, a nyomtatott médiának szól. 

Segítségével elkerülhetőek, csökkenthetőek az információtorzulások (pontatlan számadatok 

megjelenése, névelírások). Elkészítésekor kövessük a következő szempontokat: legyen 

érdekes a cím, az információk feleljenek meg a valóságnak, (hitelesség!) legyen érthető, 

világos! Ügyeljünk rá, hogy a szervezetről legyenek előre megírt News Release-k, amelyeket 

adott esetben csak aktualizálni szükséges. 

 

Másik fontos nyomtatott eszköz a DM levél. Első értelmezése: direkt marketing, amely egy 

irányított kommunikációs technikát jelent. A Direct Mail (levélreklám) egyik eszköze ennek a 

kommunikációs technikának. A Direct Mail irányított, célszemélyre szabott prezentáció. 

 

A levéllel való első találkozás, első benyomás sok mindent eldönt. (Többek között azt, hogy 

bontatlanul a szemetes kosárba kerül-e üzenetünk.) Tehát ha a külső megjelenés (a boríték, 

annak formája, az azon olvasható szöveg) kellően érdeklődéskeltő, az már fél sikert jelent. 

Ügyeljünk arra, hogy a címzés, a név legyen pontos. Senki nem veszi jó néven, ha a nevét 

pontatlanul írva látja a borítékon vagy a megszólításban. 

 

A jó DM levél olyan, mint a jó kirakat. Egy jó ötlet köré az image-el szinkronban lévő 

művészi kompozíció épül. A mondanivaló legyen mindenki számára érthető. A szöveg 

egyszerű szavakból álljon, kerülni kell a bonyolult megfogalmazásokat, körmondatokat. Az 

üzenet és a levél hosszúságát jól el kell találni. Rá kell érezni arra, hogy mi az a hosszúság, 

amit a címzett még figyelemmel elolvas. A DM levél nemcsak kirakat, hanem az eladó 

szerepét is betölti. A levél szövegezése olyan legyen, mintha ha az eladó beszélgetne a 

vevővel. Ebben a beszélgetésben még mielőtt egyetlen kérdés is felmerülhetne a címzettben, 

választ kap meg nem született kérdéseire. Hogy a személyesség érezhető legyen, nevén kell 

szólítani a címzettet, ha lehet, a levélben többször is. 

 

A tervezéskor figyelembe kell venni az emberi információfeldolgozás sajátosságait, és ennek 

megfelelően: 

 jól olvasható betűtípust kell használni, 

 nem szabad sokféle betűtípust keverni, 

 tiszta kontraszthatásra kell törekedni, 

 rövid sorokba kell tördelni a szöveget, 

 a szövegben érdekességek közbeszúrásával folyamatosan fenn kell tartani a figyelmet, 

 ha kitöltendő válaszkupont mellékelünk, ügyelni kell rá, hogy könnyen kitölthető, 

kivágható, rövid legyen. 
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5.3. Az elektronikus prezentáció, internet-megjelenés 

 

Az elektronikus megjelenés előnye, hogy a színfelhasználás költségfüggetlen, vagyis a 

hagyományos nyomdai kivitelezéssel szemben a költség nem növekszik arányosan a színes 

oldalak számával. Így sokkal látványosabb, színesebb anyagok készíthetők. A szűk 

pénztárcájú cégek is jobban megengedhetik maguknak a színes megjelenés luxusát. További 

pozitívum, az animáció lehetősége. Az emberi tekintetet a mozgó tárgyak jobban vonzzák, 

mint az állókép. A mozgó objektumok tehát figyelemkeltőek. Ezenkívül egy-egy 

termékprezentáció (gépjármű, ingatlan, berendezések) hatásosabban megoldható az animáció 

eszközeivel, mint egy hagyományos nyomtatott képpel.  

 

A hálózati megjelenés professzionális kivitele tehát multimediális. A nyomtatott szövegek 

mellett képek, fotók, videó részletek, hanganyagok, animációk is szerepelnek. Az oldalak a 

cég igényei szerint nagyobb nyomtatási költség nélkül frissíthetők. 

 

Előnyei: 

 minden egyes megjelenés plusz reklámlehetőség, 

 új közönségrétegekhez juthatunk el, mert a háló újdonsága azokat is vonzza, akiket a 

hagyományos média már kevésbé, 

 folyamatosan lépést tartunk a fejlődéssel, 

 a virtuális, 3D-s megjelenési forma szemléletesebb, érdekesebb a hagyományos nyomtatott 

vagy videó formánál, 

 napra kész információkat közölhetünk, 

 hosszú távon is mindenképpen olcsóbb lehet hagyományos társainál. 

 

Bizonytalansági tényezői: 

 nem tudjuk, hogy mekkora felbontásban és milyen színmélységben látják majd 

anyagunkat, 

 nem tudjuk, hogy milyen hosszú lesz a képernyőn egy sor, 

 nem tudjuk, hogy az oldalon lévő fotó milyen felbontásban és milyen gyorsan töltődnek 

be, 

 nem tudjuk, hogy a számítógépen található betűtípusok közül melyik lesz a meghatározó 

az oldal kialakításánál, 

 nem tudjuk, hogy a felhasználó mennyire jártas a számítógép világában, képes-e a saját 

maga számára a (technikai adottságoktól függően) a beállításokon változtatni. 

 

A tényleges megjelenés előtt a következő gerinc mentén haladva építsük fel elképzelésünket: 

 

Milyen információkat akarunk közölni? Van-e ezeknek aktualitásuk? Milyen rendszerességgel 

kell megújítani az anyagot? 

 

Ezt a szempontot elemezve a fő oldalon helyezzük el a fix (változatlan, ritkán változó) 

információkat: logó, szlogen, cím, telefonszám stb. Az al oldalakon kerüljenek megjelenítésre 

a változó információk, aktuális hírek. Fontos, hogy valóban rendszeresen frissítsük az aktuális 

állományt, mert visszatetszést kelt, ha hónapokkal, évekkel azelőtti információkat lát a 

szemlélő az aktuális címszó alatt. 

 

Milyen legyen a szerkesztettség? 

Könnyen áttekinthető. Tartsa sem előtt az ember olvasási, információ-feldolgozási jellemzőit. 
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Legyen interaktív! 

A felhasználónak, ügyfélnek (könnyen) legyen lehetősége véleményt nyilvánítani, kapcsolatot 

teremteni velünk.  

 

Legyen rendelés/foglalási lehetőség! 

Nagy hibát követünk el, ha a prezentációval egyidejűleg nem teremtjük meg az internetes 

rendelés/foglalás lehetőségét is. Ezt akkor is érdemes megtennünk, ha napjainkban az 

emberek még bizalmatlanok ezzel a formával a szemben. A fejlődés, az elektronikus 

számlabiztonság növekedése, a számítógép bevonulása a háztartásokba növelni fogja azoknak 

a táborát, akik az interneten keresztül foglalnak, vásárolnak. 

 

Legyen könnyen kereshető, elérhető! 

Válasszunk könnyen megjegyezhető internet és e-mail címet. Ez legalább annyira fontos, 

mint a gyorsan memorizálható telefonszám. Ügyeljünk arra is, hogy weblapunk gyorsan 

betöltődjön. Ne terheljük nagyméretű, lassan töltődő fotóállománnyal, mert megunja az 

ügyfél a várakozást, és bezárja félig(sem) megjelent oldalunkat. Ha valamely más 

szervezetnél, szolgáltatónál hivatkozásként helyezzük el címünket, ellenőrizzük, hogy a 

felhasználó valóban eljuthat-e onnan is weboldalunkra. Visszatetsző ugyanis, hogy esetleg 

hosszabb várakozás után az érdeklődő nem elérhető hibaüzenetet kap. 

 

Ismerjük a célcsoportot! 

A célcsoport pontos ismerete ugyanolyan fontos, mint a marketing hagyományos 

technikáinál. A célcsoport jellemzőinek ismerete irányt mutat és számos ötletet ad a vizuális 

megjelenítés megtervezéséhez. Ha az ifjúsági korosztályhoz szólunk, bátrabban 

alkalmazhatunk meghökkentő grafikai elemeket. A középkorosztálynál viszont már számolni 

kell a szemüvegesek nagyobb arányával, így a képernyőtervek is másként alakulhatnak. A 

célcsoport-ismeret összefügg az interaktivitással. Vegyük figyelembe és használjuk fel az 

ügyfelek, partnerek észrevételeit, és (figyelem: interaktivitás!) minél előbb válaszoljunk a 

hozzánk érkezett üzenetekre. Hiába tartjuk fenn a levélváltás lehetőségét, ha nem válaszolunk 

rájuk, az üzenetek küldői csalódottak lesznek, s értelmét veszti az interaktivitás lehetősége. 

 

Különösen a turizmusban hatásos eszköz lehet a saját internetes újság beindítása is. Ekkor az 

egyik legfőbb tevékenység: a marketing munka. Először üzleti tervet kell készíteni, amely 

mindennek az alapját képezi. Adottságainkat, lehetőségeinket reálisan kell felmérnünk ahhoz, 

hogy később ne csalódjunk, és ne fenyegesse bukás üzleti vállalkozásunkat. Az üzleti terv 

arra is jó, hogy tisztázzuk, megvannak-e a szükséges erőforrásaink a kivitelezéshez, érdemes-

e nekilátnunk a megvalósításnak? Ezzel párhuzamosan (ennek részeként) fel kell mérnünk a 

piaci lehetőségeket: Hányan nyújtanak már hasonló szolgáltatást? Érdekli-e az embereket, 

amit kínálok? Melyik az a célcsoport, amelyet meg akarok szólítani? Fizetőképes-e? Ha 

ingyenesen kínálom a szolgáltatást, milyen anyagi erőforrásaim lesznek a működtetéshez? Ez 

a kérdés már átvezet a pénzügyi tervezés szakaszába, amelyet a megvalósítás követ. Szervert 

bérelünk, (vagy egy sajátot állítunk fel) ez lesz az adatok tárolásának a helye. Megtervezzük, 

szerkesztjük az újságot, s a próbaszámokat feltesszük a világhálóra. A nagyobb ismertség 

elérése érdekében más szolgáltatók, vállalatok forgalmas honlapjain, gyűjtőhelyeken 

népszerűsítjük, reklámozzuk.  
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Az elektronikus megjelenések kapcsán (a későbbi jogviták, perek elkerülése érdekében) 

kiemelten fontos kérdés az anyagok jogos felhasználásának szempontja. Jogszabály rögzíti, 

hogy felhasználásnak, tehát jogdíjfizetésre kötelezettnek minősül a művek, műsorok 

nyilvánossághoz közvetítése sugárzás vagy vezetékes átvitel útján. Egy 1996-ban elfogadott 

nemzetközi egyezmény, pedig egyértelművé tette, hogy a nyilvánosság fogalomkörébe 

tartozik az internet is, mivel a közönség tagjai az általuk megválasztható helyen és időben 

férhetnek hozzá az általuk kiválasztott művekhez. 

 

A művek számítógépes hálózatra kerülésének két formáját különböztetjük meg: 

 A műsorszolgáltató a hagyományos sugárzás, vezetékes műsortovábbítás mellett műsorát 

felteszi a hálóra is, lehetővé téve ezzel azt, hogy az a világ bármely pontján nézhetővé 

váljon. Ebben az esetben ez sugárzásnak minősül. A felhasználásért elsődlegesen a 

műsorszolgáltató, másodlagosan az a szolgáltató felel, amely a műsor számítógépes 

hálózatra történő feljuttatásában közreműködik. A sugárzási jogdíj magában foglalja a 

rögzítés és a közönséghez való eljuttatás díját is. A jogdíj mértéke a műsorszolgáltató által 

egyébként befizetett díj százalékos arányában került meghatározásra. A fizetésre kötelezett 

maga a műsorszolgáltató. 

