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A  TERVEZÉS 

 Tervezés: a célok, az intézkedések, az eszközök, illetve a célok 
eléréséhez vezető utak szisztematikus és a jövőre  vonatkozó 

átgondolása és meghatározása.  
 

• átfogó tervezés: a vállalkozás minden aspektusával foglalkozik 

• funkcionális tervezés: vállalati tevékenység-területek szerin- 

 ti tervezés /pl. termelés-tervezés, személyügyi-tervezés stb./ 

• projekttervezés: egy időben behatárolt feladat tervezése 

 /pl. egy új szoftver bevezetésének tervezése/ 

• feltételes tervezés: váratlan helyzetekre , felmerülő problémás 
helyzetekre kidolgozott tervvariációk 

 



TERVEZÉSI HIERARCHIA 
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TERVEZÉS  ÉS VEZETŐK 

A TERVEK HIERARCHIÁJA 

 
Tervek időintervalluma                                              Tervek típusa  

 

                                                    felső 

hosszú távú        vezetés        stratégiai 

 

középtávú közép vezetés                 taktikai 

 

rövidtávú alsó vezetés                operatív 

 

 végrehajtás  

 
 

 



A STRATÉGIAI GONDOLKODÁS 
Szinergia: tevékenység és az erőforrás összhangja 

misszió és célok 

 

külső környezeti  elemek  belső erőforrás elemzés 

 

 erősségek 

 gyengeségek 

 lehetőségek 

 fenyegetések 

 

stratégia kiválasztása 

 

megvalósítás a szervezetben  megvalósítás az emberek által 

 

visszacsatolás 

 



PROBLÉMA 

 PROBLÉMÁNAK NEVEZZÜK: - a szó legáltalánosabb 

értelmében – azt a helyzetet , amelyben bizonyos célt 

akarunk elérni, de a cél elérésének útja számunkra rejtve 

van. 

  

 MIKOR LEHET PROBLÉMÁNK ? 

 Ha a kívánatos állapot eltér a  jelenlegi állapottól. 

 

Jelenlegi állapot    Kívánatos állapot 

        

 

Probléma 



 A jelenlegi állapot további két  állapotra bontható:  

 a tényállapotra 

 az észlelt állapotra 

 

 Az észlelt állapot bekövetkezése az, ami a problémát előidézi. 

Tényállapot   Probléma nincs Tény=észlelt   Kívánatos állapot 

Észlelt 

állapot 
Probléma 



 A  PROBLÉMAMEGOLDÁS LEHETŐSÉGEI: 

• Az észlelt jelenlegi  állapotot a kívánatosnak észlelt állapottá alakítják. 

• A kívánatosnak észlelt állapotot alakítják az észlelt jelen idejű 

állapottá. /jó ez így ahogy van, nincs semmi probléma/ 

• Az első két probléma-megoldási változat kombinációja 

 

 A PROBLÉMA MEGOLDÁSA: 

• az észlelt helyzet és a kívánatosként észlelt helyzet egybevágását jelenti 

• sok esetben független a tényleges helyzettől és csak az észlelt helyzettől, 

állapottól függ. 

• A problémamegoldás alapkérdése: a tényleges helyzet és az 

észlelt helyzet milyen mértékben esik egybe. 

 



A PROBLÉMAMEGOLDÁS MÓDJA 

• EGYÉNI PROBLÉMAMEGOLDÁS: 

Pl. iskolai tanulás 

• CSOPORTOS PROBLÉMAMEGOLDÁS 

 pl. bizottság  

• SZERVEZETI  PROBLÉMAMEGOLDÁS 

 a formális szervezet, formális szabályozás határozza 
meg 

• TÁRSADALMI  PROBLÉMAMEGOLDÁS 

 pl. kormányzati szintű, több szervezet részvételével 
megvalósuló problémamegoldás 



A probléma felismerése  

 

 

 

