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I RÉSZ. MENEDZSMENT ALAPJAI. 

 

1. FEJEZET. MENEDZSMENT ÉS MENEDZSMENT ELMÉLET 

 

A gazdasági szervezetek az évezred elsı évtizedében új kihívásokkal szembesülnek. A 

globalizálódott világgazdaság korszakát éljük, kis túlzással egyetlen, a világot átfogó piac a 

küzdıtér. A fıbb szereplık ezen a piacon az észak-amerikai arany háromszög (USA, Kanada, 

Mexikó), a kelet- ázsiai térség fejlett és fejlıdı gazdaságai (Japán, Korea, Tajvan, Hong Kong és 

Szingapúr) és az Európai Unió országai. Ezek mellett egyre jelentısebb teret nyernek olyan 

ázsiai országok, mint Tájföld, India, Kína is. Magyarország az Európai Unióhoz történı 

csatlakozása révén új esélyekhez juthat. A legnagyobb kihívás a menedzsment számára ebben az 

évtizedben a globális versenyképesség kiépítése és fenntartása lesz. 

A második legjelentısebb kihívás abból fakad, hogy beléptünk az információs forradalom 

második fázisába. Az elsı fázist az elektronikus adatfeldolgozás jellemezte, a második fázis az 

automatizált döntés-elıkészítés és a telekommunikáció révén jelent új minıséget. A 

döntéstámogató és szakértıi rendszerek, az e-mail, az Internet és intranet rohamosan terjedı 

felhasználása információs és kommunikációs minták megváltoztatását kényszeríti ki, és ezzel új 

feladatok elé állítja a menedzsereket is. 

A harmadik — a szervezetek életét, így a menedzsmentet érintı — legjelentısebb 

követelmény a termékek és szolgáltatások kiváló minıségének biztosítása és folyamatos 

fejlesztése. A termékek és szolgáltatások ára, vonzó kialakítása, a mőszaki innováció továbbra is 

fontos tényezı a fogyasztók szempontjából, mégis a világpiaci versenyképesség 

kulcstényezıjévé a minıség vált. A szervezetek számára világszerte megoldandó feladatot jelent 

az emberi erıforrások olyan irányítása, melynek révén minıségi termékeket és fıként 

szolgáltatásokat nyújtanak egymásnak (belsı vevık) és ügyfeleiknek (külsı vevık). 

Hogyan tud a menedzsment megfelelni ezeknek a kihívásoknak? Természetesen úgy, 

hogy fejleszti mindhárom, a munkájában döntı szerepet játszó készségét, a szakmai, a 

koncepcionális és a humán eszköztárát. A szakmai ismeretek fejlesztése, a koncepcióalkotás 

képességének és eszköztárának elsajátítása a könnyebben megoldható feladat, legnagyobb 

nehézséget az emberek magatartásának, beállítódásának befolyásolása, megváltoztatása jelenti. 

Véglegesen el kell szakadni attól a hagyományos menedzsment felfogástól, amely az 

ember szervezeti szerepét alulértékelte. Ennek egyik oka az volt, hogy a természettudományok 

rohamos fejlıdésének korszakában még nem álltak rendelkezésre tudományos eszközök az 

emberi viselkedés vizsgálatához. Az okok közé sorolható a valóságban nem létezı "gazdasági 
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ember modell" feltételezése, és a korszak azon hatása, hogy az alkalmazottak nagy része 

"figyelemre nem érdemes", igénytelen, mőveletlen, képzetlen, egyszerő kétkezi munkás volt. 

Mindezek következtében az ember, mint szervezeti tényezı, nem tartozott a lényegesek 

közé, szerepe csak a racionális vezetıi elképzelések feltétel nélküli megvalósítására 

korlátozódott. Ez a menedzsment felfogás az alkalmazottakat lustának, döntésképtelennek 

gondolta, a motiváció forrását csak az anyagi javadalmazásban látta, és meg volt gyızıdve arról, 

hogy az elégedett alkalmazott jelentıs teljesítményeket produkál. 

Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy ez a túlságosan leegyszerősített közelítés nem 

nyújt sikeres eszközöket a menedzsment egyre komplexebbé váló feladatainak megoldásához. 

Az emberek munkahelyen tanúsított magatartása sokkal bonyolultabb és szerteágazóbb, mint azt 

ez az irányzat feltételezte. 

Szervezetnek nevezünk - legtágabb értelmezésben — bármely, emberek közös 

tevékenysége révén kialakult társadalmi formációt. A több ember együttmőködésére, így a 

szervezet létrejöttére azért van szükség, mert a kitőzött cél megvalósítása, vagy a feladat 

elvégzése meghaladja az egyén lehetıségeit, kapacitását. Ebben az értelemben szervezet a 

BAYER gyógyszergyár és a középiskolai színjátszó kör is. 

Minden szervezet legfontosabb jellemzıje azon túl, hogy több emberbıl áll, az, hogy 

rendelkezik valamilyen céllal. A szervezet a rendelkezésre álló eszközeit, embereit a cél elérése 

érdekében mozgósítja. A legtöbb szervezet törekszik arra is, hogy hosszabb idın keresztül 

fennmaradjon, többnyire az alapítók kiválása után is. A közepes és nagy szervezetek általában 

tovább élnek, mint a legtöbb ember. 

A szervezeteknek hatékonyan kell mőködniük, ez pedig magával hozza legalább az 

irányítás (controlling) szükségességét, amelyben vizsgáljuk, hogy a célelérés és a fennmaradás 

biztosítható-e. Az ellenırzésbıl visszacsatolás lesz, információit a következı idıszak tervezése 

során felhasználjuk, de nem csak azt, hogy mit értünk el, hanem azt is, hogy hogyan és mivel. Az 

irányítás kiterjed a szervezetben dolgozó emberek hatékonyságát érintı kérdésekre is, ezek a 

dolgok képezik a szervezeti viselkedés magját. 

Egy üzleti iskola keretein belül a szervezeteknek azon szőkebb csoportját vizsgáljuk, 

amelyben az emberek elsısorban gazdasági célok elérése érdekében tevékenykednek. Ezekben a 

szervezetekben általában elkülönül a végrehajtó és az irányító munka, az alkalmazottak és 

menedzserek szerepe. 

A menedzsment fogalma 

A menedzsment egy olyan társadalmilag elkülönült funkció, amely egy szervezet 

emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének, azokról való 
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döntéseknek, szervezésének, vezetésének és irányításának folyamata, a szervezet céljai 

eredményes és hatékony megvalósítása érdekében. 

A menedzsment funkciói: 

• Tervezés; 

• Szervezés; 

• Irányítás; 

• Vezetés. 

Ez lényegében egy folyamatot képez, amelyet a következı ábrával is 

szemléltethetünk.

 

1.1. ábra A menedzsment funkciói 

A folyamat a tervezéssel kezdıdik, melyet a szervezés, majd az irányítás követ. Az egész 

folyamatot összefogja a vezetés. Az egyes funkciók között a fenti leegyszerősített 

folyamatszemlélető ábrán nehezen szemléltethetı kölcsönhatások állnak fenn. Az egyes funkciók 

részletesebb tartalma röviden a következı. 

Tervezés: az a menedzsmentfunkció, amely a szervezet jövıbeli mőködésére vonatkozó 

célokat határozza meg, és dönt a szükséges tevékenységekrıl és erıforrásokról, azaz arról, hogy 

kinek, mit, mikorra, milyen eszközök felhasználásával és sorrendben kell megtennie. A tervezés 

további logikailag egymást követı tevékenységekre bontható: 

• Elırejelzés: annak elırevetítése, hogy bizonyos idı múlva mi fog bekövetkezni. 

