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SZERVEZETI FORMÁK  
 
 
Mi a szervezet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„mechanikai” paradigma 
„organikus” paradigma 



SZERVEZETI FORMÁK 

ÁTALAKÍTÁS 

 - divat vagy összhangteremtés? 



SZERVEZETI FORMÁK 
A SZERVEZETI FORMA 

 a cég ruhája: ki kell szabni! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- kérdezte a tervezés ördöge 

Miért jó, hogy minden 

szervezet egyforma? 



SZERVETETI FORMÁK 
Strukturális jellemzők 
1. Munkamegosztás (specializáció) 

alapelvek: funkció, termék, régió 
 
 
 egydimenziós szervezet - egy elv 

két vagy többdimenziós szervezet - több 
elv párhuzamosan 
korlátai: - helyettesíthetőség 

    - monotonitás 
    - koordináció 



SZERVEZETI FORMÁK 
2. Hatáskör szabályozás 

egyvonalas szervezet (egyszemélyi vezetés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

M élység i bőv ülési 

le hetőség  

s zé lesség i 

bő v ülési 

le hetőség  



SZERVEZETI FORMÁK 
többvonalas szervezet 

- egy beosztottnak több főnöke van 

 
 



SZERVEZETI FORMÁK 

3. Koordináció 

A munkamegosztás következménye 

• vertikális 

• horizontális 

• Koordinációs eszközök:  

» strukturális 

» technológiai 

» vezetési 

• Negatív korreláció a munkamegosztással 



SZERVEZETI FORMÁK 

4. Konfiguráció vagy szervezeti séma 

szélességi és mélységi tagozódás 

 hierarchia 

alá- és fölérendeltségi viszonyok 

függelmi viszonyok 

státusz 

döntési kompetenciák 

felelősségi területek 



SZERVEZETI FORMÁK 
2. Hatáskör szabályozás 

• egyvonalas szervezet (egyszemélyi vezetés) 

 

M élység i bőv ülési 

le hetőség  

s zé lesség i 

bő v ülési 

le hetőség  



SZERVEZETI FORMÁK 
 Lineáris szervezet 

• minden beosztottnak egy főnöke van 

• a függelmi és szakmai kapcsolatok nem válnak szét 

• egyértelmű alá- és fölérendeltség 

• a feladatok és jogosultságok jól definiáltak 

• a vertikális koordinálhatóság jó 

• a horizontális gyenge 

• egyszerű, könnyű, áttekinthető 

• könnyű a szélességi, mélységi bővítés 

• rugalmatlan 

• nincs specializáció / vezetők túlterheltsége 



SZERVEZETI FORMÁK 
Funkcionális szervezet 

 

Válla latve ze té s  

Fe jles ztés  Te rme lés  Ke reskede le m  Te rve zés, 

pé nzüg y 

 

T ö rzsk ar 

A laptevékenység / 

Vég re hajtás  

A laptevékenység / 

Vég re hajtás  

A laptevékenység / 

Vég re hajtás  

A laptevékenység / 

Vég re hajtás  



SZERVEZETI FORMÁK  
 
 Funkcionális szervezet 

egyszerű tevékenység - termelés esetén 
elsődleges munkamegosztás funkciók szerint 
a hatáskör szakmai jellegű szabályozott 
a horizontális koordináció jó 
specializáció 
növekvő diverzifikáció esetén nehezen áttekinthető 
rugalmatlan 
a függelmi viszonyokat nehezen definiálja 
Taylor is megbukott vele 



SZERVEZETI FORMÁK 

Funkcionális – lineáris szervezet 

 

Válla latve ze té s  

Fe jles ztés  Te rme lés  Ke reskede le m  Te rve zés, 

pé nzüg y 

T ö rzsk ar 

Te rme lőeg ység  Te rme lőeg ység  Te rme lőeg ység  

B es ze rzés  É rtékesítés  



SZERVEZETI FORMÁK 

Divizionális szervezet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalatvezetés 

Központi 

személyzeti 

Központi 

K+F 

Központi 

pénzügy 

Hosszú távú 

tervezés 

Törzskar 

A 

termékcsoport-

divízió 

B 

termékcsoport-

divízió 

C 

Termékcsoport-

divízió 

Központi 

beszerzés 

Szolgáltató 

egységek 

Fejlesztés Értékesítés Termelés 



SZERVEZETI FORMÁK 
Divizionális szervezet 

diverzifikált tevékenység 
jól elkülöníthető tevékenységcsoportok (termékcsaládok) 
két-három dimenziós szervezetek 
elv: funkció, régió, termék 
az operatív döntések decentralizáltak 
operatív horizontális koordináció nem szükséges 
utasítás jellegű vertikális koordináció minimális 
a stratégiai, operatív feladatok szétválaszthatók 
a divíziók tevékenysége jól elhatárolt 
erőteljes piaci orientáció 
rekeszelő hatás 
párhuzamos funkciók jelenléte 
divízió egoizmus 
önállósodási törekvések 
 