 

 A másik forma az az eset, amikor egy személy vagy szervezet jogvédett művekből, 

műrészletekből összeállított programot juttat fel a világhálóra, és ezt a közönség tagjai 

tetszőleges helyen és időben lehívhatják. Ebben az esetben ketté kell választani a 

másolatkészítés (rögzítés) és a közönséghez való eljuttatás mozzanatait.  

 

Az elektronikus és multimédiás megjelenések jogdíjrendszere még mindig meglehetősen 

kusza. Vannak ugyanis szabad felhasználási lehetőségek (oktatás), kivételek, időmértékek, 

amelyeket a Szerzői jogi törvényben kutatva találhatunk meg. Túl nagy változást sajnos az új 

törvény elfogadása sem jelent, mert még mindig vannak benne homályos, pontatlan, 

félremagyarázható részek. Ezért ebben a kérdésben különösen fontos szerep jut az egyéni és 

szervezeti etikai hozzáállásnak. 

 

5.4. A filmkészítés 

 

A filmkészítés tudománya immár önálló „iparággá” nőtte ki magát. A filmkészítésen belüli 

rejtelmekkel is önálló szakmák foglalkoznak. A rohamos technikai fejlődés megköveteli, 

hogy a rendezők, az operatőrök, hangtechnikusok, gyártásvezetők stb… napra készen 

ismerjék az igénybe vehető technikai lehetőségeket, alkalmazható fogásokat. A megrendelő 

nem lehet ezen ismereteknek a birtokában, tehát egy produkció gyártástechnikáját mindig 

szakembercsapattal együttműködve kell kialakítani! 

 

Megrendelőként a filmek hatásmechanizmusát kell inkább ismernünk, mint magát a technikai 

lehetőségeket. Hogyan hat az egyik technikával készült film, és hogyan a másik? Melyiket 

érdemes használni?  

 

Alapismeretként, el kell igazodnunk az egyes filmek műfaji jellegzetességei, típusai között. A 

fő típusok a következők: 

Image filmek: A cég, a szervezet környezeti megítélését fejlesztő üzenetek és információk 

filmes megfogalmazása. Ide tartozik a szervezet arculati összetevőinek (design- rendszer), és 

tartalmi kérdéseinek (cégfilozófia, küldetés…) megjelenítése, bemutatása. 
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Marketing PR filmek: Termék vagy szolgáltatás promóciós tevékenységeinek felvezetései. 

Hitelteremtés, a környezeti fogadtatás formálása, a reklámtevékenység konkrét üzeneteinek 

magyarázata, háttér információk. 

 

Oktató film: Oktatás, ismeretterjesztés valamilyen szándékolt és a szervezet tevékenységéhez 

kapcsolódó témakörben. (Pl: az értékesítési hálózat bemutatása.)  

 

Video hírlevél (Video News Release): Aktuális történések audiovizuális megfogalmazása. 

Közvetlenül a célcsoporthoz intézett képes tudósítás. 

 

Befektetői kapcsolatok film: A befektetők figyelmének a felkeltésére irányuló, a befektetői 

területet szakmai szem-pontból publikus formában feldolgozó film. Sajátos érv-anyag, 

szakértői megszólalások, elemzések, adatok (3D animáció) formájában kidolgozott film. 

 

Public Interest film: A közvélemény nézetrend-szerének átalakítását, formálását szolgáló, 

valamilyen átfogó célrendszert képviselő nevelő jellegű kampány elemeinek filmes 

megjelenítése. (Pl: szappanopera formában) 

 

PR spot: Rövid, rendszerint a logorendszerrel, a marketingaktivitással kapcsolatos film. (Pl: 

„Design-váltás reklám”) 

 

PR riport film: Általában hírműsor keretében szerkesztett, hírértékű információkat közlő 

interjú, háttérbeszélgetés, kerekasztal-beszélgetés formájában készített filmes riport. 

 

B-roll film: Olyan vágatlan formájú, eredeti „muszter” felvétel, amely sugározható profi videó 

rendszerben készül, és a szervezetről image-építő, profi fel-vételeket tartalmaz TV társaságok 

számára későbbi szöveges interjúk hátterének. 

 

Szponzorált film: Valamely támogató által preferált image-összetevő filmes bemutatása. 

Játékfilm formába csomagolt nevelő célzatú üzenet vagy csupán a támogatás tényének 

megfogalmazása. 

 

Politikai PR film: Politikai választási kampányok keretében felhasznált alkotások, a jelöltek 

életútjának bemutatásával, a pártok politikai célkitűzéseinek megvilágításával 

 

Igen költséges gyártási és sugárzási költségeket jelent a reklámfilm, amelyben a cégek 

termékeiket prezentálják, mutatják be a nagyközönségnek oly módon, hogy ez a bemutatás 

egyben vásárlásra ösztönző, csábító legyen. Napjainkban a reklámfilmek készítésénél 

rendelkezésre álló technikai felszereltség magas szintű, művészi vizuális megjelenítésre 

teremt lehetőséget. A filmnek, mint műfajnak formai eszközeit használja. A reklámfilmek a 

hagyományos filmtől eltérően azonban hangulatkeltő képasszociációk. A reklámfilm hatására 

nem az egészségügyi betétet, hanem a szárazabb és tisztább érzést, nem az üdítőitalt, hanem 

az életstílust akarjuk megvásárolni, amit a képekkel és az azok által elindított asszociációs 

láncokkal sugall. 

 

A reklámfilmek tervezésénél és készítésénél a sok apró, jól megválasztott és eltalált mozaik 

alkotja majd a sikeres film egészét: 

 frappáns ötlet, sztori, 

 blikkfangos szöveg, 

 élvezetes látvány- és forgatókönyv, 
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 szimpatikus és hiteles szereplő(k), 

 a szereplőhöz, környezethez illeszkedő jelmez, ruha, smink (és ezek színvilága)  styling, 

 helyszín és díszlet (és az ehhez kapcsolódó kameramozgás útvonala), 

 zene, hangeffektek, 

 kellemes orgánumú narrátor. 

 

Különösen a turisztika szempontjából nem elhanyagolható szempont egy adott ország, nemzet 

életstílusa, habitusa sem. Ha összehasonlítjuk az angol, német, amerikai, olasz 

reklámfilmeket, mindegyikből leolvasható az adott nép sajátos jellemzője: a humor, a 

precízség, közvetlenség, feszesség. 

 

Ha a reklámfilm hazai felhasználásra, vetítésre készül, mindig a saját nemzeti jellemzők 

figyelembevételével kell stílusát meghatározni. Más a helyzet a nemzetközi vetítésre szánt 

anyagokkal. Itt érdemes az adott földrajzi egységeken élők szokásrendszeréhez illeszkedő 

epizódokat is tervezni és forgatni. Miért? Hazánkban az első nyugati típusú reklámok szinte 

sokkoló hatásúak voltak. Mikor a képernyőn a tüchtig német háziasszony kezében a szuper 

tisztítószerrel mosolyogva átlibbent focipálya nagyságú konyháján, a tévénéző magyar 

asszonyka köténykéjében kinyílt a kisbicska, gondolván, hogy lám, lám, neki és családjának 

csak a lakótelepi virsli alakú csőkonyha jut. Minek neki akkor a hétnyelven beszélő 

tisztítószer? Megteszi súrolópor vagy az Ultra is. Sok reklámfilm még most sem képes 

áthidalni az egyes nemzetek és térségek között lévő különbségeket. Gyakori, hogy a 

meggyőzés érdekében a termék kipróbálása után egy-egy fogyasztó véleményét is beépítik a 

reklámba. Ezek az úgynevezett testimonial filmek. Visszatérve a magyar asszonyka példájára, 

sokkal meggyőzőbb számára az a vízkőoldószer-reklám, amelyben egy másik magyar 

asszonyka lakótelepi paneljában, nagytakarítás közepette mutatja be az elvízkövesedett 

zuhanykagylót és a csodatévő vízkőoldó használatát. Itt is tehát (mint a prezentáció számos 

más esetében) a pszichológiai tényezők is nagyban befolyásolják a sikerességet és hatást. 

 

A turisztikai reklámfilmek tervezésekor kiemelt szempont kell, hogy legyen a szinkron az 

országimázzsal. A nemzeti vendégforgalmi és turisztikai célok megvalósulásának érdekében 

jegyzetben előzőleg leírt ismeretek, (pl: nemzeti szín- és formavilág szimbólum-rendszer) 

figyelembevétele elengedhetetlen. 

 

5.5. Rendezvényszervezés, kiállítások, vásárok eszközei, közterületi megjelenés 

 

A reklámtáblák tervezése része annak az arculattervezési-alakítási folyamatnak, amelyet egy 

cég image-formáló tevékenysége során végez. Tehát illeszkedő eleme egy jól átgondolt 

sorozatnak, amelyet a tervezés folyamán alakítanak ki.  

 

A hagyományos reklámtáblák általában egyoldalas, falra szerelt kivitelben készülnek. 

Alapanyaga lehet fém, (alumínium) műanyag vagy plexi lemez. Az anyagválasztásnál 

meghatározó szempont, hogy kültéri vagy beltéri felhasználású lesz-e az adott tábla. Formája 

általában téglalap alakú, de CNC technológiával formára mart alakzatok is kialakíthatók. 

(Természetesen a hagyományos formától eltérő különleges igények mind költségnövelő 

tényezők.) A táblán lévő grafika készülhet festéssel, fóliakivágással, vagy nyomtatással.  A 

tábla hatását fokozhatjuk, ha felülről konzolra helyezett halogénlámpákkal megvilágítjuk. 

Ebben az esetben természetesen ügyelni kell rá, hogy a színek megvilágított állapotban is 

ugyanazt a színhatást keltsék, mint megvilágítatlanul. 
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A megállító táblák olyan mozgatható, lábakon álló táblák, amelyeket közterületeken (üzletek 

előtt, rendezvényeken, utcán, moziban) helyeznek el. A rajtuk szemmagasságban lévő 

cserélhető reklámfeliratok feladata, hogy megállítsák, informálják, becsalogassák a 

közönséget. Felhasználása szempontjából készülhetnek nagyon egyszerű, kevésbé tartós, és 

nagyon masszív formában. 

 

A világító reklámtáblák szokványos alakúak, és belső világítással rendelkeznek. Ha teljesen 

pontosan akarjuk meghatározni ezt a kategóriát, reklámdobozt kell alatta értenünk, hiszen a 

belül lévő megvilágító fénycsöveket dobozként fogja körbe a keret és az arra szerelt elő és 

oldallapok. 

 

A gravírozott táblák kis felületű reklámok készítésére alkalmasak. Tipikus alapanyaguk a réz, 

de készülhetnek plexiből, műmárványból és alumíniumból is. 

 

A számítógépes betűkivágás az arculati elemek készítésének egyik lehetséges formája. 