• Vállalati politikák kialakítása: általános útmutató megalkotása a döntéshozatalhoz és 

az egyéni tevékenységekhez. 

• Célkitőzés: egy megadott idıre elérendı cél. 

• Program kidolgozása: a meghatározott stratégia és a cél elérése érdekében végzendı 

fı tevékenységek meghatározása. 

• Ütemterv kidolgozása: olyan terv létrehozása, amely megadja, hogy az egyén vagy 

csoport tevékenységeit mikor kell elkezdeni, vagy befejezni a cél elérése érdekében. 

• Költségvetés kidolgozása: a cél eléréséhez szükséges kiadások megtervezése. 

Vezetés 

Tervezés Szervezés Irányítás 
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• Eljárások kidolgozása: a vállalati politika végrehajtása során alkalmazott részletes 

lépések, módszerek meghatározása. 

Szervezés: az a menedzsment funkció, amely az elvégzendı feladatok és az azokat 

elvégzı emberek csoportosítását, elrendezését és összekapcsolását jelenti, annak érdekében, 

hogy az érintettek a legeredményesebben tudják elvégezni a munkát. Ez a tevékenység is további 

részekre bontható: 

• Munkakörök kialakítása: feladatok elosztása, a felelısség és a hatáskör átruházása a 

beosztottakra úgy, hogy azok a képességeiket maximálisan kifejthessék. 

• Erıforrások biztosítása: a feladat elvégzéséhez szükséges eszközöknek, 

berendezéseknek, anyagoknak, információknak stb. a megfelelı idıben, a megfelelı formában, a 

megfelelı helyen való rendelkezésre állásának biztosítása. 

• Kapcsolatok létrehozása: az emberek közötti együttmőködéshez szükséges 

feltételek megteremtése. 

• Szervezeti felépítés kialakítása: az elvégzendı feladatok tartalom és fontosság 

szerinti csoportosítása, azaz egységek és azok kapcsolatainak létrehozása annak érdekében, hogy 

a munkafolyamatokat minimális konfliktussal lehessen végrehajtani. 

Irányítás: az a menedzsment funkció, amely a beosztottak tevékenységének ellenırzését, 

a szervezeti célok megvalósítását, és az esetleg szükséges korrekciók végrehajtását jelenti. Az 

irányítás a következı résztevékenységeket foglalja magában: 

• Követelmények megfogalmazása: az egyén vagy csoport elfogadható 

teljesítményszintjének meghatározása. 

• Mérés: formális és informális módszerek alkalmazása annak kiderítése érdekében, 

hogy a folyamat milyen mértékben közelíti a célokat. 

• Értékelés: a tervezett teljesítménytıl való eltérés vizsgálata, lényeges eltérések esetén 

az okok és a lehetséges korrekciós lépések meghatározása. 

• Beavatkozás: egy kedvezıtlen folyamat módosítása, illetve egy váratlan kedvezı 

folyamat kihasználása. 

Vezetés: az a menedzsment funkció, amely a szervezet tagjai viselkedésének tudatos 

befolyásolását jelenti annak érdekében, hogy azok a meghatározott célok elérése érdekében 

tevékenykedjenek. Ilyen módon a vezetés közvetlenül a szervezetben levı emberekre 

összpontosít azok motivációjának kialakításán és fenntartásán keresztül. A vezetés a következı 

résztevékenységek összessége: 

• Munkaerı biztosítás: gondoskodás arról, hogy minden helyre megfelelıen képzett 

személy kerüljön. 
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• Képzés: az egyének és csoportok felkészítése arra, hogy munkájukat a változó 

követelmények mellett, fokozott eredményességgel tudják elvégezni. 

• Felügyelet: a beosztottaknak folyamatosan utasítást, útmutatást kell adni, hogy eleget 

tudjanak tenni kötelességeiknek. 

• Döntéshozatal: ítélet, döntés egy cselekvéssorozat megtételérıl. 

• Motiváció: a beosztottak munkára ösztönzése, igényeik figyelembevételével. 

• Tanácsadás: személyes megbeszélések a beosztottakkal arról, hogyan tudnák jobban 

végezni a munkájukat, hogyan lehetne megoldani a személyes problémáikat. A tanácsadás segít 

az emberek ambícióinak megismerésében is. 

• Kommunikáció: eszmecsere a beosztottakkal, munkatársakkal, felettesekkel és más 

környezeti kapcsolatokkal. 

A menedzsment, a vezetés és az irányítás tehát nem szinonimák, bármennyire is 

összekeverik ma még Magyarországon ezeket a fogalmakat. Ha valakit vezetınek nevezünk, 

akkor ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy beosztottjai vannak, akik fölött hatalmat gyakorol. A vezetı 

lehet informális is, aki informális hatalomforrások (pl. szaktudás, tekintély) alapján mások 

tevékenységét, magatartását befolyásolja. A menedzser ennél jóval többet tesz: a vezetés mellett 

tervez, szervez és irányít is. Ha tehát valakit menedzsernek nevezünk, akkor tevékenységének 

egészét hangsúlyozzuk, nem csupán azt a részét, amely közvetlenül beosztottjai viselkedését 

befolyásolja. 

Henry Mintzberg csoportosítása szerint a jellemzı vezetıi szerepek a következık: 

• Interperszonális szerepek 

Képviselı (Figurehead): a menedzser a szervezetben a formális hatalom birtokosa, s így a 

menedzseri beosztás számos kötelezettséggel jár együtt, pl. ünnepségeken vesz részt, 

dokumentumokat ír alá, látogatókat fogad stb. 

Vezetı (Leadership role): a legszélesebben értelmezhetı menedzseri szerep a vezetés, 

amely kifejezi a menedzserek és a beosztottak közötti viszonyt, magába foglalja az emberek 

motiválását és a munkakörnyezet javítására vonatkozó törekvéseket. Az ezzel kapcsolatos 

tevékenységek áthatják az egész menedzseri munkát, erre a beosztottak valamilyen módon 

reagálnak, így jelentısen visszahatnak a menedzser munkájára. 

Kapcsolattartó (Liason): a menedzsereknek széles kapcsolatrendszert kell kialakítaniuk, 

és mindezt azért teszik, hogy szervezeti egységük részére információkat tudjanak szerezni. 

Ugyanakkor a menedzser beosztásánál fogva kapcsolatban van a szervezet tagjaival, információt 

és szolgáltatásokat nyújt, s viszonzásul ı is ugyanezt kapja másoktól. 

• Információs szerepek 
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Információgyőjtı (Monitor): a menedzser csomópontként funkcionálnak a szervezet mind 

belsı, mind külsı információáramlásában, ugyanakkor általános információhordozó is, hiszen a 

teljes szervezetrıl többet tud, mint bármelyik csoporttag. Így a menedzseri szerep egyfajta 

információgyőjtı, megfigyelı szerep. 

Információ- elosztó (Dissimilator): a menedzsernek az információk nagy részét 

továbbítania kell a beosztottjai felé, ezek egy része tényeket, más része értékeléseket tartalmaz. 

Szóvivı (Spokesperson): ebben a szerepben a menedzser feladata az információ 

továbbítása a kívülállók felé, tájékoztatja a felettes szerveket és más érdekelteket a szervezet 

teljesítményérıl, üzletpolitikájáról és terveirıl. 

• Döntési szerepek 

Kezdeményezı, vállalkozó (Entrepreneur): a szervezetben végrehajtandó változtatások 

nagy részét a menedzser kezdeményezi és dolgozza ki. İ kutatja fel a lehetıségeket és tárja fel a 

potenciális problémákat, melyek arra késztetik, hogy kezdeményezzen. Ilyen szituáció lehet pl. 

egy új termék bevezetése a piacra, egy részleg megerısítése, új berendezések vásárlása, a 

szervezeti felépítés átszervezése. 

