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1. A SZERVEZÉS ALAPFOGALMAI 

A szervezés, a szervezet, a szervezet átalakítása, a szervezetfejlesztés, a 

racionalizálás, a szervezetszabályozás gyakran használt kifejezések, melyekre 

számtalan különböző értelmezés, definíció létezik. Ennek a sokszínűségnek a 

legfőbb oka, hogy a dinamikusan változó környezetben a szervezetek is állandó 

fejlődésben vannak, újjáalakulnak, s az ezt segítő tudományterületek sem 

maradhatnak változatlanul. 

A vállalati/intézményi szervezeti felépítések fejlődése folyamán egyre inkább 

bebizonyosodik, hogy a spontán módon létrejött szervezeti megoldások hosszú 

távon általában nem eredményesek. A szervezeti struktúrákat, működési módokat 

tudatosan kell formálni, korszerűsíteni a szervezetben dolgozó emberek 

képességeinek, magatartásának a különböző mértékű külső-belső változókhoz 

való igazításával együtt. 

Ennek megfelelően Dobák szerint „A szervezetalakítás olyan átfogó tevékenység, 

amely – a külső és belső tényezők, szervezeti és emberi adottságok ismeretében 

– a szervezeti struktúrák és magatartásszabályok tartós megváltoztatására 

irányul”. [6] 

Magyar sajátosságnak tekinthető az, hogy a definícióban szereplő tevékenységre 

a szervezetfejlesztés terminológia terjedt el. A szervezetfejlesztéssel foglalkozó 

hazai szakemberek munkáiban azonban fellelhetünk bizonyos megközelítésbeli 

különbözőségeket. A szervezetfejlesztők egyik csoportja a szervezeti felépítés 

formális elemeinek megváltoztatását tekinti a szervezetfejlesztés tárgyának, míg a 

másik csoport elsősorban az emberi, magatartási és emocionális aspektusokra 

fókuszál. Ez általában nem tudatos felfogásbeli különbséget jelent, inkább 

szakismereti adottságokra vezethető vissza, amiből fakadóan eltérő szemszögből 

ítélik meg a szervezetalakítás feladatait. 

A szervezetek alakítása tipikusan olyan rosszul strukturált probléma, amely 

megoldása során csupán a szervezet formális jellemzőinek az átalakítása, vagy 

csak a szervezeti tagok magatartásának megváltoztatása nem hozhatja meg a 

kívánt eredményt. Ebből az is következik, hogy a szervezetalakítás nem más, mint 
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a szervezettervezés és a szervezetfejlesztés együttese, azaz  ezeket a 

tevékenységeket, mint egymást kiegészítőket kezeljük, s ezek célszerű és ésszerű 

kombinációjának megteremtésére törekszünk. 

A szervezés alaptevékenységei közé tartozik továbbá a racionalizálás és a 

szervezet szabályozás, melyek jellemzőit röviden összefoglalja az 1. táblázat. 

 

 4



 

1. táblázat 

SZERVEZÉS CÉLRENDSZERE 

TEVÉKENYSÉG 
MEGNEVEZÉSE CÉLJA K  ÖVETELMÉNYEI IDŐBELISÉGE 

SZERVEZET 
TERVEZÉS 

A vállalati / intézményi környezethez és 
adottságokhoz igazodó hatékony 
szervezeti struktúra megalkotása, 
amely a szükséges stabilitással és 
alkalmazkodási képességgel 
rendelkezik. 

S
ZE

R
V

E
ZE

T 
A

LA
K

ÍT
Á

S

SZERVEZET 
FEJLESZTÉS 

Az egyéni és csoportos 
beállítódottságok és magatartásminták 
céltudatos befolyásolása 

− szisztematikusan tervezett és szervezett tevékenység, 
− sajátságos prognosztizálási, illetve szimulációs feladatot 

kell megoldania, 
− a váratlan események kezelésére is alkalmasnak kell 

lennie, 
− az elviselhetőség határát ne lépje túl a változás, 
− a szervezettervezés és a vállalati / intézményi tervezés 

összhangjának megteremtése szükséges 

hosszú távú 
(nem ad hoc 
jellegű) 

RACIONALIZÁLÁS A meglévő adottságok jobb 
kihasználására törekszik, irányultsága 
kettős. Tartalékok feltárása, 
veszteségek megszüntetése. 

− szűk keresztmetszetek feloldása, 
− lokális optimum keresése, 
− szisztematikusa tervezett és szervezett tevékenység 

folyamatos végrehajtása. 

rövid távú  

SZERVEZET 
SZABÁLYOZÁS 

A tartalmi és formai keretek előíró 
tevékenysége. 

− követő jellegű tevékenység, 
− mozgástér meghatározó. 

változást 
leképző 

 

 5



 

1.1. A VÁLTOZÁS 

A változás definiálására többen vállalkoztak, ezek közül Kurt Lewin 

meghatározása a legegyszerűbb, ugyanakkor jól használható. Szerinte a működő 

szervezetek egyes állapotai kétféle erő egyensúlyából adódnak, nevezetesen 

vannak erők, amelyek elősegítik, keresik a változást, s vannak fékező erők. Ezt az 

ábrát erőtér-analízisnek nevezi. Állítása szerint, ha semmi nem történik, az azért 

van, mert a hajtó- és fékezőerők egyensúlyban vannak. [3] 

FÉKEZŐ ERŐK H ŐKAJTÓ EREGYENSÚLY

 

1. ábra 

Erőtér ábra 

Az értelmezhető hajtó- és fékezőerők felsorolásával nem csupán a helyzet 

ábrázolását végezzük el, hanem rendelkezünk egy módszerrel, amellyel a 

probléma elemezhető. Igaz ugyanakkor, hogy nem csak a kényszerek lehetnek 

hajtóerők. Vannak olyan tényezők, amelyeket együttesen a változás 

erőforrásainak nevezhetünk. Van úgy, hogy csak nehezen nevesíthetők, de 

léteznek. Általában több dolog szól a változás mellett, mint az ember feltételezné, 

de ez akkor válik nyilvánvalóvá, ha összegyűjtjük azokat. A változás 

erőforrásainak listája tartalmazhat olyan elemeket is, amelyeket kívánatosnak 

tartunk, de még nem létezik. Az 1. ábrán szaggatott vonallal ábrázoljuk ezeket, így 

az ábra célja kettős: a jelenlegi helyzet elemzése, a változás irányának 

megállapítása. A hajtó erők listája azokat a tényezőket összegzi, amelyekre 

szükség van a változás végrehajtásához. 

Az egyensúly meghatározásához gyakran egyszerűbb a fékezőerők csökkentése, 

mint újabb hajtóerők keresése. Hibás az a feltételezés, hogy egy sikeres 

változáshoz elég csak a hajtóerők megismerése. Ráadásul az egyes személyek, a 

csoportok eltérő véleményt alkothatnak a hajtóerőkről és azok erősségéről. 

Meggyőződésem szerint minden változás végrehajtása előtt szükséges a 
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fékezőerők körültekintő, tárgyilagos elemzése, mellyel kezelésük módja 

meghatározható. A fékezőerők korai felismerése hozzájárul a változás 

sikerességéhez. 

1.2. A VÁLTOZÁS HÁROM FÁZISA 

Lewin három fázist különböztet meg a változások, vagy egy innováció bevezetése 

során: 

− fellazítás, 

− változtatás, 

− megszilárdítás. [3] 

A „fellazítás” során a meglévő működést, illetve annak egyes elemeit, eljárásait 

lazítják fel, miközben az emberek felkészülnek a változásra. A „változás” ideje 

alatt kidolgozásra kerülnek az új működés elemei, s megpróbálják azokat 

alkalmazni. A végső „megszilárdító” fázis során az új módszerek, működési 

elemek elfogadott rendszerré kristályosodnak. 

Mindhárom fázisnak megvannak a sajátos problémái. Az első fázis során a kezdeti 

ellenállás felismerése és leküzdése a probléma. Az érintettek gondolkodását a 

megfelelő irányba kell terelni, hogy elfogadják és végrehajtsák a változást. A 

második fázis fő problémája a változás hatásossá és hatékonnyá tétele, míg az 

utolsó fázisban a változás állandósulására, „intézményesedésére” kell gondot 

fordítani. Megjegyzendő, hogy a legnagyobb probléma a változás kezelése során 

az ellenállás leküzdése, ugyanis azok az ellenállás fajták, amelyekkel a fellazítás 

során találkozunk alapvetően más típusúak, mint a következő fázisok gátló 

tényezői. 

1.2.1. FELLAZÍTÁS 

Az első fázis az, amikor megpróbáljuk az emberek gondolkodását befolyásolni 

annak érdekében, hogy fogadják el és hajtsák végre a változtatást. Ekkor 

találkozunk a legnagyobb ellenállással, amely sokszor váratlan és 

kiszámíthatatlan. 
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Először röviden összefoglalom a kezdeti ellenállás lehetséges okait, majd 

megvizsgálom a hatékony kezelés módszereit. 

Néhány jól ismert mondás, amelyek a változástól való félelem jegyében születtek: 

„Ne billegtesd a ladikot”, „Hagyjuk az alvó kutyát”, „Az öreg kutyát nem lehet új 

trükkökre megtanítani”. Amikor egy szervezetben az embereket változással 

fenyegetik, hasonló dolgokat mondanak emberekről, szervezeti egységekről, hogy 

elkerüljék a status quo megváltoztatását. A változástól való félelem érthető, 

azonban a környezet gyorsuló változása mellett, a szervezetek sem tudnak létezni 

változások nélkül. Szükséges tehát azoknak a tényezőknek a vizsgálata, amelyek 

a változástól való idegenkedést okozzák, s azon módszerek áttekintése, amelyek 

az ellenállás leküzdésében eredményesen használhatók. 

Fontos ez azért, mert kevés változtatási próbálkozást kísér teljes bukás, azonban 

kevés végződik teljes sikerrel. A legtöbb erőfeszítés problémákba ütközik, például: 

a változtatási folyamat időbeli elhúzódása lezülleszti a szervezet morálját. Számos 

szervezet nem is kezdeményez változtatásokat, mert a vezetők, a menedzserek 

nem tartják magukat képesnek a sikeres végrehajtásra. 

A szervezeti változást célzó erőfeszítések gyakran ütköznek munkatársi 

ellenállásba. Bár a változtatást indukálók általában tisztában vannak ezzel, 

közülük mégis kevés veszi a fáradtságot arra, hogy a változtatás bevezetése előtt 

szisztematikusan elemezze ki(k) ellenezheti(k) azt, és milyen indokokkal, hanem 

inkább a múlt tapasztalataira építenek. Ez a szűklátókörű megközelítés komoly 

problémákhoz vezethet, mivel az érintett emberek és szervezeti egységek nagyon 

eltérően reagálnak a változásra, s a helyes értékelés gyakran nem nyilvánvaló, 

hanem komoly átgondolást igényel. Természetes az, hogy a változásban 

érintettek érzelmileg – eltérő mértékben – összezavarodnak. Még a pozitívnak és 

ésszerűnek tekintett változások is magukban hordoznak bizonytalanságot és 

hátrányokat egyes emberek vonatkozásában. Ezzel együtt azonban az egyének 

és/vagy csoportok különböző okok miatt, nagyon eltérően reagálhatnak a 

változásra: 

a változás erőszakos
aláásása passzív ellenállás őszinte elfogadás

 

 8



 

Ahhoz, hogy a változtatás során előre meghatározhatók legyenek az ellenállás 

jellemzői, ismerni kell azok fő okait: 

a) az emberek (érintettek) nem akarnak valami számukra értékeset elveszíteni; 

b) félreértik a változást és a következményeit; 

c) nem érzékelik a változás hasznosságát a szervezet számára; 

d) nem toleránsak a változással szemben. 

ad.a) Szűklátókörű önérdek 

Ezekben az esetekben, mivel az érintettek a saját érdekeiket tartják csak szem 

előtt a szervezetével szemben, a változásokkal szembeni ellenállás gyakran a 

hatalomért folyó harccá alakul. Kialakulhat ez a helyzet akkor is, ha olyan 

változtatásról van szó, amely bizonyos egyé(nek) vagy csoport(ok) érdekében áll, 

de nem szolgálja a teljes szervezet vagy más egyének, csoportok érdekeit. Míg a 

hatalomért vívott harc gyakran két vagy több csoport nyílt harcában nyilvánul meg, 

a lényeges folyamatok néha teljesen a felszín alatt mennek végbe. 

ad.b) Félreértés, bizalomhiány 

Az érintettek akkor is ellenzik a változást, ha nem értik meg a következményeket, 

s meg vannak győződve arról, hogy többet veszítenek, mint amennyit nyernek. Ez 

akkor fordul elő gyakran, ha nincs meg a megfelelő bizalom a változást 

kezdeményező és az érintettek között. Viszonylag kevés szervezetet lehet úgy 

jellemezni, hogy tökéletes a bizalom a menedzserek és az alkalmazottak között, 

így könnyen kialakulhatnak félreértések a változással kapcsolatosan, amelyeket 

ha nem sikerül felfedni és tisztázni, ellenálláshoz vezet. Ez akkor teremt furcsa 

szituációkat, amikor a kezdeményezők meg vannak győződve arról, hogy az 

emberek csak akkor ellenzik a változást, ha nem szolgálja az érdekeiket. 

ad.c) Különböző értékelés 

A változás ellenzésének egy másik gyakori oka, hogy az érintettek másképpen 

értékelik a helyzetet, mint a változtatást indukálók, s úgy látják a változás több 

költséget jelent a szervezet és a saját maguk számára egyaránt, mint amennyit 

nyerhetnek vele. 
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A változást kezdeményezők gyakran hibásan azt feltételezik, hogy rendelkeznek 

az összes releváns információval a helyzet elemzéséhez, s a változás által 

érintettek is tudnak mindenről. A valóságban azonban a különböző csoportok 

eltérő eredményre jutnak, aminek ellenállás lehet a következménye. Sőt az is 

előfordulhat, hogy nem a változást kezdeményező által készített elemzés a 

pontosabb, és ekkor az ellenállás nyilvánvalóan csak jó a szervezet számára. 

ad.d) Alacsony szintű tolerancia a változással szemben 

Az érintettek ellenállásának egyik oka lehet az a félelem, hogy nem lesznek 

képesek megszerezni a szükséges és elvárt új ismereteket, és kifejleszteni egy új 

viselkedésformát. Minden ember másképpen reagálja le a változást: van, aki 

könnyebben viseli, van, aki nehezebben. 

Néhány ok az emberek korlátozott toleranciájára: 

− presztízs okok; azt gondolja, hogy a változás támogatása elismerése annak, 

hogy korábbi döntései helytelenek voltak; 

− valaki csak azért ellenzi a változást, mert a kollégái is azt teszik; 

− néha még akkor is ellenzi a változást, ha tudja, hogy személyére 

vonatkozóan is pozitív azért, mert nem akarja feladni jelenlegi szokásait, s a 

jelenlegi előnyök és kapcsolatok egy része elveszik… 

Valószínűleg számtalan egyéb indok létezik még, amiért az érintettek 

szembehelyezkednek a változtató szándékkal. Azonban annak a meghatározása, 

hogy melyik ember miért ellenzi a változást, sokat segíthet a kezdeményezőnek, 

hogy meghatározza, miként küzdje le az ellenállást; ami a változtatás későbbi 

fázisainak sikeres végrehajtását nagyban megkönnyíti. 

Az ellenállás leküzdésére kizárólagos és tökéletes módszer nem létezik, 

ugyanakkor sok gondolkodást, törődést, időt és emberi kapcsolatok iránti 

érzékenységet igényel. A 2. táblázat az ellenállás leküzdésére használt 

legfontosabb módszereket jellemzi. A sikeres szervezeti változások közös 

jellemzője, hogy ezeket a módszereket hozzáértően alkalmazzák, gyakran 

különböző kombinációkban. 
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2. táblázat 

A változással szembeni ellenállás leküzdésére szolgáló módszerek 

A módszer 
megnevezése Az alkalmazás célja, tartalmi elemei Előnyei  Hátrányai

Képzés és 
kommunikáció 

Tájékoztatás; információhiány 
csökkentése, megszüntetése; pontatlan 
információk kiszűrése; elemzés. 

Lehetőséget biztosít a változás 
szükségességének és logikájának 
az elfogadtatására; megnyerhetők 
emberek a változás 
bevezetéséhez; lehet 
négyszemközti vagy csoportos. 

Nagy az időigénye (különösen 
igaz ez, ha a változás sok embert 
érint). 

Részvétel és 
bevonás 

A kezdeményezők bevonják az 
érintetteket – ezen belül is a lehetséges 
ellenállókra fókuszálva – a változás 
megtervezésébe és bevezetésébe; 
felkészülés az ellenállás kezelésére. 

A kezdeményezők megismerik az 
érintettek szakmai véleményét. A 
részvétel elkötelezettséget jelent 
inkább, nemcsak 
engedelmességet. 

Amennyiben a folyamatot nem 
hozzáértően irányítják, rossz 
megoldásokhoz vezethet; 
időrablást jelenthet. 

Segítségnyújtás, 
támogatás 

A támogató magatartás kiteljesítése, 
ami lehet átképzés, rendkívüli 
szabadságolás, hallgatás, érzelmi 
támogatás … 

A félelem, az idegesség, az 
ellenállás csökkentése, 
megszüntetése. 

Idő, pénz és türelem sem garantál 
eredményt, csak valószínűsít. 
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2. táblázat folytatása 

 

A módszer 
megnevezése Az alkalmazás célja, tartalmi elemei Előnyei  Hátrányai

Tárgyalás és 
megegyezés 

Különböző ösztönzők felajánlása az 
aktív, vagy potenciális ellenállóknak (pl.: 
munkakör változtatásért magasabb 
fizetés). 

A nagyobb mértékű ellenállás 
elkerülhető, kezelhető. 

Költséges az esetek 
többségében; a zsarolási 
szituáció nehéz elkerülése. 

Manipuláció, és 
kooptáció 

Mások befolyásolása manipuláció 
révén, amikor az információ szelektív 
terjesztése és az események 
sorrendjének gondos megtervezése 
történik. A kooptáció a manipuláció 
egyik gyakori formája, amely során a 
kooptált egyén nagy szerepet kap a 
változás megtervezésében és/vagy 
bevezetésében (a kezdeményezőnek 
nincs szüksége a kooptált személy 
tanácsaira, csak beleegyezésére). 

Olcsóbb lehet, mint a tárgyalás és 
gyorsabb, mint a részvétel 

Amikor az emberek érzik, hogy be 
akarják ugratni őket, hogy ne 
ellenkezzenek, vagy nem kezelik 
őket egyenlőként, vagy hazudnak 
nekik, éppen erősebb ellenállást 
eredményezhet; kockázatot 
jelent, hogy a kooptált személyek 
befolyásukat nem a szervezet 
érdekeinek megfelelően 
használják. 
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1.2.2. VÁLTOZTATÁS 

Gyakran tapasztalható az, hogy a változás kapkodva, tervezetlenül kerül 

végrehajtásra. A változás kezelésének veszélyeit is figyelembe véve, amikor az 

emberek gondolkodását kívánjuk megfelelő irányba terelni, szükséges a 

szisztematikus gondolkodás és tervezés ebben a fázisban is. Ennek kritikus eleme 

a stratégia megválasztása. Egy szervezeti változás bevezetésekor a 

kezdeményezők kénytelenek stratégiai döntéseket hozni a folyamat sebessége, 

az előtervezés mennyisége, mások bevonása és az alkalmazandó módszerek 

tekintetében. Azok a változtatási erőfeszítések tűnnek sikeresnek, amelyek 

ellentmondásmentesek és illeszkednek az általános helyzet kulcsváltozóihoz. A 

rendelkezésre álló lehetőségek folyamatos átmenetet képeznek egymásba, ezért 

egyenesen ábrázolhatók: 

 GYORS LASSÚ 

 

− GYORS BEVEZETÉS. 

− VILÁGOS CSELEKVÉSI TERV. 

− MÁSOK KISMÉRTÉKŰ BEVONÁSA. 

(Átgázol minden ellenálláson, szélső 

esetben irreverzibilis folyamatot 

eredményez). 

− LASSABB BEVEZETÉS. 

− KEZDETBEN NEM VILÁGOSAN 

TERVEZETT. 

− MÁSOK BEVONÁSÁRA ÉPÍT. 

(Az ellenállás minimalizálására 

törekszik) 

 

Az ellentmondásos stratégiákon alapuló változások gyakran (váratlan) 

akadályokba ütköznek, vagy elakadnak valamelyik közbülső fázisban, vagy a 

résztvevők elvesztik a hitüket. 

A stratégia kiválasztását befolyásoló szempontok, paraméterek: 

A. Az előre látható ellenállás mértéke és típusa; 

B. A kezdeményező és az ellenálló hatalmi helyzetének viszonya; 

C. A változáshoz szükséges hatás- és felelősségi körrel rendelkező személy; 
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D. A kockázat mértéke. 

LASSABBGYORS

A
Amennyiben minden más tényező 
egyenlő, s minél nagyobb a várt 
ellenállás, annál nehezebb leküzdeni.

A kezdeményezőnek kevesebb 
hatalma van a többiekhez képest.

Minél erősebb a kezdeményező 
pozíciója a többiekhez képest

Minél inkább érzik a kezdeményezők, 
hogy szükségük van a változás 
megtervezéséhez és bevezetéséhez az 
érintettek által birtokolt információkra és 
ezen személyek elkötelezettségére.

A működés jelenlegi problémái rövid 
távon veszélyeztetik a szervezet 
teljesítményét, létét.

B B

C

D

 

2. ábra 
A stratégia megválasztásánál javasolt elmozdulási irányok 

A fenti tényezők figyelembevétele még mindig jelentős mozgásteret hagy a 

kezdeményezőknek az alkalmazandó stratégia kiválasztásában. Ugyanakkor igaz, 

hogy a változtatás ráerőltetése az emberekre akár rövid, akár hosszú távon 

sokszor felszínre hozza a negatív hatásokat. A lassú változáshoz tartó stratégiák – 

a tapasztalatok szerint – gyakran hasznosan befolyásolják a szervezet működését 

és az emberek fejlődését. 

Ebben a fázisban növelhetők a siker esélyei, ha az alábbi tevékenységek 

végrehajtásra kerülnek: 

1. Szervezeti elemzés végrehajtása, amely magába foglalja 

− a jelenlegi helyzet vizsgálatát, problémastrukturálást, erőtérvizsgálatot, 

kauzális elemzéseket, 
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− meg kell határoznia a tényezők fontossági sorrendjét a problémák 

kezelésének ütemét. 

2. Meghatározza a változásokhoz szükséges releváns tényezőket. 

Fókuszpontjai: 

− az ellenállás mértéke, típusa; 

− a változás megtervezéséhez szükséges információkkal rendelkező 

személy(ek); 

− az együttműködésbe feltétlenül bevonandó személy(ek); 

− a kezdeményezők és az érintettek hatalmi, bizalmi, együttműködési 

viszonya, készsége. 

3. Változtatási stratégia kiválasztása, amely magába foglalja: 

− a változtatás ütemét, 

− az előtervezés menetét, 

− mások bevonásának mértékét, 

− rámutat különböző egyénekkel, csoportokkal szemben használható 

stratégiákra. 

4. Folyamatosan figyeli a bevezetés menetét, lehetőséget biztosítva a váratlan 

dolgok észlelésére és kezelésére. 

1.2.3. MEGSZILÁRDÍTÁS 

A megszilárdítás a változási folyamat állandó figyelemmel kísérése, annak 

érdekében, hogy az új, illetve módosított folyamatok begyakoroltatása, illetve a 

szükséges beavatkozások megtörténjenek. Gondos figyelés és a szükséges 

korrekciók végrehajtása nélkül ezen fázis megvalósítása képtelenség, mert a 

„helyzet” a változás megvalósulása nélkül fog újra megszilárdulni. Okai általában a 

következők: 

− a változást másképp valósítják meg az érintettek, mint ahogy a 

kezdeményezők elképzelték (például: nem kívánatos szerepek felvétele); 

− egy új rendszer formai bevezetése megtörténik, de továbbra sem ennek 

szellemében tevékenykednek; 
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− a változás közben derülnek ki olyan dolgok, amelyek ellehetetlenítik a 

végrehajtást, így kialakítva az ellenállást azoknál, akik eredetileg támogatták 

a folyamatot. 

 

NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS A SIKERES VÁLTOZTATÁSHOZ [3] 

AZ ELLENÁLLÁS AZ ELLENÁLLÁS 
LEKÜZDÉSELEKÜZDÉSE

FELKÉSZÜLÉS A FELKÉSZÜLÉS A 
VÁLTOZÁSRAVÁLTOZÁSRA

A VÁLTOZÁS A VÁLTOZÁS 
MEGTERVEZÉSEMEGTERVEZÉSE

 

3. ábra 

FELKÉSZÜLÉS A VÁLTOZÁSRA 

− innovatív szellemű légkör fenntartása a működés során; 

− figyeljünk oda a szervezeti változás szükségességére; 

− öncélú változásokat ne hajtsunk végre; 

− történjen meg az alapprobléma korrekt meghatározása; 

− a változás mértéke legyen összhangban az elvárt mértékű javulással; 

− a változás megtervezése előtt kerüljenek nevesítésre a hajtó- és fékezőerők; 

− kerüljenek meghatározásra a változás megtervezésébe bevonandó 

személyek; 

− definiáljuk a változás érintettjeit (személyek, szervezetek); 

− kíséreljük meg az érintettek bevonását a változás tervezési folyamatába! 
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A VÁLTOZÁS MEGTERVEZÉSE 

− nevesítsük a változás várható előnyeit és hasonlítsuk össze annak 

költségeivel (idő, munkaigényesség, források, rendszer megzavarása…); 

− határozzuk meg a tevékenységeket, azok sorrendjét és végrehajtóit; 

− bizonyosodjunk meg a közvetlen és a felső-vezetés támogatásának 

mértékéről; 

− határozzuk meg a változási folyamat nyomon kísérésének módját a 

változtatási és a megszilárdítási fázisokban; 

− kísérjük figyelemmel az érintettek viselkedését és az abban bekövetkező 

változásokat; 

− alakítsunk ki monitoring rendszert a hiányosságok, zavarok, váratlan 

akadályok jelzésére, valamint az ütemszerű előrehaladás ellenőrzésére; 

− készüljünk fel a kockázati elemek kezelésére! 

AZ ELLENÁLLÁS LEKÜZDÉSE 

− gondoljuk végig, mennyire zavarja a változás más egységek, személyek 

munkáját; 

− szerezzük meg a kulcsemberek támogatását; 

− nevesítsük a változást ellenzőket és vizsgáljuk meg ellenállásuk okait; 

− adjunk tájékoztatást a változás várható előnyeiről, úgy, hogy tudatosítsuk a 

potenciális ellenzékkel azokat a hatásokat, amelyeket az ellenállásuk okoz a 

változástól javulást várók számára; 

− ne rejtsük el csalódottságunkat az ellenzék előtt – érezzék ők kellemetlenül 

magukat ellenállásuk miatt; 

− keressük a kompromisszumos lehetőségeket; 

− nyitottsággal, ösztönözzük az ellenállást kifejtőket konstruktív javaslatokra; 

− az érzelmi ellenállást próbáljuk meg javaslatokká transzformálni; 

− kerüljük az öncélú vitákat; 

− tudatosan használjuk az ellenállás leküzdésének módszereit! 
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2. STRUKTURÁLIS JELLEMZŐK 

2.1. SZERVEZETELMÉLETI MODELLEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

A szervezetelmélet fejlődésének legfontosabb állomásairól röviden. Klasszikusai: 

Taylor, Fayol, Weber a századfordulón, annak 20-as éveiig foglalták elméleti 

rendszerbe az Amerikában és Európában kibontakozott nagyléptékű ipari- és 

államszervezeti fejlődés vezetési és szervezési problémáit. Az elkülönült 

tulajdonosi és menedzseri szerep, valamint az egyre összetettebb 

munkaszervezet: hierarchikus struktúrát és átlátható hatalmi viszonyokat igényelt. 

Az amerikai Taylor a funkcionális szervezetben, a francia Fayol – a modern 

menedzsment megalapozója – a lineáris–funkcionális szervezetben látta meg a 

racionális megoldást. Weber az uralom és a bürokratikus szervezet 

meghatározásával, illetve leírásával hatott a szervezetelmélet további fejlődésére. 

A humán relations elméletek a két világháború között (Mayo, Roetheisberger, 

Dickson, Barnard) az individuum és a szervezet, a csoport és a 

csoportkapcsolatok, illetve az informális szervezetek kutatására fókuszáltak. Az 

időszak másik jelentős eredménye az összvállalati koordinációt biztosító új 

strukturális megoldások megjelenése (Sloan, Brown). 

Az 1950-es, 1960-as évek elméleti fejlődését az amerikai „business-orientált” 

elméletek uralták, a kivételek alapján történő vezetés, majd a következő dekádban 

Simon, March, Herzberg és Mintzberg emberközpontú, magatartástudományi, 

rendszerszemléletű elméletei kerültek az alkalmazás homlokterébe. A szervezeti 

struktúra és a környezeti feltételek egymásra hatását vizsgáló kontingencia 

elmélet az 1970-es évek elejére alakul ki (Child). 