Lényege, hogy a megszerkesztett szöveget vagy grafikát a vágófejjel ellátott plotter vágja ki 

az öntapadós fóliából úgy, hogy közben a fóliát hordozó alappapírt épen hagyja. A fölösleges 

részeket eltávolítva a kivágott szöveg, grafika a papíron marad. A hordozó papíron maradt 

szövegre, grafikára ezután egy, a zsírpapírra emlékeztető, eltéphetetlen, úgynevezett légypapír 

(átvivő fólia) kerül. A felhasználás helyszínén a légypapírt lehúzva a hordozó papírról, az 

átvivő (átlátszó) fólián marad az egész szöveg, s egyben a helyére rögzíthető. Rögzítés után az 

átvivő fóliát lehúzva a felületről kapjuk a kész dekorációt. Ennél a technikánál a 

leggyakrabban a következő problémák adódhatnak: 

 ha a szöveget vagy grafikát rosszul helyeztük el a felületen, tapadás után már nincs túl sok 

lehetőségünk a korrekcióra, 

 ha az átvivő fóliát nem dörzsöljük rá elég erősen a kivágott fóliára, az átvivő fólia 

lehúzásakor a szöveg vagy grafika bizonyos részei (főként az ékezetek, vesszők) a hordozó 

papíron maradnak, 

 a felragasztott fólia alatt (főként nagyobb, egybefüggő felületeken) gyakran maradnak 

légbuborékok, 

 ha 15
◦
C alatt végezzük a fólia felvitelét, nem tapad jól, merev lesz, 

 ha a ragasztandó felület nem tiszta, problémás lesz a rögzítés is. 

 

A fóliák mérete meghatározza az egy darabban kivágható szöveg vagy grafika méretét is. Itt is 

fontos tényező, hogy kültéri vagy beltéri felhasználású lesz-e a tábla, amire a fólia kerül. A 

szolgáltatók 27 évig terjedő garanciát vállalnak az egyes típusokra. Az élettartam hossza 

természetesen az ár nagyságában is megmutatkozik.  

Fóliatípusok: 

 normál fóliák bel- és kültéri felhasználásra 

 átvilágítható: 

- világító dobozokra, 

- homok fúvott hatású üvegre, 

- sablonfólia festéséhez, 

- gépjárműponyvára ragasztható, 

- fényvisszaverő, 

 különleges fóliák 
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Egyszerűbb anyagokat a munkahelyen vagy otthoni számítógépünkön is CorelDRAW 

programmal készíthetünk. A szöveg, grafika számítógépes elkészítésénél a következőkre 

ügyeljünk: 

 a színek kiválasztásakor nem használhatjuk a nyomdaiparban megszokott Pantone vagy 

más négyszín color skálákat! A fóliák színválasztéka ugyan a több százat is meghaladja, de 

ez messze nem olyan választék, mint amit a színes nyomtatásban megszoktunk. A fólia 

színei tehát álljanak a lehető legközelebb az arculati kézikönyvben meghatározott 

színekhez. 

 ha fájlban vagy floppyn visszük a szolgáltatóhoz az anyagot, nem biztos, hogy az ottani 

programok rendelkeznek majd az általunk tervezett betűtípusokkal, fontkészletekkel, 

grafikákkal. Ezért ezt a problémát megelőzendő egyeztessünk a leendő szolgáltatóval. Még 

így sem biztos, hogy a két számítógép ugyanúgy fogja kezelni egy és ugyanazon anyagot, 

 a méretek megválasztásakor vegyük figyelembe, hogy a túl kicsi (az 1 cm körüli) betűk 

vágása gondot jelent a vágófejnek. 
 

A fényreklámok kifejezés a közterületeken (háztetőkön) elhelyezett minimum 2030 m
2
-es 

reklámberendezéseket takarja. A fényreklám elsősorban imageépítő reklámeszköz. A vállalat, 

szervezet logója, szlogenje jelenik meg rajta. Minőségét a következő tényezők befolyásolják: 

 helyszín, méretek, 

 technikai megoldások, 

 műszaki kivitelezés minősége, 

 az üzemben tartás színvonala. 
 

Amikor a hagyományos értelemben vett prezentáció (előadás) helyszínét kiválasztjuk, vagy 

szemrevételezzük, akkor is felmérjük az adottságokat és lehetőségeket. Ugyanezt kell 

tennünk, ha személyes jelenlétünket egy technikai eszköz (itt most a fényreklám) helyettesíti. 

Tudnunk kell, hogy az adott helyen mekkora a személy- és autósforgalom. Milyen az 

utazóközönség kor, nem stb. szerinti összetétele, stb. Vagyis a klasszikus Hol?, Kinek?, Mit?, 

Hogyan? - kérdésekre a válaszokat minden esetben meg kell keresni. Milyen szempontokat 

kell még figyelembe venni? 

 A fényreklám hány fokos szöget zár be a láthatóság síkjával? 

 Milyen más fényreklámok vannak a környéken? 

 Van-e olyan zavaró objektum, amely a láthatóságot nehezíti?  
 

A megjelenítés szempontjából nagyon fontosak a méretek és grafikai szerkezet. A 

legfontosabb szabály, amit be kell tartani, a méretarányosság. A megjelenítendő logók 

méretarányait minden esetben a helyszín méreteire kell adaptálni. Ehhez az szükséges, hogy 

elemezzük a logót. Négyzetes vagy téglalap alakú? Kevés vagy sok betűből áll-e a név? 

Vékonyak vagy vastagok-e a betűk? Mennyire bonyolult a grafika? A színvilág is 

meghatározó, hiszen itt számolni kell az éjszakai hatással is. A kék és piros szín például plexi 

előlapos technikai megoldással nehezen átvilágítható, messziről tompának tűnik. Ilyen 

esetben más fénycsövet kell választani. Természetesen megrendelőként nem kell minden apró 

szakmai fogással tisztában lennünk, de tudnunk kell megítélni, hogy a fényreklám a megfelelő 

hatást váltja-e ki a szemlélőből. Ha a kivitelezésben hibák adódnak, tudnunk kell felismerni 

azokat. A leggyakrabban használt fényreklám formák: 

 szinterezett lemez megfestve vagy fóliával ragasztva, alulról, felülről egy-egy sor 

reflektorral megvilágítva, 

 zárt, különálló betűtestek a kívánt szín szerinti plexi előlappal, belülről fehér fényforrással 

megvilágítva, 

 feszített fóliával felszerelt, belülről megvilágított zárt dobozszerkezet, 
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 különálló, peremezett betűtestek. Megvilágítása a perem belső élén futó nagyfeszültségű 

szabadon sugárzó fénycsővel történik, 

 különálló dupla betűtestek (szendvics szerkezet). A fénycső a két betűtest között található. 

 

Az üzemeltetés velejárói: 

 a bérleti díjak, 

 a garanciális időn túli karbantartások díjai, 

 az ELMÜ díjak (havi áramfogyasztás számlája), 

 a biztosítások (kötelező felelősség-, vagyon- és kárbiztosítás), 

 a figyelőszolgálat költségei. 

 

A megvalósítás, kivitelezés menete: 

 a helyszín kiválasztása, 

 a bérleti szerződés megkötése, 

 az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, 

 az engedélyezési eljárás lebonyolítása (Önkormányzat, OMVH, Városrendezési Tanács) 

 a statikai tervek elkészíttetése, 

 gyártási tervdokumentáció készítése, 

 kivitelezés, szállítás, a szerelés, beüzemelés, átadás-átvétel, 

 ELMÜ engedélyeztetés, hálózatfejlesztési hozzájárulás, 

 hatósági szabványmérések, 

 biztosítások. 

 

A rugalmas mágnes fóliából készült reklámhordozók esetében a mágnes fólia egy speciális, 

vaspor tartalmú műanyag fólia, amit felmágneseznek. Mágneses tulajdonságuk miatt vasalapú 

sima felületre tapadnak, annak károsítása nélkül. A mágnes felrakása nem végérvényes, 

bármikor nyom nélkül levehető. Minimális élettartama 57 év. A hosszú élettartam tartós 

kommunikációt eredményez. Alapanyaga rugalmas 0,55 mm vastagságú PVC fólia. A 

mágnes fólia az öntapadós fóliáknál jóval drágább, ezért felhasználását jól meg kell gondolni. 

A marketing egyik speciális kommunikációs eszköze, s mint ilyen vizuálisan illeszkedik a 

többi eszközhöz. Magyarországi felhasználására egyik példa, a Hajdú mosógépekhez 

mellékelt mosási programok útmutató, amely szintén erre az alapanyagra készült, így az egyes 

mosási programokban járatlan háziasszony a bojlerre vagy a mosógép oldalára helyezve 

mindig kéznél tarthatja a kisokost. Másik példa egy író- és irodaszereket forgalmazó 

kisvállalkozás, amelyik üzletének berendezését is úgy terveztette meg, hogy az árubemutató 

polcainak fém részeihez a fólia könnyen illeszthető legyen. Így tehát a cég logójával 

megnyomatva, kis méretben, árcédulaként használja. Ezek az árcédulák láthatók a kirakatban 

is. A hatás tehát egységes. S mivel az árcédulák felületéről például a filctoll speciális 

oldószerrel lemosható, ezért olcsó is, mert árváltozás esetén csak újra kell írni az árakat.  

 

A csomagolás célja az áru védelme. A vonzó csomagolás célja a vásárló vásárlási 

késztetésének növelése. A csomagoláson keresztül prezentáljuk a terméket. A csomagolás 

információt közvetít. A vevő a csomagolás szemrevételezése után számos ismerettel 

rendelkezik a termékről anélkül, hogy azzal a fizikai valójában (csomagolás nélkül) 

kapcsolatba került volna. A csomagolás sokrétegű funkcióinak megvalósítása a 

szakembercsoport(ok) tervező-kivitelező tevékenységének összehangolásával lehetséges: 

 a termékfejlesztők meghatározzák az új termék csomagolási követelményeit, 

 a marketingesek felmérik a piacot, megállapítják a csomagolási egységeket, a termelendő 

mennyiséget, a megcélzandó piacot, 
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 a csomagolásfejlesztők a termék jellemzőinek megfelelő csomagolásmódot, 

modulrendszerű méreteket dolgoznak ki, 

 a grafikus-tervezők: a kötöttségek, előírások figyelembevételével (termékjellemzők, 

arculati kézikönyv) megtervezik a csomagolás formáját, színeit, grafikáját, 

 a csomagolóanyag-szakemberek az áruvédelmi, feldolgozhatósági és nyomtatási 

igényeknek megfelelő csomagoló anyagot választanak, 

 a csomagológép-szakemberek a csomagolási követelményeknek megfelelő és a termelési 

igényeket kielégítő gépeket választanak. 

 

E felsorolásból látható, hogy egy csomagolás létrejöttét milyen sok szempont határozza meg. 

A gyakorlatban a felsorolt területek sokszor összemosódnak, a csomagolástechnikában jártas 

szakemberek ismerői a teljes folyamatnak. A lényeg az összhangon van. Sem a fejlesztés, sem 

a grafikai tervezés stb. nem lehet a terméktől független, öncélú tevékenység. Számos 

pszichológiai, technikai tényezőt kell mérlegelni egy-egy fejlesztés során. 

 

A fontosabb partnereknek, ügyfeleknek átadott reklám- ajándékainkkal (annak egyediségével, 

csomagolásával, az átadás mikéntjével) árulkodunk szervezetünkről. Ezek a tárgyak részei 

hétköznapjainknak, s mint marketingkommunikációs eszközök arra hivatottak, hogy az 

ajándékozót juttassák az ajándékozott eszébe. Természetesen nem mindegy, hogy a 

nagyközönségnek szánt olcsó és nagy tételű úgynevezett „szóró ajándékokról”, avagy a 

megkülönböztetett figyelemmel kezelt partnerek drágább, egyedi ajándékairól van-e szó. A 

reklámtárgyak kiválasztására általános szabályt nem lehet meghatározni. Itt most nem is 

ajándékozáspszichológiai, hanem megvalósítási, kivitelezési szempontból vizsgáljuk a 

tárgyakat. 