Zavarelhárító (Disturbance handler): ebben a szerepben korrekciókat kell végrehajtania, a 

menedzsernek az a feladata, hogy a zavart okozó helyzetekben a zavarokat felvállalja, kezelje. 

Erıforrás-elosztó (Resource allocator): az erıforrások elhelyezésével, átcsoportosításával 

a menedzser döntıen befolyásolja a stratégiakészítı rendszert. Azáltal, hogy eldönti, hogy ki mit 

kap, és ki mit fog csinálni, az egész mőködési folyamatot irányítja. 

Tárgyaló (Negiotiator): a menedzser a tárgyalások résztvevıje. Olyan csoportokkal 

tárgyalnak, amelyek munkájuk normáit meghatározzák és amelyek segítik ıket a munkájukban. 

A menedzsment három szintjét különböztetjük meg: 

• Felsıszintő menedzsment (stratégiai szint, az egész rendszer —elsısorban jövıbeni 

— mőködését határozza meg) 

• Középszintő menedzsment (a részrendszerek, folyamatok, egységek irányítása) 

• Alsó szintő menedzsment (a mőködés operatív irányítása) 

Technikai készség a szervezet munkájában alkalmazott módszerekkel, folyamatokkal, 

eljárásokkal, fizikai objektumokkal kapcsolatos szaktudás, az adott (mőszaki, informatikai, 

számviteli stb.) szakterületen való jártasság. 

Humán készség az emberekkel és csoportokkal való együttmőködés, a csapatmunka, a 

kommunikáció, az emberek beállítottságának és érdekeinek érzékelése és megértése, valamint az 

emberek számára biztonságot nyújtó és véleményük kifejezését lehetıvé tevı környezet 

megteremtésének képessége. 
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Konceptuális készség: a szervezetrıl alkotott átfogó kép átlátásának, a szituáció 

szignifikáns elemei felismerésének, az elemek közötti összefüggések (pl. a szervezet egyes 

funkcionális részterületeinek együttmőködése, a szervezet és a környezet viszonya, a szervezet 

egyik részében lezajló változásnak a szervezet más részeire gyakorolt hatása) megértésének 

képessége. 

A menedzseri alkalmasság fenti három tényezıje közül a technikai készség a tervezés — 

szervezés — irányítás hármasának elvégzéséhez szükséges. A humán készség teljes egészében a 

vezetéshez kell, míg a konceptuális készségre mind a négy menedzsment funkció gyakorlásához 

szükség van. A menedzsment különbözı szintjein más a menedzseri funkciók és a képességek 

súlypontja. 

 

2. FEJEZET. A MENEDZSMENT ELMÉLET FEJL İDÉSE. 

 

Három alapvetı irányzatbontakozott ki a történelem folyamán: 

• A klasszikus, 

• A magatartástudományi, és a 

• Menedzsmenttudományi irányzat. Integrálásra törekvı irányzatok: 

• A rendszertani, és a 

• A szituációelméleti iskola. 

A menedzsment tevékenységei nagyon sokrétőek, ezért számos szempont szerint 

csoportosíthatók. A tevékenységeket a továbbiakban három fı csoportba sorolva vizsgáljuk: 

• A munkavégzés és a szervezetek menedzsmentje 

• Emberek menedzsmentje 

• A mőködés és a termelés menedzsmentje. 

A klasszikus irányzat 

Az 1900-as évek elején keletkezett irányzat két alapvetı iskolát foglal magában: 

A tudományos menedzsment (Scientific Management) iskolát: elsısorban a 

munkavégzés hatékonyságának növelésére koncentrál. Arra a feltételezésre épül, hogy a 

leghatékonyabb munkavégzés alapja a munkafolyamatok megfigyelése, mérési eljárások 

alkalmazása, adatok elemzése. 

A klasszikus szervezéselmélet iskoláját: az iskola képviselıi (akik elsısorban gyakorló 

menedzserek 

voltak) úgy vélték, hogy a szervezeteket sikeresen lehet mőködtetni termelékenység és 

hatékonyság növelı elvek gyakorlata révén. 

Tudományos menedzsment (Scientific Management)  
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A)  Munkafolyamatok menedzsmentje 

A menedzsment fejlıdése a századforduló idıszakában gyorsult fel és innen datálható, 

mint önálló diszciplína. 

A munkafolyamatok menedzsmentjének elvei: 

• A munkavégzés minden elemére tudományosan megalapozott módszereket kell 

kidolgozni. 

• Megfelelı kiválasztási módszerekkel kell a legalkalmasabb munkást felvenni, majd 

fejleszteni és tanítani. 

• A dolgozókkal együttmőködve el kell érni, hogy a tudományosan megalapozott 

módszereket alkalmazzák. 

• A munkát és a felelısséget egyaránt meg kell osztani a munkások és a menedzserek 

között. 

Frederick Taylor (a tudományos menedzsment „atyja") más tudományágak 

ismeretanyagát szisztematikusan alkalmazva 

• A munkaszervezésben, 

• A termelés szervezésében és irányításában, 

• A racionalizálásban, 

• A funkciók szervezeti elkülönítésében, 

• Az idıtanulmányok kialakításában, 

• A bérezési és ösztönzési rendszerek kidolgozásában 

elvileg alátámasztott, az ipari gyakorlatban azonnal alkalmazható megoldásokat dolgozott 

ki és vezetett be. Taylor alapvetıen a fizikai munka megszervezését és irányítását igyekezett 

tudományos alapokra helyezni. Fıbb alapelvei: 

• A szellemi és a fizikai munkát szét kell választani, a fizikai munkás csak az elıírt 

feladatok végrehajtója legyen. A munkás nem több, mint a gép tartozéka, eszköz a 

végrehajtásban. 

• A feladatra a megfelelı munkásokat pályaalkalmassági vizsgálattal kell kiválasztani, 

és a legracionálisabb munkavégzésre kell ıket betanítani. Ezen racionális munkavégzést 

fiziológiai kísérletek, elemzések alapján, az emberi kifáradást alapul véve kell elıírni. 

• A teljesítményt egyénileg kell elıírni, ezek teljesítésétıl függ a munkások 

differenciált bére. Mindenféle csoportmunka eltörlendı, mivel a munkások sokkal kevésbé 

hatékonyak csoportok tagjaiként, mintha egyéni ambícióikat tápláljuk, ösztönözzük. 

• Fontos az egységesítés, a szabványosítás. Egységesítik a szerszámokat, a 

készülékeket, a munka elıírásokat. A gyártást mőszakilag tervezni kell, ezt írásba szükséges 

foglalni, így alakul ki a technológia és a technológus munkaköre. 
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• Sem a munkások, sem a mővezetık felkészültsége és tapasztalata nem elegendı, 

hogy a termelés elıkészítésével, koordinációjával és ellenırzésével kapcsolatos feladatokat az 

elvárt tudományos szintő megalapozottsággal ellássák. Munkairodákat szükséges létrehozni, 

amelyekben a következı funkcionális vezetık dolgoznak: a programozó, a technológus, a 

munkanormás, a fegyelmi ügyek felelıse. 

A Midvale Steel Company menedzsereként tudományosan megalapozott módszereket és 

standardokat dolgozott ki a mindennapi munka végzés menetére vonatkozóan. 