Amennyiben az 1970-es évektől napjainkig megjelent releváns új koncepciókat 

áttekintjük, megállapíthatjuk, hogy központi szerepet kapott a szervezet-környezet 

kapcsolatrendszer vizsgálata. Az ezzel foglakozók nézetei differenciálódnak a 

tekintetben, hogy a környezet technikai-gazdasági, politikai-intézményi vagy 
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kulturális összetevőire helyezik-e a hangsúlyt, illetve a hatásmechanizmus mely 

irányát emelik ki. 

2.2. STRUKTURÁLIS JELLEMZŐK BEMUTATÁSA 

A szervezeti formák muszkaszervezetek rendszerezéséhez célszerű tisztázni 

azokat a szempontokat, melyek alapján jellemezhetünk egy szervezetet. Az itt 

bemutatott összefüggések a későbbiek során hasznosak lesznek egy vállalkozás 

munkaszervezetének, illetve lehetséges változásainak érzékeltetésére, annál is 

inkább, mert a vázolt struktúra típusok a gyakorlatban rendszerint nem tisztán 

fordulnak elő, hanem gyakori a jellemzők keveredése. 

Alapvető strukturális jellemzőként kezeljük a szervezeten belül létrehozott 

− munkamegosztást, 

− hatáskörmegosztást, 

− koordinációs eszközöket és a 

− konfigurációt. [6] 

2.2.1. MUNKAMEGOSZTÁS 

Munkamegosztáson egy összetett feladat részfeladatokra bontását, és szervezeti 

egységekhez való telepítését értjük. A munkamegosztás egyben a szervezetek 

tagolásának az alapja is. A feladat részekre bontása több lépcsőben hajtható 

végre, eljutva egészen az alapfeladatok kiosztásáig, aminek megfelelően 

beszélünk elsődleges, másodlagos stb. munkamegosztásról. 

Az elsődleges munkamegosztás az alaptevékenységből adódó feladatok 

legátfogóbb felosztása valamilyen elv szerint: 

− funkcionális, ami a homogén szakmai tevékenységek elkülönítése, 

− tárgyi, ami termékek, anyagok, vevők szerinti csoportosítás, valamint 

− regionális földrajzi tagozódás. 

Attól függően, hogy a fenti elvekből egyszerre hány érvényesül az elsődleges 

munkamegosztás szintjén, beszélhetünk egy és többdimenziós szervezetekről. 

Hangsúlyozandó, hogy az elsődleges munkamegosztás szintjén igaz ez, mert 
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másodlagos szinten természetes és gyakori, hogy más rendező elv alapján 

történik a bontás. Az egydimenziós szervezetek tehát valamelyik felosztási elvet 

alkalmazva strukturálódnak: 

− funkció mentén – funkcionális munkamegosztás, 

− tárgyi vagy régió mentén – divízionális munkamegosztás. 

A kétdimenziós szervezeteknél értelemszerűen két munkamegosztási elv 

érvényesül egyidejűleg (funkció – tárgy, funkció – régió, tárgy – régió), s ahol a két 

dimenzió szervezeti rangja azonos. Meg kell említenünk a tenzor szervezeteket is, 

melyeknél elsődleges szinten kettőnél több – jellemzően három – 

munkamegosztási elvet alkalmaznak. Főként a nagyméretű, az esetek 

többségében multinacionális cégeknél található ez a megoldás, például funkció – 

tárgy – régió bontásban. [6] 

2.2.2. HATÁSKÖRMEGOSZTÁS 

A szervezeti egységek a rájuk osztott feladatokat úgy tudják kellő színvonalon 

elvégezni, ha a vezetőik megfelelő hatáskörökkel felruházottak. A hatáskörök 

szervezeten belüli megosztása a munkamegosztási elvek alapján tagolt szervezeti 

egységek vezetői kompetenciáinak kialakítását jelenti. Ezen belül kiemelt 

fontosságú a döntési hatásköröknek és az utasítási jogköröknek a felosztása a 

vállalat vezetése és az alárendelt hierarchikus szintek vezetői között. A 

rendszerezés alapja itt az, hogy egy szervezeti egység hány, a hierarchiában 

felette lévő vezetőtől kap egyidejűleg végrehajtási utasítást. Ez alapján 

megkülönböztetnek egy és többvonalas szervezeteket. 

Az egyvonalas szervezeteknél (főként Fayol foglalkozott velük) minden alárendelt 

egység csak egy felsőbb szervezeti egységtől kap utasítást, a függelmi és 

szakmai irányítás szervezetileg nem különül el. A lefelé történő feladatkijelölés, 

utasítás és a felfelé való jelentés ugyanazon a szolgálati úton valósul meg. 

Jellemző példák a kiscsaládi szervezetek, a tiszta linearitást őrző szervezetek és a 

divízionális szervezet tiszta formái. Hangsúlyozandó, hogy bizonyos fokú linearitás 

minden szervezetre jellemző, mert anélkül működésképtelenné válnának. 
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A többvonalas szervezetekben (Taylor vizsgálatai alapján) az alárendelt szervezeti 

egység(ek)et, egyidőben több felsőbb szervezeti egység utasíthatja, így a 

függelmi és szakmai irányítás elválik. 

A munkamegosztás és a hatáskörmegosztás összhangjának kialakítása az egyik 

legfontosabb vezetési funkció, s mert a felelősség és a teljesítmény elszámolás is 

ezekre épül. Kiemelt fontossággal bír ez a decentralizált szervezeteknél. Példa 

erre a hatáskör-megosztási típusra a funkcionális szervezet és a mátrix szervezet. 

[6] 

2.2.3. KOORDINÁCIÓS ESZKÖZÖK 

Szervezeti koordináció alatt a részek egymáshoz, egymás mellé rendelését 

összehangolását értjük. A szervezeti egységek differenciálódása során a 

különbségeket nem megszüntetni kell, hanem össze kell hangolni a részek 

működését. Korunk tendenciái (diverzifikáció, multinacionalitás) a koordináció 

szerepének fontosságát helyezik előtérbe, s nem túlzás azt állítani, hogy 

napjainkban stratégiai jelentőségűvé válik. A koordinációs eszközök feltárásával 

kísérletező szervezet kutatói végeredményül három nagy témakörben 

gondolkodtak (Khandwalla). Az elsőben a vezetők túlterheltsége miatt a 

koordinációs igényeket a meglévő szervezetre támaszkodva próbálták kielégíteni. 

Ehhez a csoporthoz jellemzően sorolhatók 

− a szervezetben meglévő alá- és fölérendeltségi viszonyok; 

− a különböző ideiglenes vagy állandó összekötő pontok mentén kialakuló 

teamek, egységek, közvetlen kapcsolatok; 

− a hagyományos szervezeti tagolás mellett más szempontú logikát is 

érvényesítő megoldások. 

A második csoportba tartoznak az „absztrakt orientációs eszközök”, amik 

általában formalizált útmutatók, s amelyek egységes irányt szabnak a részegység 

tevékenységének. Ezek: 

− szabályok, szabályzatok, procedúrák; 

− tervek, programok, menetrendek; 

− pénzügyi típusú szabályozók. 
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A harmadik csoportba azok az eszközök sorolandók, amelyek az egyén 

szervezettel való azonosulását, szervezetbe beépülését segítik. A táblázatban a 

koordinációs eszközök csoportosítása található. [6] 

3. táblázat 

KOORDINÁCIÓS ESZKÖZ TÍPUSA KOORDINÁCIÓS ESZKÖZ 
STRUKTURÁLIS • hierarchia 

• ad hoc és állandó bizottság, team, 
projekt, közvetlen kapcsolat 

• termék menedzsment 

• mátrix típusú megoldások 

TECHNOKRATIKUS • szabályok, szabályzatok eljárások 

• tervek, programok, ügyrendek 

• költségkeretek, pénzügyi tervek 

• elszámoló árak 

SZEMÉLYORIENTÁLT • konfliktusfeloldás 

• vezető kiválasztás 

• szervezeti kultúra, belső értékrend 

• képzés 

 

A strukturális típusú koordinációs eszközök közé olyan, a szervezet 

alapstruktúrájába beépülő, az elsődleges munkamegosztást és a hatáskörök 

megosztását nem vagy csak átmenetileg módosító megoldások sorolhatók, mint: 

− a projektek, 

− a teamek, 

− az ad hoc és állandó bizottságok, 

− a törzskarok. 

A projektekben különböző ismeretekkel és képességekkel, eltérő motivációval 

rendelkező, a szervezet különböző szakmai területein és hierarchikus szintjein 

elhelyezkedő emberek oldanak meg olyan feladatokat a szervezeti célok 

megvalósítása érdekében, amelyekre érvényesek a következők: időbeli 

korlátozottság, viszonylagos újszerűség, nagy kockázat, egyszeri jelleg, 

komplexitás. A projektszerű működés mellett a következő érvek sorakoztathatók 
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fel: bizonyos típusok mellett a szervezet struktúrájának megváltoztatása nélkül is 

lehetőség nyílik a változó feltételekhez való alkalmazkodásra; a projekt szakmai 

összetétele támogatja a részérdekek összehangolását; a problémaorientált 

gondolkodás, valamint az anyagi és emberi erőforrások ésszerű 

kihasználhatósága. 

A team a szervezet különböző területein tevékenykedő, eltérő pozíciójú 

személyekből álló, feladatorientált és autonóm egység, amelyet konkrét feladat 

megoldására ideiglenesen vagy állandó feladat elvégzésére hoznak létre. A 

különbség a projekthez képest abban nevesíthető, hogy az elvégzendő feladat 

vagy megoldandó probléma nem szükségszerűen újszerű és egyedi, valamint az 

időbeli korlátozottság nem feltétlenül jellemző rá. A teameknek elsősorban a 

döntés-előkészítési és döntési fázisban van nagy jelentőségük. 

A vállalat/intézmény funkcionális egységei és különböző hierarchiai szintjei közötti 

intenzív kommunikációt, a döntések szakmai megalapozottságát, a dolgozói 

részvételt, az operatív és stratégiai nézőpont egyidejű képviseletét az ideiglenes 
és állandó bizottságok jelenítik meg. Ezek a bizottságok kevésbé speciális 

tevékenységet végeznek, s általában a vállalat/intézmény felső vezetése mellett 

működnek. A bizottság tagjai eredeti státuszukat megtartva működnek közre a 

bizottság munkájában. Bizottságok tanácsadó, információs, döntéshozó, 

végrehajtó tartalommal hozhatók létre. 

A törzskari szervezet elsősorban a vezetési tevékenységet közvetlenül segítő 

szervezeti egység vagy személy. Működésüket átfogó problémakezelés jellemzi. 

Szakmai tanácsadó szervezetként csak döntés-előkészítési feladatokat látnak el. 

Kialakításukkal egy új hatalomgyakorlási és érdekérvényesítési forma jelent meg, 

ami magával hozta a szakmai és irányítási koordináció szétválását is. 

Az említett strukturális koordinációs eszközökről összességében elmondható, 

hogy a bizottságok és a törzskarok az adott szervezet hatásköri és felelősségi 

rendszerét formálisan nem változtatják meg, míg a projektek és a teamek viszont 

a működésük ideje alatt nem hagyják érintetlenül a szervezet hatásköri 

rendszerét. 

Ezen strukturális koordinációs eszközök főbb jellemzőit a 4. táblázat szemlélteti. 

[6] 
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4. táblázat 

Projekt Team Törzskar Bizottság 

• különleges 
újszerű 
feladatok 

• időben 
korlátozott 

• technikai 
módszertani 
tartalom-
homogén vagy 
heterogén 
szakembergárda 

• újszerű, rosszul 
strukturált 
feladatok 

• időben 
korlátozott vagy 
állandó jellegű 

• technikai-
módszertani 
koordinációs 
tartalom 

• heterogén 
szakembergárda

• speciális 
szakmai 
feladatok 

• általában időben 
nem korlátozott 
döntés-
előkészítő 
tartalom 

• homogén 
szakembergárda

• kevésbé 
speciális, inkább 
átfogó stratégiai 
feladatok 

• időben 
korlátozott vagy 
állandó jellegű is 
lehet 

• koordinációs 
tartalom 

• heterogén 
szakembergárda

folyamatos 
tevékenység 

folyamatos 
tevékenység 

folyamatos 
tevékenység 

nem folyamatos, 
hanem 
alkalmankénti 

hierarchikus belső 
szervezet 

hierarchikusan 
nem tagolt belső 
szervezet 

hierarchikusan 
tagolható belső 
szervezet 

hierarchikusan 
nem tagolt belső 
szervezet 

 

A strukturális koordinációs eszközök kapcsán szokás megkülönböztetni a 

vertikális és horizontális típusú koordinációt. A koordinációs megoldások ezen 

megkülönböztetése a kommunikáció irányára utal. A vertikális koordináció 

elsősorban az egymás alá- és fölérendelt szervezeti egységek közötti 

kommunikációt jelenti, amelynek jellegzetes megnyilvánulási formája az utasítás, 

illetve a jelentés. A horizontális koordináció az azonos tevékenységi és hatásköri 

szinten lévő szerezetek közötti kommunikációhoz kapcsolódik. 

2.2.4. KONFIGURÁCIÓ 

A tárgyalt munkamegosztás, hatáskörmegosztás és koordináció elsődleges 

strukturális jellemzők, s gyakorlatilag meghatározzák a negyediket, a 

konfigurációt, mely az előzőekből származtatott másodlagos jellemző. A 

konfiguráció, mint származtatott, de mindenképpen önálló jelentéstartalommal bíró 

strukturális jellemző, a következőképpen jellemezhető: 
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− a szervezet mélységi tagoltsága, ami a hierarchikus szintek száma a fő 

tevékenységi profilt tekintve, 

− a szervezet szélességi tagoltsága, vagyis az egy vezető alá közvetlenül 

tartozó alárendeltek száma a hierarchia egyes szintjein, 

− az egyes szervezeti egységek mérete (az egységnél foglalkoztatottak 

száma). 

A továbbiakban az elméletben is, de a gyakorlatban mindenképpen alaptípusként 

értelmezhető, leggyakoribb szervezeti megoldásokat mutatom be az ismertetett 

strukturális jellemzők mentén. 
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3. MUNKASZERVEZETI FELÉPÍTÉSEK 

3.1. FUNKCIONÁLIS SZERVEZET 

Az egyik legrégebbi strukturális megoldásnak tekintett szervezeti felépítési forma, 

melynek sematikus felépítését szemlélteti a 4. ábra. 

Alaptevékenység, végrehajtás

Fejlesztés Termelés-
irányítás Kereskedelem Tervezés, 

pénzügy

funkcionális irányítás

Vállalatvezetés Törzskar

Alaptevékenység, végrehajtás

Fejlesztés Termelés-
irányítás Kereskedelem Tervezés, 

pénzügy

funkcionális irányítás

Vállalatvezetés Törzskar

Alaptevékenység, végrehajtás

Fejlesztés Termelés-
irányítás Kereskedelem Tervezés, 

pénzügy

funkcionális irányítás

Vállalatvezetés Törzskar

Alaptevékenység, végrehajtás

Fejlesztés Termelés-
irányítás Kereskedelem Tervezés, 

pénzügy

funkcionális irányítás

Vállalatvezetés Törzskar

 

4. ábra 
A funkcionális szervezet alapformája [6] 

 

Legfontosabb jellemzői: 

− a szervezeten belül az elsődleges munkamegosztás a szervezeti funkciók 

szerint történik; 

− a hatáskörökre elsősorban a döntési jogkörök centralizációja a jellemző. 

Mind a stratégiai, mind az operatív döntési jogosítványok túlnyomó része a 

felső-vezetéshez telepített; 

− lényeges eleme az erőteljes szabályozottságra való törekvés, mind a 

munkamegosztás, mind a hatáskörök kialakításánál; 

− működésénél a vertikális koordinációs megoldások a dominánsak, 

kommunikációs csatornák elsősorban az alá-fölé rendelt szervezeti egységek 

között épültek ki. 
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Működését, éppen a döntési kompetenciák centralizációja miatt, hatékony 

erőforrás koncentráció jellemzi. A szervezet nem problémaorientált, hanem 

végrehajtás orientált, az egészben való gondolkodás lehetősége csak a 

csúcsvezetés számára biztosított. Nagy szervezet esetén könnyen 

bürokratizálódik, s az erős tagozódás kiváltja a „rang” iránti igényt. 

A 4. ábrán természetesen csak a funkcionális szervezet egy lehetséges változatát 

tüntettük fel, a gyakorlatban e szervezeti forma számtalan variációjával 

találkozhatunk. 

A funkcionális szervezeti forma hatékony működésének azonban jól 

meghatározható előfeltételei vannak 

− stabil piaci, tudományos – technikai és technológiai környezet, 

− viszonylag könnyen áttekinthető tevékenység, nem túl széles 

termék/szolgáltatás struktúra. 

E feltételek megléte esetén a funkcionális szervezet számos előnyös 

tulajdonsággal rendelkezik: 

− a funkcionális specializáció a munkatermelékenység növekedését és az 

egységköltség csökkenését eredményezheti 

− a munkafolyamat szabályozottsága jelentősen csökkenti a koordinációs 

költségeket 

− a stabil környezet miatt a vállalati stratégia kialakítása viszonylag egyszerű 

feladat. 

Ugyanakkor hátrányairól sem szabad megfeledkezni (ezeket erősíti a növekvő 

diverzifikáció és környezeti dinamizmus): 

− a funkcionális specializáció miatt az anyagi és információs kapcsolatok 

nehezen áttekinthető rendszere jöhet létre 

− a funkcionális specializáció a megváltozott környezeti feltételekhez való 

alkalmazkodóképesség elvesztését eredményezheti 

− az erőteljes szabályozottság miatt a szervezet adaptációs képessége 

veszélybe kerül. 

A funkcionális szervezetekről ismertetettek összefoglalását a 6. táblázat 

tartalmazza. 
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3.2. DIVIZIONÁLIS SZERVEZET 

A nagyvállalatok vezetésének, az első világháborút követően, az intenzív 

növekedés nyomán három komoly feladattal kellett szembenézniük: egyrészt a 

koordinációt támogató központi szervezeti egységek kiépítésével párhuzamosan 

jól működő felelősségi és elszámolási rendszer kialakítása a termelő/szolgáltató 

egységek szintjén, másrészt az összvállalati koordinációt segítő pénzügyi, 

tervezési és ellenőrzési rendszer megteremtése, harmadrészt pedig az operatív 

és stratégiai feladatok szétválasztása. 

E szervezeti forma alkalmazására – Chandler vizsgálata alapján – a növekvő 

vállalati méretek, az erőteljes termelési, illetve termékdiverzifikáció, valamint a 

vállalatok növekvő internacionalizálódása késztette a szervezeteket. Tekinthető 

tehát úgy ez a szervezeti forma, mint a környezeti kihívásokra adott strukturális 

válasz (5. ábra). 

Mielőtt a szervezeti felépítési forma és irányítási mód legfontosabb jellemzőit 

rendszerezzük, tekintsük át kialakításának feltételeit: 

a divizionális szervezet létrehozásának általános előfeltételei: 

− széles termékskála, heterogén termés vagy szolgáltatásstruktúra, 

különböző gyártási eljárások, illetve ezek alapján viszonylag heterogén 

tevékenységcsoportok 

− dinamikus, fizetőképes kereslettel rendelkező piaci háttér 

− dinamikus, toleráns, rugalmas nagyvállalati struktúra. 
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Vagyon-
gazdálkodás

Stratégiai 
tervezés, vezetés Controlling Logisztika

fejszervezet

Vállalatvezetés

D1 Dn

T1 Tk

divíziók
szintje

Vagyon-
gazdálkodás

Stratégiai 
tervezés, vezetés Controlling Logisztika

fejszervezet

Vállalatvezetés

D1 Dn

T1 Tk

divíziók
szintje

 

5. ábra [6] 
 

A divizionális rendszer szervezési előfeltételei: 

− egyértelmű, működőképes, perspektivikus üzletági struktúra 

− pontos, részletes gazdasági tervezés 

− hosszútávra érvényes érdekeltségi rendszer 

− önállósággal élni tudó üzletági vezetés és mobilizálható stáb 

(specialisták) 

− gyors naprakész információs rendszer 

− gazdasági, jogi szabályozás előnyös elemeinek ismerete 

− stratégiai mozgástér határainak felismerése. 

A divizionális szervezetekben az elsődleges munkamegosztás tárgyi vagy 

regionális elvű, azaz általában termékek, vevők vagy földrajzi értelemben vett piaci 

régiók szerint tagolják a szervezetet. A vállalaton belül így kialakított 

viszonylagosan autonóm felelősségi és elszámolási egységeket nevezik 

divízióknak. A működés során a központ és a divíziók feladatai jól elkülöníthetők. 

A központ (fejszervezet) az összvállalati célok érvényesítését, az irányítási, 

koordinációs és ellenőrzési tevékenységeket, a források elosztását, s a különböző 

vállalati tevékenységek pontos elhatárolását végzi. 

A központ kompetenciájába tartozik továbbá a divíziók létrehozása és 

megszüntetése, működésük megítélése, hatékonysági kritériumok kidolgozása és 

azok teljesülésének ellenőrzése is. A felső vezetés a fenti feladatok ellátására 
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központi szervezeteket alakít ki, melyek vagyonkezelési, stratégiai, logisztikai és 

controlling funkciókat látnak el. Kialakításuknál érvényesül a linearitás. A stratégiai 

körbe tartoznak általában a marketing, műszaki fejlesztés, humán tényezők 

fejlesztése és a pénz- hitelgazdálkodás. Ez a kör igény esetén bővíthető. A 

controlling funkció – az éves gazdálkodás keretein belül – magába foglalja a 

működési, érdekeltségi feltételek megosztását, a gazdálkodási információk 

feldolgozását, az eredmény, ráfordítási elvekről információszolgáltatást és a 

célellenőrzések végrehajtását. A logisztikai funkció a termelési tényezők (anyag, 

eszköz, létszám) keresztmetszeti kezelését jelenti. 

Érzékelhető, hogy a divizionális szervezeteknél az operatív utasítás helyett a 

pénzügyi típusú koordinációs eszközök játszanak elsődleges szerepet. A pénzügyi 

előírások, költségvetések egyszerre szerepelnek tervezői, irányítói, ellenőrző 

funkcióként. 

A divíziók relatíve nagy önállóságot élveznek, az operatív és adminisztratív 

döntéseken felül a hozzájuk tartozó termékek/szolgáltatások vonatkozásában 

stratégiai jellegű döntéseket is hoznak. Saját irányító és végrehajtó apparátusuk 

van, s leggyakrabban a funkciók szerinti munkamegosztást követik. A divízión 

belül a termelő/szolgáltató egységek és a divízió vezetője között általában lineáris 

jellegű függelmi kapcsolat áll fenn. 

A divíziók kialakításában alapvető szerepet játszanak a környezeti feltételek, a 

vállalati nagyság, a profil, a termékcsaládok/szolgáltató csoportok tagozódása, 

kialakíthatósága, a technológiai és adminisztratív elszámolás elkülöníthetősége. A 

vállalati szervezet egészére a döntések decentralizációja jellemző, míg a 

divíziókon belül a hatásköri centralizáció figyelhető meg. A döntések 

centralizáltsága a funkcionális szervezetekével azonos fokú. 

A divíziók egymástól való elhatárolása és a hatásköri decentralizáció az operatív 

vertikális koordinációs tevékenységet nagyon szűk keretek közé szorítja. A 

divíziók között fennálló kapcsolatok kezelése, s a koordinációs eszközök 

kulcsfontosságú szerepet kapnak az összvállalati célok érvényesülése érdekében. 

Az önállóság mértékének függvényében leggyakrabban a divíziók három típusát 

szokás megkülönböztetni: 
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a divízió típusa a felelősség és az elszámolás tárgya 

költségközpont 
nyereségközpont 
beruházásközpont 

− a divízió működési költségei 

− a divízió árbevétele, költségei, eredménye 

− a divízió árbevétel, működési és egyéb költségei, 
ráfordításai, eredménye, valamint a működésbe bevont 
eszközök megtérülése. 

6. ábra 
Divíziótípusok az önállóság mértéke szerint 

Ez a csoportosítás tehát az eltérő feladat- és hatáskörrel rendelkező felelősségi és 

elszámolási egységek alapján történik. Az érdekeltségi decentrumok legfontosabb 

jellemzőit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 

 

a divízió típusa a felelősség és az elszámolás tárgya 

Költségközpont − tény- és tervköltségek összemérése 
− költségszint – költségnorma meghatározás 
− egyértelmű költségterhelés 
− költség minimalizálás 

Nyereségközpont − nyereségterv készítése 
− független feladatvállalás, árpolitika 
− fedezeti elv érvényesítése 
− nyereség maximalizálás 

Beruházásközpont − normatív hatékonysági mutatók képzése 
− beruházás-fejlesztés megtérülése 
− nyereség – befektetés - ár vizsgálat 
− megtérülési idő minimalizálása 

7. ábra 
Érdekeltségi decentrumok 

A divízionális működés várható előnyei a következők: 

− A stratégiai és az operatív feladatok szétválaszthatósága, a 

csúcsvezetés tehermentesítése. 

− A nagyvállalati célokból a divíziók feladatai, a támasztható elvárások 

pontosan levezethetők. 

− Az elkülönített célok teljesítésének mérése objektív alapokra 

helyezhető. 

− A piaci orientáció erőteljes és közvetlen. 
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− A piaci változások hatása rögtön nem az egész vállalatot érinti, hanem 

csak az egyes divíziókat (ún. rekeszelő hatás). 

− Divíziók folytonos értékelése révén az átrendezés időben megtörténhet. 

− Teljesítményre ösztönző felelősségi – érdekeltségi rendszer alakítható 

ki. 

− A centralizáció – decentralizáció optimális aránya „kényszerpályán” jön 

létre a termelési tényezők feletti rendelkezési jogok átadásával. 

− Motivációs rugalmasság kialakulása és elmélyülése. 

A szervezeti forma alkalmazásánál jelentkező hátrányok a stratégiai és a taktikai 

operatív feladatok integrációja, az egyes divíziók egoizmusa, a decentralizációval 

járó párhuzamosságok (létszám, funkció), és a szinergiahatásból eredő előnyök 

elveszthetősége. 

Összességében azonban elmondható, hogy a divízionális szervezetek pozitívan 

ítélendőek meg, mert a konfliktusok feloldására, a koordináció megfelelő hatékony 

érvényesülésére sokkal jobb lehetőséget teremtenek, mint a funkcionális 

szervezetek. A divízionális szervezetek legfontosabb jellemzői az 6. táblázatban 

találhatók. 

3.3. MÁTRIX SZERVEZETEK 

A mátrix szervezetet legáltalánosabban úgy lehetne definiálni, hogy a formánál az 

elsődleges munkamegosztás szintjén két munkamegosztási elv egyidejűleg 

érvényesül. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a mátrix szervezet a 

többdimenziós szervezeti formák családjába tartozik. 

Eltérő megjelenési formáit a munkamegosztási elvek kombinációi alapján 

rendszerezhetjük: 

− funkció – tárgy (ezen belül jellemző megoldás a termék/szolgáltatás és 

a vevőorientált mátrix) 

− funkció – régió  

− funkció – funkció  

− tárgy – régió  

− projekt – funkció.  
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A kettős munkamegosztásból eredő mátrix struktúra metszéspontjai egy-egy 

végrehajtandó feladatnak vagy szervezeti egységnek feleltethetők meg. Léteznek 

makro és mikro mátrix struktúrák, másképpen teljes és részleges mátrix 

struktúrák. Az első esetben a vállalat egésze mátrix szervezeti formában működik, 

míg a második esetben pedig csak az egyes szervezeti egységek szintjén 

alkalmazzák e szervezeti megoldást. 

A leggyakoribb mátrix szervezet a funkcionális – tárgyi, termékorientált mátrix (8. 

ábra). [6] 

Vállalatvezetés

Fejlesztés Termelés-
irányítás

Pénzügyi 
controllingMarketing

A
termék-
csoport

B
termék-
csoport

C
termék-
csoport

hatáskör kereszteződés
x

Vállalatvezetés

Fejlesztés Termelés-
irányítás

Pénzügyi 
controllingMarketing

A
termék-
csoport

B
termék-
csoport

C
termék-
csoport

hatáskör kereszteződés
x

 

8. ábra 
Mátrix szervezeti felépítés 

Ezeknek a munkamegosztási elveknek az együttes, egyidejű használata kettős 

irányítást eredményez. A funkcionális vezetők a szakmai területek irányítása során 

továbbra is a vállalat valamennyi termékében gondolkodnak, míg a termékelvű 

munkamegosztás vezetői valamennyi funkciót szem előtt tartják az adott termék 

vonatkozásában. A két elv szerinti felelős vezetők egyenrangúak, s együttesen 

döntenek. Így a döntési centralizáció egy többvonalas elv mellett funkcionál. 