 

A reklámtárgyakon keresztül történő prezentáció nem azonos azzal a felfogással, hogy az 

adott tárgyon a lehető legnagyobb méretben jelenítsük meg szervezetünk emblémáját. A 

tényleges választás előtt mindig ellenőrizzük cégünk arculati kézikönyvében a 

reklámtárgyakon alkalmazható emblématípusokat (pozitív, negatív) és nagyságokat, az 

esetleges tiltásokat. 

A megjelenés nagysága függhet az adott tárgy: 

 alapanyagától, annak tulajdonságaitól (érdesség, rücskösség, simaság), 

 méreteitől (öngyújtó, esernyő), 

 a feliratozásra alkalmas felület arányaitól (A rendelkezésre álló hely téglalap alakú,  

például egy golyóstollon  a mi logónk pedig háromszög alakú, amely erős kicsinyítéssel 

sem fér el az adott felületen, ezért csak torzulással kerülhet fel oda.) 

 

A megjelenítés hatása függ: 

 az adott tárgy színvilágától (pozitív vagy negatív formában kerülhet-e fel a felirat), 

 az adott tárgy alapanyagnyomási technika összefüggésétől. (Mivel a reklámtárgyak a 

papír alapanyagtól anyagban és formában is eltérőek, ezért a feliratozáshoz választott 

eljárások is mások és mások lehetnek: tamponnyomás, gravírozás, szitanyomtatás.) 

 

A tárgy és a hozzá kapcsolódó nyomtatási technológia kiválasztásakor a következő kérdéseket 

gondoljuk végig: 

 Hogyan tölti be a reklámtárgy a vállalat megjelenítésében a tőle elvárható funkciót? 

 Milyen minőségű lesz a megjelenítés? 

 Tudunk-e összefüggést teremteni a reklámtárgy és a megajándékozott személye között? 

 Tudunk-e megfelelő alkalmat teremteni az átadásra? 
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Nyomdai értelmező szótár 

Akcidens szedés: alkalmi, különleges szedés. Általában művészi hatású egyedi 

nyomtatványok, meghívók, plakátok, névjegyek, üdvözlő kártyák szedése, amelyek különleges 

tipográfiai megoldásokat igényelnek.  

Álló alak: a leggyakoribb könyvformátum, amelynek a szélessége kisebb, mint a magassága. 

Alnyomat: a szöveg alá nyomtatott, a kiadvány esztétikai értékét növelő egyszínű vagy rajzolt 

világosabb színárnyalatú nyomat. Vigyázni kell, hogy a főnyomat olvashatóságát ne rontsa az 

alnyomat  

Antikva: régies betű 

Auflág: példányszám, kiadás 

Bemetszés (riccelés): az a kötészeti eljárás, amikor a nyomógépen vagy külön erre a célra 

készített gépen vágóelemek segítségével a papír keresztmetszetét csak részben vágják át. Ilyen 

ricceléssel készülnek például a fő nyomtatványról tépéssel könnyen leválasztható válaszlapok. 

Beosztás: a címoldalak pontos és meghatározott tipográfiai szabályok szerinti elrendezése. 

Bígelés: hornyolás, törésre hajlamos, merev, vastag kartonféleségek vaknyomással való 

nyomtatása a hajtás vonalában. Funkciója: a törésmentes, esztétikus hajtási vonal kialakítása. 

Borítás: a könyvtábla külső felületének anyaga: bőr, műanyag, vászon… 

Brosúra: kis terjedelmű, füzetszerű kiadvány 

Cérnafűzés: az egyes ívek fűzőcérnával egymáshoz rögzítésének egyik változata. Készülhet 

fűzőgépen vagy kézzel. 

Dombornyomás: az a nyomtatási eljárás, amelynek célja, hogy a betűk kidomborodjanak a 

papír síkjából. 

Drótfűzés (irkafűzés, tömbfűzés): az egyes ívek fűzőkapoccsal való egymáshoz rögzítésének 

módja. 

Előzék: a könyvtest és a könyvtábla között lévő (összekapcsolódásukat szolgáló) általában 120 

g/m
2
 

Tömeg feletti, nyomatlan (ritkábban nyomott) ív. 

Envelop: védőborító 

Eresz: a könyvek jó nyithatóságának és tartósságának elősegítése érdekében a gerinccel 

párhuzamosan kialakított nyitási vonal. 

Fakszimile: hasonmás, az eredetiről készített olyan reprodukció, amely a műszaki lehetőségek 

határain belül a leghívebben adja vissza az eredeti minden szöveg- és rajzi részletét, méretét, 

illetve színét. 

Falc: eresz 

Falcosodás: ráncképződés 

Fattyúsor: az oldal első és utolsó sora, ha nyomóelemmel nem teljesen kötött. 

Fedél: borítókarton 

Fett: kövér betű, lénia 

Flekk: gépelt kéziratoldal 

Formátum: alak 

Gerincgömbölyítés: a könyvgerinc enyhe ívelésének kialakítása 

Groteszk: egyforma vonalakból álló betűtípus 

Harántalak: könyvalak, amelynek szélesége nagyobb, mint a magassága 
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Illeszkedés: többszínnyomtatásnál a színek pontos egymásra vagy egymás mellé nyomtatása 

Impresszum: a nyomtatványt, kiadványt készítő nyomda nevét, telephelyét, felelős 

vezetőjének nevét, a munka számát tartalmazó információs egység. 

Imprimatúra: az utolsó tördelt szerzői korrektúra, amelyen a kiadó (megrendelő) engedélyt 

ad a nyomtatásra. 

Kéziratmakett: olyan kézirateredeti, amely a nyomdatermék végleges alakja szerinti 

elrendezésben készül. 

Kilövés: az a munkafolyamat, amelyben megtervezik az oldalak elhelyezkedését a papíron, 

úgy hogy azok az előírt kötészeti hajtogatás után számozási sorrendben kövessék egymást. 

Kolumna: oldal 

Korrektúra: javításra szánt, illetve javított levonat 

Kurrens: kisbetű 

Kurzív: dőlt betű 

Lehúzódás: az a jelenség, amikor a nyomóműből kikerült friss, még meg nem száradt nyomat 

felületéről a festék a következő ív hátoldalára tapad. 

Moáré: a képtől idegen geometriai alakzatok, struktúrák megjelenése a rácsrabontott több 

színben készült nyomaton. 

Pagina: oldalszám 

Revízió: ellenőrző korrektúra 

Spísz: nyomási maszat 

Stancolás: kivágás 

Vákát: üres oldal 

Verzális: csupa NAGYBETŰ 

 

Média értelmező szótár 

1/1: egész oldalas hirdetés 

1/2: féloldalas hirdetés (fekvő és álló változatban is) 

1/3, 1/4, 1/5 stb…: a teljes oldalnál kisebb megvásárolható hirdetési felületek nagyságai 

2/1: hirdetési méret, két egymással szemben lévő egész oldalas egybefüggő hirdetés 

Árus példányszám: a nyilvános árusítással értékesített példányszám 

Auditált példányszám: a MATESZ által ellenőrzött, az olvasókhoz ténylegesen eljutó 

példányszám 

Befűzés: a lapban a gerinchez rögzített elhelyezés 

Behúzás: Az újság saját, vagy külső megrendelő által kért információs anyagainak az egyes 

példányokban történő rögzítés nélküli elhelyezése 

Beragasztás: a hirdetési felületre ragasztott elhelyezés (Például árumintáknál) 

Eladott átlagpéldány: az eladott összpéldányszám egy bizonyos időszakra kiszámított átlaga 

Előfizetői példányszám: az újságra, kiadványra előfizetett példányszám 

Hasábmilliméter: a hirdetési felület nagyságának alapmérete. Szélessége 1 hasáb, magassága 

1mm 

Hirdetési méret: az adott médium paramétereitől függő megvásárolható hirdetési felület 

Hirdetési oldal: többféle hirdetésből összeállított oldal 

Kifutóhirdetés: keret nélküli, a lap széléig futó hirdetés 



131 

 

Kötbér, pönálé: a megrendelt hirdetésnek a megjelenés előtt, előre meghatározott időn belüli 

lemondása esetén kifizetendő összeg 

Monokli: a szalagcímsoron elhelyezett kisméretű hirdetési felület 

Mutatványszám: tájékoztatás céljából ingyenesen közreadott lapszám 

Panoráma hirdetés: egyik oldalról a másikra átfutó  hirdetés 

Példányszám: A lap összes nyomtatott példányának száma 

Remittenda: a lap egy számából el nem adott, megmaradt példányok száma 

Szalaghirdetés: a kiadvány teljes hosszúságán végigfutó hirdetési felület 

Szövegoldal: szöveget, fotót, illusztrációt tartalmazó oldal 

Támpéldány: a hirdetés megjelenését bizonyító, általában a számlához ingyenesen mellékelt 

lapszám  

Tarifa: a médium hivatalos hirdetési árai 

 

Internet értelmező szótár 

Browser: böngésző, szoftver eszköz, amelynek segítségével az Interneten közlekedni lehet: 

Netscape, Internet explorer, Web explorer 

Dial up: tárcsázás, Internet kapcsolat létesítése telefonhívással 

Domain name: az országnál kisebb, esetleg több számítógépet is kiszolgáló gép azonosítója. 

Ez lehet intézmény vagy központi szerver gép, vagy egyetlen gép is. 

E-cash: az Interneten terjedőben lévő pénzhelyettesítő fizetőeszköz 

E-mail address: elektronikus levélcím, a címzett azonosítója 

E-mail: elektronikus levél 

Forward: levél továbbítása egy harmadik címre 

Ftp (file transfer program): a gépek közötti adatszállítás eszköze  

Homepage: címlap, honlap, a Web oldalak egységes neve 

Html (hypertext mark up language): a honlapok elkészítését szolgáló programozási nyelv 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): a WWW lapok letöltésének módját leíró protokoll 

JAVA: platformfüggetlen programozási nyelv, mellyel minden legalább 32 bites operációs 

rendszeren futó program készíthető. 

Protokoll: a hálózati kommunikáció szabályrendszere. Szabályozza, hogy két, egymással 

kapcsolatot tartó gép milyen üzeneteket és milyen formában küldhet egymásnak. 

Public domain: nyilvános hozzáférésű szoftver 

Shareware: a hálózatról bizonyos korlátozásokkal letölthető program 

Spam: olyan e-mail levél, amit a felhasználó kérése nélkül (általában reklám céllal) küldenek 

el neki. 
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6. Vezetési és kommunikációs stratégiák, operatív megvalósítás a 

Minta Hotelnél - esettanulmány 
 

A „Minta Hotel” létező, működő szervezet. Bár az esettanulmányban nem nevesítjük, 

adottságai, jellemzői, a stratégiák, tervek valós tényeken és adatok alapulnak. A Minta Hotel 

missziója: Minőségi szolgáltatással öregbíteni a magyar vendéglátás és szállodaipar jó 

nemzetközi hírnevét, és az erre épülő erőteljes marketing munkával magas kihasználtságot 

elérve, polgári életszínvonalat biztosítani a szálloda dolgozóinak és családtagjaiknak egyaránt. 
 