B) A munkafolyamatok egyszerősítése 

Taylor követıi, Frank és Lillian Gilbrecht folytatták a munkatanulmányozási 

módszereket és továbbfejlesztették a mozdulatelemzzést. A kımővesek munkájában 200 %-os 

teljesítmény javulást értek el a folyamatok egyszerősítésével, a felesleges mozdulatok 

kiküszöbölésével, a mozdulatok újszerő kombinációjával. 

A taylori munkaszervezési elvet Ford ültette át a legteljesebb mértékben a gyakorlatba. 

Tevékenységének világszerte ismertté vált eredménye a futószalagszerő gyártás. A 

termelésszervezésben 1909-tól valósította meg a futószalagos gyártást. 

• A futószalag sebességének meghatározása feleslegessé tette az addigi 

teljesítménybérezést, és így Ford a szalag mellet dolgozóknak idıbért (óra-, ill. napibért) fizetett. 

• A korábban elterjedt rendkívül hosszú munkanapok helyett napi 8 órás munkát írt elı. 

• A futószalagok szervezése során alkalmazta Taylor munkaszervezési módszereit a 

szerelési mőveletek racionalizálására. 

• Új elveket érvényesített a futószalag szervezésében. A hagyományos, azaz 

mőhelyrendszerő termelésben a munkadarabot viszik a gépekhez. Ford fordítva gondolkodott: a 

gépeket vitte a munkadarabokhoz a futószalag mellé, azaz a szalagszerő munkának megfelelıen 

helyezte el a berendezéseket. 

• A hagyományos üzemben az „elhozatal" anyagmozgatási rendszere dominál: a 

munkás megy a munkadarab után. A futószalag esetében ez nem alkalmazható, ezért Ford 

általánosan bevezette az „odavitel" rendszerét. 

1906-ban kifejleszti a tömeggyártásra szánt T-modellt. A gépkocsikhoz sokféle anyag és 

alkatrész szükséges. Ford arra törekedett, hogy a konstrukciós munkán keresztül szőkítse az 

anyag- és alkatrészválasztékot, vagyis kevesebb fajta anyaggal és alkatrésszel kelljen dolgozni. 

Ford felismerte az idıtényezı fontosságát, hiszen a futószalag bevezetése az átfutási idı 

radikális csökkentését is szolgálta. Pontos kooperációs beszállítást és alkatrészgyártási 

határidıket írt elı. Ezzel lehetıvé vált a termelési készletek számottevı csökkentése és alacsony 

szinten tartása. 
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A klasszikus irányzat képviselıi között ı volt az elsı, aki a nagyüzemi termelés 

szervezésének kérdéseivel foglalkozott. 

C) Tervezési módszerek 

Henry Gantt mérnök, Taylor közeli munkatársa, kialakított egy ábrázolási és tervezési 

technikát, a Gantt diagramot, amely szemléletesen mutatja meg a tervezett munkafolyamatok és 

az egyes lépések elvégzéséhez szükséges idık közötti összefüggést. Ez a technika mindmáig 

használatos a tevékenységek tervezésében és ellenırzésében. 

D)  A hatékonyság elvei 

Harrington Emerson az erıforrások hatékony felhasználására vonatkozó elveket 

fogalmazott meg. A menedzserek tevékenységében ajánlatos: 

• a tudományos, objektív és tényszerő elemzések használata, 

• célok megfogalmazása, 

• a részek és az egész összhangjának figyelemmel kísérése, 

• standardizált módszerek és eljárások használata, 

• a sikeres feladatmegoldáshoz jutalmak társítása. 

E) A menedzsment általános funkcióinak meghatározása 

Tervezés Szervezés,        Irányítás, Vezetés. 

Szervezetek menedzsmentje (klasszikus szervezetelmélet) 

A) Henri Fayol- féle szervezési alapelvek „ a józan ész és a helyes munkarend" 

szellemében 

A tayloristákkal ellentétben nem a termelés, ill. a végrehajtó munka megszervezésével 

foglalkozott, hanem a vállalatok vezetésével, elsısorban a vállalati felsı szintő vezetés 

kérdéseivel. Egyetértett Taylorral abban, hogy a vezetés területén szükséges a specialista vezetık 

alkalmazása, de nem fogadta el az egyszemélyi vezetés elvének tagadását. Az egyszemélyi 

vezetés elve Fayol szerint: egy meghatározott cselekvésre a beosztott csak egyetlen vezetıtıl 

kaphat utasításokat. Ha ezt megsértik, csorbát szenved a vezetıi tekintély, megbomlik a 

fegyelem és a rend, meginog a szervezeti stabilitás. Úgy véli, hogy a funkcionális vezetıkbıl, 

azok szakértıibıl álló törzskarnak az egyszemélyi vezetı munkáját kell támogatnia. 

Szerinte a következı tevékenységi körök találhatóak meg minden vállalatnál: 

• mőszaki tevékenységek (termelés, megmunkálás, feldolgozás), 

• kereskedelemi tevékenységek (beszerzés, értékesítés), 

• pénzügyi tevékenységek, 

• biztonsági tevékenységek (javak és személyek védelme), 

• számviteli tevékenységek, 

• vezetési tevékenységek. 
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A vezetést úgy helyezi el a vállalati funkciók között, hogy megállapítja: az elsı öt 

funkciók egyikének sem feladata, hogy meghatározza a vállalat átfogó cselekvési tervét, 

kialakítsa a vállalat társadalmi szervezetét, koordinálja és összehangolja erıfeszítéseit. A 

vezetési funkció nála tehát világosan elkülönül a többi öt, lényeges vállalati tevékenységtıl 

Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vezetési funkció gyakorlása megoszlik a vállalat felsı és alsó 

szintjei között. A vállalat legfelsı vezetıje mind a hat funkció ellátást biztosítja, ezt nevezi Fayol 

a szervezet kormányzásának. 

Fayol szerint vezetni annyit jelent, mint tervezni, szervezni, közvetlenül irányítani, 

koordinálni, ellenırizni. A vezetés összetevıi: 

• tervezés: a jövı kutatása és a cselekvés részletes programtervének meghatározása, 

• szervezés: a vállalat szervezetének kialakítása, 

• közvetlen irányítás: a feladatok végrehajtása rendelkezésekkel, utasításokkal, 

• koordinálás: a munkák és az erıfeszítések összefogása és összehangolása, 

• ellenırzés: a kiadott szabályok és utasítások betartásának felügyelete. 

Fayol hierarchiáról vallott nézetei fontosak. Véleménye szerint a hierarchia a vezetık 

láncolata, a legfelsı vezetıtıl a legalsó szintig terjedıen, és a hierarchikus út betartását az 

egyszemélyi vezetés elve indokolja. Felismerte ugyanakkor, hogy a szolgálati út betartása nem 

mindig célravezetı, hiszen a nagyvállalatoknál esetenként igen hosszú az utasítások, közlések 

áramlásának útja. Abban látta a feladatot, hogy összebékítse a hierarchikus út elvét a gyors 

cselekvés követelményével. A problémát úgy oldotta meg, hogy egy híd alkalmazását javasolta a 

szolgálati út rövidre zárása érdekében. A hierarchia elve ugyanis megırizhetı Fayol szerint, ha 

az azonos szinten levı vezetık felhatalmazzák a nekik alárendelt részlegek vezetıit, ill. 

beosztottait a közvetlen kapcsolatteremtésre. 