Ebben a munkamegosztásban a feladatok és hatáskörök szabályozottsága, 

formalizáltsága szükségszerűen alacsonyabb szintű, mint a funkcionális formák 
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esetében. A mátrix felépítésekre a döntéseknél fellépő nagyszámú interakció és 

kölcsönhatás jellemző. A horizontális és vertikális szemlélet együttes 

érvényesítésénél a döntési hatáskörök megosztásánál, illetve az alacsonyabb 

szabályozottságból adódóan a mátrix szervezet működésénél elkerülhetetlenek a 

konfliktusok. 

A konfliktusok keletkezésének két jellemző oka van: 

− A funkcionális és a tárgyi orientációjú vezetők közös anyagi és emberi 

erőforrásokra támaszkodnak, s ezek elosztásakor és használatakor 

elkerülhetetlenül konfliktusok jönnek létre. 

− A munkamegosztás speciális formájából következően is eltérőek a feladat-, 

cél-, idő- és interperszonális orientációk eltérő érdekeltséget, gondolkodást, 

magatartást eredményez. 

Ugyancsak mátrix típusú szervezeti megoldást jelentenek azok az esetek, amikor 

a szervezetben kialakított projektekben folyik a vállalat alapvető tevékenysége, és 

az állandóan változó projektek vezetőinek a kompetenciáit azonos szintre hozzák 

a stabil egységek vezetőinek hatáskörével. Az így létrejövő szervezetet 

projektorientált mátrix szervezetnek nevezzük. 

Végezetül a mátrix szervezetek legfontosabb sajátosságát úgy lehetne 

megfogalmazni, hogy a horizontális koordináció és a konfliktusok lehetősége e 

szervezeti forma legfőbb előnye és egyben hátránya is. Ez a kommunikáció, a 

koordináció és a döntéshozatal szempontjából az 5. táblázat szerint részletezhető. 

A funkcionális, divízionális és mátrix munkaszervezeti felépítések kialakításának 

előfeltételei, a strukturális jellemzők szerinti valamint előnyeik és hátrányaik 

alapján történő jellemzést szemlélteti a 6. táblázat 
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5. táblázat 

A mátrix szervezet releváns jellemzői 

Szempont Előny Hátrány 
Kommunikáció − közvetlen azaz kevésbé 

„szűrt” információk 
− magas kommunikáció és 

információszerzés 

Koordináció − közbeeső fórumok 
csekélyebb terhelése 

− több dimenziós 

− áttekinthető szervezeti 
struktúra 

− a munkatársak konfliktusai 

− a munkatársak 
megkísérelhetik, hogy 
egyenrangú vezetőket 
kijátszanak egymás ellen 

− kényszer minden 
kereszteződés 
szabályozására 

− konfliktus lehetőségek a 
divízió vezetők különböző 
gazdálkodási módja miatt 

Döntéshozatal − a vezetés szakosítása 

− több dimenzió 
egyenrangú figyelembe 
vétele 

− alkalmazkodó 
képesség váratlan 
helyzetekben, növelt 
rugalmasság 

− a vezetés egységesség 
nehezen biztosítható 

− idővesztési veszély, míg a 
teljes döntés létrejön 
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66..  ttáábblláázzaatt  [[66]]  
Szervezet jellemzők Legfőbb jellemzők 

    Funkcionális Divizionális Mátrix
Kialakításának és 
hatékony működésének 
előfeltételei 

Stabil piaci, tudományos-technikai, 
technológiai környezet. 
Viszonylag könnyen áttekinthető termelési 
tevékenység, nem túl széles termékskála. 

Széles termékskála, heterogén 
szolgáltatásstruktúra. 
Termékcsaládok (régiók) kialakításának 
lehetőségei. 
Viszonylag dinamikus környezet. 

Dinamikus és heterogén külső környezet. 
Eltérő elvek kialakított munkamegosztás 
egyidőben megteremthető. 
A szervezeti tagok fejlett kommunikációs 
készsége 

Strukturális jellemzői    
1. Munkamegosztás Elsődleges munkamegosztás funkciók 

szerint . 
Erőteljes szabályozottság. 

Tárgyi vagy regionális elv szerinti. 
Funkcionális irányító, ellenőrző és szolgáltató 
egységek a fejszervezetben. 

A különböző elvű munkamegosztás 
egyszerre van jelen. 
Nem jellemző az erőteljes szabályozottság 

2. Hatáskörmegosztás Döntési jogkörök centralizáltak. 
Erőteljes szabályozottság. 

A döntések decentralizáltak a fejszervezet és a 
divíziók vonatkozásában. 
A döntések centralizáltak a divíziókon belül. 

Mellérendeltség a dimenziók között. 
Hatáskör-kereszteződésben kettős döntési 
illetékesség.  Döntési centralizáció. 
Alacsony fokú formalizáltság. 

3. Koordináció Vertikális koordinációs mechanizmus 
számára kiépített csatornák. 
Technokratikus eszközök. 

Az operatív, divíziók közötti horizontális 
koordináció nem jellemző. 
Utasítás jellegű, vertikális kommunikáció 
minimális. 
A koordináció többnyire technokratikus 
eszközökkel történik. 

Összetett horizontális és vertikális 
koordináció érvényesül. 
Személyorientált koordinációs eszközök 
jelentős szerepe. 

4. Konfiguráció 4. ábra 5. ábra 8. ábra 
Előnyei A specializáció a termelékenység 

növekedését és az egységköltség 
csökkenését eredményezi. 
A vállalati stratégia kialakítása viszonylag 
egyszerű, olcsó. 

Stratégiai és operatív feladatok szétválaszthatók. 
A divíziók számára világos célok, feladatok 
fogalmazhatók meg. 
Erőteljes piaci orientáció. Rekeszelő hatás. 
Teljesítményre ösztönző érdekeltségi rendszer. 
Centralizáció-decentralizáció optimális aránya. 

Adaptív. 
Innovatív. 
Nagyobb teljesítményre ösztönöz. 
Más struktúra típuson belül is létrehozható. 

Hátrányai Felesleges mennyiségi és minőségi 
tartalékok keletkeznek. 
Nem tud a megváltozott környezethez 
időben alkalmazkodni. 
Koordinációs problémák a 
felsővezetésben. 

A stratégiai-operatív feladatok nehezebb 
integrációja 
Divízió egoizmus. 
Decentralizációval járó létszámnövekedés. 

Problematikus a kompetenciaelhatárolás. 
Döntések elhárítása. 
Felelősségvállalástól való tartózkodás. 
Túlhajtott csoportmunka. 

 

 36



 

3.4. SZERVEZETEK ÉLETCIKLUSÁNAK MODELLJE 

A szervezetek felfoghatóak élő szervezetekként, amely feltételezi azt, hogy nem 

ragadnak meg egy bizonyos (a kezdeti) szinten, hanem folyamatosan változnak, 

növekednek, esetleg visszafejlődnek. Sajnos a hazai szakirodalom relatíve kevés 

figyelmet fordít a vállalati növekedés elméletére, főként arra, hogy egy kisvállalat 

hogyan indulhat el a növekedés útján, melyek továbbfejlődésének feltételei, illetve 

milyen válságokat kell megoldania annak érdekében, hogy egy új szakaszba lépjen. 

Erre nyújt egy jól alkalmazható logikát a vállalati növekedésről és változásról szóló 

életciklus modell, amely kimondja, hogy a szervezetek születnek, éretté válnak és 

végül megszűnnek. A szervezeti struktúra a vezetési stílus és az irányítási rendszer 

az életciklus szakaszain keresztül egy jól meghatározható logikát mutat. A 

szakaszok természetes sorrendben következnek és szabályos fejlődést követnek. 

A szervezeti életciklus jelenlegi kutatásai szerint a vállalati fejlődést négy jelentős 

szakasz írja le, amelyet a 9. ábra szemléltet. 

VÁLSÁG: 
IRÁNYÍTÁS 

SZÜKSÉGES

VÁLSÁG: 
DELEGÁCIÓ 
SZÜKSÉGES

VÁLSÁG: 
TÚL SOK 

FORMALITÁS

VÁLSÁG: 
ÚJRAÉLESÍTÉS 

SZÜKSÉGES

csoportmunka 
alkalmazása

belső rendszerek 
kialakítása

világos irányítás

kreativitás

I.
Vállalkozói

szakasz

II.
Közösségi

szakasz

III.
Formálissá tétel

szakasz

IV.
Részletes 

kidolgozás szakasz

KORSZERŰSÍTÉS

ÉRETTSÉG
FENNTARTÁSA

HANYATLÁS

nagy

kicsi

Vállalati méret

 

9. ábra 
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A növekedés nem könnyű, mert válságok sorozatával kapcsolódik össze, amelyeket 

a szervezetnek meg kell ahhoz oldania, hogy az egyes szakaszokra továbblépjen. 

I. Vállalkozói szakasz 

Amikor egy szervezet kialakul a hangsúly azon van, hogy új terméket / szolgáltatást 

hozzon létre és fennmaradjon. Az alapító tagok vállalkozók és minden energiájukat a 

termelés / szolgáltatás és a marketing működtetésére fordítják. A szervezet 

informális és nem bürokratikus. A munkára fordított órák száma magas, az 

ellenőrzés a tulajdonosok személyes felügyeletén alapul. A növekedés általában új 

termék vagy szolgáltatás kialakításából adódik. VÁLSÁG: VEZETÉS HIÁNYA. Amint 

a szervezet növekedni kezd, a növekvő alkalmazotti létszám problémákat okoz. A 

szervezet válságba juthat, mert az alapítók nem jártasak vagy nem érdekeltek a 

vezetési tevékenységen. Amennyiben a szervezet tovább növekszik, egy határozott 

menedzser (igazgatóra) van szükség, aki alkalmazza a vezetési technikákat. 

II. Közösségi szakasz 

A vezetési válságot megoldva a szervezet világos célok, és irányok szerint kezd 

működni. Megkezdődik a munkamegosztás kialakítása, az osztályképzés és hatalmi 

hierarchia kiépítése. Az alkalmazottak azonosulnak a szervezet küldetésével, egy 

közösség tagjainak érzik magukat, a kommunikáció és az ellenőrzés főként 

informális, bár a formális rendszer elkezd kiépülni. VÁLSÁG: DELEGÁCIÓ 

SZÜKSÉGES. Amennyiben az új vezetés sikeres, az alacsonyabb szervezeti szinten 

lévő alkalmazottak korlátozva kezdik érezni magukat, s az általuk irányított 

funkcionális területen nagyobb önállóságot akarnak. Válság alakul ki, amikor a 

felsővezetők nem akarnak megválni hatalmuktól. A szervezetnek találni kell egy 

olyan koordinációs és ellenőrzési mechanizmust, ami a konfliktus helyzetet feloldja. 

III. A formálissá tétel szakasza 

A formálissá tétel fázisa magába foglalja a működési, irányítási, ellenőrzési 

rendszerek bevezetését és használatát. Az irányításban új munkamegosztási elvek 

érvényesülnek, megjelenik pl. a személyzeti tevékenység, a stratégiai vezetés és 

tervezés, valamint a decentralizáció. Teljesítmény alapú érdekeltségi rendszerek 

kialakításával történik meg a szervezeti és az egyéni érdekeltségek 
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összehangolása. A koordinációs eszközök alkalmazása a fentiekkel együtt lehetővé 

teszi a szervezet növekedését. VÁLSÁG: BÜROKRATIZÁLÓDÁS. A szervezet 

fejlődésének ezen a pontján a rendszerek és programok elburjánzása 

akadályozhatja a hatásos és hatékony működést. A szervezet túl nagynak és 

komplexnek tűnik ahhoz, hogy formális eszközökkel vezetni lehessen. 

IV. A részletes kidolgozás szakasza 

A bürokratikus válság megoldása az együttműködés és a csoportmunka új 

értelmezésével tehető meg. A vezetők tudatosan fejlesztik azon készségeiket, 

amelyekkel a problémamegoldás eredményessé tehető. A szervezeti struktúra 

módosításakor a „kisvállalati filozófia” megőrzésére törekszenek (pl. szervezeti 

funkciók – divíziók …). A formális rendszerek egyszerűsödhetnek, és részlegesen 

helyettesíthetővé válnak a vezetői teamekkel és nagyobb egységekkel. VÁLSÁG: 

MEGÚJÍTÁS SZÜKSÉGES. A szervezet éretté válását követően ideiglenesen a 

hanyatlás szakaszába léphet. A megújítás iránti szükséglet ciklikusan (minden 10-20 

évben) jelentkezhet. A szervezet eltérhet a környezetétől, vagy esetleg lassan 

mozgóvá és túl bürokratikussá válhat, amikor az innovációra és a korszerűsítésre 

kell fókuszálnia. Ez időtájt gyakran változtatják a topmenedzsereket is. 

3.5 MUNKASZERVEZETEK ALAKÍTÁSA 

A szervezetekben végbemenő változások kapcsán elsősorban a nagyléptékű és 

főleg strukturális átalakulások jutnak eszünkbe. Azok a szervezeti változások, 

amelyek a szervezetek struktúráját érintik kétségtelenül hátrányosak, hiszen 

szervezeti egységek jönnek létre vagy szűnnek meg, viszont korántsem biztos, hogy 

ezek a leggyakoribb, legfontosabb vagy legmélyebb szintű szervezeti változások. A 

szervezeti változások kapcsán különbséget kell tennünk a változások tartalma, 

illetve azok folyamata között. 

A szervezeti változások tartalmi kérdései azt vizsgálják, hogy a szervezetekben mi 

változik meg és milyen mértékben, míg a szervezeti változások folyamatára 

vonatkozó kérdések azt elemzik, hogy a változások milyen módon és milyen 

gyorsan zajlanak le, mennyire irányítottak és mennyire haladnak az előzetes terv 
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szerint, illetve azt, hogy a változásokban milyen mértékben vesznek részt a 

szervezet alkalmazottai és egyéb szereplők. 

Szervezeti változásnak tekintjük az olyan átalakulást, mely a szervezet lényeges 

jellemzőiben következik be. Ezek: működési folyamatok, technológia, outputok, 

struktúra, kultúra, magatartás, hatalom. [6] 

Az, hogy mit kell valóban lényeges szervezeti jellemzőnek tekinteni, az mindig az 

adott környezeti és szervezeti szituációtól függ. Csak adott helyen és időben 

meghatározott feltételrendszer mellett dönthető el, hogy a szervezet mely jellemzői 

tekinthetők igazán lényegesnek. A 10. ábrán [6] található modell ismerteti a 

változások szempontjából kulcsfontosságú tényezőket. Azt mutatja be, hogy a 

szervezet vezetése meghatározott vezetői stratégiák alapján miképpen tarthatja 

kézben, hogyan vezetheti a változásokat. 
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10. ábra 
Változásvezetés modellje 

A szervezeti jellemzők befolyásolásán keresztül végső cél a szervezeti teljesítmény 

fenntartása vagy javítása, aminek a hátterében legtöbbször vezetői stratégiák állnak. 

E változások mértéküket tekintve lehetnek fokozatosak vagy radikálisak. 
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11. ábra 
Szervezetalakítás folyamatmodellje 

A szervezetekben bekövetkező változtatások (irányított változás) esetében 

megfigyelhető egy adott sorrendiség. A 11. ábra a szervezeti változtatás e 

sorrendiséget érzékeltető általános folyamatmodellje. 

Természetesen a változtatási folyamat nemcsak ebben a sorrendben fordulhat elő, 

inkább azt illusztrálja, hogy a változtatási programoknak vannak olyan fázisai és 

szükséges elemei, melyek minden esetben felfedezhetőek. A teljesebbé tétel 

érdekében szükséges még rendszereznünk a folyamatmodell kiegészítéseként a 

 41



 

szervezetalakítást befolyásoló tényezőket, melyek a sikerességet domináns módon 

befolyásolják (12. ábra). [6] 
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• politikai – intézményi – jogi rendszer
• történelmi – társadalmi feltételek
• gazdaságirányítási rendszer
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• szerep flexibilitás
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• rizikótartalma
• lehetséges konfliktusok 

forrásai

RELEVÁNS DÖNTÉSI 
KRITÉRIUMOK ÉS 

FELTÉTELEK 
MEGFOGALMAZÁSA A meglévő szervezeti struktúra

A szervezet átalakítást befolyásoló tényezők

STRATÉGIA

ÚJ SZERVEZETI FORMÁK KIALAKÍTÁSA,
MAGATARTÁSFORMÁK BEFOLYÁSOLÁSA

KÖRNYEZET
• politikai – intézményi – jogi rendszer
• történelmi – társadalmi feltételek
• gazdaságirányítási rendszer

• piaci dinamizmus és komplexitás
• tudományos – technikai, technológiai dinamizmus
• ökológiai feltételek

A SZERVEZET TAGJAINAK 
JELLEMZŐI

• szakmai felkészültség
• vezetési ismeretek
• autoritás
• általános vezetési és szervezési 

elvek
• konfliktustűrő és feloldó 

képesség
• szerep flexibilitás
• meglévő motivációs és 

érdekstruktúra

A SZERVEZET ADOTTSÁGAI, 
JELLEMZŐI

• jogi forma nagyság
• telepítettség eredete
• rendelkezésre álló erőforrások
• folyamat és információs technológia
• tömegszerűségi fok
• termelési, szervezeten belül 

munkamegosztás
• belső kooperáció foka
• adott gazdálkodási rend

A SZERVEZET ELŐTT ÁLLÓ 
FELADATOK

• komplexitása
• tartóssága, újdonsága
• sürgőssége
• rizikótartalma
• lehetséges konfliktusok 

forrásai

RELEVÁNS DÖNTÉSI 
KRITÉRIUMOK ÉS 

FELTÉTELEK 
MEGFOGALMAZÁSA A meglévő szervezeti struktúra

A szervezet átalakítást befolyásoló tényezők

STRATÉGIA

ÚJ SZERVEZETI FORMÁK KIALAKÍTÁSA,
MAGATARTÁSFORMÁK BEFOLYÁSOLÁSA

 
12. ábra 

Szervezetalakítást befolyásoló tényezők 

Összegzésképpen fogalmazzuk meg a szervezeti változtatások néhány fontos 

tételét: 

− A szervezetváltoztatás nem követhet egyen megoldásokat, ezért alapos 

helyzetelemzésnek kell megelőznie. 

− A szervezetváltoztatáshoz elegendő erőforrásnak kell rendelkezésre állnia. 

− A vezetés támogatása nélkül a szervezeti változtatások kudarcra vannak ítélve. 

− A szervezeti változtatás sikeressége alapvetően függ attól, hogy a szervezet 

tagjai mennyire elkötelezettek. 

− A szervezeti változtatás iteratív, tanulási folyamat. 

− A szervezeti változás képessége egyre inkább a szervezetek alapvető 

képességévé válik. 

− A szervezeti változások sikerességét növeli, ha a vezetés 

rendszerszemléletben és hosszabb időhorizontban gondolkodva hajtja végre a 

változtatásokat. 
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4. DÖNTÉSHOZATAL SAJÁTOSSÁGAI 

4.1. A DÖNTÉSHOZATAL KAPCSOLÓDÁSA MÁS 
TUDOMÁNYOKHOZ 

Az emberi döntésekről való gondolkodás korántsem egységes, különböző 

megközelítések, irányzatok léteznek egymás mellett. Ezek többnyire tükrözik annak 

a szakterületnek a sajátos felfogását és előfelvetéseit, melynek talaján 

megszülettek. 

A döntéselméleti vizsgálatok alkalmával számos tudomány eredményei, kutatásai 

kerülnek felhasználásra. Az 13. ábra [24] azt szemlélteti, hogy a döntéselmélet mely 

tudományterületekkel határos, s melyek azok a közös fogalmak, amelyek e 

határterületeken értelmezhetők. 

DÖNTÉSI 
FOLYAMAT

FILOZÓFIA

SZOCIOLÓGIA,
SZOCIÁL-
PSZICHOLÓGIA

JOG,
ANTROPOLÓGIA,
POLITIKAMATEMATIKA

PSZICHOLÓGIA

KÖZGAZDASÁGTAN,
STATISZTIKA

Értékek és etika Hasznosság és
valószínűség

A csoport 
viselkedése

Modellek és 
szimuláció

Az egyén 
viselkedése

Környezet

 

13. ábra 
A döntéselmélet más tudományterületekhez való kapcsolódása 

A döntéselméleti vizsgálatok fókuszában a hasznosság és a valószínűség fogalmai 

állnak. Zoltayné Paprika Zita szerint: „A hasznosság egy döntési alternatíva relatív 
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kívánatosságának mérésére szolgáló mennyiség.” Mivel a döntéshozó személyéhez 

kötődő fogalom relatív és szubjektív. A valószínűség annak mérésére szolgál, hogy 

a döntéshozó által kiválasztott megoldás esetén mekkora az esély az elképzelt 

következményállapotba való eljutásra (a valószínűségek inkább szubjektív 

becslések formájában jelennek meg). 

A döntések többsége nem egyetlen döntéshozó közreműködésével, hanem több 

szereplő bevonásával születik. A csoportos döntéshozatalnak vannak olyan 

jellemzői, amelyek lényegileg térnek el az egyéni döntésektől, ezért ezeket külön is 

elemezni szükséges. A csoportos döntéshozatalt olyan csoportdinamikai folyamatok 

befolyásolhatják, amelyek a döntés kimenetelére is hatással lehetnek. A 

döntéshozók a csoportos döntéshozatali folyamatban másként viselkednek, mint 

egyéni döntéshozóként. Ugyanakkor akárhány szereplője is van a döntési 

folyamatnak „főszereplője” mindig az egyéni döntéshozó marad. Csoportos 

döntéshozatalnál is az az igazi kérdés, hogy az egyéni véleményeket hogyan 

aggregáljuk. 

Valamennyi döntés valamilyen közegben, környezetben születik, ami determinálja 

ezeket. A környezet több tudomány segítségével is elemezhető, legfontosabb ezek 

közül a jog, az antropológia és a politika (törvények, hagyományok, sz9okások, 

normák, játéktér). 

A matematika azokat a modelleket, technikákat teszi elérhetővé, amelyeket a 

döntéshozatal elsősorban az elemzés fázisában használ. Aranyszabály azonban, 

hogy mindig a problémához kell módszert, modellt hozzárendelni és nem fordítva 

(kritikus lépése a döntéshozatalnak). 

4.2. DÖNTÉSHOZATAL FOLYAMATA 

A vezetői munkában – ahol a döntéshozatalt gyakran a vezetés lényegeként is 

definiálják – e tevékenység a gyakorlatban számos formában jelenik meg, így 

leírásakor a releváns elemek megjelenítésére van igazán lehetőség. 

A döntés(hozatal módja), adott szituációban a variációk közötti választást jelenti. Ezt 

nevezik a döntéshozatal statikus felfogásának. Amennyiben a vezetői döntéshozatal 

természetét mélyebben meg akarjuk ismerni, akkor annak folyamatával, dinamikus 
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felfogásával kell foglalkoznunk. [14] A vezetői döntéshozatal a következő fázisokból 

áll: 

A döntési helyzet fel- és 
elismerése

Információk gyűjtése és 
elemzése

DÖNTÉS

Döntési variánsok 
kidolgozása és értékelése

A kiválasztott megoldás 
megvalósítása

Ellenőrzés, visszacsatolás

AKARATKÉPZÉS
FOLYAMATA

AKARATÉRVÉNYESÍTÉS
FOLYAMATA

ELLENŐRZÉS
FOLYAMATA
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kidolgozása és értékelése
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14. ábra 
A döntéshozatal folyamata 

 

A döntési helyzet felismerése igen fontos fázisa a döntéshozatalnak, hiszen nem 

lehet közömbös a döntés időzítése, annak a helyzetnek a megítélése, amikor döntés 

meghozatala szükségessé válik. Mivel az idejében hozott döntés kreativitást és 

intuíciót igényel, gyakran fordul elő, hogy a döntéseket túl korán vagy túl későn 

hozzák. 

A helyzet felismerése, érzékelése után az elismerési fázis a konkrét cselekvési 

folyamat elindítását jelenti. A következő lépés az információk gyűjtése és elemzése, 
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amit legtöbbször szakmai szervezetek, csoportok végeznek, ahol a döntés 

előkészítéseként összegyűjtik és rendszerezik a szükséges információkat. Ezután – 

feltehetően ugyanez a kör – kidolgozza a vezető(k) számára azokat a megoldási 

variánsokat, amelyekből a későbbiek során választania(uk) kell.  

Ezt követi a variációk értékelése, minősítése egy meghatározott kritériumrendszer 

segítségével, amely során már körvonalazódik a megszületendő döntés. A döntési 

mozzanat, a választás után lényegében a döntés szűken vett folyamata az 

akaratképzési folyamat lezárul. Azonban ahhoz, hogy a döntéshozatal során 

kialakított és kiválasztott változat a későbbiek során megvalósuljon, szükség van az 

akaratérvényesítés folyamatára, azaz ki kell dolgozni a döntés megvalósításának 

lehetőségeit, korlátait, feltételeit. A kiválasztott megoldás megvalósítása lényegében 

egy erőforrásrendszer alkalmazását jelenti a döntés realizálása érdekében. Az 

ellenőrzési folyamat fontosságát igazolja az, ekkor történik meg lényegében 

egyrészt a döntéshozatali folyamatnak a visszacsatolása, amikor a tevékenység 

következtében a döntéshozó meghatározza, hogy szükséges-e visszacsatolás 

valamelyik fázishoz, s ezt követően korrekció, másrészt meghatározhatók a jövőben 

elkerülendő hibák. 

Az ellenőrzési folyamat részét képezi az akaratérvényesítés során hozott döntések 

ellenőrzése is, hiszen a megvalósítás során is előfordulhatnak olyan hibák, amelyek 

nem teszik lehetővé az eredeti jó döntés minőségi megvalósulását. 

4.3. A DÖNTÉSHOZATAL SZINTJEI 

Az információrendszerek mára már nagy segítséget nyújtanak az információk 

közlésében, továbbításában, ugyanakkor csak korlátozott segítséget képesek 

nyújtani a vezetői döntéshozatalhoz. Az ebben a folyamatban megmutatkozó 

különbségeket a szervezeti szintekhez kapcsolódóan tárgyalva megkülönböztethető: 

stratégiai döntéshozatal, 

menedzsmentkontroll 

tudás szintű döntéshozatal 

operatív ellenőrzés. [25] 
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1. A stratégiai döntéshozatal feladata a szervezet célrendszerének, forrásainak 

és politikájának a meghatározása. A legnagyobb problémát a szervezet és 

környezete jövőjének előrejelzése és összhangba hozása jelenti. Ebben a 

folyamatban általában a felsővezetők egy szűkebb csoportja vesz részt, akik 

bonyolult, nem rutin jellegű problémákat oldanak meg. 

2. A menedzsmentkontroll azt vizsgálja, hogy a szervezeti egységek mennyire 

hatásosan és hatékonyan használják fel a forrásokat, és eközben miként 

teljesítenek. Ez szoros együttműködést igényel azokkal, akik a szervezet 

feladatait végzik. 

3. A tudás szintű döntéshozatal a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos új 

ötletek értékesítésével foglalkozik, továbbá azzal, hogy hogyan lehet 

kommunikálni az ismereteket és az információkat a szervezeten belül. 

4. Az operatív ellenőrzés azt határozza meg, hogy mely szervezeti egységek 

miként kell, hogy végrehajtsák a stratégiai és a középvezetés szintjein lévő 

vezetők által kijelölt feladatokat, s rögzítik a teljesítés sikerességének 

kritériumait. 

Attól függően, hogy a döntéshozatal során a hangsúly a stratégia megvalósításán, 

illetve az ellenőrzésen van, három döntési szintet különböztetünk meg: stratégiait, 

taktikait és az operatív szintet. 

A vállalati/intézményi stratégiával kapcsolatos döntések a felső vezetés szintjén 

születnek meg, nagy kockázatot hordoznak, hosszú távú a hatásuk és általában 

heurisztikus, intuitív módon alakulnak ki. A taktikai döntések középtávúak, 

közepesen kockázatosak és általában kvalitatív vizsgálatok előzik meg őket. Az 

operatív döntések rövidtávra szólnak, kisebb a kockázatuk, jól meghatározható 

problémát oldanak meg, általában valamilyen kvantitatív elemzést követően. Ennek 

megfelelően a döntések jellemzői az alábbiak szerint rendszerezhetők: 
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7. táblázat 
A döntések tipologizálása 

Döntési szintek Stratégiai Taktikai Operatív 

Időhorizont Hosszú távú Középtávú Rövid távú 

Kockázat Magas Elfogadható Alacsony 

Struktúra Rosszul strukturált Változó Jól strukturált 

Metodika Heurisztikus Kvalitatív Kvantitatív 

 

4.4. A DÖNTÉSHOZATAL MÓDSZEREI 

A szervezeti döntéshozatal szintjén két jelentősen eltérő működési mechanizmus 

különböztethető meg, amelyek alapvetően különböző logikát reprezentálnak. Az 

egyik a top-down (felülről lefelé irányuló) döntéshozatal, mely szerint a döntéseket a 

szervezeti hierarchia felső szintjén hozzák, ami utasítások formájában jelenik meg a 

végrehajtás szintjén. Ez a módszer az angolszász menedzsment filozófiát testesíti 

meg, de a japán vállalatoknál is fellelhető stratégiai döntési szituációkban. A button 

up (alulról felfelé haladó) döntéshozatal jellemzője, hogy a döntések az első 

szinteken születnek, illetve a döntések kezdeményezése az alsó szintekről indul, így 

a felsőbb szintű döntések az alsóbb szintű döntések kezdeményezése alapján 

kerülnek meghozásra. Ez elsősorban a japán vállalatok vezetésének sajátja. A két 

megközelítés jól érzékelteti a nyugati és a keleti gondolkodásmód közötti 

különbözőséget a döntés szerepének és a döntés-cselekvés viszonyának 

megítélésében. A két döntési logika összehasonlítását szemlélteti az alábbi, 8. 

táblázat. 
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8. táblázat 

A Top-down és a Button-up döntéshozatal összehasonlítása 

Jellemzők Top-down döntéshozatal Button-up döntéshozatal

• a döntéshozatal 
jelentősége 

A problémamegoldás 
legfontosabb lépése a 
döntéshozatal. 