6.1. A Minta Hotel jellemzői 

 

Ez a vállalkozás alapvetően családi jellegű, ugyanakkor kénytelen növekedni. Ha ezt 

elmulasztja, akkor a stagnáló időszak után bizonyosan hanyatlásnak indul. A növekedés egyik 

feltétele a kapacitásnövelés, ennek az adott területen azonban fizikai korlátai vannak. További 

feltétel a szolgáltatás minőségi javulása révén elérhető magasabb árbevétel, de itt is 

akadályozó tényező az adott terület fizikai korlátja. Ezzel együtt, a növekedéshez 

elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, ami a források szűkössége miatt esetlegesen 

befektetők bevonását jelenti. Befektetőket találni pedig csak az eredményes gazdálkodásra 

való képesség igazolt ígéretével lehet. 

 

A Hotel a befektetők szempontjából vonzó, mert kiválóan működik benne az értékesítés által 

generált magas kihasználtság, a jó munkaszervezés, és a költségtakarékos gazdálkodás. A 

vállalkozás célja, olyan stratégia kidolgozása, mellyel a szálloda kiemelkedik kategóriájának 

szűken értelmezett keretei közül. A családi vendégszerető jelleg erősítése és elterjesztése, 

amivel a környező szállodák között teljesen egyedi karakterűvé válik. A cél továbbá a 

kihasználtság 6-7%-os növelése, a szolgáltatások bővítése, ezáltal minél magasabb bevétel, 

illetve profit elérése. 

 

A Minta Hotel a fővárosban található, 37 egy, illetve kétágyas szobával és 5 apartmannal. 

Minden szoba zuhanyzós, telefonnal, hűtővel, színes televízióval, széffel, modern bútorokkal 

felszerelt, és internet kapcsolattal rendelkezik. Az apartmanok közel 70 m2 alapterületűek, 

melyekben hálószoba és egy kisebb tárgyalás lebonyolítására is alkalmas tárgyaló/nappali, 

illetve exkluzív sarokkádas fürdőszoba van. 

 

A légkondicionált hallban ingyenes internetsarok, Wifi internet lehetőség, zene és kényelmes 

vendégmarasztaló ülőgarnitúra van. Szintén a Szálloda portáján található a bár, melyben a 

vendégek különböző hazai és nemzetközi italokat, söröket, üdítőket, és snack-eket 

fogyaszthatnak. Természetesen lehetőség van a bárfogyasztás tételeit a szobaszámlára 

terhelni. A vendégek elsősorban a magyar italokat fogyasztják, mint például a pálinka, az egri 

bikavér, és a hazai sörök. Mindezek mellett számos whisky, gin, vodka és egyéb italok is 

megtalálhatók a kínálatban. A portán a családias hangulatot kifejező emléktárgyak találhatók, 

családi ereklyék, fényképek és rengeteg virág. A vendég már érkezésekor megtapasztalja a 

Hotel egyedi vendégközpontú hangulatát, és a személyzet barátságos hozzáállását, mellyel 

végig úgy érzi magát, mintha családtag lenne. A 24 órás portaszolgálat teljes körű 

programszervezést biztosít a vendégek számára, melyek tartalmazzák a városnézést, zenés-

táncos esti programokat, hajós túrákat, koncerteket, kulturális eseményekre szóló 

jegyelővételt, kerékpár és autóbérlést, taxi- és minibusz rendelést, valamint belföldi járatokra 

szóló jegyrendelést. Előzetes egyeztetés alapján a housekeeping mosatási, vasalási 

szolgáltatást biztosít. Ezen kívül minden egyéb egyedi kívánságot is igyekszik teljesíteni, így 

alkalmakra szóló virág, pezsgő, torta és gyümölcskosár beszerzését és bekészítését. 
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A Minta Hotel belső éttermében reggel 7 és 10 óra között fogyasztható el a szoba árába 

beépített bőséges, svédasztalos reggeli. A vendégek nagyon kedvelik a reggelit nemcsak 

bősége, de sokoldalúsága miatt is. Ezen kívül az étterembe, minden hónap első vasárnapján 

„teadélutáni” program van szervezve a törzsvendégeknek, a Hotel vezetésének és 

dolgozóinak, azok családjainak és barátainak és minden szállóvendégnek egyaránt. Mindkét 

étterem kiválóan alkalmas rendezvények lebonyolítására is.  

 

A zárt belső udvarban korlátozott számban biztosított parkolási lehetőség van előzetes 

foglalás alapján, melyről a portán és a szobafüzetekben elhelyezett plakátokon vannak 

tájékoztatva a vendégek. A nyári időszakban júliustól szeptemberig, a parkolási lehetőség 

mellett a Garden várja vendégeit. Ebben az időszakban két pavilon van felállítva a kertben, 

melyet sziklakert választ el a parkoló autóktól. A pavilonok alatt mintegy 40 ember fér el 

kényelmesen. A Garden kínálata merőben más, mint az étteremé. A szakácsok kültéri 

látványsütőkön készítenek el többféle grill ételt, melyet választékos salátaötletekkel tálalnak 

fel, valamint bográcsban magyaros ételeket főznek. Ezek az ételek nagyon népszerűek a 

külföldi vendégek körében. 

 

A hoteltől mindössze 20 méterre található a külső étterem, amely számos elismerésben 

részesült, Ismert, híres emberek, színészek, politikusok, és egyéb közszereplők csillapítják 

benne étvágyukat. A szállóvendégek is megerősítik, hogy az étteremben felszolgált ételek 

minősége és íze kitűnő, a felszolgálás pedig magas színvonalú. Elmondásaik alapján, aki 

egyszer ott vacsorázott, az máskor is visszatér. (Mihálka, 2009) 

 

6.2. A Minta Hotel stratégiai céljai 

 

Marketing célok 

 Piaci pozíció erősítése a versenytársakhoz képest: 

- a háromcsillagos kategóriájú magánszállodák között az Minta Hotel honlapja és 

újonnan fejlesztett on-line foglalási rendszere legyen az első számú olyan portál, mely 

a vendégeket teljes körűen képes kiszolgálni, 

- a családi vendégszerető jelleg erősítése és elterjesztése, amivel a környező szállodák 

között teljesen egyedi karakterűvé válik, 

 szezonalitás mérséklése, az elő - és utószezon jobb kihasználtsága, 

 a fogyasztás növelése komplex kiszolgálás erősítésével, 

 vendégköltés erősítése, 

 partnerségi kör szélesítése a marketingmunkában. 

 

Pénzügyi célok 

 az átlagos szállodai kihasználtság 6-7%-os növelése,  

 különböző akciók segítségével fokozni a hét közbeni forgalom bővítését, 

 szolgáltatások bővítése,  

 10%-al magasabb bevétel, illetve profit elérése,  

 összárbevétel növelése, 

 az éves átlagár növelése, 

 a szobaár bevétel mellett a vendéglátás egyéb bevételei is fontosak, tehát a Minta étterem 

bevételeinek növelése, 

 a működési költségek kevésbé növekedjenek, mint a vendég által befizetett ellátási és 

elszállásolási díj, 

 a későbbiekben tervezett beruházásokra, fejlesztésekre pénzügyi keret biztosítása. 
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6.3. A Minta Hotel külső kommunikációja 

 

Promóciós mix 

Hatékonyságmérési tapasztalatok szerint, valamint a hazai és a nemzetközi trendek alapján a 

kommunikációs eszközök a következőkben felsorolt „erősorrend” figyelembe vételével 

kerülnek használatba. 

 

E-Marketing 

A korábban említett kutatások szerint mind a külföldi, mind a belföldi vendégek döntő 

többsége is az internetet használva választ magának úti célt, gyűjt turisztikai információt, 

ennek megfelelően a honlap arculatát folyamatosan fejleszteni és felhasználóbaráttá tenni 

szükséges. A Szálloda több olyan internetes társoldallal áll és fog állni kapcsolatban, 

melyekkel bannercserét végeznek, egymás kölcsönös reklámozása érdekében.  

 

On-line foglalási rendszer 

A Szállodában jelenleg emailon keresztül lehet szobát foglalni.  

Az e-mailes foglalást a vendég a Minta Hotel honlapjáról és természetesen bármely levelező 

programból küldött levéllel megteheti. A foglalás beérkezésétől számított maximum három 

órán belül a vendég válasz levelet kap.  

Egyre több az olyan vendég, aki közvetlenül keresi fel a szállodákat, így a Minta Hotelt is, 

hiszen, így olcsóbb árakon foglalhat szobát. Ilyen esetekben ugyanis nincs jutalékköltség. A 

legtöbb esetben azok a vendégek, akik szeretnének visszatérni a Szállodába, már közvetlenül 

foglalnak szobát, kihagyva ezzel a korábbi közvetítő szolgáltatásokat.  

 

Hírlevél szolgáltatás 

2008 szeptemberében indult el a Minta Hotel hírlevél szolgáltatása, amire a honlapon 

keresztül, vagy a szállodai bejelentőlap megfelelő rovatának kitöltésével lehet feliratkozni. A 

hírlevélben a Szálloda akcióiról, újdonságairól kívánja tájékoztatni leendő és visszatérő 

vendégeit. A hírlevélben a Hotel éttermének aktuális kínálata is megjelenik, hiszen a két 

szervezeti egység szoros együttműködésben áll egymással. A vállalkozás érdeke, hogy 

mindkét egységének szolgáltatását vegyék igénybe a vendégek.  

 

Részvétel a nemzetközi és országos kampányokban 

A Minta Hotel több, a Magyar Turizmus Zrt. által indított kampányban vesz részt, így: 

 a Budapest Winter Invasion kampányban, melynek célja Budapest beutazó forgalmának 

növelése az elő- és utószezonban.  

 a Budapest vendégül látja Magyarországot kampányban, mely a belföldi turizmus 

fellendülését célozta meg.  

 

Reklámok 

A Minta Hotelnek mindössze két helyen van állandó jelleggel, fizikai formában megjelenő 

reklámfelülete. Mindezek mellett a Minta Hotel barterügyletként kapott a Minta Rádiótól egy 

100 alkalomra szóló 30 másodperces reklámspotot, valamint barterszerződésben áll a Minta 

Tv-vel, amely adott mennyiségű reklámidőért cserébe vendégéjszakákat kap a Szállodában, 

illetve rendezvényeket bonyolíthat le a cég éttermeiben. 
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6.4. A Minta Hotel munkaszervezése 
 

A munkatársak szakértelme és az egyes munkaterületek közötti kapcsolatok, folyamatok 

A portai dolgozók mindegyike magas szinten beszél minimum két idegen nyelvet és legalább 

2-3 másik nyelven tud néhány szót váltani a vendégekkel, ezen kívül minden más területen 

alkalmazott kolléga is alapszinten képzett angolból. Belépésekor mindenki oktatásban 

részesül, ahol pontos instrukciókat kap a vendégekkel való kommunikációs módszerekről.  

 

Érkeztetés, „check- in” 

Érkezéskor a vendég egy úgynevezett bejelentőlapot tölt ki. Ezen személyes adatain kívül 

(név, szül dátum, igazolványszám, cím) a nemzetisége, érkezése és utazása napját, a 

szobaárat, és a fizetés módját kell feltüntetnie, valamint ha autóval érkezett és azzal a 

szállodában parkol, annak rendszámát kell megadni. A vendég valamilyen fizetési garancia 

nélkül nem foglalhatja el szobáját. Ebben az esetben több megoldás közül választhat: 

 Készpénzes fizetés. 