Szervezési „principiumok" (Fayol) 

• Munkamegosztás — specializáció; 

• Hatáskör — felelısség megfeleltetés; 

• Fegyelem — a megállapított szabályok betartása és betartatása; 

• Egyszemélyi vezetés —egy dolgozó csak egy menedzsertıl kapjon utasítást, és csak 

neki számoljon be; 

• Az irányítás egysége, mindenki, aki egy feladaton dolgozik egységes irányítás alatt 

dolgozzon; 

• Az egyéni érdek alárendelése az egésznek; 

• Az alkalmazottak bérezése legyen igazságos, a teljesítménnyel arányos; 

• Centralizáció, a hatásköröket a felelısségnek megfelelıen delegáljuk; 

• Egységes szolgálati út, amelyen az utasítások és a kommunikáció történik; 
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• Rend, minden munkakör tartalma és kapcsolata más munkakörökkel egyértelmően 

legyen leírva; 

• Méltányosság a szabályok kialakításában és betartatásában; 

• Stabilitás a munkaerı állományban, a lojalitás fontossága; 

• Kezdeményezések bátorítása az adott munkakör keretein belül; 

• Az érdekek harmóniájára való törekvés. 

B) James Mooney a menedzsmentet az emberek irányításának és a befolyásolásának 

mővészeteként értelmezte: 

• A szervezés olyan technika, amely az egyes feladatokat és funkciókat koordinálja az 

egész mőködése érdekében. 

• A menedzsment elsıdleges feladata a megfelelı szervezet kialakítása. 

• A szervezésnek logikus belsı törvényszerőségei vannak. 

C)  A szociológia tudományának kiemelkedı német személyisége volt Max Weber. 

Sokoldalú tudós, aki a filozófia, a politika, a jog, a lélektan, a valláselmélet területén fejtett ki 

meghatározó gondolatokat. 

A menedzsment tudomány számára elsısorban a weberi s^rve^tfelfogás bír 

jelentısséggel. Vizsgálódásai döntıen a centralizált porosz államhatalom közigazgatási 

viszonyaira irányultak, de esetenként foglalkozott a kibontakozó tıkés nagyüzem belsı 

strukturális vonásaival is. 

Szerinte a bürokratikus szervezet a társadalmi élet különbözı területein jelenik meg és 

hat igazi szervezıerıként. Azt mondja a mindenütt fellelhetı bürokráciáról, hogy a lehetı 

legjobb szervezeti forma. Ez a felfogás gyökeresen eltér a bürokrácia pejoratív értelmezésétıl. 

Arról van szó, hogy a bürokratikus szervezet biztosítja a legjobb lehetıséget a racionális, az 

ésszerő alkotó tevékenységhez. A bürokrácia alkalmas arra, hogy stabilitásban, fegyelemben, 

megbízhatóságban felülmúljon minden más szervezeti formációt. A bürokratikus szervezetek 

nélkül megoldhatatlan a tömegmérető igazgatás, általuk viszont olcsón, tehát gazdaságosan 

biztosítható a pontos és gyors ügyintézés. 

A Weber által racionálisnak tekintett „ideális szervezetet" az alábbi ismérvek 

jellemzik: 

• Munkamegosztás: a lehetı legteljesebben kialakított specializáció meghatározza a 

szervezet tagjainak feladatait és kötelességeit. A feladatokat és kötelességeket általánosan és 

személytıl függetlenül rögzítik. 

• Szabályozottság: a szervezetben végzett tevékenységek alapját különféle szabályok 

jelentik, amelyek kimerítı és megtanulható elıírásokat tartalmaznak a hatáskörre, a 

feladatteljesítésre, a szolgálati útra vonatkozóan. 
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• Hierarchia: a bürokrácia az alá- és fölérendeltség szigorúan rögzített rendszerét építi 

ki, amelyben minden hatóság felett ellenırzı és felügyeleti hatóságok vannak, s a beosztottaknak 

ugyanakkor minden szinten fellebbezési és panasztételi joguk van felfelé. 

• Aktaszerőség, írásbeliség: a bürokratikus igazgatási testület tagjai a feladatok 

egyöntető végzése érdekében írásban rögzített szabályok és instrukciók szerint, akták útján 

érintkeznek. 

• Szakmai hozzáértés: a bürokratikus szervezet tagjai szakképzett hivatalnokok, akik 

kinevezés útján kerülnek beosztásukba. A kinevezés —a kompetencia elve szerint- a megkívánt 

technikai képzettségen vagy a diploma felmutatásán alapul, egyéb szempontok nem jöhetnek 

szóba. A bürokratikus irányító apparátus élethivatásszerően végzi munkáját, azaz kizárólagosan, 

fıfoglalkozásként. Tagjai személyükben szabadok, csak a hivatali kötelezettségeknek tesznek 

eleget, rendszeres pénzbeli juttatásban részesülnek. A bürokratikus szervezettel szembeni 

lojalitást, a „testületi szellem" kialakítását szolgálja az elıléptetési rendszer, amely a hivatalban 

eltöltött szolgálati idın, vagy teljesítményen, esetleg mindkettı figyelembevételén alapul. 

• Személytelenség, tárgyilagosság a bürokratikus apparátus tagja számőzi 

tevékenységébıl a személyes érzelmeket és a részrehajló megfontolásokat. Munkáját a 

személytelenség és tárgyilagosság jellemzi. 

Ezek az irányzatok megkérdıjelezték a klasszikus elmélet egyes „antihumánus" 

alapelveit. Az emberek menedzselésére vonatkozóan két irányzat alakult ki: 

• Az emberi kapcsolatok irányzata (Human Relations Approach) 

• A magatartástudományi irányzat (Behavioral Science Approach) 

Az emberi kapcsolatok irányzata 

A gyorsan és széles körben terjedı „tudományos menedzsment" elméletek nem adtak 

magyarázatot a való élet minden problémájára. A gyáripari fejlıdés viharos ütemben változó 

feltételei között számos új megközelítés is teret kapott. Ezek közül talán a legfontosabb az, 

amely a szervezetekben tevékenykedı embert állította a vizsgálatok fókuszába, a Human 

Relations, azaz az emberi viszonyok tana. 

• Az emberi kapcsolatok irányzat képviselıi felhívták a figyelmet az egyének 

meghatározó szerepére a szervezet sikereiben vagy bukásában. 

• Elfogadták a klasszikus irányzat elveit, de javasolták az egyének magatartásbeli 

különbségeinek és a csoportok egyénekre gyakorolt hatásainak figyelembe vételét. 

• A munkavégzés társadalmi környezetére koncentráltak. 

• Az irányzat alapja: a Hawthorne-i kísérletek, melynek során megállapították a 

pszichológiai és szociológiai tényezık fontosságát a munkahelyen. 

Ellenvetéseik a klasszikus irányzattal szemben: 
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• A szervezet leszőkítése a formális szervezeti tényezıkre. 

• A racionális, természettudományos szemléletmód eluralkodása. 

• Az ember szerepének alulértékelése. 

• Az emberi viszonyok tanának kialakulása — a Hawthorne-i kísérletek 

• Az embert középpontba állító elsı vezetéselméleti irányzat kialakulása egy 

tudományos kísérletsorozathoz kötıdik. A kísérletek az ATT Western Electric Company 

Hawthorne-i üzemében folytak 1927 és 1932 között. Vezetıje Elton Mayo, a Harvard Business 

School kutatója. 

A vizsgálatok részei: 

■ Üzemi munkateljesítmény vizsgálatok, tesztek, 

■ Mélyinterjúk, 

■ Csoportbefolyások elemzése.  

A Hawthorne-i kísérlet négy fázisból állt: 

Megvilágítási kísérletek: 

A kísérleti csoport változó megvilágításban, a kontrollcsoport állandó megvilágítás 

mellett dolgozott. Ha a kísérleti csoport megvilágítási szintjén változtattak, bármilyen irányban, 

mindkét csoport teljesítménye nıtt. A kutatók következtetése: a világításnak nincs, vagy csak 

jelentéktelen hatása van a teljesítményre. 