A döntés nem sokat jelent, 
mivel soha semmi nincs 
véglegesen lezárva. 

• a döntési magatartás Innovatív-elemző stílus 
jellemzi. 

Innovatív-intuitív stílus 
jellemzi. 

• működési 
mechanizmus 

A döntések felülről lefelé 
születnek, a végrehajtást 
utasítások jelzik. 

A döntések lent születnek 
vagy lent születnek és fent 
hagyják jóvá. 

• döntéshozók száma Illesztési szabály 
érvényesül, lehet egyéni 
vagy csoportos. 

A stratégiai döntések 
egyéniek, a többi 
csoportos. 

• csoportos döntések 
kimenete 

Egyszerű többség. Százszázalékos 
egyetértés a cél. 

• döntési folyamat Egyszerű, de többnyire a 
végrehajtók részvétele 
nélkül zajlik, s ezáltal 
végrehajtása 
nehézségekbe ütközik. 

Általában kétfordulós: - a 
döntés kezdeményezője 
megszerzi a támogatást 
az érintettektől; - a döntés 
felfelé vándorlása, az 
összes szint 
egyetértésének 
megszerzése, döntés. 

• a döntés végrehajtása Fokozott ellenőrzés kíséri. Egyszerű, mert mindenki 
részese a meghozatalnak. 

• képzés A döntéshozóra épül 
(korszerű ismeretekkel 
felruházás). 

Minden alkalmazottra 
kiterjed (célja: az 
elkötelezettség és 
önállóság kialakítása). 

• a döntéshozatal 
összetevői 

Optimálisnak, de legalább 
kielégítőnek kell lennie. 

A személyes kapcsolatok 
és a szóbeli információk 
hatása. 
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4.5. DÖNTÉSI ALAPMODELL 
(vagy a döntési helyzet alapelemei) 

Amennyiben a döntési mozzanatot tovább vizsgáljuk, nevesíteni tudjuk azokat az 

elemeket, amelyek a választásban szerepet játszanak, illetve játszhatnak. A 

döntéselmélet, mint önálló tudományág eredményei alapján tehát meghatározható 

ez a döntési alapmodell, melynek elemei a következők: 

− DÖNTÉSHOZÓ ÉS CÉLJA(I) 

Döntéshozónak nevezzük azt a személyt vagy csoportot, aki a lehetséges 

cselekvési változatok közül a választást végrehajtja. 

(jelölése: D) 

− CSELEKVÉSI VÁLTOZAT (STRATÉGIA) 

Szabályozható változókból álló terv, melyet a döntéshozó közvetlenül alakítani, 

befolyásolni képes. 

(jelölése: Si) 

− TÉNYÁLLAPOT 

Olyan változók összessége, amelyeket a döntéshozó nem, vagy csak részben 

tud szabályozni. Ez jellegénél fogva külső körülmények által meghatározott, a 

szabályozása csak közvetett úton lehetséges. 

(jelölése: Tj) 

− A DÖNTÉS EREDMÉNYE 

Meghatározott tényállapotban egy adott cselekvési változat kimenetele(i). 

(jelölése: Kij) 

− DÖNTÉSI KRITÉRIUM (RENDSZER) 

A követendő cselekvési változat kiválasztásának szempont (rendszere). 

(jelölése: KR) 

− ELŐREJELZÉS 

A figyelembe vett tényállapotok bekövetkezésének valószínűségét 

prognosztizálja. 

(jelölése: Pj) 
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Ezek az elemek valamennyi választásnál jelen vannak. Az alapmodellre építve 

Kindler a következő döntési osztályokat definiálja: 

− biztos körülmények közötti döntés: amikor a tényállapotok 

bizonytalanságától eltekinthetünk, s meghatározható a korlátozott racionalitás 

körülményei között a bekövetkező egyetlen lehetséges tényállapot; 

− kockázatos körülmények közötti döntés: amikor az összes lehetséges 

tényállapot meghatározható és ezen tényállapotok bekövetkezésének 

valószínűségei megbízható módon előre jelezhetők; 

− bizonytalan körülmények közötti döntés: amikor csak felsorolni tudjuk a 

véges számú tényállapotokat, de nem tudjuk megadni a tényállapotok 

bekövetkezési valószínűségét. 

A különböző döntési osztályok problémáinak kezelésére alkalmas a döntési mátrix, 

amely a döntési alapmodell elemeire épül, s a szerkezete a következő: 

Tényállapotok 

Cselekvési 
változat 

T1 T2 … Tn 

S1 k11    

S2     

…     

Sm    kmn 

15. ábra 
Döntési mátrix 

4.5.1. DÖNTÉSI MÁTRIX 

A kockázatos körülmények közötti döntési szituációban a döntési mátrix (15. ábra) 

segítségével történő megoldás lépései: 

1. Döntési mátrix felállítása – sorok, oszlopok számának definiálásával. 

2. Következmények meghatározása (a döntési mátrixban vagy csak 

költségadatok, vagy csak eredmény adatok szerepelhetnek) költségszintek 

kiszámítása, vagy a várható eredmény számszerűsítése. 
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3. Bekövetkezési valószínűségek meghatározása. 

4. Megoldás keresése a várható érték stratégiánkénti meghatározásával (jelölése: 

M(Si)). 

5. Optimális stratégia kiválasztása (költségadatok esetén a minimális költségű 

cselekvési változat megkeresése; eredményadatok esetén a maximális 

eredményt hozó cselekvési változat megkeresése). 

A bizonytalan körülmények közötti döntési szituációban a döntési mátrix 

segítségével történő megoldás keresésénél szubjektív döntés meghozatalára van 

csak módunk. Ennek alapja az, hogy elvileg lehetséges magatartási szabályok 

megfogalmazásával segítjük a döntéshozót. Leggyakrabban használt döntési 

szabályok: 

9. táblázat 

LAPLACE-FÉLE SZABÁLY 

− egyenlő valószínűséggel bekövetkező tényállapotokat feltételezünk 
p1(T1) = p2(T2) = … = pn(Tn) 

WALD-FÉLE SZABÁLY: maxi-min elv 

− pesszimista stratégia megkeresése a célja 
S*i = Max(min ki j) i = 1, …, m 
     i      j j = 1, …, n 

MAXI – MAX SZABÁLY: 

− optimista stratégia megkeresése a célja 
S*i = Max(max ki j) i = 1, …, m 
     i      j j = 1, …, n 

HURWITZ-FÉLE SZABÁLY 

− optimizmus együtthatóval értékes a szélső értékek között 
SAVAGE-FÉLE SZABÁLY: minimális megbánás elve 

− az adott szituációban az elkövethető hiba mértékét keresi a „legjobb” 
döntéshez viszonyítva. Lépései: 

1. regret (hiba) mátrix meghatározása 
R = [rij] Kj = max ki j i = 1, …, m 
     i j = 1, …, n 
 rij = Kj - kij

2. mini-max elv alkalmazása 
R* = min (max ri j) 
 i j 
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4.5.2. DÖNTÉSI FÁK 

A módszer a döntési láncok speciális ábrázolására szolgál. A döntési helyzet 

leírására szolgáló gráfban döntési pontokat és cselekvési változatokat ábrázolunk.  

A lehetséges cselekvési változatok egy-egy eseménybe torkolnak, amelyen 

keresztül megjeleníthetők a különböző bekövetkezési valószínűségű tényállapotok. 

A cselekvési változatok és a bekövetkező események egymásra építéséből 

tetszőleges, a kapcsolódó döntések lehetséges kimeneteit bemutató fák építhetők 

fel. 

A gráf (döntési fa) segítségével meghatározható: 

− az optimális stratégia, 

− a parciális és teljes pénzforgalom mutató (nem minden esetben, a probléma 

típusától függően), 

− a döntések diszpozíciós értékei. 

A döntési probléma mindig abból áll, hogy a javasolható cselekvési változatok 

(alternatív megoldások) közül egyet – áttekinthető, szakmailag kontrollálható 

szempontok szerint – ki kell választani. 

A döntéshozatal az a folyamat, ahogy a választás megtörténik, a kitűzött célok és az 

előre jelezhető eredmények (célelérés biztonsága, hatékonyság stb.) függvényében. 

A tényállapotok valamely szituációban azokat a változókat írják le, amelyek nem 

függnek közvetlenül a döntéshozó szabályozó–beavatkozó tevékenységéből. A 

tényállapotok előrejelzésére egyedüli lehetséges út, azok valószínűség-eloszlásának 

meghatározása, ami a tényállapotok megfigyelt vagy becsült előfordulási, 

bekövetkezési valószínűségét jelzi. 

A döntési gráf megjelenítése: 
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forrás

esemény

(2)

„A”
E01

E02

„B”

E1

E2

E1A

p1A A

E1B

p1B B

E1C

p1C C

E2D

p2D D

E2E

p2E E

döntési pont
cselekvési

változat

(1)

végpontok

EA

EB

EC

ED

EE

PA

PB

PC

PD

PE

 

16. ábra 
Döntési fa 

Az elemzés lépései: 

1. A végpontok eredményének meghatározása. 

2. A végpontok bekövetkezési valószínűségének számszerűsítése. 

3. Eseménycsomópontok várható eredményének meghatározása. 

4. Belső döntési pontok valószínűségének meghatározása. 

4.6. A VEZETŐI DÖNTÉSHOZATAL ÖSSZETEVŐI 

A döntéshozatal összetevőinek vizsgálatakor három megközelítést szükséges 

különválasztani: [14] 

− a döntéshozatal racionális oldalát, 

− a döntéshozatal személyes, érzelmi oldalát és 

− a kielégítő döntéshozatalt. 
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A döntéshozatal racionális oldala 

A racionális megközelítés a döntési szükséglet felmerülésekor az alábbiakat jelenti: 

A döntés várható eredményeire vonatkozó 
kritériumrendszer meghatározása.

A kritériumok súlyozása relatív fontosságuknak 
megfelelően.

A döntéshez szükséges tényadatok összegyűjtése, 
majd a megoldási variációk kidolgozása.

A variációk minősítése a kritérium rendszer 
segítségével.

DÖNTÉS, aminek arra a 
variációra kell esni, amelyik a 

legjobban megfelel a 
kritériumrendszernek

 

17. ábra 
A döntéshozatal racionális oldala 

A fenti logika a „közgazdasági ember” koncepcióján alapul, amely azt hangsúlyozza, 

hogy az embereknek világosan egyértelműen definiált kritériumaik vannak, 

amelyekhez tartozó relatív súlyok állandóak ⇒ az emberek ismerik a döntéshez 

tartozó valamennyi variációt ⇒ az emberek képesek az összes variáns értékelésére 

a kritériumrendszer elemei szerint ⇒ az embereknek van akkora önfegyelmük, hogy 

a legjobb osztályzatot kapott megoldást válasszák. 

A megközelítés sajátosságai: 

− a fenti alapelvek, feltételezések a vezetői racionalitásra vonatkozóan gyakran 

nem reálisak; 
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− a döntési célok rögzítésekor a döntéshozó nem mindig ismeri az értékelés 

során használt kritériumrendszert; 

− a legtöbb döntés korlátozott ismereteken alapul (a döntéshez használt 

információk kontrollálási problémái); 

− időbeli korlátozottság, ami nem teszi lehetővé az összes lehetséges változat 

végiggondolását és az alapján a választást. 

A döntéshozatal személyes, érzelmi oldala 

A vezetői döntéshozatal során nehezen, vagy egyáltalán nem kerülhető el az 

érzelmi, szubjektív megfontolások figyelembevétele, érvényesítése. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a döntéshozó minden egyes döntésében szerepet kapnak az 

érzelmi motívumok, a kérdés inkább ennek a mértéke, aránya. 

Odiorne a következő érzelmi megközelítéseket különítette el: [14] 

− a menedzser lecsap egy hangsúlyra, és nem tud tőle szabadulni; 

− vonzódik a botrányos ügyekhez, és jelentőségüket túldimenzionálja; 

− valamennyi tényt morális csatornákba terel; 

− vonzódik a romantikus történetekhez, s ezt fontosabbnak véli a tényeknél. 

A kielégítő döntéshozatal 

Herbert Simon felismerte a racionális döntéshozatal korlátozottságát. Kidolgozta a 

korlátozott racionalitás elvét, mely szerint az emberi agy kapacitása nagyon kicsi 

azokhoz a problémákhoz képest, amelyeket objektív racionalitással kellene 

megoldani. Simon az „adminisztratív ember” döntési elvét javasolja alkalmazni, ahol 

a döntéshozó ismeretei nem teljes körűek a variációkra vonatkozóan. Így nem tud 

optimalizálni (optimalizálás: a lehető legjobb megoldás kiválasztása), csak megfelelő 

megoldást választani, ami azt jelenti, hogy az első olyan megoldást kell választani, 

amely a minimális követelményeknek megfelel. 
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Megoldási variáció értékelése

Új (további) megoldási variáció 
értékelése

Megfelel az 
elvárások jelenlegi 

szintjének?

DÖNTÉS

igen

nem

 

18. ábra 
A kielégítő döntéshozatal 

Gondolatmenetében a következő feltételezésekkel él: 

− a variációkra és a korlátokra vonatkozó emberi ismeretek korlátozottak; 

− az emberek a valós világ egyszerűsített, rosszul strukturált szellemi 

absztrakciója alapján cselekszenek; 

− nem kísérleteznek optimalizálással, hanem kiválasztják az első, a jelenlegi 

elvárási szintet kielégítő variációt; 

− az egyéni elvárás szintek le és föl mozoghatnak, a legutóbbi variáció értékének 

függvényében. 

4.6.1. A DÖNTÉSHOZATAL CSAPDÁI 

A döntéshozatali folyamatban gyakran találkozunk – különösen kezdő vezetők 

esetében – tipikus hibákkal. A továbbiakban ezekből mutatok be néhányat azzal a 

megfontolással, hogy ezáltal segítsem azok elkerülését. 
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ÉLET-HALÁL DÖNTÉSNEK VALÓ 
MINŐSÍTÉS

Meg kell tanulni, hogy a döntések 
között is vannak fontosak és kevésbé 

fontosak. Ehhez kell igazítani a 
megoldásukra fordítandó időt is.

MÁSOKKAL VALÓ KONZULTÁCIÓ 
ELMULASZTÁSA

Sok munkahelyi vezető fél tanácsot 
kérni beosztottjaitól, feletteseitől, 
mert tart attól, hogy kifogásolni 

fogják, hogy egyedül nem képes 
megadni a helyes választ a 

kérdésre.

KRÍZIS SZITUÁCIÓK TEREMTÉSE
Ez nem más, mint a döntési 

szituáció túldimenzionálása, mert a 
döntést elfogadtatni a 

beosztottakkal, ha arra lehet 
hivatkozni, hogy sajátos, rendkívüli 

helyzetben született

HIBÁK BEISMERÉSE
Célszerű a hibás döntés 

beismerése és 
korrigálása. A rossz 
döntés minél jobb 
színben történő 

feltüntetése kerülendő.

FÉLELEM A DÖNTÉS 
HOZATALTÓL

A meghozott döntéseken 
nem célszerű merengeni, 
mert elvesszük az időt a 
döntés bevezetésétől.

A DÖNTÉSHOZATAL 
CSAPDÁI

KORÁBBI TAPASZTALATOK 
FELHASZNÁLÁSA

Hibás az a megközelítés, hogy minden 
múltban született döntés rossz, s ők 
fogják a jó döntéseket hozni. Igaz ez 

annál inkább, mert a vezetői 
döntésekben ismétlődő elemek is 

fellelhetők.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK 
FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 

ÖSSZEGYŰJTÉSE
Az a megközelítés, hogy a szükséges 

információk a döntéshozó fejében 
vannak, s a tényadatok elemzése már 
semmi újat sem nyújt – az információk 

gyors avulása miatt – jelentősen 
megnövelik a rossz döntés 

valószínűségét.

ÍGÉRETEK, AMELYEK NEM 
TELJESÍTHETŐK

Ez általában a népszerűség 
növelésének nem valós 

eszközeként jelenik meg, hiszen az 
ígéretek be nem tartása több kárt 

okoz.

ÉLET-HALÁL DÖNTÉSNEK VALÓ 
MINŐSÍTÉS

Meg kell tanulni, hogy a döntések 
között is vannak fontosak és kevésbé 

fontosak. Ehhez kell igazítani a 
megoldásukra fordítandó időt is.

MÁSOKKAL VALÓ KONZULTÁCIÓ 
ELMULASZTÁSA

Sok munkahelyi vezető fél tanácsot 
kérni beosztottjaitól, feletteseitől, 
mert tart attól, hogy kifogásolni 

fogják, hogy egyedül nem képes 
megadni a helyes választ a 

kérdésre.

KRÍZIS SZITUÁCIÓK TEREMTÉSE
Ez nem más, mint a döntési 

szituáció túldimenzionálása, mert a 
döntést elfogadtatni a 

beosztottakkal, ha arra lehet 
hivatkozni, hogy sajátos, rendkívüli 

helyzetben született

HIBÁK BEISMERÉSE
Célszerű a hibás döntés 

beismerése és 
korrigálása. A rossz 
döntés minél jobb 
színben történő 

feltüntetése kerülendő.

FÉLELEM A DÖNTÉS 
HOZATALTÓL

A meghozott döntéseken 
nem célszerű merengeni, 
mert elvesszük az időt a 
döntés bevezetésétől.

A DÖNTÉSHOZATAL 
CSAPDÁI

KORÁBBI TAPASZTALATOK 
FELHASZNÁLÁSA

Hibás az a megközelítés, hogy minden 
múltban született döntés rossz, s ők 
fogják a jó döntéseket hozni. Igaz ez 

annál inkább, mert a vezetői 
döntésekben ismétlődő elemek is 

fellelhetők.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK 
FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 

ÖSSZEGYŰJTÉSE
Az a megközelítés, hogy a szükséges 

információk a döntéshozó fejében 
vannak, s a tényadatok elemzése már 
semmi újat sem nyújt – az információk 

gyors avulása miatt – jelentősen 
megnövelik a rossz döntés 

valószínűségét.

ÍGÉRETEK, AMELYEK NEM 
TELJESÍTHETŐK

Ez általában a népszerűség 
növelésének nem valós 

eszközeként jelenik meg, hiszen az 
ígéretek be nem tartása több kárt 

okoz.

 

19. ábra 
A döntéshozatal csapdái 
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4.6.2. DÖNTÉSHOZÓ TÍPUSOK 

A munkahelyi vezetői döntéshozó magatartások tipikus előfordulásait szemlélteti az 

alábbi ábra, ahol a differenciáló szempontok a döntés fogadtatása az alkalmazottak 

szemszögéből és a döntés minősége. [14] 

I.
„Laisser-fair”
vezető típus

II.
„Főnök”

vezető típus

III.
„Jófiú”

vezető típus

IV.
„Team”

vezető típus

Magas

MagasAlacsony

Alacsony

A döntés fogadtatása

A döntés minősége
 

20. ábra 
Döntéshozó típusok 

A Laisser-fair vezető a „hadd menjen” elv alkalmazásával tevékenykedik, aminek 

következtében ritkán hoz döntéseket, inkább hagyja, hogy a problémák maguktól 

megoldódjanak. Az ilyen típusú vezető csak a bemutatkozás idején elfogadható, 

mivel jellemzője az alacsony döntéshozatali minőség és a vezetői munkájának az 

elfogadtatása az alkalmazottak részéről is rendkívül alacsony. 

A Főnök típusú vezető tudatában van képességeinek és hatalmának, s ezek 

felhasználásával hozza döntéseit. A jó szakmai színvonalú döntéseinek alacsony 

alkalmazotti fogadtatásának legfőbb oka a döntésben való részvétel alacsony foka. 

A Jófiú vezető döntéshozatalában kínosan ügyel annak alkalmazotti fogadtatására, 

mindenki elégedettségét kívánja kivívni, miközben a döntés minősége az alacsony 

és a közepes skálán mozog elsősorban a sokirányú kompromisszum miatt. 

A Team-vezető szívesen hoz csoportban döntéseket, ahol első az egyenlők között 

elvet érvényesíti. Ennek eredménye általában a jó színvonalú, magas 

elfogadottsággal bíró döntés. 
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4.7. CSOPORTOS DÖNTÉSHOZATAL 

Napjaink döntéshozatalában mind az egyéni, mind pedig a csoportos döntések 

meghozatalára szükség van. A munkahelyi vezetést általában az egyéni döntések 

jellemzik, de nem ritka, hogy a beosztottak is bevonásra kerülnek a döntéshozatali 

folyamatba. A vállalati/intézményi hierarchia minél magasabb szintjén vagyunk, 

annál inkább növekszik a csoportos döntéshozatal szükségessége, s ezen belül is 

különös jelentőséggel bír a stratégiai tervezés folyamatában. Okai: a vezetési 

folyamat bonyolultságának növekedése, specializáltabb tudásigény, kollektív 

megközelítés igénye, a döntés elfogadtatása, növekvő költségek. 

Akár elfogadjuk, hogy a csoportos döntések jobbak vagy rosszabbak, mint az 

egyének által hozott döntések, akár nem, tény, hogy a konszenzussal történő 

választás viharos gyorsasággal válik gyakorlattá sok szervezetben. 

A csoportos döntéshozatal vizsgálatakor a csoportot egy olyan kollektív 

képződményként célszerű értelmezni, amely az egyének együtteséből áll össze, és 

a csoportviselkedést a csoporttulajdonságok, és a tagok tulajdonságai alapján kell 

megérteni. 

Azt is észre kell venni, hogy a csoport célirányos viselkedését a tagok jellemzőitől 

függetlenül is tanulmányozhatjuk. A csoport vezetője tehát nem érdekelt abban, 

hogy a csoport cselekedeteit és értékeit kizárólagosan csak az egyéni 

cselekedetektől és értékektől vezesse le, a kollektív jellemvonásokat is 

hasznosíthatja. 

A konszenzuson alapuló választás elérésével összefüggésben célszerű a csoportos 

döntéshozatal előnyeit és hátrányait összefoglalni. 
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10. táblázat 

A csoportos döntéshozatal előnyei – hátrányai [25] 

Előnyök Hátrányok 

• a csoport ismeretanyaga nagyobb, 

• a csoport a variációk nagyobb 

számát képes kialakítani, 

• a döntéshozatalban való részvétel 

növeli a döntés elfogadását a 

csoporttagok részéről, 

• a csoporttagok jobban megismerik 

és megértik a variációkat és a 

döntést, kisebb a kommunikációs 

hibák lehetősége, 

• az egyén kockázatviselése kisebb, 

mint az egyéni döntéshozatalnál. 

• valaki uralhatja és/vagy ellenőrizheti a 

csoportot (egyéni dominancia), 

• a feltűnés kerülése, a hasonlóságra, 

másokkal való azonosságra való 

törekvés gátolhatja a tagok 

teljesítményét, 

• a verseny olyan méretűvé válhat, hogy 

a győzelem fontosabb lesz mint a 

tartalom, 

• a csoportok hajlamosak elfogadni az 

első potenciálisan pozitív megoldást, 

miközben csekély figyelmet szentelnek 

más, lehetséges megoldásoknak, 

• a névtelen csoportdöntések az 

eredményt illetően sokkal 

kockázatosabbak, mint az egyéni 

döntések. 

 

A csoportos döntéshozatal során csökkenthetők a hátrányok, amennyiben a tagok 

számát (5 vagy 7 fő) úgy állapítjuk meg, hogy az megfelelő legyen a hatékony 

kommunikációhoz: 

− páratlan számú tagságból eredően nem lehet (pl. szavazásnál) holtpontra jutni; 

− a csoport többségre és kisebbségre válhat szét és a kisebbségi pozíció nem 

izolálja az egyedülálló tagot; 

− a csoport elég nagy ahhoz, hogy a csoporton belüli szerepeket át lehessen 

adni, és ki lehessen lépni a zavaró pozíciókból; 
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− a csoport elég kicsi ahhoz, hogy a visszahúzódóbb tagok is aktív szerepet 

játszhassanak a vitában. [6] 

A csoportos döntéshozatal tárgyalásakor lényeges a csoportviselkedés dimenzióinak 

a döntéshozatal dimenzióival való összekapcsolása. A csoportviselkedés az 

alábbiakkal jellemezhető. 

− a csoport struktúrája (az egyéni tagok szervezete); 

− csoportszerepek (az a viselkedés, amelyet a döntéshozatali folyamat 

kiszolgálásakor elvárnak az egyénektől); 

− csoportfolyamatok (az a mód, ahogyan a csoportcélok felé irányulnak); 

− a csoport stílusa (a tagok közötti személyes kapcsolatok közösségi-érzelmi 

tónusa); 

− csoportnormák (a tagok közötti vezérlőelvek). 

A 11. táblázatban a csoport célja jelenti a független változót, amely a háromfajta 

döntéshozatal valamelyikével érhető el (ezek a függő változók). Mind a rutin, a 

kreatív mind pedig a tárgyaláson alapuló stratégia egyben viselkedési modell is. A 

vizsgált döntés természetétől függ, hogy a csoport melyik stratégiát választja és 

alkalmazza. 
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11. táblázat 

Dimen-
ziók 

Rutin jellegű 
döntéshozatal 

Kreatív 
döntéshozatal 

Tárgyaláson alapuló 
döntéshozatal 

A csoport 
struktúrája 

szakértők 
(vezetővel) 

heterogén kompetens 
személyek vezető, aki 
kiszolgálja a 
folyamatot. 

a választók arányos 
képviselete 

Csoport-
szerepek 

független 
erőfeszítés, a 
szakértők 
szakértelme számít 

minden ötletet 
megvitat a csoport 

az egyén küldöttnek 
tekinti magát 

Csoport-
folyamatok 

célok 
meghatározása, 
interakciók a vezető 
és a szakértők 
között 

teljes részvételen 
alapuló 
problémamegoldó 
folyamat spontán 
kommunikáció 
kötelezettségek, 
ígéretek 

szabályozott 
kommunikáció, 
formalizált folyamatok, 
szavazási eljárások 

Csoport 
stílus 

erős stressz az 
időbeli korlátok és a 
követelmények miatt

nyugodt, stressz 
mentes környezet 
szankciók hiánya 

őszinteség és nyíltság 
az előírt folyamatok 
elfogadása, 
egyénieskedés 
kerülése 

Csoport 
normák 

professzionalizmus nyíltság, konszenzus, 
az eredetiség 
támogatása, nem 
hivatali stílus 

a megegyezés 
elérésének vágya, a 
konfliktusok építő, 
jellege az ellentmondás 
szabadsága, a 
kompromisszum 
elfogadása 

 

A rutin jellegű döntéshozatal a specializációt, a koordinációt, az egyéni szakértelmet 

és a professzionalizmus kötelezettségét hangsúlyozza. A kreatív döntéshozatal a 

részvételen alapuló problémamegoldó technikákat igényli egy strukturálatlan 

környezetben.  

Míg a tárgyaláson alapuló döntéshozatal a megválasztottak formalizált és 

meghatározott reprezentálására mutat rá a célelérés érdekében a folyamatokkal 

való összefüggésében. 
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A csoportos döntéshozatal jellemzésekor számos olyan kritérium nevesíthető, 

melynek segítségével a csoportok döntései értékelhetők. Ezek például a minőség, 

az elfogadhatóság, eredetiség. [25] 

A minőség paraméterei a következők: 

− hatékonyság (vagy az outputnak az inputhoz viszonyított aránya); 

− a bukás következményei; 

− a megvalósítás egyszerűsége; 

− az időtáv, amelyben a hatékonyság biztosítható; 

− annak a valószínűsége, hogy a döntés hozzájárul az alapcélok eléréséhez. 

Az elfogadhatóság a választással való egyetértés megszerzése a legtöbb fél 

esetében, ami a döntés tartalmának függvényében differenciáltan kezelendő. 

Az eredetiség bizonyos döntési helyzetekben kívánatos lenne, ahol a friss, innovatív 

döntés jelenti az előnyben részesítendő cselekvéssort. 

A csoportos döntéshozatali kritériumok preferencia sorrendje a fentiek alapján: 

minőség, elfogadhatóság, eredetiség. 