 Hitelkártyás fizetés. 

 Voucher: a voucherrel érkező vendégek számlájukat az utazási irodában már rendezték, 

ezért a bejelentőlap kitöltésén kívül egyéb teendőjük nincs.  

 Előre fizetés, non refundable: ezzel a lehetőséggel egyre több vendég él, hiszen így akár 

10-20% alacsonyabb áron kapja a szobát éjszakánként, viszont annak ára a foglalás 

beérkezését követő 24 órán belül ráterhelődik a vendég kártyájára. A foglalást nincs 

lehetősége sem módosítani, sem lemondani, továbbá a fizetett összeg visszatérítésére sincs 

mód. A vendég érkezésekor a szokásos „check-in” procedúrán kívül, ajánlani kell a Minta 

Hotel éttermét ebéd és vacsora elfogyasztásához. A Szálloda vezetői szerint egy vendég 

érkezése, tartózkodása, nem csak adminisztrációból áll. Többek között ezért sem kerülnek 

lecserélésre a szobák zárai kártyás rendszerűre, mert így a vendégek minden 

kulcsátvételnél kapcsolatba kerülnek a kollégákkal. Ez a vendégekben pozitív érzéseket 

vált ki. A vezetés meggyőződése szerint egy kedves mosoly vagy gondolat minden 

embernek bearanyozhatja a napját. Felajánlásra kerül továbbá a dolgozók segítsége, ha a 

vendégek bármilyen ügyet szeretnének elintézni, vagy programokat szeretnének igénybe 

venni. 

 

Utaztatás, „check- out” 

Utazáskor, ha a vendégnek kiegyenlített a számlája, csak a kulcsát kell leadnia a portán és már 

indulhat is. Ha a vendégnek van számlaegyenlege, úgy azt az utazás napján, az általa kívánt 

módon rendezheti. Ilyen esetben természetesen a vendég kap még egy számlát a 

fogyasztásáról. A vendég elutazásakor a szobaasszonyok ellenőrzik a szobát. Ez mindenképp 

szükséges, hiszen előfordulhatnak káresemények, rongálások, melyekről mihamarabb 

tudomást kell szereznie a portának.  

 

A munkatársak és a vezetés kapcsolata 

A munkatársak a saját szakmájukban igen képzettek és gyakorlattal rendelkeznek, mely az 

egyes munkaterületek közötti kommunikációt és együttműködést elősegíti. A vezetőség 

igyekszik bizonyos alapfolyamatokat, tevékenységeket pontosan definiálni és mindenki 

számára egyértelművé tenni, de mivel Minta Hotel családi kisvállalkozás, nincs minden 

esetre, eseményre kidolgozott megoldási terv, ezért előfordul, hogy bizonyos új helyzetekben 

improvizálni kell. A menedzsment igyekszik minden folyamatot kézben tartani és adott 

időszakonként ellenőrizni azokat. Az ellenőrzéseket az adott terület dolgozójával együtt 

végzik, a tapasztalatokat együtt szűrik le, és ha szükséges közösen találnak ki megoldást az 

esetleges hibák, hiányosságok javítására, pótlására. 
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6.5. A Minta Hotel operatív programjai 

 

Akcióprogramok 

A korábban megfogalmazott célok megvalósításához a következő beruházások és fejlesztések 

szükségesek: 

1. A 16 légkondicionált szoba további fejlesztése (nagy képernyős televízióval, tea és 

kávékészítési eszközök beszerelése stb), mellyel „superior” kategóriába lehet emelkedni; 

2. További 16 szoba klimatizálása; 

3. A szobákban lévő textíliák (függönyök, ágytakarók) cseréje, mellyel új, barátságosabb 

légkör alakítható ki; 

4. On-line foglalási rendszer új verziójának installálása és annak beüzemelése; 

5. Videokamerás megfigyelő rendszer telepítése a portára; 

6. Videóval felszerelt automata kapunyitási rendszer beszerelése, az éjszakai biztonság 

megerősítéséhez; 

7. Interneten keresztül távoli munkaállomásról történő bejelentkezés lehetőségének 

kialakítása; 

8. Interneten keresztüli „back office” munkavégzés lehetőségének megteremtése. 

 

A célok eléréséhez a következő szolgáltatások bevezetése szükséges:  

1. A szálloda éttermének jelenlegi kihasználatlanságát megváltoztatni több rendezvény 

szervezésével; 

2. A kerthelyiségben, a nyári időszakban működő Étterem Garden tevékenységének 

bővítése, teadélutáni programokkal, kültéri rendezvényekkel; 

3. Főszezonban szoba- illetve londiner szolgálat bevezetése; 

4. Fél-, és teljes panzió bevezetése. 

Az akcióprogramokban felsorolt eszközöknek és felszereléseknek a beruházási költségei a 

korábbi forgalmi adatok alapján a következő év második felében megtérülnek.  

A tervezett szolgáltatásbővítés, főleg a főszezonban, amikor az Étterem Garden is üzemel, 

komoly bevételnövelést eredményezhet.  

A felsorolt akcióprogramok részletezése, a megvalósításukhoz szükséges munkaerő 

felsorolása és a beruházások tételes költségterve a 140. oldali táblázatban található. 

 

A munkafolyamatok ellenőrzése 

Az ellenőrzések minden munkafolyamatban rendszeresen megtörténnek. A portai munkálatok 

napi ellenőrzés alatt állnak, hiszen a menedzsment mindent onnan irányít, így a folyamatok 

jószerivel előttük zajlanak. Az éjszakai portások munkáját a nappalos kollega ellenőrzi, aki az 

esetleges hibákat azonnal javítja és azok elkerüléséről azonnali visszacsatolást ad. Ezen kívül 

esetenként a menedzsment egyik tagja éjszakai szúrópróbaszerű ellenőrzést tart. Eddig az 

ilyen esetekben nem találtak szabálytalan munkavégzésre okot adó jeleket. A portai 

munkálatok pénzügyi ellenőrzését teljes egészében a pénzügyi vezető végzi. A szálloda többi 

részében (housekeeping, reggeliztető személyzet) a munkafolyamatok végzése közben járnak 

körbe és a kollegáik jelenlétében végzik az ellenőrzéseket, így az esetleges hibák felderítése 

és javítása azonnal megvalósulhat. Szúrópróba szerű ellenőrzést a menedzsment ezeken a 

területeken is végez, az ő megjelenésük komolyabb hatással van az emberek teljesítményére. 

Ha hiba, esetleg sorozatos hiba kerül felderítésre, első körben írásbeli figyelmeztetést kap az 

„elkövető”, majd ha a munkájában továbbra sem áll be változás, az okozott kár egy részének 

megtérítésére kötelezi a vezetés. A harmadik esetben már az elbocsátás gondolata is felmerül, 

de eddig még ilyen helyzet nem fordult elő. Mindezek ellenére senki és semmi nem hibátlan, 

így itt is előfordulnak megoldandó esetek, ám a jó csapatmunka eredményeként ezek javítása 

nem okozhat különösebb fennakadást.  
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6.6. A Minta Hotel önelemzése 

SWOT ANALÍZIS ÉS AKCIÓTERV 
 

A Minta Hotel 

ERŐSSÉGEI 
Erősségek  

Rugalmas árképzés 

 Kis szállodához mérten is gyors reagálás a piac mozgásaira. 

 Az árak akár óránként igazíthatók a piachoz, illetve a foglaltsági szinthez.  

 Utcáról betérő vendégek esetén is megfelelő ár kialakítása. 

Komoly szakmai tapasztalat 
 A vállalkozás alapítói, több mint 40 éves szakmai tapasztalattal 

rendelkeznek, a szálloda és a vendéglátás terén. 

Közvetlen értékesítés  A Szálloda honlapján keresztüli szobafoglalási lehetőség. 

On-line értékesítés   A Hotel több nagy Internetes szállásfoglaló portálon is jelen van. 

Vendégbarát kép  

 Vendégszerető image karbantartása.  

 A vendégbarátság hangsúlyozása a potenciális turisták felé irányuló 

kommunikációban. 

Familiáris hangulat 
 Családi hangulat tükrözése minden potenciális vendég felé. 

 Familiáris hangulat már a Szállodába történő belépésnél. 

Erős összetartás, és egy 

irányba haladás 

 Családi vállalkozásként minden menedzsment tag egy és ugyanazon cél 

elérésére törekszik. 

 Hatékony együttműködés a menedzsment tagjai között. 

Személyzeti összetartás 

 A kis létszámú személyzet a szállodát a magáénak érzi, és ennek 

megfelelően végzi a munkáját is. 

 Munkatársak egyben „családtagok” is. 

Szervezett kommunikáció és 

együttműködés a szállodán 

belül 

 A vállalkozásban nincs sok alá és fölérendeltségi viszony.  

 Minden munkaterületnek van egy vezetője, aki felel annak működéséért és 

szervezettségért. 

 A menedzsment és a dolgozók közötti jó kapcsolat. 

 

A Minta Hotel 

GYENGESÉGEI 
Feloldási lehetőségek 

Szolgáltatások minőségének 

egyenetlen színvonala 

 Több ellenőrzés beiktatása, kiemelten a főszezonban. 

 Az elvárt minőséghez vezető út pontos megfogalmazása. 

A szálloda fizikai állapota 
 Folyamatos állagmegóvási munkálatok végzése. 

 A kritikus részek gyors és hatékony javítása. 

Limitált fejlődési lehetőség 

 A meglévő területek maximális kihasználása.  

 A fizikai korlátok miatt a szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése. 

 Új szolgáltatások bevezetése. 

 A meglévő erőforrások maximális kihasználása. 

Munkaerő időszakonkénti 

gyenge kihasználása 

 Elő – és utószezonban olyan munkálatok elvégzése, amit teltházas foglaltság 

mellett nem lehet kivitelezni. 

Anyagi korlátok a szálloda 

reklámozására 

 Olyan cégekkel való kapcsolat kiépítése, akikkel barterben lehet 

együttműködni. 

 Reklámanyagok készítése (saját honlap, bannercsere, stb). 

 A Szállodáról kialakított pozitív kép rögzítése a vendégekben, hogy hírül 

vigyék azt szerte a világban. 

Nincs kapcsolódás a 

szállodaláncokkal, mely 

bizonytalanságot kelthet 

 Folyamatos minőségi szolgáltatás nyújtása. 

 Barátságos, familiáris légkör hangsúlyozása. 

 A kollégák minden vendéget személyes vendégek tekintenek. 
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A Minta Hotel 

LEHETŐSÉGEI 
Kiaknázási módok 

Fapados járatok 

sűrűsödése  

 A javuló közlekedési lehetőségek a marketing kommunikációban való 

kihangsúlyozása. 

 Együttműködési lehetőségek kiépítése a légitársaságokkal. 

Az Internet szerepének 

növekedése a turizmusban 

 Internet alapú információs csatornák fokozottabb alkalmazása. 

 A honlap formai és tartalmi megújítása, fejlesztése. 

 On-line foglalási rendszer kiépítése. 

Üzleti turizmus fejlődése az 

ország nyitottságával 

összefüggésben 

 A beáramló üzletemberek Minta Hotelbe való „csábítása”, esetleges új 

szolgáltatások bevezetésével (sofőrszolgálat, tárgyalók kialakítása). 

Az autós turizmus 

növekedése a Schengeni 

egyezmény szerinti 

határnyitással 

 A környező országokból beáramló autós közönség reklámokkal való 

informálása a szállodáról. 