A relészereldei kísérletek: 

Vizsgálták a munkakörülmények változtatásának hatását a termelékenységre. Az 

elszigetelt csoport esetén a munkakörülmények (hımérséklet, frissítık, stb.) változtatásai kevés 

hatást gyakoroltak a termelékenységre, a speciális csoportösztönzık javították a 

termelékenységet. 

Alkalmazottakkalfolytatott interjúk: 

Vizsgálták az alkalmazottak beállítottságát, feltételezve, hogy a humán tényezı jobban 

befolyásolja a termelékenységet, mint a munkavégzés technikai és fizikai jellemzıi. 

Megállapították, hogy a munkacsoport, mint egész, meghatározza a csoporttagokra vonatkozó 

teljesítményelvárásokat, kialakítva egy csoportnormát a „tisztességes napi munka" 

mennyiségére. 

Munkacsoportok megfigyelése: 

A telefon alállomások huzalozását végzık munkacsoportjánál végeztek megfigyeléses 

kísérleteket, feltételezve, hogy a csoportos darabbér eredményeképpen maximális teljesítményre 

fog törekedni a csapat. Megfigyelték, hogy a „csoportnormát" a csoportos darabbér nem 

befolyásolta, ugyancsak nem találtak összefüggést a teljesítmény és az intelligencia, vagy más 
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egyéni tulajdonság között. Megállapították, hogy a csoporthoz tarozás által nyújtott biztonság, és 

elfogadás sokkal meghatározóbb a teljesítményszint kialakításában, mint a fizetés. 

A kísérleteket számos kritika érte, de ráirányította a figyelmet az emberi tényezı 

szerepére a munkahelyeken. 

A többéves kutatások következtetései: 

• A növekvı teljesítmények általában nem a munkakörülmények megváltoztatására, 

hanem a társas kapcsolatokban, a motivációban és a felügyelet módjában bekövetkezett 

változtatásokra vezethetık vissza. 

• A munkateljesítmény erısen függ a munkások érzelmi beállítottságától. 

• A munkacsoportok belsı informális struktúrája és normája meghatározó fontosságú. 

• Nyilvánvaló lett, hogy a munkafeltételek és a munkaszervezet racionális kialakításán 

túl igen komoly emberi és társas tényezıi is vannak a termelés fokozásának. 

Az irányzat eredményei: 

A gazdálkodó szervezet társadalmi és technikai-gazdasági rendszer is. 

• Az egyéneket nemcsak gazdasági ösztönzıkkel, hanem különbözı társas és 

pszichológiai tényezıkkel is motiválni lehet. 

• Az informális munkacsoport szervezeti tényezı. 

• A menedzseri módszereket a pszichoszociális megfontolások bekapcsolásával 

jelentısen át kell alakítani. A Human Relations irányzatának a demokratikus vezetési stílus 

jobban megfelel, mint az autokratikus. 

• A munkások teljesítménye szorosan összefügg munkahelyi megelégedettségükkel. 

Minél nagyobb az elégedettség, annál nagyobb lesz a munkás teljesítménye. 

• Mőködıképes kommunikációs csatornák épüljenek ki a szervezet különbözı 

hierarchikus szintjei között, és ezáltal javuljon az információáramlás. A részvétel, vagyis a 

participáció segíti a szervezet vezetését. 

• A menedzsmentnek technikai és szociális képzettségre egyaránt szüksége van. 

• A szervezeti tagok nagyobb teljesítményre serkenthetıek azáltal, hogy lehetıvé teszik 

számukra bizonyos szociálpszichológiai szükségletek kielégítését. 

A magatartástudományi irányzat 

A XX. század eleje a pszichológia nagy évtizedeit hozta magával. A szervezeti életben is 

felhasználható alkalmazott pszichológiai eredmények nem sokáig várattak magukra. A 30-as, 40-

es években látványos eredmények születtek az emberi viselkedés megértése, a csoportdinamika 

és a szervezeti személyközi viszonyok leírása területén. 

A szociológia, pszichológia és a menedzsment ismeretek fejlıdése révén a II. 

világháborút követı idıszakban egyre határozottabban körvonalazódott egy szervezeti 
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tudományág, a szervezeti magatartástudomány, amely célul tőzte ki az egyéni-, csoport- és 

szervezet szintő magatartás vizsgálatát a szervezeti lét feltételei között. 

Tudományos eszközök, és módszerek segítségével tanulmányozta az emberek 

viselkedését a szervezetben (Szervezeti viselkedés tanai) és ennek alapján következtetéseket, 

alkalmazási javaslatokat dolgozott ki a menedzsment számára (Emberi erıforrások 

menedzsmentje). 

Az irányzat képviselıi úgy vélték, hogy a menedzsment funkcionális vizsgálata leírásokat 

eredményez, nem igazán járul hozzá annak elemzéséhez és megértéséhez, hogy mit tesznek 

valójában a menedzserek. A klasszikus irányzat és az emberi kapcsolatok irányzata túlságosan 

leegyszerősítve kezeli az embereket. 

Interdiszciplináris eszközöket alkalmazott, amelyek számos tudományágra építettek, 

de legfıképpen a következıkre: 

• Pszichológia, az emberi viselkedés vizsgálata, ezen belül az egyének, az 

interperszonális kapcsolatok és a szervezeteken belüli viselkedés és attitődök tanulmányozása. 

• Szociológia, az emberek csoportviselkedésének elemzése. Ezen belül elsısorban a 

formális és informális csoportok kialakulására, a bürokratikus magatartásra és a strukturális 

kapcsolatokra koncentrálva. 

• Antropológia, a tanult magatartás vizsgálata kulturális hatások függvényében. E 

terület vizsgálata különösen felértékelıdik a mai globalizálódó világban, a multinacionális 

vállalatok korszakában. 

Kurt Lewin, Chester Barnard és Herbert Simon munkássága jól reprezentálta a 

szervezeti magatartástudomány változatos területeit. 

Kurt Lewin 

Az egyéneket úgy tekintette, mint akiknek a cselekedetét meghatározott térben és idıben 

egymással szembekerülı külsı és belsı hatóerık határozzák meg. Az adott pillanatban követett 

magatartás ezen erık egymásra hatásának eredménye lesz. Valamilyen új magatartás akkor 

következik be, ha az egyén viselkedését meghatározó erıknek megváltozik a nagysága és/vagy 

az iránya, és kialakul az „erıtér" egyensúlyi állapota. Az egyéni magatartás megváltozásával 

kapcsolatban a legfontosabb tényezıt a csoport és a kulturális normák jelentik. 

Máig ható jelentıségőek voltak azok a kísérletek, amelynek során azt vizsgálta, hogy a 

formális vezetı vezetési stílusa hogyan befolyásolja a vezetett csoport magatartását és 

teljesítményét. Három vezetési stílust különített el: az autokratikus, a demokratikus és a laissez 

faire stílusokat. 

Kutatásokat végzett az egyének magatartásváltozásával kapcsolatban, kimutatta, hogy az 

eredményes magatartási változások 3 fázisból tevıdnek össze: (1) a meglévı szokások, rutinok, 
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mőködési sémák felolvasztása, azaz a megrögzült állandóságok felszámolása, (2) az új 

magatartás felé való elmozdulás, azaz a változás megvalósítása, (3) a megváltozott magatartás 

rögzítése, azaz befagyasztása. 

Chester Barnard 

A szervezetet szociális, társas rendszernek tekinti. A szervezetben résztvevık 

együttmőködnek egymással, és kooperációjuk eredményeként létrejön a kívánatos mőködés. A 

szervezetek léte azon múlik, hogy milyen mértékben valósul meg a tagok szervezeti 

hozzájárulásának és kielégülésének egyensúlya. 