  Alacsony Közepes Magas 
Minőség    
Elfogadás    

Csoportos 
döntési 

kritérium Eredetiség    

Szakértelem    

Jelentőség    
A csoport 
helyzet 

jellemzői Konfliktus    
Szakértők eseti 
Képviselők gyakran Csoport 

tagság 
Munkatársak általában 

21. ábra 
Az interaktív csoport elvi jellemzői 

Az eddigi tárgyalás során az interaktív csoport kapta a legnagyobb hangsúlyt, mert 

ez a típus a leggyakoribb terepe a csoportos döntéshozatalnak. E mellett szükséges 

megemlíteni a nominális csoportot és a Delphi csoportot, mert ezek is besorolandók 

a csoportos döntéshozatali kategóriákba, legalább azért, mert olyan tevékenységek, 

amelyeket a menedzserek formális szervezetekben gyakorolnak. 
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a továbbiakban a csoportos döntéshozatal során alkalmazott egyéb metodikák közül 

tárgyaljuk a leggyakrabban alkalmazottakat. (12. táblázat) 

A csoportos döntéshozatali szituációkban három tényező releváns: a szakértelem 

elérhetősége, a döntés jelentősége, a csoporton belüli konfliktus. Ezek a jellemzők 

determinálják a csoporttagok választásait és a csoport mindenkori működését. A 

szakértelem elérhetősége akkor válik kiemelt tényezővé, ha a meghozandó döntés 

speciális tudást igényel, amellyel a csoporttagok nem rendelkeznek. A döntés 

jelentősége, kisugárzása azokra vonatkozik, akik a felelős vezető kontrollján kívül 

esnek, de akiket valószínűleg érinteni fog a döntés hatása. Ennek a körnek a 

nagyságától függ az elfogadás fontossága. A csoporton belüli konfliktus arra 

vonatkozik, hogy a csoporttagok mekkora valószínűséggel nem értenek egyet a 

választással. 

A döntéshozói csoportba jelölt beválasztott egyének típusai

szakértő
a döntés szempontjából releváns 

tudással, képességekkel, 
információval rendelkezik,

képviselő
egy speciális 

érdekeltségű csoport 
nevében beszél,

munkatárs
abban  az egységben 

dolgozik, ahol a döntést 
hozzák,

ahol a csoport a döntéshozatali helyzettől függően változó 
aránnyal áll össze.

 

A továbbiakban idealizált módon összefoglalom, hogy egy adott döntéshozatali 

csoportnak hogyan kellene működnie tipikus döntési helyzetekben, akár döntéshozói 

minőségben. 
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12. táblázat 
Csoportos döntéstámogatási technikák jellemzése 

 MÓDSZER 
MEGNEVEZÉSE 

BRAIN-STORMING BRAIN-WRITING
(635-ÖS MÓDSZER) 

 METAPLAN 

CÉLJA egy meghatározott kérdésben az ötletek minél 
nagyobb számú összegyűjtése és értelmezése 

a csoportmunka eredményeként 18 db 
ötször átnézett megoldásjavaslattal 
rendelkezzünk; 

a problémával kapcsolatos 
ötletek meghatározása, 
majd rendezése strukturált 
információ piaccá; 

TARTALMI ELEMEI, 
JELLEMZÉSE 
(LÉPÉSEI) 

A csoport tagjaiból meghatározott és táblára 
rögzített kérdésre kötetlen formában ötleteket 
kérnek, amit rögzítenek, rendszereznek, és 
értékelnek, 
• moderátor vezeti, akinek a csoport függelmi 

értelemben nincs alárendelve, ő metodikus 
támogatást nyújt, 

• a munkában nem vehet részt a problémában 
illetékes függelmi felettes, 

• párhuzamos csoportokban is végezhető, ekkor 
a felvetett ötleteket egy későbbi fázisban 
kombinálhatják, 

• csoport létszáma 6-20 fő között optimális 
• egyszerre csak egy ötletet lehet elmondani; 

6 fős csoport készítsen személyenként 3 db 
megoldásjavaslatot, majd továbbadja 
továbbfejlesztésre 
• kevésbé kötetlen, mint a brain-storming 
• a csoporton belüli kapcsolat írásos, 
• 6 résztvevő, 3 javaslat, 5 kör, 
• tömör megfogalmazást igényel az 

ötletelő lap, 
• heterogén a csoport, 
• csoporttagok közötti szóbeli 

információcsere tilos; 

a problémákat 
(megoldásokat) külön 
kartonra felírom, begyűjtjük, 
és a párhuzamosságok 
kiszűrése után a táblán 
rögzítjük; 

ALKALMAZÁSI 
TERÜLETE 

problémakeresés, javaslatkészítés; megoldáskeresés elemző feltáráshoz, 
megoldáskereséshez 

ALKALMAZÁSI 
FELTÉTELE 

–– 6 fős kiscsoport kialakítása, ötletelő lap kartonok, tábla 
rendelkezésre állása 

ELŐNYEI • rövid idő alatt adott témában viszonylag nagy 
számú ötlet, információ nyerhető, 

• az ötletek és megoldások értékelése egyszerű; 

• a csoport a gondolatokat 
szisztematikusan továbbfejleszti, 

• nem kell a csoportmunkát csak 
módszertanilag irányítani; 

• vizuális áttekinthetőség, 
• az ötletelés időigénye az 

egyidejűség miatt 
csökken; 

HÁTRÁNYAI a résztvevők nem minden esetben nyilvánítanak 
véleményt, mivel nem biztosított a 
személytelenség követelménye. 

nagy koncentrációt igényel, időben 
elhúzódhat. 

átfedő, nem tömör 
megfogalmazások, rossz 
rendező elvek születhetnek. 
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12. táblázat folytatása 

MÓDSZER 
MEGNEVEZÉSE 

PRO-CONTRA INTERAKCIÓ (NCM) NOMINÁLIS 
CSOPORTMÓDSZER 

DELPHI MÓDSZER 

CÉLJA egy-egy megoldási variáns
gyengeségeinek, erősségeinek 
megkeresése 

 minél több eredeti ötlet összegyűjtése 
és rangsorolása 

egy kevésbé strukturált, kevésbé 
szokványos probléma részletes 
elemzése többször egyeztetett 
javaslat kialakítása 

TARTALMI ELEMEI, 
JELLEMZÉSE 
(LÉPÉSEI) 

A támogató és elutasító képviselők 
kijelölése után szerepjáték következik: 
• az első körben megszólalási kényszer 

(Pro-Contra érvek gyűjtése) 
• szerepcsere  
• értékelés, súlyozás 

• a résztvevők egymástól függetlenül 
leírják ötleteiket, 

• minden csoporttag egymás után 
körbe-körbe haladva ismertet egy-
egy ötletet megvitatás nélkül 
(táblára rögzítve) 

• értékelés 
• titkos szavazással egyéni 

véleményalkotás 

• földrajzilag távol eső szakértők 
felkérése egy probléma írásbeli 
véleményezésére, 

• javaslatok begyűjtése, értékelés és 
az eredmény visszaküldése 

• konszenzuskeresés több 
fordulóban 

ALKALMAZÁSI 
TERÜLETE 

elemző feltárás, megoldáskeresés problémaazonosítás, elemző feltárás megoldáskeresés 

ALKALMAZÁSI 
FELTÉTELE 

két kiscsoport kialakítása –– technikai lebonyolíthatóság (levél, e-
mail…) 

ELŐNYEI minősített támogató és elutasító 
érvrendszer képezhető rövid idő alatt 

az egyéni- és az együttgondolkodás 
sajátos ötvözete 

• neves szakemberek bevonása a 
megoldáskeresésbe 

• párhuzamos munkavégzés 
HÁTRÁNYAI a résztvevők nem illenek a szerepükhöz, 

hiányzik a megfelelő azonosulási 
képességük vagy szaktudásuk 

a kérdés kevésbé célirányos 
megfogalmazása sikertelenséghez
vezet 

 
• sok időt vesz igénybe 
• nem mindig alakul ki konszenzus 

 67



 

 68

5. SZERVEZETI KULTÚRA 

A szervezeti kultúra értelmezése, pontos definiálása a szerzők többségénél különböző 

hangsúly eltolódásokat és kiemelési egyenlőtlenséget mutatnak.  

Schein meghatározása tűnik a legelfogadottabbnak, amely szerint a kultúra dinamikus 

jelenség, az állandó változások eredményeként folyamatosan formálódik. Az alapvető 

feltevések, értékek, ideológiák, valamint a javak képződmények hármast tekinti ő is a 

kultúra legjelentősebb megjelenési területeinek. Schein szerint csak olyan 

csoportokban alakulnak ki az alapvető feltevések, amelyeknek van közös élményük, 

mert az így megélt események vezetnek a mindenki által elfogadott feltevéshez. 

A feltevések ereje abban rejlik, hogy tudat alatt és megkérdőjelezhetetlenül kezdenek 

működni. Nem úgy tekintik azokat, mint sajátjukét, hiszen már nincsenek tudatában a 

kialakulásának, hanem mint „a” helyest és követendőt a rosszal szemben. Bohm 

(1990) szerint érzelmileg annyira foglyaivá válunk ezen feltevéseknek, hogy nem is 

vagyunk képesek azokat megtárgyalni, csak védeni, mivel mi magunk alakítottuk 

azokat. Mindezek figyelembe vételével Schein definíciója szerint a szervezeti kultúra 

nem más, mint „azon alapvető feltevések mintái, amelyet a szervezet külső és belső 

problémái megoldása során tanult és amelyek jól beváltak ahhoz, hogy elfogadják 

azokat, érvényesnek és működőképesnek tekintsék hasonló problémák esetén.” [10] 

5.1. A SZERVEZETI KULTÚRA SZINTJEI 

Schein hármas felosztása a kultúra különböző mélységű rétegeit tárgyalja. (22. ábra) A 

különböző kulturális szintek ugyanis azt jelentik, hogy mennyire láthatók azok egy külső 

szemlélő számára. Ezek a szintek aszerint különülnek el, hogy mennyire 

manifesztálódnak az alapvető feltételezések a vállalat működéséről, amelyek a kultúra 

lényegét adják. Schein külön felhívja a figyelmet arra, hogy ezen feltételezések nem 

tévesztendők össze az értékrenddel, annál mélyebben ágyazódnak be a szervezetbe 

az egyéneken keresztül. Az értékek, ugyanis még tárgyalás alapját képezhetik, míg az 

alapfeltevéseket adottnak vesszük.  

 



 

 

 
ALAPFELTEVÉSEK, 

PREMISSZÁK 
• Ember és természet 
• Idő 
• Tér 
• Ember és ember 

 
Adottság, 

láthatatlan, 
nem tudatos 

 
Tudatosság 
magasabb 

szintje 

ÉRTÉKEK ÉS IDEOLÓGIÁK 
• Eszmék, célok 
• Elérési eszközök 
• Hősiesség 
• Erények, bűnök, vétkek 

 
Látható, de 
többnyire  

nem 
megfejthető 

JAVAK, KÉPZŐDMÉNYEK 
• Nyelv 
• Technológia 
• Művészet 
• Rétegződés 
• Státusrendszer 
• Nemek szabályai 
• Család 

23. ábra 
A szervezeti kultúra szintjei [10] 

1. szint - Javak és képződmények szintje 

Ez a külső szemlélő által is leghamarabb és viszonylag legkönnyebben felismerhető 

réteg. Ezek a felszínen megjelenő, környezet felé tanúsított magatartásformák, 

erkölcsi, etikai megnyilvánulások, szokások mesterségesen létrejött normák. Ide 

tartoznak a szervezet olyan termékei, mint az épületek felépítése és jellegzetességei, a 

munka során használatos nyelvezet, a technológia a termékek és azok kivitelezése, a 

tisztségviselők elnevezései, azok a legendák és történetek, amelyek a vállalatról 

keringenek, a közzé tett értékek és megfigyelhető ceremóniák, rituálék és szokások.  

Ezen szint legfontosabb jellemzője, hogy viszonylag könnyű megfigyelni, de nagyon 

nehéz megérteni. Különösen nehéz következtetéseket levonni ezen képződményekből 

olyanoknak, akik nem tagjai az adott kultúrának és szervezetnek, mivel automatikusan 

a saját érzéseit és reakcióit vetítené ki az adott kultúrára. Ha a megfigyelő már elég 
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régen tagja az adott szervezetnek, akkor válik könnyebbé a helyzete ezen szint 

megértésében. 

2. szint - Az értékek, ideológiák szintje 

Ez az előző, felületi struktúrát irányító szint, mely sokkal jobban kötődik az egyénhez, 

annak családi, társadalmi hátteréhez. Az ideológiák kevésbé tudatosak, ezért 

nehezebben érthetők és elemezhetők, mint az első szint elemei. Ezen félig ösztönös 

szint elemei közé tartoznak az egyén és a csoportok viszonyai, a csoportokhoz való 

tartozás belső normái. 

A normákat azok az egyének alakítják ki, akik a csoport és szervezet kezdeti 

működése során befolyással bírnak. Belőlük alakulnak ki később a vezetők, kiknek 

probléma megoldási módszerei idővel általánosak lesznek.  

Az egyéni megközelítések és módszerek természetesen csak akkor válnak általánosan 

elfogadottá, ha a gyakorlat igazolja azokat. Ha ezek a megoldások elkezdenek 

működni akkor a csoport „jóként” elfogadja azokat és mindenki által elismert értékekké 

majd feltételezésekké alakulnak.  

Ilyen egyszerű példa, ha egy fiatal menedzser értékesítési mutatói romlanak, akkor 

kijelenti, hogy „növelnünk kell a hirdetéseinket”. Ezt csak saját előzetes tapasztalatai 

alapján állítja. Mivel a csoport még nem szembesült ilyen problémával, számukra ez 

úgy jelentkezik, hogy „ő úgy látja, hogy eladási problémák esetén „jó” megoldás növelni 

a hirdetéseinket.” 

Ehhez természetesen az szükségeltetik, hogy működjenek a gyakorlatban is ezek a 

megközelítési módok, így siker tapadjon hozzájuk. Amely értékek nem működnek 

hosszú távon, azok nem mennek keresztül ezen a folyamaton. Így épülnek be a 

szervezet értékrendjébe olyan értékek, melyeket kezdetben csak a vezető vallott. A 

későbbiekben ezek a szervezet működése során már mint bizonytalanságot csökkentő 

értékek funkcionálnak. Különösen megnő a szerepük kritikus és válság helyzetekben. 

Az ezen szinten megfigyelhető értékek alapján könnyebben meghatározhatók és előre 

tudhatók az előző szint viselkedési normái. 

3. szint - Az alapfeltevések és premisszák szintje 

Ez a legabsztraktabb szint, mely a legtöbb tudatalatti és ösztönös alapfeltevést és 

premisszát tartalmazza a vállalat működésével kapcsolatosan. Így ez a szint 

egyértelműen a legkevésbé tapintható és vizsgálható. Ezen a szinten jelenik meg sok 
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olyan nemzeti kulturális sajátosság, mellyel hordozói nincsenek tisztában. Itt említhető 

meg az ember és a természet viszonya, a dolgozók idővel, mint véges vagy végtelen 

tényezővel való kapcsolata és fontos kommunikációs jellegzetességek is, mint például 

a testbeszéd sajátosságai. 

Ezeket a feltevéseket annyira adottnak veszik a szervezet tagjai, hogy ezek alapján 

gyakran nem is értjük mi miért történik, vagy ami még rosszabb, félreérthetjük mások 

cselekedeteit. Mivel az embereknek állandóságra van szükségük, ha bárki 

megkérdőjelezi ezen alapfeltevéseket, az dühöt és védekezést válthat ki. A szervezet 

szintjén is működnek ezek a védekezési mechanizmusok, ezért is olyan nehéz egy 

vállalat kultúráját megváltoztatni, ami szinte egyenértékű az egyén jellegzetességeinek 

megváltoztatásával. 

Ilyen például az a helyzet, amikor alapfeltevéseink alapján torzítjuk az információkat és 

a tapasztalt jelenségeket. Ha előzetes tanulmányaink és munkahelyi gyakorlatunk 

alapján az a kép alakul ki bennünk, hogy dolgozni csak a munkahelyen lehet, akkor ha 

egy alkalmazott otthon szeretné a munkája egy részét elvégezni azt rögtön lógási 

kísérletnek vesszük és visszautasítjuk kérését. 

Ez persze fordítva is igaz, az az alkalmazott, aki egy rugalmasabb szervezetből 

érkezett, ahol kisebb a kontroll, úgy értelmezheti, hogy az ilyen bürokráciában nem is 

lehet hatékonyan dolgozni. 

Ezek az alapfeltevések annyira erősen beépültek a szervezet gondolkodásmódjába, 

hogy minden ettől eltérőt elutasít. Mivel ezek az alapfeltevések nem kérdőjelezhetők 

meg, így megváltoztatásuk rengeteg energiát igényel és az egyén nagyfokú 

bizonytalanság érzésével jár együtt. 

Ide tartoznak az egyén és csoport viszonyát meghatározó feltevések is, valamint az 

egyén és család kapcsolata. Minden új szervezetbe, csoportba érkező új egyén hozza 

a maga előzetesen tanult feltevéseit, melyeket aztán a csoport megoszt vagy a 

tapasztalás és működés folyamán teljesen megváltoztat a maga számára. 

5.2. SZERVEZETI KULTÚRA ÉS A MUNKASZERVEZETI TÍPUSOK 
KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

Az előzőekben bemutatott munkaszervezeti típusok és a szervezeti kultúra között 

szoros kapcsolat van. 
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A szervezeti kultúra az egyik legelfogadottabb osztályozása (Handy): 

− hatalom, erő, 

− szerep, 

− feladat, 

− személyiség kultúrát különböztet meg. 

Hatalom, vagy erőkultúra, a vezető hatalmi eszközökkel (informális és formális) az 

ügyeket átlátva, határozottan elképzelés dúsan irányít. A hatalom önbizalmat és hitet is 

ad. 

Általában a lineáris szervezeti forma esetében érvényesül a legjobban. A szervezeti 

teljesítmény a központi (vezető) személytől függ, hajlamos a bürokratizálódásra. 

A típus gyengesége a szervezeti méretbeni korlátoltsága. Kis méret és alacsony szintű 

szabályozottság tartozik hozzá. 

Szerepkultúra, ebben az esetben a vezetőket a specializált szaktudás jellemzi. 

Funkciók, szerepek, és nézőpontok érvényesítése a cél. Rugalmatlan innováció 

gyenge kultúra. 

A hozzá tartozó jellegzetes forma a lineáris-funkcionális szervezeti felállás. Magas fokú 

az írásos szabályozottság. Minden magatartás és feladat forgatókönyvszerűen 

(SzMSz-ben) rögzített. 

Ha mindent az előírások szerint csinálsz, akkor tökéletes szereplő vagy! 

Feladatkultúra, a vezető egyéniségére a sokoldalúság, az integráló tevékenység és a 

rugalmasság a jellemző. Az önállóságra való törekvés a meghatározó. 

A szervezeti felépítésére a mátrix és divízionális forma a jellemző. Ennek megfelelően 

rugalmas, az egyén-csoport-szervezet-környezet kapcsolat jól működik és kellően 

elhatárolható. 

Az írásos szabályok keret jellegűek, s mivel a működés a versenyképességnek, a vevő 

elégedettségének alárendelt, ezért az erőforrások feletti rendelkezési jogokat 

jelentősen fel kell, hogy szabadítsa. A feladatkultúrában - különösen nagy szervezeti 

méretek esetén - nehéz az irányítás, és az ellenőrzés. Általában magas a koordinációs 

igénye. A hatalom és a befolyás egyértelműen a tudásra épül, ezért a feladatkultúra 

csak akkor működik, ha a kulcspozíciókban rátermett személyek vannak. 

Személyiségkultúra teljesen önmagában szokatlan és kevés szituációban működik. A 

tiszta állapot úgy értelmezhető, hogy a szervezet mint hierarchia kiiktatódik és egyén-

csoport-környezet kapcsolatról kell beszélni. Vagyis az egyén különböző 



 

 73

feladatmegoldási, problémakezelési akciókban a maga autonóm felkészültségével vesz 

részt. 

Mindezekkel kapcsolatban néhány lényegi kérdéskört kell kiemelni: 

− a szervezeti teljesítmény növelése érdekében az eddigiek alapján is elfogadható, 

hogy a személyiségkultúra a mátrix és divízonális szervezetek karcsúsítását 

célozza meg, 

− a feladatkultúra elemeivel szinkron módon működik és marad fenn, veszélyes a 

kizárólagosságra való törekvés, 

− a szervezeti karcsúsítás az egyén és csoport szerepét, tartó-pillér jellegét emeli 

ki, 

− a szervezeti karcsúsítás az üzleti folyamatok újragondolásának igényét veti fel, 

− az anyagi és operatív irányítás területén az informatika kulcsterületeket foglal el, a 

személyes munkavégzést kiváltva, 

− kulturális hatások és az értékek mentén való vezetés felerősödik. 

A kultúrák rendszerezését a 13. táblázat mutatja. 
 



 

13. táblázat 
Harrison (Handy) kultúratípusai [10] 

 ERŐ KULTÚRA SZEREP KULTÚRA FELADAT KULTÚRA SZEMÉLY KULTÚRA 
A szervezet fő 
jellemzője 

tekintélyelvű hierarchikus hierarchikus bürokratikus flexibilis elhalványuló flexibilis elhalványuló 

A kontroll 
forrása 

külső   külső belső belső 

A kontroll 
eszközei 

A személyes hatalom.  
A vezető jó esetben erős, 
igazságos, jóindulatú, 
paternalista, rossz esetben 
kihasználja, elnyomja az 
alattvalókat 

Szabályok, rendszerek, 
eljárásmódok. Írott és íratlan 
szerződésekben definiált 
munkaköri követelmények, 
jutalmazási és büntetési 
eljárások 

"Világmegváltó" tervek, 
célok 

Közvetlen kapcsolatok az 
alkalmazottak és a 
szervezet között. A 
kölcsönös bizalom alapján 
kialakuló elkötelezettség 

fő motiváció-
forrás 

A fent levőknél: a hatalomra 
törekvés. 
Az alul levőknél: a félelem, a 
függés 

A dolgok helyes végrehajtásáért 
cserébe kínált jutalmak: 
pénzügyi, előmenetel stb. A 
kiszámítható, fair bánásmód 

Maga a feladat, illetve a 
közös, nagyra törő cél 

Az emberi kapcsolatok 
melegsége 

Központi 
értékek 

A jóindulatú paternalizmus a 
"noblesse oblige" alapján 

Hatékony, jól adminisztrált 
rendszerek és az érdekeltekkel 
(alkalmazott, vevő, eladó, 
részvényes) kapcsolatos 
őszinteség, igazságosság 

A teljesítmény 
legmagasabb szintje 
professzionalizmus 

A részvéttel és empátiával 
teli működés 

Negatív 
jellemzők/ 
következménye
k 

Nagyobb szervezetben, vagy a 
dominanciáért küzdő vezetők 
esetén degenerálódhat 

A bürokratikus forma csak az 
"átlag vevő", átlag igényeire 
szabottan hatékony 

Nagy mértékben 
igénybe veszi az 
alkalmazottak idejét és 
energiáját 

A harmónia fenntartása 
érdekében túlságosan 
konfliktuskerülő 
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6. SZERVEZETEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JELLEMZÉSE 

Mindennapjaink tevékenységeit átszövik az olyan kifejezések, mint a folyamat, a 

struktúra, az irányítás és a rendszerszemlélet. Ez a fejezet ezen fogalmak 

tisztázására, a köztük fennálló kapcsolatok megjelenítésére, valamint a szervezeti 

folyamatok és irányítások logikájának bemutatására fókuszál. Teszi ezt azért, mert 

a hihetetlen mértékű tudományos – műszaki fejlődés mellett is elengedhetetlenül 

szükségesnek látszik, hogy értelmezni tudjuk a mit – miért – hogyan kérdések 

lényegét. A rendszerekben való gondolkodás nélkül ez szinte elképzelhetetlen, 

vagy legalábbis komoly nehézségekbe ütközik. 

6.1. RENDSZERTANI ALAPFOGALMAK 

6.1.1. A RENDSZER  

Először is a rendszer fogalmát kell tisztázni azért, mert mindent, ami bennünket 

körülvesz, rendszerekként értelmezünk, rendszer elnevezéssel látunk el, még 

akkor is, ha ezt nem közvetlenül és nem tudatosan tesszük.  

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) magyar származású osztrák biológus és 

filozófus „Az általános rendszerelmélet problémái” című könyvében a világon 

elsőként definiálta a rendszer fogalmát. 

A megfogalmazás szerint a rendszer valamilyen egymással kölcsönhatásban lévő 

elemek halmaza. Bővebben kifejtve, a rendszer fogalmán a közös ismérvek 

alapján együvé tartozó, egymással kapcsolatban álló elemek olyan együttesét 

értjük, amely egészet alkot, egészként viselkedik. [16] 

Azt, hogy konkrét esetben mik azok a közös ismérvek, amelyek alapján az elemek 

„együvé tartoznak”, és hogy az elemek közötti kapcsolatok éppen mit jelentenek, 

azt a vizsgálati cél egyértelműen körülhatárolja. Ennek az együttesnek ugyancsak 

a vizsgálati cél szempontjából kell egészet alkotnia, illetve egészként viselkednie. 

Így tehát rendszernek tekinthető a gazdaság egésze, egy részvénytársaság, egy 
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intézmény, egy üzem stb., attól függően, hogy milyen célból, éppen mit akar 

vizsgálni. 

A rendszerek általában bonyolult felépítésűek, tehát rendszerint nagyon sok 

összetevőből állnak és az összetevők között is sokrétűek a kapcsolatok. 

Megkülönböztetők materiális (anyagi, valóságos) és absztrakt (elméleti, gondolati) 

rendszerek. A materiális rendszerek alatt az anyagi világ jelenségei értendők, 

pontosabban a szervetlen természet rendszerei, a biológiai rendszerek, az emberi 

közösségek, a számítógépek stb. Az absztrakt rendszerek az anyagi világ 

jelenségeinek tükröződései tudatunkban. Ide tartoznak a különböző matematikai 

és logikai rendszerek, amelyeket a materiális rendszerek ismeretében alkotunk. 

Ahhoz, hogy egy konkrét rendszervizsgálatot végre lehessen hajtani, szükséges a 

rendszertulajdonságok alapján végzett osztályozás ismertetése (nem teljes 

körűen). Szükséges ez két okból, egyrészt a vizsgált rendszer tulajdonságai 

alapvetően meghatározzák a rendszervizsgálatnál alkalmazható metodikákat, 

másrészt a gazdasági rendszerek működésének megértése szempontjából is 

lényegesek. 

A materiális rendszerek lehetnek: 

− statikusak és dinamikusak, 

− működők és nem működők, 

− zártak és nyíltak, 

− célratörők és nem célratörők, 

− természetesek és tervezettek, 

− határozottak és határozatlanok, 

− meghatározhatók és meghatározhatatlanok, 

− rendezettek és szervezettek, 

− adaptívok és nem adaptívok, 

− öntanulók és nem öntanulók. 

Statikus és dinamikus rendszerek 

Abban az esetben, ha egy vizsgált rendszer szerkezete – az adott vizsgálati cél 

szempontjából – nem fejlődik, tehát nem bővül új elemekkel, elemkapcsolatai nem 

cserélődnek, akkor a rendszer statikus, egyébként dinamikus. 
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A gazdálkodó szervezetek általában dinamikus rendszerek, hiszen a fejlődés 

igénye nélkül nem képesek létezni az állandóan fejlődő, változó piaci 

környezetben. Statikusnak akkor tekinthető a gazdasági rendszer, ha olyan rövid 

időtartamra kiterjedten vizsgáljuk, hogy a fejlődés mértéke elhanyagolható. A 

statikus rendszereket az emberi társadalom a tevékenysége során hozza létre. 

Ilyen rendszer lehet például bármilyen eszköz, vagy készlet. [5] 

Működő és nem működő rendszerek 

Abban az esetben, ha egy vizsgált rendszer szerkezete – az adott vizsgálati cél 

szempontjából – nem változik, akkor a rendszer nem működő, egyébként működő. 

Itt tehát arról van szó, hogy a rendszer elemei közötti kapcsolatok változnak a 

működés során, függetlenül attól, hogy történik-e elemcsere (azaz dinamikus-e a 

rendszer). 

A gazdasági rendszerek a működő rendszerek csoportjába tartoznak [5]. 

Zárt és nyílt rendszerek 

A működő rendszerek között aszerint is különbséget teszünk, hogy azok a 

működés során milyen kapcsolatba kerülnek olyan elemekkel, amelyek nem 

tartoznak a rendszerbe. Egy rendszer zárt akkor, ha környezetével nem cserél 

anyagot (tágabb értelemben azonban a zárt rendszer energiát cserélhet a 

környezetével). 

A rendszert nyílt rendszernek nevezzük akkor, ha környezetével anyagot is cserél. 

Az anyag fogalmát itt általában használjuk. 

Az élő szervezetek tehát nyílt rendszerek, mivel a környezetükkel anyagcsere-

kapcsolatban állnak, de ugyanígy nyílt rendszerek a különböző emberi 

közösségek is, hiszen a környezetükből kapják a kiinduló anyagokat, s ezeket 

átalakított formában adják vissza a környezetnek. 