 A meglévőek mellett, további parkolási lehetőségek kiépítése. 

Környező infrastruktúra 

javulása  

 A városközpontban év végéig kiskereskedelmi üzleteket terveznek átadni, 

ami szintén csalogató. 

Belföldi turizmus 

növekedése 

 A belföldi vendégek részére egyedi reklámok és árkategóriák kialakítása.  

 Akciók kiírása. 

A Magyarországra látogató 

külföldiek kedvező 

benyomásai 

 A pozitív élmények, tapasztalatok kommunikálása. 

 A Magyarországra történő visszatérés ösztönzése.  

 

A Minta Hotelre leselkedő 

VESZÉLYEK 
Elkerülési módok 

A világgazdasági helyzet, 

válság miatti átmeneti 

keresletcsökkenés 

 Ezt kivédeni sajnos nem lehet, vagy csak igen nehezen. 

 Esetlegesen dolgozók elbocsátása. 

 Költségek minimalizálása, (pl.: reggeli kínálatának csökkentése). 

Forint árfolyamának 

ingadozása 

 Ennek elkerülése igen nehéz, szálloda szinten nem megoldható. 

 Ez akkor válik tárgytalanná, ha Magyarország is belép az euró zónába. 

Környéken épülő új 

szállodák 

 Szolgáltatások minőségének erősítése, azok jó kommunikálása. 

 Egyediség hangsúlyozása. 

 Jelenlegi vendégek ösztönzése a visszatérésre. 

A világgazdasági recesszió 

elhúzódása 

 Kedvező ár-érték arányaink hangsúlyozása. 

 A piaci mozgásokra reagáló gyors árképzés. 

A gazdasági fejlődés 

lassulása, a belföldi 

kereslet csökkenése 

 Kedvezményes belföldi ajánlatok összeállítása. 

 Belföldi turizmus élénkítésére irányuló marketingtevékenység.  

Országunk 

közbiztonságáról alkotott 

kép 

 A közbiztonság valós helyzetének kommunikálása. 

 Szállodai biztonság megerősítése (pl.: kamerarendszer kiépítése). 

 Jó kapcsolat fenntartása kerületi biztonsági szervekkel. 

További adó és áremelések  Ennek elkerülése nem lehetséges, erre csak „igyekezni” lehet jól reagálni. 

Szállítókkal való kapcsolat 
 Az esetlegesen kieső szállítók gyors pótlására, folyamatos piacfigyelés. 

 Jó tárgyalási pozíció megtartása. 

Káresemények 

bekövetkezése 

 Megfelelő biztonsági rendszer kidolgozása. 

 Veszélyes munkafolyamatok ellenőrzése. 

 Megelőzés. 

 

A következő táblázat a 136. oldalon található akcióprogramok és tervek operatív lebontását 

tartalmazza: 
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Akció 

programok 

Akcióprogramok 

specifikálása 

A kivitelezéshez 

szükséges 

munkaerő 

Anyagi 

szükséglet (HUF) 

Felelős 

személy(ek) 

Superior szobák 

kialakítása 
 TV, tea és kávéfőző 

eszközök beszerzése 

 Tálcák beszerzése 

 Az eszközök helyének 

kialakítása  

 A változás 

kommunikálása a 

honlapon, az egyéb 

internetes oldalakon, és 

a partnerek felé 

 1 fő, aki az 

eszközöket 

beszerzi és raktárra 

veszi őket 

 2 fő, akik 

előkészítik és 

elhelyezik az 

eszközöket 

 1 fő, aki ezt a 

fejlesztést közhírré 

teszi 

 TV: 30000/db 

 Vízforraló:4000/db 

 Tálca:1000/db 

 Csészék, kanalak, 

filterek, egyéb: 

3500/szoba 

 Beszerzési 

Igazgató és 

 Housekeeping 

vezető 

 Informatikai 

vezető 

16 szoba 

klimatizálása 
 A kijelölt szobák adott 

időben történő 

szabaddá tétele és 

előkészítése 

 A karbantartó és 

takarító személyzet 

munkáinak a szere-

léshez való igazítása 

 A változás 

kommunikálása az 

internetes oldalakon, és 

a partnerek felé 

 A portások 

munkája, akik a 

foglalásokat 

kezelik 

 A karbantartó, aki 

a szerelő 

vállalkozók 

rendelkezésére áll 

 A takarító 

személyzet, akik az 

utómunkákat 

végzik 

 16 klíma és a központi 

egységek beszerzése és 

azok beszerelése, 

üzembe helyezése: 

4.950.000 

 fizetés ütemezése: 5 

egyenlő részletben 

 Housekeeping 

vezető 

 Gazdasági vezető 

 Informatikai 

vezető 

Minden 

szobában 

textíliacsere 

 A függönyök, 

ágytakaró, 

ágyneműhuzat, lepedő, 

törölközők, kádkilépő 

kiválasztása és 

megrendelése 

 A textíliák tisztítása, 

felhelyezése, a régiek 

raktározása 

 A változás 

kommunikálása az 

internetes oldalakon, és 

a partnerek felé 

 2 fő, akik 

kiválasztják és 

leadják a 

megrendelés(eke)t 

a szállító cég(ek) 

felé 

 2 fő, akik a tiszta 

textíliákat 

lecserélik,  

 A karbantartó, aki 

a cserélt textíliákat 

raktározza 

 Ágytakaró: 9000/db 

(50db) 

 Ágynemű: 3000/db 

(200 db) 

 Lepedő: 1000 /db (200 

db) 

 Függöny: 35000/szoba 

 Törölközők: 1000 + 

500 /db (200 – 250 db) 

 Kádkilépő: 650/db 

(100db) 

 Beszerzési 

igazgató 

 Gazdasági vezető 

 Informatikai 

vezető 

On-line foglalási 

rendszer 

fejlesztése 

 A foglalási rendszer 

további feltöltése  

 Kapcsolattartás az 

üzemeltető céggel, a 

folyamatos frissítések 

miatt 

 Az esetleges hiányzó 

adatok feltöltése 

 Az informatikus 

vezető, aki a teljes 

folyamatot 

vezényli 

 A főportás, aki 

egyeztet az árak 

változása miatt 

 A foglalási rendszer: 

150000 

 Informatikus 

vezető 

 Front Office 

Manager 

Megfigyelő-

rendszer 

beépítése 

 A portára, annak 

környékére és a bejá-

ratokhoz internetről is 

elérhető videokamerás 

rendszer felszerelése, 

ami egy monitorral van 

összekötve, melyen az 

események nyomon 

követhetők. 

 Az informatikus 

vezető, aki segít a 

külsős cég 

embereinek a 

kamerák 

elhelyezésében 

 A karbantartó, aki 

segít a 

beszerelésben. 

 4 db kamera, központi 

monitor és a szükséges 

szoftver: 200000 

 Informatikus 

vezető 

Automata 

kapunyitó 

beszerelése 

 A kapu nyitásához 

szükséges elektronika 

beszerelése 

 A karbantartó, aki 

végig segíti az 

eseményeket 

 Kapunyitó elektronika 

és a szükséges 

eszközök: 100000 

 Karbantartó 
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Távoli 

munkaállomásról 

történő 

bejelentkezés 

lehetőségének 

megteremtése 

 Az otthoni 

munkavégzéshez 

szükséges feltételek 

megteremtése 

 Bármely vezető 

bárhonnan be tud 

jelentkezni és 

változtathat pl. az 

árakon 

 Rugalmasabbá válik 

az árképzés  

 Az esetleges 

informatika 

vészhelyzetek 

elhárítására 

programok telepítése 

 Az informatikus 

vezető, aki a teljes 

folyamatot 

vezényli és 

kialakítja 

 Front office 

manager, és a 

gazdasági igazgató, 

akik szintén 

alkalmazzák majd 

 

 ingyenes  Informatikus 

vezető 

Internetes „back 

office” 

munkavégzési 

lehetőség 

kialakítása 

 Az otthoni 

munkavégzéshez 

szükséges az 

informatikai 

támogatás 

 Internetes 

dokumentumkezelés, 

ami mindenhonnan 

elérhető 

 Számlák kezelése és 

utalása interneten 

 Az informatikus 

vezető, aki a teljes 

folyamatot 

vezényli 

 Gazdasági vezető, 

akinek a munkáját  

 ingyenes  Informatikus 

vezető 

 Gazdasági vezető 

Éttermi 

rendezvények 

bővítése 

 A Hotel éttermének 

hirdetése 

rendezvények 

helyszínéül a fent 

említett módokon 

 Rendezvények 

szervezése, 

lebonyolítása 

 A gazdasági 

vezető, aki 

kapcsolatot tart az 

ügyféllel, és 

felügyeli a 

rendezvényt 

 Az üzletvezető, aki 

felel a 

lebonyolításért 

 A felmerült költségeket 

a rendezvény árába 

vannak kalkulálva, így 

ez a hotelnek nem jár 

ráfordítással 

 

 A külső étterem 

üzletvezetője 

A Garden 

forgalmának 

növelése 

 Teadélutánok 

szervezése 

 A szállóvendégeknek 

magyaros ebédre 

történő invitálása 

 Magyar-napok 

rendezése 

 Extra reggelik 

igényének kielégítése 

 zenekari táncestek 

 Az étterem 

üzletvezetője, aki a 

lebonyolítást 

szervezi 

 A gazdasági 

vezető, aki az 

árakról tárgyal és 

felügyeli a 

rendezvényeket 

 A felmerült költségeket 

a rendezvény árába 

vannak kalkulálva, így 

ez a Hotelnek nem jár 

ráfordítással 

 

 A külső étterem 

üzletvezetője 

Szobaszerviz, 

londiner 

szolgálat indítása 

 A főszezonban 

mindenképp 

bevezetésre kerül a 

londiner szolgálat  

 A szobaszerviz 

szolgálat 7 és 22 óra 

között vehető igénybe 

 A londiner, aki a 

csomagokat 

szállítja  

 A pincér, aki 

teljesíti a 

rendeléseket 

 Minimum egy új 

kollega felvétele a 

londiner pozícióra 

 Front office 

manager 

Fél –és teljes 

panziós 

ajánlatok 

 Olyan csomagok 

összeállítása, 

amelyekben fél – vagy 

teljes panzió vehető 

igénybe 

  a gazdasági 

vezető, aki a 

csomagárat 

kalkulálja 

 Ez nem kerül 

pluszköltségbe a 

vállalkozásnak. 

 Gazdasági vezető 
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6.7. A Minta Hotel belső klímája: munkatársi elégedettséget mérő kérdőív 

 

1. Neme: 

  

  

2. Életkora:  

  

 -30 év közötti 

 -40 év közötti 

  

3. Mióta dolgozik a Minta Hotelnél? 

 -6 hónap között 

  

 -2 év között 

  

4. Milyen területen dolgozik? 

  

  

  

  

  

  

  

5. Átlagos havi munkaóráinak száma:  

 óra 

  

  

6. Otthona és a munkahelye közötti utazás hossza naponta: 

 

 

 

 

7. Az alábbi vezetői tulajdonságokat állítsa sorrendbe 1-től 6-ig, aszerint, mennyire 

játszanak szerepet a vezetés mindennapi munkája során! A legfontosabbat jelölje 

1-el, egy értéket csak egyszer használhat.  
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8. A következő tulajdonságokat állítsa sorrendbe 1-től 6-ig aszerint, mennyire 

játszanak szerepet a vezetés mindennapi munkája során! A legfontosabbat jelölje 

1-sel, egy értéket csak egyszer használhat.  