A szervezeti együttmőködés alapjául szolgáló közös szervezeti célok akkor érhetıek el, 

ha e közös célt mindenki elismeri és hajlandó annak érdekében tevékenykedni. A menedzsment 

feladata tehát az, hogy a dolgozók megteremtsék a szervezeti cél elérésének feltételeit. 

Kiemelt jelentıséget tulajdonít a szervezeten belüli kommunikációnak, hiszen a 

kommunikációs rendszer eszköz, amely lehetıvé teszi a szervezeti tagok együttmőködésének 

koordinálását. Szerinte az elsı számú menedzsment funkció a szervezet kommunikációs 

rendszerének kifejlesztése és fenntartása. A hatékony kommunikáció megvalósításában kiemelt 

szerep jut az informális szervezetnek is.  

Herbert Simon 

Véleménye szerint a döntéshozók úgy követik a megelégedésre törekvés elvét, hogy 

optimális megoldást keresnek egy leegyszerősített világban, vagy pedig úgy, hogy elfogadható 

megoldásokat keresnek egy realisztikusabb világban. Az utóbbi döntési szituáció az, amellyel a 

legtöbbször találkozunk, az ily módon hozott döntéseket nevezi Simon korlátozottan racionális 

döntéseknek. A döntés kimenetel nem az objektív optimum, hanem a döntéshozó elvárásai, 

észlelései alapján kielégítınek ítélt eredmény lesz. E modellben a döntés nem egyszeri mozzanat, 

hanem alternatíva, ill. megoldáskeresési folyamat eredménye. A szervezet a maga eszközeivel 

képes az egyéni döntéshozók döntéseit az optimumot jobban közelítı irányba módosítani. 

A menedzsment-tudományi megközelítés (Management Sciences) célja, hogy kvantitatív 

módszereket dolgozzon ki a döntések megalapozására és a termelési folyamatok irányítására. A 

tudomány feladata, hogy leírja, megértse, és elıre jelezze a bonyolult ember — gép rendszerek 

mőködését természetes körülmények között. A menedzsment-tudományi közelítés az 50-es 

években jelent meg, gyakran operációkutatásnak nevezték. Elsısorban a matematikai módszerek 

alkalmazására tette a hangsúlyt. 

A menedzsment-tudományok jellemzıi: 

• a döntésre koncentrál; 

• gazdasági hatékonysági kritériumok alapján javasol dönteni (jellemzı célfüggvények: 

minimális költségek, megtérülési ráták); 
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• formális matematikai modelleket alkalmaz; 

• erısen támaszkodik a számítástechnikára; 

• technikái: lineáris programozás, PERT/CPM, szimulációk, sorállási modellek, 

korreláció- és regresszió elemzés, valószínőségi modellek, készletezési, elosztási modellek, 

döntés- és játékelméleti modellek. 

Az elmúlt 30 évben számos kísérlet történt a menedzsment három alapvetı irányzatának 

integrálására, ezek közül a legjelentısebbek a rendszerelméleti és a szituációelméleti közelítés. 

Rendszerszemléleti irányzat 

• A szervezetet komplex rendszernek tekinti, amely egymással kölcsönhatásban álló 

elemek halmaza, mőködését egy közös cél irányítja. 

• Egy elem tevékenysége hatással van a többire is, a menedzsereknek komplex módon 

kell gondolkodniuk, a szervezetet dinamikus egészként kell, hogy kezeljék. 

• Az inputok (fizikai, pénzügyi, információs és emberi), a transzformációs folyamatok 

(szállítás, termelés, raktározás, stb.) és az outputok (termékek, szolgáltatások) szoros 

kölcsönkapcsolatban állnak, a visszacsatolások és az irányítási mechanizmusok befolyásolják 

mőködésüket, jellemzıiket. 

• Az egyes részek céljainak összhangban kell állnia az egész céljaival. 

Szituációelméleti irányzat (Contingency Approach) 

Azt állítja, hogy nincs egyetlen „legjobb" megoldás, a legjobb menedzsment módszer 

függ a szituációs tényezıktıl. Az irányzat a feltételekbıl, a szituációkból kívánja levezetni a 

megfelelı megoldást. Az elmélet szerint a szervezet teljesítménye attólfügg, hogy struktúráját 

miként tudja a meghatározó környezeti feltételrendszer kihívásainak megfeleltetni. Tehát 

nincsenek minden szervezetre érvényes általános struktúraalakítási elvek, más 

feltételrendszerben más megoldás lehet eredményes: a menedzsmentnek nincs egyetlen legjobb 

útja, és a menedzsment különbözı útjai nem egyformán hatékonyak. A menedzsment módszerek 

és a tipikus szituációk megfeleltetésére törekszik. Az elmúlt 20 évben vált népszerővé. 

Ma növekszik a jelentısége, mert 

• a globalizáció erısödik 

• az etikai és társadalmi felelısség vállalásának fontossága is ezt erısíti, 

• a munkaerıállomány összetétele és képzettsége változik, 

• új szervezeti struktúrák alakulnak ki, amelyek képessé teszik ıket a környezeti 

változásokra való reagálásra 

• az alkalmazottak elvárásai, szükségletei, preferenciái változnak 

• A XXI. századra készülve sokféle módszerre van szükség a verseny, az innováció 

kihívásai közepette. 
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3. FEJEZET. TERVEZÉS, MINT MENEDZSMENT FUNKCIÓ. 

 

A tervezés fókusza 

A menedzsment tervezési tevékenységei magukban foglalják a célok kitőzését és a célok 

megvalósításához vezetı út kialakítását. A jövıre koncentrál, meghatározza, hogy a szervezetnek 

mit kell elérnie a jövıben, és felkészíti arra. A tervezés eredménye írott terv, amely leírja a 

jövıbeli tevékenységek mikéntjét. Sokan elsıdleges menedzsment funkciónak tekintik. 

A tervezési folyamat igen különbözı komplexitású tevékenységeket jelent, és a 

menedzsment minden szintjén van tervezés. A tervezés fontossága a belıle származó elınyökre 

vezethetı vissza: 

• Koordinációs hatás: az egész szervezet számára célokat jelöl ki, majd az egész 

szervezet valamennyi részének mozgását összefogja a célok megvalósítása érdekében. 

• Felkészíti a szervezetet a változásra: a tervezés során minden szervezeti egység 

rákényszerül arra, hogy a saját részét átgondolja, és arra felkészüljön. 

• Megfogalmazza a teljesítmény- elvárásokat: a célok kijelölése és a kiválasztott 

cselekvési változat lehetıséget nyújt a személyes teljesítmény célok meghatározására. Pl. a 

menedzser teljesítményértékelése alapulhat azon, hogy a vezetett egység elérte-e a célt, vagy 

elvégezte-e az elıírt tevékenységeket. 

• Menedzsment fejlesztése: a tervezés révén növekszik a menedzserek azon képessége, 

hogy kezelni tudja az absztrakt gondolatokat, a bizonytalanságot, és tudjon szisztematikusan 

gondolkodni a jelenrıl és jövırıl. 

1. Célok kitőzése: a jövıben elérendı körülmények megfogalmazása, pl. 8 % piaci 

részesedés növelése a következı év második felében. 

2. Tevékenységek vagy cselekvési változatok kidolgozása: annak meghatározása, hogy 

milyen utak, tevékenységek lehetségesek, amelyek a cél elérését biztosítják, pl. a piaci 

részesedés növelése a meglévı vevıknek történı eladások fokozása révén. 