Döntés-előkészítés 

A probléma elemzése 

Alternatívák felállítása és 

értékelési szempontok 

meghatározása 

Alternatívák közül választás DÖNTÉS 

Választott alternatíva 

megvalósítása 

Végrehajtás 

Visszacsatolás, ellenőrzés Ellenőrzés 

A PROBLÉMAMEGOLDÓ FOLYAMAT ÉS 

DÖNTÉS ÖSSZEFÜGGÉSE  



VEZETŐI   DÖNTÉSEK:  „kétszintű” 
- dönt a saját cselekvéseiről 

- dönt a beosztott cselekvéseiről 

LEHETSÉGES DÖNTÉSI HELYZETEK: 
 

• Bizonyosság helyzetében hozott döntés: biztos döntés  

 

• Kockázat helyzetében hozott döntés : kockázatos döntés  

 

• Bizonytalanság helyzetében hozott döntés: bizonytalan 

döntés   



A VEZETŐI DÖNTÉSHOZATAL HIERARCHIKUS ÉS TEVÉKENYSÉGI 

TERÜLETEK SZERINT 
 

Döntéshozók 

 

   Döntéstípusok 

Tulajdonosok és 

felsővezetés 

   Stratégiai 

döntések 

 

Középszintű 

vezetés 

   Taktikai és 

szabályozási 

döntések 

 

Operatív 

irányítás 

   Operatív 

döntések 

 

Munkavállalók    Végrehajtás 

(tranzakciók) 

                                        Tevékenységi területek 

 
 



A  DÖNTÉSBEN   RÉSZTVEVŐK SZERINT 

• Egyéni /egyszemélyi/ döntések 

• Csoportos, testületi döntések 
 

pozitívumok  negatívumok 
 

 A csoport ismeretanyaga 

nagyobb 

 Több alternatíva 

 Szélesebb körű a döntés 

elfogadottsága 

 A döntés körülményeinek, 

hátterének jobb 

megismerése 

 

 A vezetők ellenőrizhetik, 

befolyásolhatja a csoportot 

 Alkalmazkodás az átlaghoz 

 Rivalizálás a csoporton belül 

 Első kompromisszumos 

megoldás elfogadása 

 A döntési felelősség 

tisztázatlan 

 
 



alapja a hasznosság (utility), 

„homo oeconomicus”, 

a hasznosság maximalizálása, 

 feltételezések: - teljes informáltság, 

    - a hasznosság különbségek jól    

      megállapíthatóak, 

    - az eredmények maximalizálhatóak, 

AZ EGYÉN MINDIG  A HASZNOSSÁGMAXIMALIZÁLÁS ELVÉNEK 

MEGFELELŐEN  VISELKEDIK ! 

 

 gondok:  - az emberi tényezők, 

    - megszokás (hagyományok), 

    - verseny, 

    - véletlen meglepetés. 

KÖZGAZDASÁGI  MODELL 



Objektív racionalitás: 

 

a kritériumok állandóak, 
 

minden alternatíva megismerhető, 
 

minden alternatíva értékelhető, 
 

a legjobb alternatíva kiválasztható. 

 



Herbert Simon 

a kritériumok állandóan változnak, 

az összes alternatíva nem ismerhető meg, 

a probléma rosszul strukturált, 

a legjobb alternatíva nem választható ki 

KORLÁTOZOTT  RACIONALITÁS 

A DÖNTÉSHOZÓ  AZ ELSŐ SZÁMÁRA KIELÉGÍTŐ 

MEGOLDÁST HAJLANDÓ ELFOGADNI! 



A  HATÉKONY  DÖNTÉSHOZATAL 

FELTÉTELEI: 

• a döntési helyzet felismerése 

• megfelelő mennyiségű és megbízható információ 

• alternatívák 

• kompetencia 

• felelősség 

• gyors és pontos visszacsatolás 

• eredménymutatók  /input –output/  kidolgozása 



Köszönöm a figyelmet! 