  

  

  

  

 sztesség 

  

9. Ha most kellene munkahelyet választania, milyen elvárások alapján döntene? 

Állítsa sorba az Ön számára legfontosabb, maximum három tényezőt! 

 

 

 

unkahely légköre, hangulata 

 

 

 

 

 

kt vezetés”) 

 

 

 

10. Előfordult, hogy véleménye, javaslatai Önön kívül álló okok miatt nem jutottak el 

a vezetőihez?  

    

11. Véleménye, javaslatai eljutnak a vezetőihez?  

 

előfordult, hogy nem jutott el. 

 

 

12. Ha még soha nem jutottak el javaslatai a vezetőihez, mi volt az oka, 

 

 

 
_________________________________________________ 
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Kérjük, az egyes állítások kapcsán karikázza be az Ön által megfelelőnek ítélt értékeket! 
 

13. Munkám során a döntési szabadságom 
egyáltalán nem 

megfelelő 
1 2 3 4 teljesen megfelelő 

14. 
A minőségi munkavégzéshez az 

eszközök 

egyáltalán nem állnak 

rendelkezésemre 
1 2 3 4 

mindig 

rendelkezésemre 

állnak 

15. Munkahelyemen a felelősségi körök 
egyáltalán nem 

tisztázottak 
1 2 3 4 mindig tisztázottak 

16. 
A munkámmal járó stressz szintje 

számomra 

egyáltalán nem 

elfogadható 
1 2 3 4 teljesen elfogadható 

17. 
Munkavégzésem helyszínével 

(tisztaság, komfort) 

egyáltalán nem 

vagyok elégedett 
1 2 3 4 

teljesen elégedett 

vagyok 

18. 
A rám bízott munka mennyisége 

számomra  

egyáltalán nem 

megfelelő 
1 2 3 4 teljesen megfelelő 

19. 
A munkám és a magánéletem közötti 

egyensúly megteremtésére 

egyáltalán nincs 

lehetőségem 
1 2 3 4 

mindig van 

lehetőségem 

20. 
A munkaidő beosztás a 

magánéletemet 

egyáltalán nem 

befolyásolja 
1 2 3 4 teljesen befolyásolja 

21. Munkám képességeimnek 
egyáltalán nem felel 

meg 
1 2 3 4 teljesen megfelel 

22. A munkám önmagam megvalósítására 
egyáltalán nem 

biztosít lehetőséget 
1 2 3 4 

teljesen biztosít 

lehetőséget 

23. Kedvelem a kihívásokat. 
Egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 Teljesen egyetértek 

24. Munkám érdeklődési körömnek  
egyáltalán nem felel 

meg 
1 2 3 4 teljesen megfelel 

25. Feladataimat többnyire 
egyáltalán nem 

kedvelem 
1 2 3 4 teljesen kedvelem 

26. Munkámban 
egyáltalán nem lelem 

örömöm 
1 2 3 4 

teljesen örömömet 

lelem 

27. A rutinszerű feladatokat 
egyáltalán nem 

kedvelem 
1 2 3 4 teljesen kedvelem 

28. 
Fizetésem az általam végzett 

munkával  

egyáltalán nem áll 

arányban 
1 2 3 4 teljesen arányban áll 

29. 
Más munkalehetőségeimhez képest a 

fizetésemmel 

egyáltalán nem 

vagyok elégedett 
1 2 3 4 

teljesen elégedett 

vagyok 

30. 
Havi fizetésem a normál életvitelt 

számomra 

egyáltalán nem 

biztosítja 
1 2 3 4 teljesen biztosítja 

31. 
Munkám során az anyagi ösztönzők 

számomra 

egyáltalán nem 

felelnek meg 
1 2 3 4 teljesen megfelelnek 

32. A fizetésemmel 
egyáltalán nem 

vagyok elégedett 
1 2 3 4 

teljesen elégedett 

vagyok 

33. Munkámat munkatársaim erkölcsileg  
egyáltalán nem 

ismerik el 
1 2 3 4 teljesen elismerik 

34. 
Szakmai konferenciákon, 

továbbképzéseken részt venni 

egyáltalán nincs 

lehetőségem 
1 2 3 4 

teljesen van 

lehetőségem 

35. 
Munkahelyemen a legjobban teljesítő 

dolgozó munkáját 

egyáltalán nem 

ismerik el 
1 2 3 4 teljesen elismerik 

36. 
Folyamatosan képzem magam, hogy 

szaktudásom naprakész legyen. 

Egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 Teljesen egyet-értek 

37. Munkámat feletteseim erkölcsileg 
egyáltalán nem 

ismerik el 
1 2 3 4 teljesen elismerik 

38. Szakmai tudásomat munkám során 
egyáltalán nem tudom 

kihasználni 
1 2 3 4 

teljesen ki tudom 

használni 

39. Az azonos munkaterületen dolgozók  

egyáltalán nem 

számíthatnak 

egymásra 

 

1 2 3 4 
teljesen számíthatnak 

egymásra 
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40. A kollegáim a munka irányába  
egyáltalán nem 

elkötelezettek 
1 2 3 4 

teljesen 

elkötelezettek 

41. 

Az azonos munkaterületen dolgozó 

kollegáim egyéni érdekei a 

meghatározóak.  

Egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 Teljesen egyet-értek 

42. 
Munkahelyemen az emberek egymás 

iránt 

egyáltalán nem 

viseltetnek tisztelettel 
1 2 3 4 

teljesen tisztelettel 

viseltetnek 

43. 
Érzéseimet és gondolataimat 

kollegáim  

egyáltalán nem veszik 

figyelembe 
1 2 3 4 

teljesen figyelembe 

veszik 

44. 
A vállalkozás két szervezeti egysége 

egymástól elkülönülten működik. 

Egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 Teljesen egyet-értek 

45. Úgy érzem az emberek megítélése  
egyáltalán nem 

teljesítmény alapú 
1 2 3 4 

teljesen a 

teljesítmény alapú 

46. A vállalkozáson belül 
egyáltalán nem érzem 

magam csapattagnak 
1 2 3 4 

teljesen csapattagnak 

érzem magam 

47. Munkatársaim között  
egyáltalán nem alakul 

ki konfliktus 
1 2 3 4 

sok konfliktus alakul 

ki 

48. Úgy érzem munkámat 
egyáltalán nem 

követik figyelemmel 
1 2 3 4 

teljesen figyelemmel 

követik 

49. 
A vezetés a fontos döntésekbe a 

munkatársakat 

egyáltalán nem vonja 

be 
1 2 3 4 teljesen bevonja 

50. A vezetés a dolgozói észrevételeket 
egyáltalán nem veszi 

figyelembe 
1 2 3 4 

teljesen figyelembe 

veszi 

51. 
Személyes képességeim 

kibontakoztatásában a vezetés 

egyáltalán nem 

támogat 
1 2 3 4 teljesen támogat 

52. Problémák esetén a vezetés 
egyáltalán nem 

elérhető 
1 2 3 4 mindig elérhető 

53. A vezetéssel 
egyáltalán nem 

vagyok elégedett 
1 2 3 4 

teljesen elégedett 

vagyok 

54. Feletteseim vezetési stílusa 
egyáltalán nem 

megfelelő 
1 2 3 4 teljesen megfelelő 

55. 
Feletteseim szaktudása a 

szakterületükön 

egyáltalán nem 

megfelelő 
1 2 3 4 teljesen megfelelő 

56. A vezetés a vállalkozást 
egyáltalán nem jól 

irányítja 
1 2 3 4 teljesen jól irányítja 

57. A vezetés minden dolgozóval 
egyáltalán nem bánik 

egyenlően 
1 2 3 4 

teljesen egyenlően 

bánik 

58. Munkahelyemtől  
egyáltalán nem válnék 

meg 
1 2 3 4 teljesen megválnék 

59. 
A munkahelyi légkör miatt az 

éjszakáim 
teljesen álmatlanok 1 2 3 4 

egyáltalán nem 

álmatlanok 

60. A munkahelyemre megérkezni teljesen jó érzés 1 2 3 4 
egyáltalán nem jó 

érzés 

61. A munkahelyi légkör miatt 
egyáltalán nem 

vagyok feszült 
1 2 3 4 

teljesen feszült 

vagyok 

62. A munkahelyem a második otthonom. 
Egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 Teljesen egyet-értek 

63. Munkatársaimmal munkaidőn kívül 
egyáltalán nem 

találkozom 
1 2 3 4 

rendszeresen 

találkozom 

64. Szívesen jövök dolgozni.  
egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 teljesen egyet-értek 

65. Munkám során a kapott visszajelzések  teljesen negatívak 1 2 3 4 
egyáltalán nem  

negatívak 

66. A vezetés a változásokról 
egyáltalán nem 

tájékoztat 
1 2 3 4 

maximálisan 

tájékoztat 

67. 

A szervezeti változásokról kizárólag 

informális úton értesülök.  

 

egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 teljesen egyet-értek 
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68. 
Tapasztalatom szerint az emberek a 

gondolataikat  

egyáltalán nem 

mondják ki 
1 2 3 4 teljesen kimondják 

69. 
Munkám során gyakran kapok építő 

jellegű visszajelzéseket. 

egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 teljesen egyet-értek 

70. 
Munkahelyemen a dolgozók számára 

az információk  

egyáltalán nem 

elérhetők 
1 2 3 4 teljesen elérhetők 

71. 
Büszke vagyok arra, hogy ennél a 

szervezetnél dolgozom.  

egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 teljesen egyet-értek 

72. 
A munkát kereső barátaimnak 

munkahelyemet 

egyáltalán nem 

ajánlanám 
1 2 3 4 teljesen ajánlanám 

73. 
Gyakran gondolok arra, hogy 

munkahelyet kellene váltanom.  

egyáltalán nem értek 

egyet 
1 2 3 4 teljesen egyet-értek 

74. Számomra a munkahelyem  
egyáltalán nem jelent 

biztonságot 
1 2 3 4 

teljes biztonságot 

jelent 

75. A Hotel jelenlegi pozíciója  egyáltalán nem biztos 1 2 3 4 teljesen biztos 

76. A Hotel szolgáltatásai 
egyáltalán nem 

változnak 
1 2 3 4 teljesen változnak 

77. Az én feladataim 
egyáltalán nem 

változnak 
1 2 3 4 teljesen változnak 

78. A költségvetése 
egyáltalán nem 

változik 
1 2 3 4 teljesen változik 

79. A Hotelnél 5 év múlva dolgozni 
egyáltalán nem lesz 

érdemes 
1 2 3 4 érdemes lesz 

80. A Hotel pozíciója 5 év múlva egyáltalán nem biztos 1 2 3 4 teljesen biztos 

81. A Hotel szolgáltatásai 5 év alatt nagyon csökkennek 1 2 3 4 
egyáltalán nem 

csökkennek 

82. Az én feladataim 5 év alatt nagyon csökkennek 1 2 3 4 
egyáltalán nem 

csökkennek 

83. A költségvetés 5 év alatt nagyon csökkenni fog 1 2 3 4 
egyáltalán nem fog 

csökkenni 

84 Véleménye szerint a Minta Hotel jobb és elismertebb működéséhez a vezetésnek 

milyen tényezőkön kellene elsősorban változtatnia? 

szemléletmód 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

85 Egyéb megjegyzései, ami a kérdőívből kimaradt, vagy amiről véleménye van: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Köszönjük őszinte válaszait! 

A menedzsment 
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