A zártság fogalma általában a fizikai rendszerekre vonatkozik. [5] 

Célratörő és nem célratörő rendszerek 

Az aktívan működő rendszerek között újabb két csoportot különböztetünk meg 

aszerint, hogy a rendszer működésében kitüntethető-e egy olyan állapot, 
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amelynek elérésére törekszik. Amennyiben igen, akkor a rendszer célratörő, 

ellenkező esetben nem. 

A célratörően viselkedő rendszerek fontos tulajdonsága, hogy működésük (és 

azon belül például saját tévedésük) kiigazítására képesek. [5] 

Természetes és tervezett rendszerek 

A természetes rendszer létrejöttének pillanatában a célja már adott, mint például 

az embernél az önfenntartás és a fajfenntartás célja, és később ennek 

alárendelten keres magának feladatot. 

A tervezett rendszerek az emberi társadalom által létrehozott társadalmi 

mozgásformákhoz tartozó rendszerek. Ezeket a rendszereket meghatározott 

feladatok ellátására hozzák létre. A feladatok ellátása során kapnak célt, amelynek 

alárendelten végzik tevékenységüket. Ilyen tervezett rendszer lehet például egy 

részvénytársaság, egy számítógép, vagy egy főkönyvi rendszer. [5] 

Határozott és határozatlan rendszerek 

A különböző rendszerek különbözőképpen reagálhatnak a kívülről érkező 

hatásokra abból a szempontból, hogy a hatás eredménye előre pontosan 

megadható-e. 

Vannak olyan rendszerek, amelyeknek a kimeneti értékei meghatározhatók, és 

vannak olyan rendszerek, amelyeknél a kimeneti értékek előre nem határozhatók 

meg, mert egy adott állapotukból kiindulva többféle folytatódásuk lehetséges, és 

hogy az konkrétan mi lesz, azt csak valószínűsíteni tudjuk. Az időjárás alakulása 

ebből a szempontból nézve határozatlannak fogható fel. [5] 

Meghatározható és meghatározhatatlan rendszerek 

Egy rendszert meghatározni annyit jelent, mint leírni, hogy mely elemekből áll és 

hogy az elemek között milyen kapcsolatok vannak. 

Azokat a rendszereket, amelyekre a leírást meg tudjuk adni, meghatározható 

rendszereknek, és amelyekre nem tudjuk megadni, azokat meghatározhatatlan 

rendszereknek nevezzük. 
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Bár elvileg leírás minden rendszerre megadható, a valóságban azonban vannak 

olyan rendszerek, amelyek olyan sok elemből állnak és közöttük olyan sokféle 

kapcsolódás lehetséges, hogy ezeket nem tudjuk pontosan leírni. 

A meghatározhatatlan rendszerek jellemzője, hogy egyúttal határozatlanok is, 

ugyanis a meghatározhatatlanság azzal jár, hogy nem veszünk figyelembe a 

vizsgálatnál minden elemet és elemkapcsolatot, amiből következően a rendszer 

működése csak valószínűsíthető. [5] 

Rendezett és szervezett rendszerek 

A rendszerek viselkedhetnek eredendő – leginkább természeti – 

törvényszerűségek alapján, de nagyon sok rendszer esetében a viselkedés 

általában előre megadható. Azt az eljárást, amely ilyen előre való megadásnál az 

elemi lépések utasításszerű sorozatát meghatározott formában tartalmazza, 

algoritmusnak nevezik. Ez az algoritmus, amely lehet határozott vagy határozatlan 

is, a rendszer működése során elemkapcsolatokat ír elő. 

Az olyan rendszerek, amelyek ha kívülről nem avatkozunk be a működésükbe, a 

természeti törvények, vagy az algoritmus által előírt elemkapcsolatokat és 

változásokat betartják, ezek a rendezett rendszerek. 

Azonban vannak olyan rendszerek is amelyeknél ha nem avatkozunk be 

folyamatosan a működésükbe a cél tartása érdekében, akkor eltérnek a kívánt 

törvényszerűségektől, illetve algoritmustól, mégpedig a célt tekintve kedvezőtlen 

irányba. Ezek a szervezett rendszerek. [5] 

Adaptív és nem adaptív rendszerek 

Amikor egy rendszert terveznek, akkor a környezet átlagos viselkedését veszik 

figyelembe. Az algoritmus tehát az átlagos környezeti helyzetnek megfelelő, illetve 

attól előre adott tűréssel eltérő bemeneti értékek fogadására van felkészítve. 

Előfordulhat azonban, hogy a környezet megváltozik, mégpedig úgy, hogy a 

feltételezett átlagostól eltérő bemeneti értékeket kap a rendszer, vagy hogy a 

feltételezett átlagostól eltérő követelmények lépnek fel a kimeneti értékekkel 

szemben. 
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Az olyan rendszerek, amelyek képesek alkalmazkodni a környezeti változásokhoz, 

ezeket adaptív rendszereknek nevezik, és vannak olyanok, amelyekben nincs 

meg ez az alkalmazkodóképesség, ezek a nem adaptív rendszerek. [5] 

Öntanuló és nem öntanuló rendszerek 

A célratörően viselkedő tervezett rendszerekre az a jellemző, hogy működésük 

kezdetén nem minden algoritmusrész tökéletesen kidolgozott. Például a rendszer 

működésébe történő beavatkozás nem eredményezi mindig a célnak megfelelő 

működést, mivel a beavatkozást leíró algoritmus nem megfelelő. Az 

algoritmusrészt tehát javítani kell. Ennek előfeltétele viszont, hogy előre 

tanulmányozzuk az algoritmust (megfigyeljük a különböző bemeneti értékekre 

történő reagálásokat). 

Ha egy rendszer rendelkezik azzal a képességgel, hogy tanulmányozza saját 

működési algoritmusát, és ennek megfelelően javítja is, akkor öntanuló. Ennek a 

képességnek pedig az a feltétele, hogy olyan elemek legyenek beépítve a 

rendszerbe, amelyek a tanulmányozást és a javítást el tudják végezni.  

Azokat a rendszereket viszont, amelyek ezzel a képességgel nem rendelkeznek, 

nem öntanuló rendszereknek nevezik. [5] 

6.1.2. AZ ELEM 

Az elem fogalmán a rendszernek azt a legkisebb önálló műveletet végző 

összetevőjét értjük, amelynek bemenetei és kimenetei vannak, s a bemenetek és 

a kimenetek között átalakulási folyamat megy végbe. 

Az elem tehát a rendszer része, de egyúttal önmagában véve is rendszer. 

Az elemnek (rendszernek) vannak bemeneti értékei, amelyeket a környezetétől 

kap és vannak kimeneti értékei, amelyeket az átalakítási folyamat 

eredményeképpen továbbít a környezetének. Ha egy vállalkozást rendszerként 

fogunk fel, akkor a bemenetet például a bizonylatok érkeztetése, az ügyfelek 

fogadása és irataik átvétele jelentheti. Az átalakulási folyamat ebben a 

vonatkozásban a bizonylatok, ügyiratok iktatását, nyilvántartásba vételét, az 

információk előállítását, tehát a feldolgozást tartalmazhatja. A kimenet bocsátja ki 
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az előállított információkat, továbbítja a feldolgozás eredményeként kiállított 

bizonylatokat, válaszleveleket a partnervállalkozások, illetve az ügyfelek részére.  

[5, 17] 

6.1.3. A FOLYAMAT 

A rendszerben végbemenő állapotváltozások sorozatát folyamatnak nevezik. 

A rendszer elemei a működés során különböző kapcsolatokba kerülhetnek 

egymással. Azt, hogy egy adott rendszer elemei egy adott pillanatban éppen 

milyen kapcsolatban vannak egymással, a rendszer pillanatnyi állapota fejezi ki. 

De mit jelent a pillanatnyi állapot? Azt a helyzetet jelenti, amely akkor lenne 

jellemző a rendszerre, ha az időt megállítanánk és ezzel a mozgás is megállna.  

[17] 

6.1.4. A STRUKTÚRA 

A struktúra fogalmán egy adott rendszer adott pillanatbeli állapotát értjük, azaz 

annak megadását, hogy mely elemek tartoznak a vizsgált rendszerbe, s hogy ezek 

között milyen kapcsolatok állnak fenn, tehát a rendszer szerkezetét. 

A rendszeren belül az elemek többféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz. Lehet 

ez a kapcsolódás: 

* soros, 

* párhuzamos, illetve 

* alternatív. 

Soros kapcsolás 

A sorba kapcsolt elemekből álló rendszerek átbocsátóképessége egyenlő a 

legkisebb kapacitású elem átbocsátóképességével. 

Párhuzamos kapcsolás 

A párhuzamosan kapcsolt elemekből álló rendszerek átbocsátóképessége 

egyenlő az egyes elemek átbocsátóképességének összegével. 
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Alternatív kapcsolás 

Az alternatív módon kapcsolt elemekből álló rendszerek átbocsátóképessége 

egyenlő egyetlen elem átbocsátóképességével, a másik elem tartalékban van 

egészen addig, amíg az első elem el nem romlik. [17] 

6.1.5. A KIBERNETIKA 

A kibernetika fogalma évszázados, sőt évezredes múltra tekinthet vissza. Maga a 

szó ó-görög eredetű: a „kybernetesz” szóalak kormányost, a „kybernetike” viszont 

kormányzást, irányítást jelent. 

A kifejezés mai értelemben vett használata Norbert Wiener nevéhez fűződik 

elsősorban, aki az 1948-ban megjelent „Kibernetika” című könyvében ezzel 

kapcsolatban a következőket írta: 

„Elhatároztuk, hogy az önműködő vezérlésnek, illetve a hírközlés 

elméletének az egész területét, akár gépről, akár emberről van szó, a 

kibernetika névvel fogjuk jelölni, amelyet a görög kybernetesz, vagyis 

kormányos szóból képeztünk.” 

A kibernetikával kapcsolatban napjainkig számos definíciót alakítottak ki. Ezek 

közül két meghatározás kerül bemutatásra, amelyek igen közérthetően juttatják 

kifejezésre a kibernetika lényegét. 

Kalmár László szerint „a kibernetika egy új komplex tudományos kutatási irányzat, 

amely a vezérlésnek és a szabályozásnak, továbbá az információk ezzel 

kapcsolatos gyűjtésének, továbbításának, tárolásának, feldolgozásának és 

felhasználásának törvényszerűségeit kutatja.” 

Oskar Lange véleménye alapján „a kibernetika a különböző, de bizonyos módon 

egymással összefüggő elemekből álló rendszerek szabályozásának és 

vezérlésének általános tudománya.” Lange megállapítása alapján tehát a 

kibernetika olyan rendszerekkel foglalkozik, amelyek elemeit az ok-okozati 

hatások láncolata kapcsol össze. Az ok-okozati hatások láncolata azt jelenti, hogy 

a rendszert alkotó egyik elem működése oka a másik hozzá csatolt elem 

működésének, amely szintén hat a közvetlenül, vagy közvetve hozzácsatolt 

elemekre. A rendszerek elemeinek ezt a kapcsolatát csatolásnak is nevezik. 
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Ebből következően a kibernetika a csatolt tevékenységekből álló rendszerek 

vezérlésének és szabályozásának a tudománya. [17] 

6.1.6. A KIBERNETIKA MÓDSZEREI 

A kibernetika a rendszerek megismerésére kétféle módszert alkalmaz 

− a feketedoboz módszert és 

− a modell módszert. 

A két módszer közötti alapvető különbség, hogy a modell módszernél ismerjük a 

vizsgálandó rendszer struktúráját, a feketedoboz módszernél pedig nem, csak 

megpróbálunk következtetni rá. 

A feketedoboz módszer 

Mindennapi életünkben minden lépésnél olyan rendszerekkel találkozunk, 

amelyek belső mechanizmusai nem teljesen ismertek számunkra és amelyeket 

feketedobozként kell kezelnünk.  

A módszer leginkább a rendszerek funkcionális viselkedésének a megismerésére 

szolgál. Alkalmazásának a lényege az, hogy – előre meghatározott szabályok 

szerint – bemenő jeleket adunk a vizsgálandó rendszernek, figyeljük a rendszer 

reagálását, vagyis a kimenő jeleit, majd pedig a bemenő jelek és a kimenő jelek 

közötti összefüggéseket megállapítva, következtetéseket vonunk le a vizsgált 

rendszer viselkedésére, és ebből, bizonyos korlátozó feltételek 

figyelembevételével, a rendszer struktúrájára vonatkozóan. 

A vizsgált rendszer belső felépítését tehát nem ismerjük, az a vizsgálat során 

rejtve marad előttünk. A módszer akkor indokolt, ha nem ismerjük, vagy nem 

tudjuk megismerni a rendszer belső felépítését, viszont a vizsgálat szempontjából 

fontos lenne megismerni a rendszer működését, vagy viselkedését. [17] 

A modell módszer 

A módszer lényege, hogy elkészítünk egy olyan modellt, amely az adott 

vizsgálatnál az adott rendszert helyettesíti, ezen a modellen elvégezzük a 

szükséges vizsgálatokat, majd pedig a vizsgálat eredményeiből következtetéseket 
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vonunk le a rendszer viselkedésének a struktúrájától és működési körülményeitől 

való függőségére vonatkozóan. Ezek a következtetések olyan felismeréseket, 

megoldási változatokat szolgáltatnak, amelyeket a valóságos rendszer 

működésének javítása érdekében elő lehet írni. 

Itt ismernünk kell a vizsgált rendszer struktúráját – ellentétben a feketedoboz 

módszerrel – hiszen e nélkül nem tudjuk elkészíteni a rendszert helyettesítő 

modellt. 

A módszer alkalmazása a rendszerek vizsgálatánál olyan előzetes ismereteket 

követel meg a rendszer struktúrájára vonatkozóan, amelyek a rendszer vizsgálati 

cél szempontjából lényeges elemeinek és elemkapcsolatainak az ismeretét 

foglalják magukban, vagyis a rendszer struktúrájának azt a képét, amely a 

vizsgálni kívánt viselkedés jelenségeinek kialakulásában meghatározó szerepet 

játszik. Ez az ismeret képezi az alapját annak, hogy az adott rendszer modelljét 

elkészíthetjük. 

A módszernek akkor van értelme, ha valamilyen oknál fogva a rendszeren magán 

nem tudjuk elvégezni a vizsgálatokat. 

Ilyen modell segítségével a különböző irányítás-szervezési modellek 

számítógépen ellenőrizhetők, összehasonlíthatók anélkül, hogy azokat a 

gyakorlatban ki kellene próbálni. [17] 

6.1.7. AZ IRÁNYÍTÁS 

Irányítás alatt olyan tevékenységet értünk, melynek eredményeként beavatkozás 

történik egy rendszer működésébe annak érdekében, hogy az abban végbemenő 

folyamatokat a kívánt módon fenntartsa, a kívánt módon megváltoztassa, illetve 

megállítsa. 

Ugyancsak irányításról beszélhetünk akkor is, ha egy eddig nem létező rendszert 

létrehozunk és abban a szükséges folyamatokat megindítjuk. 

Az irányítás feladata lényegében kettős: 

− Egyfelől biztosítja azt, hogy a rendszerben lezajló folyamat egy adott 

állapotából a következő állapotába menjen át. 
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− Másfelől pedig azt biztosítja, hogy a folyamat a rendszer céljának megfelelő 

módon menjen végbe.  

A nyílt rendszereket a környezetből különböző hatások érik és ezeket a hatásokat 

a rendszerhez érkező bemenő értékek váltják ki. A bemenő értékeket a 

rendszerek általában várják, számolnak velük, tudják, hogy érkezni fognak, előre 

felkészülnek a fogadásukra és ennek megfelelően alakítják a folyamataikat. 

A bemenő értékek között viszont vannak olyanok is, amelyek véletlenszerűen 

lépnek fel, s úgy hatnak a rendszer folyamataira, hogy eltérítik azokat a cél 

teljesítése által megkívánt mederből. Ezeket a bemenő értékeket a rendszer 

zavaró jeleinek nevezik, amelyek ellen nyilvánvalóan védekezni kell. A 

védekezésnek háromféle módja lehetséges, tehát az irányításnak három fő 

formája különböztethető meg, mégpedig: 

* az izoláció, 

* a vezérlés és 

* a szabályozás. 

Izolációról beszélünk akkor, ha olyan körülményeket teremtünk, amelyek 

megvédik a rendszert a zavaró jelek káros hatásaitól. 

Vezérlésről beszélünk akkor, ha a rendszer bemenő érétkeit – és ezek között a 

zavaró jeleket is – mérjük, s a mérési eredmények alapján avatkozunk be a 

rendszer működésébe annak érdekében, hogy a zavaró jelek káros hatásait 

kiegyenlítsük. A beavatkozás akkor történik meg, amikor a zavaró jel fellép, tehát 

a beavatkozás a zavaró jellel ellentétes hatást vált ki. 

Szabályozásról beszélünk akkor, ha mérjük a folyamat valamely jellemző érétkét, 

s ha ez eltér a kívánt értéktől, beavatkozunk a rendszer működésébe, az eltérés 

pozitív irányba terelése érdekében. A beavatkozás tehát azután történik meg, 

miután a zavaró jel már kifejtette a hatását, amikor már eltérés van. [5] 

6.1.8. A GAZDASÁGI RENDSZEREK 

A rendszerelméleti alapok megismerése után foglalkoznunk kell a gazdasági 

rendszerekkel és a velük kapcsolatos ismeretek elsajátításával. 
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A gazdasági rendszer személyeknek és technikai eszközöknek szervezett 

csoportja, amelyet meghatároz a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt 

helyzete, képes célok kitűzésére és a célkitűzésekben meghatározott feladatok 

végrehajtására. 

Ebből a meghatározásból több következtetés vonható le: 

− A gazdasági rendszer személyeknek és technikai eszközöknek szervezett 

csoportja. Ebből az következik, hogy gazdasági rendszernek kell tekintenünk 

a magyar gazdaság egészét, vagy egy bankot, egy kisvállalkozást, egy 

részvénytársaságot, egy minisztériumot, egy iskolát stb. 

− A gazdasági rendszer olyan tevékenységet folytat, amelyet meghatároz a 

társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyzete. Ebből viszont az 

következik, hogy például a vállalkozások, intézmények a helyzetüknek 

megfelelő célok kitűzésében a környezetüknek (a magyar gazdaságnak, mint 

nagyobb gazdasági rendszernek, hiszen a vállalkozások és az intézmények 

a gazdaság részei, elemei) bizonyos mértékig alá vannak rendelve, miután 

annak törvényszerűségeit a működésüknél szükségszerűen figyelembe 

veszik. 

− A gazdasági rendszer képes célok kitűzésére és a célkitűzésekben 

meghatározott feladatok végrehajtására. Ez azt jelenti, hogy a tevékenysége 

két fő csoportra tagozódik: célkitűző és végrehajtó tevékenységre. 

− A célkitűző tevékenység felöleli 

* a feladatok megfogalmazását, 

* a feladatok teljesítési feltételeinek a megfogalmazását és 

* az előbbiekkel összefüggő számítások elvégzését. 

− A végrehajtó tevékenység tartalmazza 

* a feladatok teljesítési feltételeinek a megteremtését, 

* a célkitűzés megvalósításának a megszervezését, amelynek célja 

az adott feltételek optimális kihasználásának a biztosítása és 

* a feladatok megvalósulását, tehát a végrehajtást. 

Minden működő gazdasági rendszer lényeges jellemzője a rendszerben 

végbemenő változássorozat, amelyet egyik oldalról a rendszer és a környezet 

közötti kapcsolat, másik oldalról a rendszerben lévő, a rendszert alkotó elemek 

közötti kapcsolat jellemez. 

 86



 

A gazdasági rendszeren belül folyamatok mennek végbe, amelyek lehetnek fizikai 

folyamatok és lehetnek gazdasági folyamatok. A fizikai folyamatok a 

munkavégzéssel kapcsolatosak (termelés, szolgáltatás, értékesítés), a gazdasági 

folyamatok a fizikai folyamatokra épülnek: megelőzik (megrendelés, tervezés), 

kísérik (raktári bizonylatok…), illetve követik (elemzés, mérlegkészítés…) a fizikai 

folyamatokat. A gazdasági folyamatokat a következő csoportokba sorolhatjuk: 

− irányítási folyamatok, 

− gazdálkodási folyamatok, 

− elszámolási (számviteli) folyamatok, 

− ellenőrzési folyamatok és  

− egyéb (jog, igazgatás stb.) folyamatok. [14] 

6.2. SZERVEZETI FOLYAMATOK ÉS IRÁNYÍTÁS 

A szervezet eredményes működése domináns módon a szervezet tagjainak 

munkálkodásától, erőfeszítéseitől függ, azonban nem lehet eltekinteni attól a 

feltételrendszertől sem, amelyben működik. Ennek megfelelően a környezetet a 

szervezetre, vezetésre és a szervezeti teljesítményre ható tényezőnek kell 

értékelni. A szervezet vezetésének éppen az az egyik feladata, hogy 

meghatározza a működést befolyásoló tényezőket, adottságokat, érzékelje azok 

állapotát és változásait, hogy megfelelő választ adjon a kitűzött célok elérése 

érdekében. Ez azért is lényeges, mert a változtatások elindításának igen gyakran 

éppen az az oka, hogy a szervezet meg tudjon felelni a környezeti 

követelményeknek, azaz miként véli a vezetés elérhetőnek a szervezet 

környezetéhez való alkalmazkodást. 

A következőkben ezeket a szervezeteket befolyásoló környezeti tényezőket és 

adottságokat tekintjük át. 

A szervezeteket befolyásoló tényezőket alapvetően tehát két halmazra, a 

szervezet környezetére, és a belső adottságra bonthatjuk. A szervezet 

környezetében vannak olyan tényezők, amelyek direkt hatással bírnak a 

vállalkozás/intézmény működésére, s így annak közvetlen ún. akció környezetét 

alkotják. Ezek: alkalmazottak, tulajdonosok, igazgatóság, fogyasztók, szállítók, 
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kormány, érdekcsoportok, média, érdekképviseletek, pénzügyi szervezetek, 

versenytársak. De vannak olyan tényezők is, amelyek közvetetten fejtik ki 

hatásukat, mint a politikai jogi rendszer, a technológiai állapot, a szociális – 

kulturális rendszer és a nemzetközi tényezők. [14] 

A környezeti vizsgálatok, analízisek célja, hogy a szervezet felkészülését segítse a 

környezeti kihívások megválaszolásában. Számtalan módszere, technikája létezik, 

amelyek közül a legismertebbek a SWOT és a PEST analízisek. 

6.2.1. SWOT ANALÍZIS 

A SWOT analízis egy gondolkodási – elemzési metodika, amely a belső 

képességek és a külső környezet strukturált elemzésére ad lehetőséget. A 

szervezeti szintű elemzés egyrészt a belső erőforrások, kompetenciák olyan 

rendszerezését s azon alapuló minősítését teszi lehetővé, ahol alapvetően az 

ERŐSSÉGEK (STRENGTHS) és a GYENGESÉGEK (WEAKNESSES) 

csoportosítását kell elvégezni. A saját erőforrások értékelése lehetővé teszi a 

további versenyelőnyök, a továbblépés potenciális elemeinek és a 

megszüntetendő hátrányoknak az elkülönítését. Ekkor arra a kérdésre keressük a 

választ, hogy: Melyek a jövő szempontjából az értékek, s melyek az értéktelen 

elemek? 

A külső környezet, ami minden szervezet esetében az eredményes működés 

kontextusát határozza meg, LEHETŐSÉGEKET (OPPORTUNITIES) és 

FENYEGETÉSEKET (THREATS) hordoz, jelenít meg. 
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23. ábra 
SWOT analízis [16] 

Az analízis egy összetettebb, átfogóbb folyamat, mint amit a fenti ábra négyes 

tagolása megjelenít. Tekintsük át a SWOT elemzés folyamatának fázisait. 
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24. ábra 
SWOT elemzés folyamata 
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6.2.2. PEST ANALÍZIS 

Hasonló, de több vonatkozásban eltérő módszer a PEST analízis, amelyet 

elsődlegesen környezet vizsgálati technikaként használnak. A PEST által 

értelmezett makro környezet – amitől természetesen szabadon el lehet térni – a 

következő: 

POLITIKAI – JOGI 

− kereskedelmi egyezmények,

− árszabályozás, 

− adózási szabályok, 

− munkajogi szabályozás, 

− … 

GAZDASÁGI 

− keresletnövekedés a termék/szolgáltatás 

iránt, 

− pénzügyi befektetési lehetőségek, 

kamatok, 

− foglalkoztatás színvonala, 

munkanélküliségi hányad, 

− import-export szabályozás, 

− tőzsdeszabályozás, 

− … 

SZOCIÁLIS – KULTURÁLIS  

− hatáskör, állam szerepe 

− érdekviszonyok, 

érdekegyeztetés, 

− kultúra, 

− kockázat, 

− lakosság kora, összetétele, 

− … 

TECHNOLÓGIAI 

− a lakosság műszaki ellátottsága, 

− termék életciklus, 

− … 

 

Az egyes faktorok értékelése az alábbi táblázatos formula felhasználásával 

történik. Minden faktor érték -5 és +5 érték között mozoghat. A lehetőségek (+), a 

fenyegetések (-) jellel szerepelnek. A fontossága az egyes résztényezőknek [0, 

10] közötti súllyal szerepelhet. 
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Faktor Hatás 
[-5, +5] 

Fontosság
[0, 10] 

Potenciális 
fenyegetettség (-) 
és lehetősége (+) 

Pontszám 

POLITIKAI 
… 

    

GAZDASÁGI 
… 

    

SZOCIÁLIS 
… 

    

TECHNOLÓGIAI 
… 

    

Összes pontszám:  
 

Vagyis a számszerűsíthető sorrendek, illetve fontossági kiemelések ezen 

értékelési rendszer alapján tehetők meg. 

A szervezetek működtetésénél a környezeti feltételekkel való összhang 

biztosításán túl figyelni kell a vállalat / intézmény adottságainak kezelésére is. A 

külföldi és belföldi tapasztalatokra építve ezen belső kontextuális tényezők: a 

szervezet mérete, az alapfolyamati és információtechnológiája, a szervezet 

eredete és telepítési helyzete. 

A szervezet alapfeladatait együttesen tevékenységi körnek nevezik. A 

tevékenységi körön tehát azt értjük, hogy a szervezet milyen termékek 

előállításával és/vagy szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Dobák [6] szerint a 

tevékenységi kör (az alaptevékenység tartalmán túl) az alábbi ismérvekkel 

jellemezhető: 

− diverzifikáltság (kiterjedtség), 

− vertikalitás (egymásra épülés), 

− termékek vagy szolgáltatások komplexitása, 

− tevékenységi kör tartóssága, 

− feladatok újdonságtartalma. 

A továbbiakban a rendszerelmélet módszertanához visszakanyarodva röviden 

bemutatom a rendszertani összefüggések gondolatmenetem szerinti releváns 

összefüggéseit. 
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Ennek megfelelően a gazdasági rendszerek két alapvető rendszeregységre 

tagolhatók: 

* irányítási – vezetési és 

* végrehajtási, ahol tartalmuk tekintetében az 

IRÁNYÍTOTT ALRENDSZEREK: Végrehajtás a kívánt produktum elérése céljából 

IRÁNYÍTÓ ALRENDSZEREK: A vezetői funkciók gyakorlása történik a kívánt 

végrehajtás elérése érdekében.Az alrendszerek 

és az elemek közötti kapcsolatokat szemlélteti sematikusan a 25.ábra 

 

KÖRNYEZET

INPUTOK OUTPUTOK

IRÁNYÍTÓ
ALRENDSZER

IRÁNYÍTOTT
ALRENDSZER

KÖRNYEZET

INPUTOK OUTPUTOK

IRÁNYÍTÓ
ALRENDSZER

IRÁNYÍTOTT
ALRENDSZER

 

25. ábra 
Az alrendszerek és elemek közötti kapcsolat 

Az irányítási alrendszer létrejöttének oka kettős: 

− cél-, feladat meghatározás a végrehajtás részére a célirányos 

tevékenységek elvégzésére 

− zavaró hatások kiküszöbölése, amelyek folyamatosan érik a rendszert. 

Ennek kivédésére meghatározott mechanizmust működtet. Ennek működési 

elvét mutatja be a 26. ábra. 
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26. ábra 

Vállalkozások irányításának kibernetikai modellje [14] 
 

A teljesség érdekében ugyanakkor két másik nézőpontból is kell vizsgálódnunk, 

ami nem más, mint annak a bonyolult kapcsolatrendszernek az áttekintése, amit a 

folyamatstruktúra és a szervezeti struktúra jelent. 

6.2.3. A SZERVEZET FOLYAMATSTRUKTÚRÁJA 

A gazdálkodó szervezet folyamatstruktúráját az elvégzendő, produktumalkotó 

tevékenységek egymás utániságával fejezhetjük ki, ahol az események és 

tevékenységek láncolata jön létre. Minden tevékenységsor, munkafolyamat 

valamilyen szervezeti keretek között zajlik, így alakult ki a kettős felépítés. 