Divízió típusok 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D IVÍ ZI ÓK  

(e ls zá molás i e gysé ge k) 

típus ai 

FE L EL ŐSSÉ GI 

TER Ü L E TE K  

 

 

 

 

 

 

 

 

N öve kvő  

önállós ág és  

 fe le lőssé g  

Cos t-ce nte r B e folyás olható ös s zkölts é g  

P rof it-ce nte r B e folyás olható nye re sé g, 

árbe vé te l, költsé g és  hoza m  

Inve s tme nt -ce nte r B e folyás olható nye re sé g, 

be fe kte te tt tőke  

SZERVEZETI FORMÁK 

 



SZERVEZETI FORMÁK 
MÁTRIX SZERVEZET 
1. Termékorientált 

 

Vá lla la tveze tés  

F e jle szté s  

Fe jle s zté s i 

iga zgató  

T ermelé s  

Te rme lé s i 

iga zgató  

Kereskede lem  

Ke re s ke de lmi 

iga zgató  

Vá lla la ti 

ig a zg a tá s  

A te rmé kcs opo rt 

(iga zgató ) 

B  te rmé kcs oport 

(iga zgató ) 

C te rmé kcs opo rt 

(iga zgató ) 



SZERVEZETI FORMÁK 

MÁTRIX SZERVEZET 

2. Projektorientált 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vá lla la tveze tés  

F e jle szté s  

Fe jle s zté s i 

iga zgató  

T ermelé s  

Te rme lé s i 

iga zgató  

Kereskede lem  

Ke re s ke de lmi 

iga zgató  

Vá lla la ti 

ig a zg a tá s  

A pro je ct 

(ve ze tő) 

B  pro je ct 

(ve ze tő) 

C pro je ct 

(ve ze tő) 



MÁTRIX SZERVEZET 

2. Projektorientált 

 dinamikus, heterogén környezet 
komplex nagy újdonság és rizikó tartalmú feladatokra 
alacsony fokú formalizáltság 
a két dimenzió vezetői azonos kompetenciával rendelkeznek 
a horizontális és vertikális koordináció struktúrái révén biztosított 
innovatív 
új vezetési stílust igényel 
vezetői rivalizálás 
túlhajtott team munka 
döntések elhárítása 
felelősség kerülés 
összeomlás (szervezeti) krízishelyzetben 



SZERVEZETI FORMÁK 

Mintzberg ötöse 
a Wéberi bürokratikus szervezet alapján 



SZERVEZETI FORMÁK 
 

Egyszerű struktúra 

Kovács János (John Smith) Bt 

a kisvállalkozás 

gyors és innovatív 

ellenséges környezetben is életképes 

a szolgáltatásokat a piacon veszi 

sokszor meghal és feltámad 

 



SZERVEZETI FORMÁK 
Gépi bürokrácia 
(ipari bürokrácia, technokrácia) 

 
 

 
 
 

• az autógyár és minden tömegtermelő 
• a szolgáltatásokat bekebelezi 
• rosszul alkalmazkodik 
• stabil környezetben jó 
• technostruktúra dominál 
 ELIDEGENEDÉS 



SZAKÉRTŐI BÜROKRÁCIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

az egyetem, a kórház, az APEH 
autonóm tagok az operatív magban 
magasan képzettek 
nagy kiszolgáló személyzet 
stabil és bonyolult környezet 
a kibocsátás nem mérhető 
új igényekre nehezen reagál (skatulyázás) 

   Mit jelent a kibocsátás mérhetősége? 



DIVIZIONÁLIS FORMA (katonai) 
 
 

a gépi bürokrácia alkalmazkodási problémái ellen 
diverzifikált termékkör 
centralizált 
nem kísérletezhet, nem innovatív 
mérhető output kontroll 
szociálisan érzéketlenné válhat 
egyszerű, diverzifikált, stabil környezet 
 

 



ADHOCRÁCIA 

• fehérgallérosok 

• a fejlesztő team 

• a diverziós csoport 

• hétköznapi dologban 
értelmetlen 

• innovációban 
utolérhetetlen 

• az útirány közös 
meghatározása 

• bonyolult és dinamikus 
környezet 

• bomlékony 



 

Köszönöm a figyelmet! 