Amennyiben egy termelő/szolgáltató szervezet folyamatrendjét mélyebben is meg 

akarjuk ismerni, akkor annak általános modellje a következő: [14] 
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27. ábra 
A szervezet folyamatstruktúrája 

Ez egy olyan elvi modell, amelyben végtelen számú folyamat és 

szervezetvariációban jelennek meg a konkrét szerezetek attól függően, hogy mi a 

profiljuk, alaptevékenységük, amelyre létrejöttek. 

6.2.4. A SZERVEZET HIERARCHIKUS STRUKTÚRÁJA 

A szervezeti tevékenységek végrehajtására és irányítására létrejött emberi 

közösség a szervezet, amely az alá- és fölérendeltség hierarchikus felépítésén 

alapul. Kialakításában lényeges a cél – folyamat – szervezet kategóriák logikai 

sorrendje, amelyek egymással kölcsönös összefüggésben vannak, mivel a 

folyamatok nagysága és az abban lévő tevékenységek összessége hatással 

bírnak a szervezet nagyságára. Az összefüggést Ladó nyomán a 

következőképpen jeleníthetjük meg. [14] 
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28. ábra 

A 28. ábráról nyomon követhető a folyamatok alapján történő szervezet építés 

logikája, valamint az, hogy a szervezetalakításhoz mind a folyamatok, mind pedig 

a szervezetek szabályozása is hozzátartozik. 

6.2.5. SZERVEZETI FOLYAMATOK IRÁNYÍTÁSA 

A szervezet vezetésének feladata a folyamatok és szervezetek eredményes 

működéséhez szükséges integrált szabályozás és irányítás megvalósítása. A 

vezetés hatáskörébe tartoznak azok az apparátusok, vezetési – szervezési 

eszközök, amelyek felhasználásával elérhető a célokból levezetett integráció. 

Az integráció szempontjából az irányítás különböző részrendszerei emelhetők ki: 

[14] 

− tervezési, feladat-meghatározási részrendszer 

− döntési és hatáskör-megosztási részrendszer 

− szervezet és működésszabályozási részrendszer 

− információs részrendszer 

− kontrolling részrendszer 
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− érdekeltségi, ösztönzési részrendszer 

− tájékoztatási részrendszer 

− ellenőrzési részrendszer. 

Az egyes részrendszerek tartalmának rövid bemutatása előtt néhány alapvetést 

szükséges megtennünk: 

− A szervezetben a vezetési (irányítási) és végrehajtási elemek nem 

különülnek el úgy, mint a modellekben, ezek általában együtt jelennek meg. 

− A szervezeti folyamatok integrálása nem kizárólagosan a vezető munkája 

révén valósul meg, hanem abban hozzárendelten adott tevékenység 

ellátására szakosodott szervezetek, szakmai apparátusok segítik. 

− Az irányítási részrendszerek is folyamatokra bonthatók, azaz azokban is 

meghatározott tevékenységek egymás utáni végrehajtása figyelhető meg 

(tervezési folyamat). 

− Az integráció érdekében megvalósuló összehangolt vezetői – szakmai 

szervezeti együttműködés révén megvalósuló tevékenység-együttest, illetve 

annak irányítását a szervezet belső irányítási rendszerének is nevezik. 

− A szervezeti folyamatok irányításának számtalan eszköze közül kiemelt 

jelentőséggel bírnak az egyes részrendszerekben megjelenő szabályozások. 

[14] 

6.2.6. TERVEZÉSI ÉS FELADAT-MEGOSZTÁSI RENDSZER 

A célkitűző, tervező feladat nemcsak a stratégiai és operatív tervek elkészítését 

foglalja magába, hanem szükséges az is, hogy a szervezetnek olyan előre 

rögzített rendszere legyen, amely a tervezéstől a visszacsatoló értékelésig rögzíti 

azt, hogy a tervezési folyamatban kinek, mit, mikor és hogyan kell tennie annak 

érdekében, hogy a folyamat eredményes megvalósítása során a kívánt működés 

megvalósulhasson. 

Ennek megfelelően a szervezet tervezési folyamata a következőket jelenti: 

− a tervezési tevékenységek rendezett összességének és tartalmának 

szabályozását, 

− az egyes tevékenységek elvégzéséért felelős szervezet és/vagy személy 

kijelölését, feladatainak és hatáskörének meghatározását, 
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− tervkészítés ütemezésének, végrehajtása ellenőrzésének szabályozását.  

[14] 

6.2.7. DÖNTÉSI ÉS HATÁSKÖR MEGOSZTÁSI RENDSZER 

A vállalat irányítási–vezetési rendszerének egyik alapvető kérdése a hatásköri 

rendszer. Ennek kialakításától függ gyakorlatilag, hogy biztosítható-e a 

szervezetben a döntéshozatal mechanizmusa, illetve az egyes vezetési szintek 

megfelelő részvétele az irányításban. Ennek gyakorlati megoldása a 

döntéstelepítés végrehajtása a szervezetben, ami a centralizáció-decentralizáció 

arányának rögzítését is jelenti. A döntéstelepítésnél az alábbi alapelveket célszerű 

figyelembe venni: 

− döntést arra a legmélyebb pontra kell telepíteni, ahol a megalapozott 

döntéshez rendelkezésre áll a szükséges szakmai ismeret, a megfelelő 

mennyiségű információ és az érdekeltség is megteremthető. 

− a hatásköri szintek szerinti telepítésénél figyelembe veendő, hogy a 

különböző vállalati folyamatok döntési pontjainak felépítése eltérő módon 

lehetséges. 

Az összvállalati célok érvényesítése indokolttá teszi, hogy a vezetés centralizáltan 

gyakoroljon döntési hatásköröket. Ezek tipikus területei: 

− vállalati stratégia, középtávú tervezés 

− vállalati pénz- és hitelgazdálkodás 

− befektetések, invesztáció 

− kutatásfejlesztés 

− vállalat működésének alapvető szabályozása. 

A hatáskörök másik részét általában decentralizáltan célszerű telepíteni. Az 

esetek többségében decentralizálják a munkáltatói jogok gyakorlását, a beosztott 

és alacsonyabb szintű vezető beosztású dolgozók felvételét, elbocsátását, 

áthelyezését, bérének megállapítását, jutalmazást, a fegyelmi jogkört. A 

munkáltatói jogok decentralizálása abból következik, hogy célszerű minden 

alkalmazott sorsáról ott dönteni, ahol a munkáját, magatartását a legjobban 

ismerik, és értékelni tudják. 

 98



 

A vállalati adottságoktól függően, a célszerűségi és eredményességi 

megfontolások alapján, centralizáltan vagy decentralizáltan telepíthető például az 

értékesítés, beszerzés, kisegítő – kiszolgáló tevékenységek stb. 

A decentralizáció kialakításának lehetőségei: 

− a decentralizáció növelése a döntési kompetenciáknak és utasítási 

jogköröknek a szervezeti hierarchia korábbinál alacsonyabb szintre történő 

telepítésével 

− decentralizáció szélesítése úgy, hogy a szervezeti hierarchia valamelyik 

alacsonyabb lépcsőjébe a korábbinál több hatáskört telepítenek 

− decentralizáció mélyítése úgy, hogy a korábbinál nagyobb önállóságot 

biztosítunk az alacsonyabb szervezeti szinten dolgozónak (javaslattétel, 

véleményezés, kezdeményezési lehetőség) úgy, hogy a döntési jogkört nem 

decentralizáljuk. 

A decentralizációból származtatható előnyök: a döntések megalapozottabbakká 

tehetők, a döntéshozatal ideje csökken, a felső vezetés időt szabadít fel saját 

maga részére a stratégiai ügyekkel való foglalkozás érdekében. 

A decentralizálás eredményes végrehajtásának feltétele az alsó vezetés 

színvonalának emelése, a szakigazgatás – apparátusok megerősítése, valamint a 

stratégiai, középtávú célok ismerete. [14] 

 

6.2.8. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉSSZABÁLYOZÁSI RENDSZER 

Ennek a részrendszernek a feladata a folyamatok és szervezetek tartalmi 

(feladati) meghatározása a munkakörtervezéstől a szervezeti – munkaköri 

szabályzatok elkészítéséig. 

A folyamatok és szervezetek szabályozására igen sokféle és eltérő rendeltetésű 

szabályzatot használnak. A vállalat legfontosabb szabályzata, belső „alkotmánya” 

a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz). 
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SZMSZ FELÉPÍTÉSE 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATI RÉSZ 
• általános működési 

szabályok 
• főfolyamatok működési 

szabályai 

SZERVEZETI SZABÁLYZAT 
• a vállalat szervezeti felépítése 
• alá- fölérendeltségi viszonyok 
• feladat- és hatáskörök 
• ellenőrzési feladatok és 

felelősségi körök 

29. ábra 

SZMSZ felépítése 

Az SzMSz mellékletét képezhetik a szabályzatok másik nagy csoportját alkotó 

Szakmai Szabályzatok (iratkezelési, belső ellenőrzési, …). 

A munkakörök tartalmára az abban elvégzendő feladatokra, hatáskörökre, 

felelősségekre, információáramlási kérdésekre vonatkozó szabályozás az ún. 

munkaköri leírás. 

A szervezetszabályozás komplex rendszerébe beletartoznak még a különböző 

utasítások (igazgatói, vezetői, …). 

Információs részrendszer 

Itt történik az adatok bevitelének, feldolgozásának, továbbításának szabályozása, 

a vezetők és a szakmai szervezetek együttműködésének szabályozása, az 

adatvédelem kérdéskörének kezelése, szabályozása. 

Elszámolási részrendszer 

Ide tartoznak a reál (termelési/szolgáltatási) és absztrakt (információs) folyamatok 

elszámolásával kapcsolatos pénzügyi – adó – számviteli stb. tevékenységek és az 

azokat ellátó szervezetek. Napjainkban egyre gyakrabban találkozhatunk az 

elszámolási részrendszernek a kontrollinggal történő felcserélésével. 

Megjegyzendő azonban, hogy a kontrolling nem eleme egyetlen részrendszernek 

sem, hanem a tervezés a vezetői számvitel, s az informatikai eszközök kombinált 

alkalmazását jelenti, és annak tevékenységi köre több részrendszer integrált 

felhasználásának tekinthető. [14] 
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Érdekeltségi, ösztönzési részrendszer 

A célok, a folyamatok és szervezetek összehangolt működésében résztvevőket 

motiválni, érdekeltté kell tenni. Az érdekeltség megvalósításának folyamata a 

szervezet egész hálózatára vonatkozó rendszer kidolgozását és megvalósítását 

igényli. 

Ennek résztevékenységei lehetnek: 

− azon feladatok meghatározása, melyek teljesítésének függvényében 

rendelkezni lehet a felhasználható bérek tömegéről vagy színvonaláról 

− a feladatok teljesítése esetén járó juttatások, s azok struktúrájának 

rögzítése, 

− meghatározandók a túl-, vagy alulteljesítés esetén alkalmazandó 

szabályok, 

− rögzítendő a vezetők érdekeltségi rendszere 

− végül meg kell határozni a szervezeti egységek (divíziók, …) nyereség 

vagy költség érdekeltségének ösztönzési, juttatási szabályait. 

Tájékoztatási részrendszer 

Ez a folyamat az információk szabályozott áramlását hivatott szabályozni a 

szervezet egészére. Kinek, mikorra, milyen kommunikációs eszköz 

igénybevételével kell információt szolgáltatnia a különböző tevékenységek 

ellátásához. Jelentősége abban áll, hogy a feldolgozott információk révén azonnali 

beavatkozási lehetőség jön létre a folyamatok irányításában. 

Ellenőrzési részrendszer 

Az ellenőrzési részrendszer a vezetői ellenőrzésen, mint funkción kívül számos 

egyéb tevékenységből és az azt ellátó szervezetből áll. A különböző folyamatba 

épített kontrollok, a belső ellenőrzési szervezet tevékenysége, a tulajdonosi 

ellenőrzés, mind azt szolgálják, hogy a szervezetben megvalósuló folyamatok az 

előírt céloknak megfelelően valósuljanak meg, illetve eltérés esetén a korrekciók 

mihamarabb végrehajtásra kerüljenek. 
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7. FOLYAMATELEMZÉSI TECHNIKÁK 

Egy-egy folyamat kialakításához fejlesztéséhez, javításához fel kell mérni a 

különböző feladatok és tevékenységek végrehajtásának megfelelő módját. 

Az eredményes kialakításhoz és változtatáshoz alapos ismeretekre van szükség, 

s ez megkívánja a részletekbe menő dokumentálást. 

Ez a fejezet azon megközelítési technikákkal, eljárásokkal foglalkozik, amelyek 

felhasználásával átfogó, szükséges mélységű információk nyerhetők az elemzés 

végrehajtásához. 

7.1. FOLYAMATÁBRÁK 

A folyamatábrákat leggyakrabban kettős céllal készítik: egyrészt eljárási útmutatók 

készítéséhez, másrészt folyamatok számítógépesítéséhez. 

A folyamatábra egy komplex tevékenység lépéseinek ábrázolása, ami annak 

jelenlegi működését mutatja. Ennek segítségével megvizsgálható, hogy a 

hatékonyság növelésének érdekében milyen lehetőségek vannak. A lépések 

számának megváltoztatása, bizonyos elemek más formában, módon történő 

végrehajtása stb. 

Egy részletes folyamatábrán szimbólumok egész sora szerepelhet. Ezek közül a 

30. ábrán a leggyakrabban használatosak láthatók. [23] 
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Döntés 
helye

Manuális 
folyamat Előkészítés

Dokumentum Ráfordítás / 
eredmény

Számítógép-
terminál

Bemutatás (Össze-) 
kapcsoló

Máshova 
(össze-) 

kapcsoló

Rendszeren 
belüli 

raktározás

Mágnes-
szalag Alfolyamat

Manuális 
munka

Sor

Döntés 
helye

Manuális 
folyamat Előkészítés

Dokumentum Ráfordítás / 
eredmény

Számítógép-
terminál

Bemutatás (Össze-) 
kapcsoló

Máshova 
(össze-) 

kapcsoló

Rendszeren 
belüli 

raktározás

Mágnes-
szalag Alfolyamat

Manuális 
munka

Sor

 

30. ábra 
A folyamatábrákhoz használatos szimbólumok 

 
A szimbólumok közül leggyakrabban a folyamat elejét és végét jelölő ovális 

formákat, az alfolyamatokat, folyamatfázisokat szemléltető téglalapot és a döntési 

pontot ábrázoló rombuszt használják. A fontos az, hogy a folyamatábra könnyen 

elkészíthető és áttekinthető legyen.  

START Folyamat
fázis STOPDöntési

pont

 

31. ábra 
Egy egyszerűsített folyamatábra lépései 

 
A „fentről lefelé” folyamatábra a folyamatfázisok, alfolyamatok ábrázolásának 

irányáról kapta a nevét. A lépések ilyen módon való elrendezése mind a fő-, mind 
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pedig az alfolyamatok egyszerű ábrázolását lehetővé teszi. Ennek fázisai: először 

a komplex folyamat fő fázisait rögzítjük, majd ezután a definiált fő fázisokat bontjuk 

kisebb részekre és külön ábrázoljuk. A főfázisok egymás mellett kerülnek 

feltüntetésre, majd az egyes fázisokból kiindulva fentről lefelé haladnak a részek 

kibontásával. Elkészülte után egy projekt „fentről lefelé” folyamatábrája a teljes 

folyamat gyors áttekintését nyújtja. 

Bizonyos szituációkban a problémák okainak megtalálásához szükséges lehet a 

részletes folyamatábra, mely a vizsgált folyamat minden egyes stádiumát 

tartalmazza. 

7.2. MUNKAFOLYAMAT-DIAGRAMOK 

A dokumentumok és az egyéb anyagok munkahelyen belüli fizikai mozgását 

ábrázolják, a munkafolyamat-diagramok, melyek segítségével jól feltérképezhetők 

a munkavégzés párhuzamosságai. 

Egy munkafolyamat-diagram készítésénél a munkahely alaprajzából kell kiindulni, 

amelyen a dolgozók különböző színekkel berajzolják mozgásuk útvonalát egy 

adott időtartamban. Egy diagramon minél több vonal jelenik meg, annál 

összetettebb tevékenységet vizsgálunk, ugyanakkor gyorsan láthatóvá válik, hogy 

mely fázisok nem kellően hatékonyak. [23] 

7.2.1. ADATGYŰJTŐ LAPOK 

Az adatgyűjtő lapok a történések típusára és gyakoriságára vonatkozó, nehezen 

megszerezhető információk gyűjtésének egyszerű módszere. 

Használhatóságának feltétele, hogy az adatok pontosak, megbízhatóak és 

közérthetőek legyenek. 

A 32. ábrán egy egyszerű és könnyen végrehajtható adatgyűjtő lap látható. 

A lapon a problémák vagy hibák előfordulási gyakoriságát és fajtáját rögzítik.. Az 

adatgyűjtő lapon szerepeltetendő tényezők listájának kialakításához brain-

stormingot vagy egyéb fantáziaserkentő technikákat lehet használni. 
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A teljes kép megalkotásához valamennyi, a vizsgált folyamatban szereplő 

személynek szükséges adatgyűjtő lapot kitölteni. Az adatgyűjtés meghatározott 

időszakonként való ismétlésével esetleges egyéb, újonnan fellépő tényezők is 

kideríthetők. Előnye az adatgyűjtő lap alkalmazásának, hogy további statisztikai 

elemzés alapjául vagy hisztogramok és szórásdiagramok részéül szolgálhat. 

 
Időszak: 1994. február 21-25. 
Beadási dátuma: 1994. február 27. 
Név:  A minta 
Osztály:  A raktár 
Cél:  A csomagolás problémáinak meghatározása 

Probléma
Hiba 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Összesen 
% 

Szakadt 
csomagolás 

/// // /// // /// 14 5 

Címmatrica 
szakadt 

// / // / /// 9 4 

Nyitott doboz / // /  / 5 2 
Laza 
ragasztószalag

// // / // / 8 3 

Ragasztó-
szalag rossz 
helyen 

///// 
///// 
// 

///// /////
///// 
///// ///// 

///// 
///// 
///// // 

///// ///// 
///// ///// 
///// 

///// ///// 
///// // 

98 38 

Cím 
olvashatatlan 

///// //// ///// / ///// // /// 25 10 

Átnedvesedett 
doboz 

///// 
/// 

///// 
///// 

///// 
///// 
///// // 

///// 
///// 

///// 
//// 

55 21 

Túl lazán 
csomagolt áru 

// /  / / 5 2 

Túl kicsi a 
doboz 

///// 
///// // 

///// ///// 
/// 

///// // ///// // 39 15 

Összesen 260 100 
32. ábra 

Adatgyűjtő lap [23] 

7.2.2. IDŐGRAFIKON 

Az időbeni változások egyváltozós követését teszi lehetővé. Az idő előre 

haladtával egy folyamatra különböző tényezők lehetnek hatással, amelyek a 
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működésre, eszközökre, a személyzetre mind-mind kihatnak. Az idődiagram így a 

trendek, változások vizsgálatának alapjául szolgál. 

Készítéséhez egy grafikont kell megrajzolni, melynek vízszintes tengelyén az idő, 

függőleges tengelyén pedig a másik változó található. A koordinátarendszerben 

diszkrét pontokat ábrázoljunk, majd a pontok összekötésével a növekvő, 

csökkenő, stagnáló trendek jól érzékeltethetők. [23] 
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33. ábra 
Futódiagram 

 

7.2.3. SZÓRÁSDIAGRAM 

A szórásdiagramot akkor használunk, ha két különböző tényező vagy változó közti 

lehetséges kapcsolatot akarjuk vizsgálni. Például, ha meg akarjuk tudni, van-e 

kapcsolat az életkor és a munkahelyi hiányzás között, akkor ez lehet alkalmas 

metodika. Ekkor két tényezőre – a mulasztott napok számára és a hiányzó 

személyek életkorára – vonatkozó adatokat kell gyűjteni. 

A szórásdiagram megrajzolása két lépésből az adatgyűjtésből és a 

grafikonrajzolásból áll.  
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x

y

Erős pozitív 
kapcsolat 
x és y között

x

y

Erős pozitív 
kapcsolat 
x és y között

x

y

Gyenge 
negatív 
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y

Gyenge 
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y
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x

y
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x

y

Gyenge 
pozitív 
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x és y között

x

y

Gyenge 
pozitív 
kapcsolat 
x és y között

x

y

Nincs
kapcsolat 
x és y között

x

y

Nincs
kapcsolat 
x és y között

 

34. ábra 
Szórásdiagram 

1. Legalább 50 és 100 közötti adatpár összegyűjtése 

2. Grafikon elkészítése a tengelyek megválasztásával és az adatok 

ábrázolásával. 
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A létrejövő pontszórás alakja megmutatja, vajon a két tényezőkapcsolatban áll-e 

egymással. Ha nem, a pontok a grafikon egész területén össze-vissza 

helyezkednek el. Ha azonban az egyik tényező magasabb értékei együtt jelennek 

meg a másik tényező magasabb értékeivel, a pontok egy, a bal oldalról kiinduló, 

alulról felfelé haladó vonal mentén fognak csoportosulni. Ha az egyik tényező 

magasabb értékei a másik tényező kisebb értékeivel állnak kapcsolatban, a 

pontok egy, a bal oldalról kiinduló, felülről alulra futó vonal mentén fognak 

elhelyezkedni. 

A szórásdiagram haszna az, hogy nagy mennyiségű szervezetlen adat megértését 

segíti elő. [5] 

7.2.4. HISZTOGRAM (GYAKORISÁG MEGOSZLÁSI DIAGRAM) 

A hisztogram, más néven oszlopdiagram adatmegoszlást reprezentál. 

Készítésének lépései a következők: 

a) Az elemzendő információ összegyűjtése (lehet ez egy adatgyűjtő lap is). 

b) Az összehasonlítani kívánt tételek felsorolása. 

c) Az adatok legalacsonyabb és legmagasabb értékének, valamint a köztes 

terület meghatározása. 

d) A rajzolandó oszlopok számának meghatározása. Lehet, hogy tételenként 

egy oszlopot tud használni. Elképzelhető azonban az is, hogy sok adat áll 

rendelkezésére, túl sok ahhoz, hogy azokat egyenként kezelje. Ebben az 

esetben az adatokat ötös, százas vagy ezres csoportban kell csoportosítani, 

attól függően, hogy ezek mit reprezentálnak és mi az, ami egy oldalon egy 

hisztogramban elhelyezhető. 

e) A vízszintes tengelyen az oszlop berajzolása egy adat vagy adatcsoport 

reprezentálására. Az oszlop magasságát a függőleges tengelyen jelölt érték 

nagysága határozza meg. [23] 

A hisztogram két hasznos változata a pontgrafikon, valamint a szár- és 

levéldiagram. 
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35. ábra 
Hisztogram 

7.2.5. PONTGRAFIKON 

A pontgrafikon szabad kézzel könnyen elkészíthető, s az adatgyűjtő lap és a 

hisztogram információit egyesíti. A pontgrafikon egy mértékegységekkel ellátott 

vízszintes vonal, mely fölé minden érték megjelenésekor a megfelelő helyre egy 

pontot teszünk. A pontok oszlopokat alkotnak, melyekből végül kimutathatóvá 

válnak a leggyakrabban rögzített értékek. Alkalmazása akkor célszerű, ha az 

adathalmazban sok ismétlődő érték szerepel.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Feldolgozott számlák

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Feldolgozott számlák  
36. ábra 

Pontgrafikon 
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7.2.6. SZÁR- ÉS LEVÉLDIAGRAM 

A pontgrafikonhoz hasonlóan a szár- és levéldiagram az adatgyűjtő-lap és a 

hisztogram által reprezentált formákat egy folyamatban egyesíti, és az 

összegyűjtött adatok tendenciáját, szórását és alakját mutatja. E módszer további 

előnye, hogy megőrzi az adatok eredeti numerikus értékeit. [23] 

8 4      
7 5 6 9    
6 4 9 5 0 7 2 
5 5 7 2 8 6  
4 9 6 4    
3 8 9 8    
2 3 7     
1 6      
0       

37. ábra 
Szár- és levéldiagram 

 
Egy szár- és levéldiagram elkészítésének első lépése egy függőleges vonal 

(„szár”) húzása, melynek bal oldalán a használandó mértékegységeket tüntetjük 

fel. Ezután lejegyezzük a vizsgálatok által kimutatott tényleges értékeket a vonal 

jobb oldalán, mintegy a „levelet” megformálandó. 

A szár- és levéldiagram nemcsak az előfordulás sűrűségét, hanem a ténylegesen 

mért értékeket is rögzíti, ezért az adatok szükség esetén más elemzési feladatra is 

felhasználhatók. 

7.3. PARETO-ANALÍZIS (KERESD A KEVÉS FONTOSAT!) 

A Pareto-analízis a megoldandó problémák kiválasztásának egyik leghatárosabb 

eszköze. A más néven 80-20 törvényeként ismert Pareto-elv szerint a létrejövő 

eredmények 80 %-áért a kiváltó okok 20 %-a felel, más szóval a problémák nagy 

részét egy kis számú kiváltó ok okozza. 
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Az adatgyűjtőlapokon összegyűjtött információ gyakran kerül további elemzésre 

egy Pareto diagram keretein belül. Ennek elkészítésénél az alábbi lépéseket kell 

végrehajtani: 

1. A vizsgálandó probléma és a hatótényezők meghatározása (pl. 

selejtanalitika, selejtokok). 

2. A mértékegység meghatározása (db, …). 

3. A vizsgálandó időszak kiválasztása. 

4. Információ gyűjtése. 

5. Az esetek szigorúan monoton csökkenő sorba rendezése a leggyakoribbtól a 

legritkábbig. 

6. Annak kiszámítása, hogy az egyes esetek az összes eset hány százalékát 

képezik. 

7. Az egyes esetekre eső halmozott százalék kiszámítása, a 80 % elérésekor 

egy vonal húzása. 

8. Ábrázolás 

Azonnal érzékelhető, hogy van néhány olyan tényező, melynek változtatásával 

komoly eredmények érhetők el, illetve sok olyan közülük, amely teljes 

kiküszöbölésük esetén sem okoznának számottevő javulást. Ezt szemlélteti a 38. 

ábra. Hátránya, hogy további feldolgozások alapjául nem szolgál. 
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38. ábra 
Pareto-elemzés 
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7.3.1. HALSZÁLKA DIAGRAM 

Japán feltalálójuk után Ishikawa-diagramként, valamint alakjuk után halszálka 

diagramként is ismertek. Ezek lehetővé teszik, hogy egy problémára vagy egy 

kívánt eredményre hatást gyakorló tényezőket vizsgáljuk. A „hal fejében” jelenítjük 

meg az okozatot, míg a „szálkákon” nevesítjük az okokat. 
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39. ábra 
Halszálka diagram 

Az ok-okozat diagram elkészítése a következő öt egyszerű lépésből áll. 

1. Az okozat meghatározása (ez a megoldandó probléma). Ezután a probléma 

nevét egy hosszú, balról jobbra mutató, fejével a probléma nevére mutató 

nyíl felrajzolása követi. 

2. A következő lépés a probléma legvalószínűbb okainak meghatározása. 

3. Ahogy jönnek az ötletek, a fő „szálkákhoz” területenként (módszertani, 

szervezetbeni …) úgy lehet vékonyabb vonalakat, illetve nyilakat rajzolni. 

4. A sorrend megállapítása. 

A „hal gerince” a várt eredményre/eredménytelenségre mutat, a szálkák pedig a 

kialakulásának összetevői. A kész diagram egy sor lehetséges fontos 

beavatkozási lehetőséget világít meg. 
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7.3.2. STATISZTIKAI FOLYAMAT-ELLENŐRZŐ TÁBLÁZATOK 

A statisztikai folyamat-ellenőrző táblázat a grafikon egy speciális fajtája, ami 

lehetővé teszi egy hosszú távon megvalósított változás eredményeinek vizsgálatát 

és rámutat az esetleges folyamatmódosítás szükségességére. 

Az eredmény vizsgálata

Alsó kontrollszint

Felső kontrollszint

M
ér

és
ek

Az eredmény vizsgálata

Alsó kontrollszint

Felső kontrollszint

M
ér

és
ek

 

40. ábra 
Statisztikai folyamat-ellenőrző táblázat 

Az idődiagramhoz hasonló felépítésű, de rendelkezik azzal a 

többlettulajdonsággal, hogy a rendszerbe épített variációkat is látni engedi. 

A variációk felső és alsó szintjei (felső kontrollszint és alsó kontrollszint) a 

statisztikai elemzési technikák használatával kerülnek meghatározásra, amit a 

grafikonon való bejelölésük követ. Általában három standard eltérést 

különböztethetünk meg, a számítást pedig egy meghatározott képlet szerint 

végezzük el. [5] 

Amikor meg akarjuk határozni a folyamatot, munkafolyamatot, a fő problémákat, a 

problémák okozóit, az általános trendeket, az ok-okozat kapcsolatokat, s azt, hogy 

vajon stabil-e a rendszer, akkor használjuk a fejezetben röviden bemutatott 

folyamatelemzési eszközöket. 
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ESETTANULMÁNYOK, FELADATOK A 
TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 
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F1. VÁLTOZÁSMENEDZSMENT 

F1.1. ESETTANULMÁNY 

Charles White a helyi PVC feldolgozó üzemben dolgozott szakmunkásként és az 

1950-es évek elején alapította meg a PVC fóliákat előállító Plastic Kft-t. Fél évvel 

ezelőtt White szívinfarktust kapott és az ügyvezetői posztot vejének, Dick Horse-

nak adta át, aki egy tanácsadó cégnél dolgozott. White megtartotta a vállalat 

elnöki székét, de csak ritkán ment be az üzembe, nehogy jelenlétével zavarja az új 

ügyvezető munkáját. Horse a termelési igazgatói feladatokat is felvállalta. Ezt a 

posztot korábban Charles White töltötte be azért, hogy érezze mi is történik a 

vállalatnál. Horse csak ideiglenesen látja el ezt a feladatot, amíg nem találnak 

megfelelő termelési igazgatót. 

Dick Horse irányítása alatt a Plastic Kft jelentős növekedési és szervezet-

változtatási programba kezdett. Dick ez idő alatt: 

− Bevezette a három műszakos munkarendet /korábban két műszakban 

dolgoztak/ 

− Új üzemrészt épített a termelő-kapacitás bővítésére 

− Teljesítménybérezést vezetett be a termelékenység növekedése érdekében 

− Felvett egy kutató kémikust Dr. Acid-et, hogy létrehozza a kutatási és 

fejlesztési osztályt. Ennek az új osztálynak a hatáskörébe utalta a 

minőségellenőrzést. /Korábban a minőség biztosítása a főművezető John 

Brown általános ellenőrzése alá tartozott. Brown a Cég megalapításától a 

Plastic alkalmazottja./ 

A PVC fólia előállítás sikerének kulcsa a megfelelő hőmérséklet beállítása. 

Ugyanis alapvetően ugyanazokból az alapanyagokból a PVC fólia széles skálája 

állítható elő az egészen lágy anyagoktól kezdve a kemény, vastag fóliákig attól 

függően, hogy a gyártási folyamat melyen, hőmérsékleten zajlik. Dr. Acid egy új 

minőségellenőrzési dokumentációs rendszert dolgozott ki, melynek részeként 

bevezette az öntési kártyák rendszerét. Ezeken a kártyákon pontosan előírják 
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azokat a hőmérsékleti értékeket, amelyeket akkor figyelmeztette a 

minőségellenőrzési gárdát, hogy az alkalmazottak a termelékenység növelése 

érdekében valószínűleg megpróbálnak majd magasabb hőmérséklettartományban 

dolgozni. 

John Brown azonban nem volt meggyőződve arról, hogy a minőségi problémák 

egyszerűen csak a hőmérséklet beállításától függnek. Úgy gondolta, hogy ezek 

egy része a nyersanyagok változó nedvességtartományára vezethetőek vissza. 

Brownt elszomorította White visszavonulása az aktív üzleti élettől: „Az Öreg alatt 

valamennyien egy nagy család voltunk, most pedig mindenki a másikat marja – és 

nekem időm nagy részében különböző cédulákat kell kitöltögetnem.” 

A problémák akkor törtek a felszínre, amikor Dr. Acid egyik minőségellenőre 

elrendelte Joe Black-nek az egyik legöregebb szakmunkásnak, hogy selejtezze ki 

az öntést, amelyet Black 5oC-al az előírt hőmérsékleti érték felett készített. John 

Brown a főművezető ezt megfellebbezte, és azt mondta Black-nek, hogy 

csökkentse a hőmérsékletet, de ne kezdje elölről az öntést. Néhány nappal 

később az Agroindusty Rt a Plactic egyik legnagyobb megrendelője a legutóbbi 

szállítmányban küldött széles fóliában észlelt repedésekre panaszkodott. A 

kérdéses öntésről kiderült, hogy ez az, amelyiken Joe Black dolgozott. Ennek 

eredményeként Dick Horse feddésben részesítette a főművezetőt. Brown ekkor 

telefonált White-nak, hogy elmondja, ennyi nála töltött idő után aláaknázták a 

tekintélyét, és hogy tudassa vele az üzemben fölmerült problémákat. Charles 

White nem érzi elég tájékozottnak magát ahhoz, hogy beavatkozzon, de mégis 

úgy érzi, tennie kell valamit. Ezért felkéri Önt személyes jó barátját, akinek van 

némi menedzselési gyakorlata, adjon személyes jó tanácsot. 

Arra kéri: 

− Tárja föl az üzemben fölmerült problémákat 

− Elemezze az elmúlt fél évben végbement változásokat 

− Adjon javaslatot a problémák megoldására 
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F2. DÖNTÉSI MÁTRIXOK 

F2.A) DÖNTÉSI MÁTRIX HASZNÁLATA KOCKÁZATOS DÖNTÉS ESETÉN  

Feladat: Egy vállalat optimális termelési stratégiát kíván meghatározni a kereslet 

alakulásához igazodva. Adott négy lehetséges termelési program. A 

termék iránti kereslet alapján öt keresleti szint különíthető el. Keressük 

a minimális önköltséggel megvalósítható stratégiát! 

 
Tényállapotok 

 
Stratégiák 

 
T1

 
T2

 
T3

 
T4

 
T5

 

S1 10 12 14 14 8  
S2 8 12 16 16 10  
S3 16 14 12 12 15  
S4 14 14 14 14 14  

Valószínűségek 
a keresleti szint 
előrejelzései 
alapján 

      

kij = költség [mFt/év] 

 

Keresleti szint Megfigyelési gyakoriság Valószínűség 

N1 5  

N2 10  

N3 5  

N4 20  

N5 10  

Összes: 50  

Kritérium: Σpj(Tj) = 1 
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A feladat megoldásának menete: 

M(S1) = p1 ki1 + p2 ki2 + p3 ki3 + ... + pm kim = P
j

m

=
∑

1
j(Tj) . kij

M(S1) =  

M(S2) = 

M(S3) =  

M(S4) =  

 

A célszerű választás 
( ): min ( )

i iM S
 

 

F2.B) DÖNTÉSI MÁTRIX BIZONYTALAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI DÖNTÉS 

ESETÉBEN  

Egy vállalat az optimális stratégiát kívánja meghatározni az eredményesség 

(nyereség) szempontjából. Adott négy lehetséges – egymástól tartalmi elemekben 

is relevánsan különböző – stratégia négy tényállapot függvényében. Keresse meg 

a legnagyobb nyereséget megvalósító stratégiát. 

Alapmátrix: 

 T1 T2 T3 T4

S1 100 20 10 0 

S2 70 30 20 15 

S3 40 90 65 30 

S4 80 70 50 60 

kij = nyereség [Ft/év] 

 

− Laplace szabály 

p1(T1) = p2 (T2) = p3(T3) = p4(T4) = 0,25 

M(S1) =  

M(S2) =  
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M(S3) =  

M(S4) =  

A célszerű választás 
( ): min ( )

i iM S
 

 

− Wald-féle szabály 

legkisebb nyereség S1: k14 =  

 S2: k24 =  

 S3: k34 =  

 S4: k43 =  

A célszerű választás 
(minimumok 
maximuma): 

 

 

− Maximax szabály: 

legnagyobb nyereség:  S1: k11 = 
 S2: k21 = 
 S3: k32 = 
 S4: k41 = 
 

A célszerű választás 
(maximumok 
maximuma): 

 

 

− Hurwitz szabály 

a hozzárendelés szabálya (egy lehetséges) 

pij = 0,75  vagy  0,25 

 

Várható érték: 

M (S1) =  

M (S2) =  

M (S3) =  
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M (S4) =  

 

A célszerű választás 
( ): )M(Si

i
max

 

 

− Savage szabály 

R =  R*= 

 

 

 

 

A célszerű választás: 
(a maximumok minimuma) 
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F3. DÖNTÉSI GRÁFOK 

F3.1. ESETTANULMÁNY: 

A szituáció körvonalazása 

Egy vegyesipari vállalat, egy találmányra építve új termék kifejlesztésébe és 

gyártásába kezdhetne. A kifejlesztett új termék előreláthatóan 10 évig piacképes 

lesz. 

Piaci előrejelzések szerint, ha a kifejlesztés a kívánt minőségű terméket 

produkálja, nagy lesz az igény és gyorsan fut fel. Ellenkező esetben viszont igen 

mérsékelt kereslet várható. Ha a gyorsan felfutó igényeket nem tudják rövid távon 

kielégíteni, akkor versenytársak gyors bekapcsolódása és igényvisszaesés 

várható.  

A sikeres fejlesztés megvalósításánál, két különböző üzemméret valósítható meg. 

A kisebbik változatnál az üzemeltetés közben, a bővítés pótlólagosan is 

megvalósítható. 

A vezetés problémái: 

− a sikeres fejlesztés és a beruházás lépéselőnyt adna a vállalatnak, 

− a maximális siker új fejlődési pályán, kiugrást biztosítana a versenytársak 

közül, 

− a fejlesztés sikerrel kecsegtet, 

− a beruházás tekintetében gondot okoz a piaci prognózisok bizonytalansága, 

illetve az a tényező, hogy a ki nem elégített igények a versenytársakat 

vonzani fogják, 

− a nagyüzem a legalacsonyabb gyártási költségeket biztosítaná, de 

alacsonyabb keresleti szinten problémát okozhat a ki nem használt 

kapacitás, 

− a kisüzem bővítése járható, de költségtöbbletet okoz, 
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− ha a fejlesztésbe nem kezdenek bele, akkor a fejlesztési kapacitások külső 

megrendelőknek értékesíthetők, 

− ha a beruházást nem indítja be, meglévő pénzeszközei, más befektetésbe 

biztos hozadékkal hasznosíthatók. 

MIT TEGYEN a Vállalat vezetése? 
1. Fejlesztés terén: 

− a fejlesztők a kísérletek alapján a sikert 80 %–os biztonságának értékelik. 
2. Értékesítés terén: 

− a hosszú távú magas kereslet valószínűsége 60 %, 

− a kezdeti (felfutási időszak) lehetőségeit a következőknek ítélik: 

magas kezdeti kereslet és szinten marad 60 % 

magas kezdeti kereslet és alacsony hosszú távú kereslet 10 % 

kicsi kezdeti kereslet és szinten is marad 30 % 

kicsi kezdeti kereslet és magas hosszú távú kereslet 0 % 

 
Parciális pénzforgalom meghatározása 

a. Kötségek: 
– Fejlesztési költségek: 1,5 mFt 
– Beruházási költségek: 

– nagy beruházás: 3,0 mFt 
– kis beruházás: 1,3 mFt 
– bővítés: 1,8 mFt 

b. Lehetséges árbevételek: 
Nagyüzem: 
(I.) nagy átlagos kereslet: 10 év; 1100eFt\év 
(III.) kis átlagos kereslet: 10 év; 100eFt\év 
(II.) kezdeti nagy, későbbi kis kereslet: 10 év; 300eFt\év 
(VI,VII) (IV,V) nagy kezdeti kereslet: 2 év; 400eFt\év 
(VIII) kis kezdeti kereslet: 10 év; 350eFt\év 
Kisüzem bővítéssel 
(IV) nagy átlag kereslet: 8 év; 800eFt\év 
(V) kis átlag kereslet: 8 év; 50eFt\év 
Kisüzem bővítés nélkül: 
(VI) nagy átlag kereslet: 8 év; 300eFt/év 
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(VII) kis átlag kereslet: 8 év; 250eFt\év 
(X) fejlesztési kapacitás eladása:  0,2 mFt. 

 
Stratégiák: 

A = Fejlesztés, nagyberuházással összekötve (I, II, III). 

B = Fejlesztés, kisberuházással, majd bővítéssel (IV, V). 

C = Fejlesztés kisberuházással, bővítés nélkül (VI, VII, VIII). 

D = Fejleszt eredmény nélkül (IX). 

E = Nem fejleszt, nem ruház be (X). 
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Mérleg-tábla 
 

Straté-       Kime- Ráfordítás (mFT) Árbe- Prognózis Parciális Teljes

giák    net Fejlesztés Beruházás Bővítés vétel
[mFt\év] 

idő 
[év] 

pénzforgalom 
[mFt] 

pénzforgalom 
[mFt] 

 
 

A 
 
 

I. 
 

II. 
 

III. 

       

 
B 
 
 

IV. 
 

V. 

       

 
 

C 
 
 

VI. 
 

VII. 
 

VIII. 

       

 
D 
 

 
IX. 

       

 
E 
 

 
X. 
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Visszacsatolások 

1. Bővít, vagy nem bővít 

 

 

 

Döntés pozíciós értéke: 
(IV-V.)  
 
(VI-VII.) 

 

2. Nagy vagy kis beruházás 

 

 

 
(I-II-III.) 
 
(IV-V-VI-VII-VIII.) 

 

3. Fejleszt, vagy nem fejleszt 

 

 

 
(I-IX.) 
 
(X)     
 
Tehát, a helyes stratégia :  
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F4. THE APPLE - ORANGE COMPANY 
Funkcionális contra termék (tevékenység) orientált szervezet. 

Cél: 

Az esettanulmány célja, hogy bemutassa a munka megszerzésének néhány 

lehetséges formáját. A managernek gyakran kell dönteni, arról, hogy milyen 

szervezeti struktúrában, milyen munkamegosztásban kívánja a stábját működtetni. 

Tudatában kell lennünk annak, hogy minden szervezeti döntés előnyöket és 

hátrányokat egyaránt jelent. A választásnál mérlegelnünk kell, hogy mit tartunk 

lényeges előnyöknek, a hátrányokból következő problémákat pedig működés közben 

kell feloldanunk. 

Esettanulmány: 

Az AOC egy karibi ország alma és narancs termesztő és értékesítő vállalata. Az 

AOC immár 50 éve lépett a piacra és birtokolja az ország legjobb termőterületeinek 

egy részét. Nemcsak a termelésben, hanem az értékesítésben is jó eredményeket, 

üzleti sikereket értek el. 

Mostanáig az AOC egy családi vállalkozás volt John Greaves vezetésével, aki az 

MIT-n szerzett gépészmérnöki végzettséget. Az ő nagyapja indította el a vállalkozást, 

amit az apja vitt tovább és építette ki a jelenlegi működési formát. John öccse, Carl 

nemrég végezte el a Columbia egyetem közgazdaságtani fakultánsát, jelenleg a 

bátyja általános asszisztenseként dolgozik a cégnél. A termelés és az értékesítés 

alapvetően három fő tevékenységi körre épül: 

1. A termőföldeken dolgozó munkások és termelésvezetők, akik az ültetvényeket 

gondozzák, tevékenységük a gyümölcs leszedésével zárul. 

2. A második csoport a fejlesztési munkákat látja el. E csoportnak a lényegi 

magját az agrár-kutatók képezik. Fő feladatuk a hatékonyságfokozó eljárások, 

módszerek összegyűjtése és kísérleti tapasztalatok értékelése termelékenység 

növelő programok kidolgozások. 

3. A marketing részleg üzletkötőkből áll, akik közvetlen kapcsolatban állnak a 

régió nagykereskedőivel és az elosztó hálózatok képviselőivel. 
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Ez a részleg igen nagy létszámmal, de a többi területhez hasonlóan nagy 

hatékonysággal dolgozik. 

A testvérek a cégüket igen egyszerűen, formális szabályozás nélkül közvetlenül 

irányítják. Alig néhány alapszabály, formanyomtatvány és munkakiírás szabályozza a 

munkát. Azt a nézetet vallják, hogy ha az alkalmazott ismeri a feladatát, akkor meg is 

akarja és meg is tudja azt csinálni jól. 

A testvérek felismerték, hogy a cég kinőtte az eddigi kereteit és hisznek abban, hogy 

egy jobban formalizált irányba kell fejleszteniük szervezeti struktúrájukat és működési 

rendjüket. 

Háttérinformációk: 

A dolgozók és alkalmazottak informális csatornákon keresztül összegyűjtött 

véleménye: 

1. A két testvér, zárt ajtók mögött sokszor hangosan vitatkozik. Carl - a fiatalabb - 

szeretne önállóbb feladatot és nagyobb hatáskört kapni. 

2. A cégnél senki sem látja át a pénzügyeket. A középvezetők nem ismerik saját 

területük költségadatait sem. 

3. A papa időnként beavatkozik az üzletkötők munkájába, a régi üzleti 

partnerekkel előnytelen üzleteket köt. De ezt senki sem meri elárulni John-nak, 

ő pedig nem jön rá, mivel tételes kalkuláció nem készül. 

4. A termeltetők gyakran panaszkodnak, hogy a fejlesztők túl gyakran és felületes 

ismeretek alapján döntenek új módszerek bevezetéséről. („Évek óta ki sem 

jöttek a földekre”.) 

5. A termelés felfutása miatt, a növénytermelés egyre nagyobb parcellákon és 

egyre nagyobb körzetben folyik. („Sokszor 150 kilométert is kell egy nap alatt 

utaznunk.”) 

6. „Régen mindenkit a keresztnevén szólítottak.”  
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A cég létszáma a következőképpen alakult: 

 Nagypapa idején Papa idején Fiúk idején 

K + F 8 14 38 

Termelésvezetők 
munkások 

8 

200 

9 

320 

14 

840 

üzletkötők 
partnerek (fő vásárlók) 

2 

40 

6 

60 

10 

350 

Elemző lap 

Készítsen önálló szervezeti felépítési változatot és gondolja át az irányítási rendszer 

kulcselemeit az alábbi szempontok figyelembevételével, és rövid prezentációban 

ismertesse véleményét. 

Szempontok: 
1. Milyen szervezeti megoldás segíti legjobban a specialisták beépítését? 

2. Az egyén, a csoport és a szervezet érdekei hogyan hangolhatók hatékonyan 

össze? 

3. A csúcsvezetés koordinációs feladatai, hogy csökkenthetők legjobban? 

4. A jelenlegi szervezeti kultúra erősségei, hogyan menthetők át az új 

szervezetbe. 

5. Az üzletkötők és a fejlesztők szoros kapcsolata hol biztosítható jobban? 

6. A termeltetés és az értékesítés koordinációja milyen formában egyszerűbb és 

gyorsabb ? 

7. A szervezeti konfliktusok lehetősége a termeltetés, az értékesítés és a K+F 

között hogyan csökkenthető? 

8. A kapacitás egyenletesebb kihasználása potenciálisan milyen formában 

biztosítható? 

9. A szervezet piaci igény-orientált működése milyen formában erőteljesebb? 

10.  Az információs rendszer mely forma esetén egyszerűbb és gyorsabb? 

11.  A szervezet költségérzékenysége hogyan biztosítható? 
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Diagnózis készítés 

1. Mit gondolsz, milyen problémák adódhatnak hosszú távon a termék-orientált 

szervezetben, ha az nagyobbá válik? 

2. Mi történik, ha a funkcionális szervezet válik nagyobbá? 

3. Véleményed szerint melyik forma okozza a legkevesebb konfliktust az 

átszervezés során? 

4. Milyen vevőorientált szervezet és hogyan tudja a termelést jobban kézben 

tartani? Miért? 

5. Saját variánsod megvalósítása hol okozná a legnagyobb konfliktust és milyen 

jellegű problémákra lehet számítani? 
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F5. BELBIN TESZT 

Minősítse mindegyik mondatot abból a szempontból, hogy mennyire igaz Önre! 

Használja az alábbi minősítéseket: 0 - egyáltalán nem jellemző, 1 - kevéssé jellemző, 

2 - közepesen jellemző, 3 - nagyon jellemző, 4 - abszolút mértékben jellemző. A 

minősítéseket írja a mondatok betűjele előtt található üres helyre! 

1. Amivel úgy gondolom, hogy hozzájárulhatok egy teamhez: 
a) Azt hiszem, képes vagyok hamar észrevenni és kihasználni az új 

lehetőségeket. 

b) Jól együtt tudok dolgozni nagyon különböző emberekkel is.  

c) Az ötletalkotás egyik természetes tulajdonságom. 

d) Be tudom vonni az embereket, ha észreveszem, hogy értékes ötletük van, ami 

hozzájárul a csoport céljához. 

e) Annak a képességemnek, hogy képes vagyok végigvinni a dolgokat, nagy 

szerepe van személyes hatékonyságomban. 

f) Kész vagyok szembenézni időleges népszerűtlenséggel, ha ez a végén értékes 

eredményekhez vezet. 

g) Általában megérzem, hogy mi az, ami reális és működőképes. 

h) Képes vagyok elfogulatlanul; előítélet nélkül megvizsgálni különböző cselekvési 

lehetőségeket. 

2. Ha van valamilyen hiányosságom a team munkát illetően, akkor az lehet, 
hogy 

a) Kényelmetlenül érzem magam, ha a megbeszélés nincs jól felépítve, irányítva, 

és általában jól vezetve. 

b) Hajlamos vagyok a túlzott nagylelkűségre azokkal; akik megalapozott 

álláspontja nem kapott kellő teret. 

c) Hajlamos vagyok a sok beszédre, mihelyt a csoport új gondolatokra tér rá. 

d) Tárgyilagosságom megnehezíti, hogy készségesen és lelkesedve csatlakozzam 

kollégáimhoz. 

e) Néha erélyesnek és tekintélyelvűnek látnak, amikor szükség van valaminek a 

végrehajtatására. 
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f) Nehéznek találom a felülről való irányítást, talán, mert túlságosan is ügyelek a 

csoportlégkörre. 

g) Hajlamos vagyok annyira elmerülni saját ötleteimben, hogy közben elveszítem 

a történések fonalát. 

h) Kollégáim hajlamosak engem olyannak látni, mint aki fölöslegesen aggódik a 

részleteken és amiatt, hogy a dolgok balul üthetnek ki. 

3. Amikor részt veszek valamilyen projektben más emberekkel: 

a) Képes vagyok befolyásolni másokat anélkül, hogy kényszeríteném őket. 

b) Éberségem megóv figyelmetlen hibák és mulasztások elkövetésétől. 

c) Kész vagyok noszogatni a többieket azért, hogy a megbeszéléseken ne 

vesszen kárba az idő, illetve, hogy ne térjünk el a tárgytól. 

d) Számíthatnak rá, hogy valami eredetivel járulok hozzá. 

e) Mindig kész vagyok támogatni egy közös érdeket szolgáló jó javaslatot.  

f) Szeretek a legújabb gondolatokkal és fejleményekkel foglalkozni. 

g) Úgy gondolom, hogy józan ítélőképességem sokat segít a jó döntések 

meghozatalában. 

h) Lehet rám számítani abban, hogy utánanézek, minden fontos feladat meg van-e 

szervezve. 

4. Jellemző hozzáállásom a csoportmunkához olyan, hogy  

a) Érdekel, hogy a kollégáimat jobban megismerjem. 

b) Tétovázás nélkül vitatom mások álláspontját, illetve kitartok kisebbségi 

véleményem mellett. 

c) Általában találok érveket egy gyenge állítás megcáfolására. 

d) Azt hiszem, van érzékem hozzá, hogy a dolgokat működésbe hozzam, ha egy 

tervet meg kell valósítani. 

e) Hajlamos vagyok mellőzni a kézenfekvőt, és valami váratlannal előállni. 

f) Tökéletességre való törekvést viszek minden munkába, amit elvállalok.  

g) Kész vagyok csoporton kívüli kapcsolatok felhasználására. 
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h) Bár minden álláspont érdekel, nem tétovázok elhatározásra jutni, ha egy 

döntést meg kell hozni. 

5. Megelégedéssel tölt el a munka, mert: 

a) Élvezem elemezni a helyzeteket és mérlegelni az összes lehetőséget.  

b) Érdekel a problémák gyakorlati megoldásának megtalálása. 

c) Szeretem érezni, hogy jó munkakapcsolatokat segítek létrejönni.  

d) Erős befolyást tudok gyakorolni a döntésekre. 

e) Olyan emberekkel találkozhatok, akiknek új javaslataik lehetnek. 

f) El tudóm érni az emberek egyetértését a szükséges teendőket illetően. 

g) Ott érzem magam elememben, ahol teljes figyelmemet egyetlen feladatnak 

szentelhetem. 

h) Szeretek olyan területet találni, amely meglódítja a fantáziámat 

6. Ha hirtelen nehéz feladatot kapok adott határidővel és ismeretlen emberekkel 

a) Kedvem volna elvonulni egy sarokba, hogy kigondoljam a kivezető utat a 

zsákutcából, mielőtt véleményt nyilvánítanék. 

b) Kész lennék együtt dolgozni azzal, aki a legpozitívabb hozzáállást mutatna. 

c) Módot találnék a feladat méretének csökkentésére annak meghatározásával, 

hogy mások mivel tudnak legjobban hozzájárulni a megoldáshoz. 

d) Eredendő sürgősség iránti érzékem hozzásegítene, hogy ne csússzunk a 

határidővel. 

e) Azt hiszem, nyugodt maradnék, és megőrizném képességemet a józan 

gondolkodásra. 

f) Kitartanék a cél mellett a nyomás ellenére is. 

g) Kész lennék átvenni a vezetést, ha úgy látnám, hogy a csoport nem halad. 

h) Vitát kezdeményeznék új gondolatok serkentésére és a dolgok mozgásba 

lendítésére. 

7. Problémát okoz számomra, ha csoportban dolgozom: 
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a) Hajlamos vagyok kimutatni türelmetlenségemet azokkal szemben, akik 

akadályozzák az előrehaladást. 

b) Kritizálhatnak amiatt, hogy túlságosan elemző és nem elég intuitív vagyok. 

c) Törekvésem a munka kifogástalan elvégzésére akadályozhatja a haladást. 

d) Elég könnyen ráunok a dolgokra, és azt várom, hogy néhány lelkesítő 

csoporttag felvillanyozzon. 

e) Nehéznek találom, hogy hozzákezdjek valamihez, ha a célok nem világosak. 

f) Néha gyenge vagyok a bennem fölmerült komplex gondolatok 

elmagyarázásában és tisztázásában. 

g) Tudatában vagyok; hogy másoktól olyasmit követelek, amit én nem tudnék 

megcsinálni. 

h) Tétovázok álláspontom keresztülvitelében, ha igazi ellenzékkel kerülök szembe. 

ÉRTÉKELŐ TÁBLÁZAT 

Az adott mondathoz tartozó, Ön által adott értéket írja be a táblázatba! 
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1. D C F G A B H E 

2. B G E A C F D H 

3. A D C H F E G B 

4. H E B D G A C F 

5. F H D B E C A G 

6. C A G F H B E D 

7. G F A E D H B C 

Összesen         
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F6. HAJÓTÖRÉS 
(TÚLÉLÉSI GYAKORLAT) 

Kérem, próbálja beleélni magát az alább leírt helyzetbe. 

Mindenképpen indokolja meg gondolatban az egyes választásait, mert erre a 

későbbiek során szüksége lehet. Ne felejtse el, ha rosszul választ, Ön is, és a 

későbbiek során társai is nehéz helyzetbe kerülhetnek. nem utolsósorban: ennek a 

gyakorlatnak csak akkor van értelme, ha Ön is komolyan veszi. 

Képzelje el, hogy Ön egy magántulajdonban levő yachton utazik a Csendes Óceán 

déli részén. Ismeretlen eredetű tűz következtében a yacht és tartalmának nagy része 

elpusztult. A hajó most lassan süllyed. helyzetük az óceánon nem meghatározott, 

részben mert lényeges, a navigáláshoz szükséges eszközök semmisültek meg, 

részben pedig mert Önt és a legénységet túlzottan lekötötte a tűz lokalizálásának 

feladata. Az egyetlen dolog, amit képesek megsaccolni az annyi, hogy kb. 1000 

mérföldre vannak dél-délnyugatra a legközelebbi szárazföldtől. 

UTASÍTÁSOK: 

A következőkben 15 olyan cikk áll felsorolva, melyek a tűz után is épek és 

sértetlenek maradtak. E cikkeken kívül van még egy használható felfújható 

gumicsónak evezőkkel együtt, elég nagy ahhoz, hogy Önt és életben maradt társait, 

valamint az épen maradt tárgyakat elbírja. A túlélők zsebeiben talált dolgok a 

következők: 

egy doboz cigaretta (Rothmans Royals extra quality) 

néhány doboz gyufa (Safety Matches) 

8 db 1 Dolláros bankjegy 

Az Ön feladata az, hogy RANGSOROLJA a túloldalon felsorolt 15 tárgyat abból a 

szempontból, hogy azok mennyire fontosak az Ön túlélése, megmenekülése 

szempontjából. EGYES számmal jelölje a legfontosabb tárgyat, kettessel a második 

legfontosabbat, és így tovább. A számozásban jusson el TIZENÖTIG, a legkevésbé 

fontos tárgyig. A felsorolt tárgyak előtt kijelöltük a sorszám helyét. 

ERRE A MUNKÁRA 10 PERCE VAN! 
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Sextáns       

Borotválkozó tükör       

Ivóvíz ballonban       

Szúnyogháló       

Mentőmellény       

Térkép       

Gázolaj kannában       

Kisrádió       

Cápariasztó       

PVC fólia       

Rum       

Műanyag kötél       

Csokoládé       

Horgászfelszerelés       

Konzerv ládában       
 

   
Egyéni 

eredmény 
Csoport 

eredmény 
Eredmény 

eltérés 
 

 
A csoport egyéni 

eredményeinek átlaga 
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