3. Erıforrások allokációja: az erıforrások korlátjai meghatározzák a lehetséges 

cselekvési terünket. Pl. az eladások növeléséhez szükséges személyi ráfordítások nem 

növelhetık többel, mint az elmúlt évi költségek maximum 10 %-ával. A költségvetés készítés 

során meghatározzák a finanszírozás forrásait és az erıforrások korlátjait. 

4. Implementáció: a terv megvalósítása érdekében a feladatokra embereket jelölünk ki, 

és munkájukat elıírjuk. 

A tervezési folyamat elemei között erıs kölcsönhatások állnak fenn. 
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A célok kitőzése és a prioritások meghatározása A tervezési folyamat elsı lépésének 

összetevıi: 

• A prioritások meghatározását; 

• A célok idıbeliségét; 

• A célok közötti konfliktusok kezelését; 

• A célok mérését. 

A prioritások meghatározása: adott célok fontosságának meghatározása, célhierarchia 

felállítása. A célok idıbelisége 

• Rövidtávú célok: egy évnél rövidebb idıtartamra vonatkoznak, a közép és hosszú 

távú célokkal esetenként ellentmondásban vannak, a középtávú célokkal együtt a hosszú távú 

célokat szolgálják. 

• Középtávú célok: egy - öt éves idıtartamot ölelnek fel. 

• Hosszú távú célok: A szervezet túlélését biztosítják, öt éven túli idıszakot ölelnek fel. 

• Stratégiai tervezés: A szervezet hosszú távú céljainak és stratégiájának 

meghatározására irányul. A célok közötti konfliktusok kezelése 

A menedzserek gyakran szembesülnek az érdekcsoportok egymásnak ellentmondó 

céljaival, pl. részvénytulajdonosok, alkalmazottak, önkormányzat, kormányzati szervek között. 

Jellemzı ellentmondás a profitmaximalizálás és a tulajdonosi érdekek ütközése. 

A célok mérése 

• Meg kell határozni, hogy hogyan kell a célokat mérni, és milyen mérésekre van 

szükség a célok megvalósítása érdekében. 

• A specifikus mérhetı célok javítják az alkalmazottak és a szervezet teljesítı 

képességét. 

• A magasabb szintő célok nagyobb teljesítményre inspirálnak. A célkitőzés 

területei: 

- Piaci helyzet 

- Innováció 

- Termelékenység 

- Fizikai és pénzügyi erıforrások 

- Nyereségesség 

- A menedzsment teljesítményei és felelısségei 

- Az alkalmazottak teljesítménye és attitődje 

- Társadalmi felelısség 

Tipikus mérıszámok 
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Nyereségesség mérıszámai: forrása a mérleg és/vagy az eredménykimutatás. Pl. 

nyereség/árbevétel, nyereség/összes eszköz, nyereség/saját tıke 

Marketing: a termékekre, a piacra, az értékesítési lánc és a vevıszolgálat teljesítményére 

vonatkozó mérıszámok. Pl. piaci részarány, értékesítési mennyiség, értékesítési helyek száma, új 

termékek innovációs rátája, a vevıi elégedettség mérése. 

Termelékenységi mutatók, az input és az output arányait méri, pl. hozzáadott 

érték/árbevétel, hozzáadott érték/nyereség, értékesítés/munkaerı költség, értékesítés/tıkeköltség. 

Fizikai és pénzügyi célok mérése: megmutatja, hogy a vállalat mennyire képes 

megszerezni a szükséges erıforrásokat. Pl. idegen források/mérlegfıösszeg, mőködı tıke 

megtérülési rátája, a készletek forgási sebessége. 

Cselekvési módok, tevékenységek meghatározása 

A tervek megvalósítását szolgáló tevékenységek lehetnek stratégiák (hosszú távú, az 

egész szervezetet érintı) vagy taktikák (rövidtávú, egy részegységet érintı). A célok és a 

tevékenységek között ok-okozati összefüggés van, a tevékenység eredménye a célok elérése. A 

tevékenységek hatása elırejelzı módszerekkel meghatározható. 

A legfontosabb elırejelzı módszerek 

• Becslések: a jövıbeni eladások meghatározása a múlt eladási adatai, az értékesítésben 

résztvevık, a vevık visszajelzése alapján. 

• Piackutatás: a vevıi magatartás elemzése mintavételes eljárás segítségével. 

• Idısor elemzés: a jövıbeli értékesítések elırejelzése hosszabb idıszak adatainak 

elemzése alapján. 

• Ökonometriai modellek: amelyben egy modell segítségével megvizsgálhatjuk a 

különbözı tényezık befolyásoló hatását. 

Az erıforrások allokációja 

A tevékenységek nagymértékben függnek a rendelkezésre álló erıforrásoktól. A 

költségvetés készítése a leggyakrabban alkalmazott eszköz. A pénzügyi kalkuláció haszna 

nagymértékben függ attól, hogy mennyire rugalmasan tud alkalmazkodni a változó 

körülményekhez. 

A rugalmasságot biztosító alapvetı módszerek 

• Variábilis költségvetés: különféle szcenáriókat dolgoz ki arra az esetre, ha az 

eredmények elmaradnak a tervezettıl, vagy meghaladják azokat (a fix és a változó költségeket 

külön kezeli). 

• Gördülı költségvetés: egy adott idıszakra elkészített terveket rendszeres 

idıközönként, jellemzıen havonta felülvizsgálják. A gördülı tervezés elınyös, mert a tervek 

módszeres újragondolására késztet rendszeresen, de hátránya, hogy igen költséges. 
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A költségvetés kritikája: 

• A cégek túlságosan koncentrálnak a számokra, elhanyagolva olyan fontos tényezıket, 

mint a minıség és a szolgáltatás. 

• A költségvetés rövidtávú intézkedésekre ösztönöz, pl. árcsökkentés drasztikus 

kereslet- csökkenés esetén, nem pedig hosszú távú változtatásokra, mint a minıség javítására, 

amely hosszabb távon ösztönzi a kereslet növekedését. 

Ezen potenciális hibák elkerülését szolgálják a következı elvek: 

• Elıször tervet kell készíteni, csak utána költségvetést. 

• A költségvetés a menedzsment számára készüljön, ne a könyvelés számára. 

• Az outputok mérése legyen az elsıdleges, ne az inputoké. 

• A költségvetés segítsen a kockázatos helyzetek elkerülésében. 

Az implementálás 

A tervek implementálása erıforrások felhasználását, és tevékenységek kidolgozását 

igényli. Az implementáció eszközei: 

• Hatáskör, a jog mások befolyásolására: a menedzsment pozíción alapuló hatalma, 

amely lehetıvé teszi az alkalmazottak célkövetésének elérését. A hatáskör egyszerőbb, rutin 

feladatok elvégzéséhez elégséges. Bonyolultabb feladatok esetén másra is szükség van. 

• Meggyızés: egy olyan folyamat, melyben a tervet "eladják" a végrehajtó 

alkalmazottaknak. Várható eredménye, hogy az alkalmazott magáénak érzi a feladatot. 

Magasabb szintő lojalitás esetén ez az eszköz hatásosabb. 

• Politika: gyakran ismétlıdı feladatok implementálására írott eljárási szabály. A 

politika legyen: rugalmas, körültekintı, koordinatív, etikus, egyértelmő és logikus. 

A tervezés elınye a cégek számára: 

• komplexebb tudást eredményez, a környezet jobb megértését segíti; 

• alternatív stratégiák kidolgozását teszi lehetıvé; 

• új termékek kifejlesztését segíti elı; 

• más cégekkel való együttmőködésre késztet; 

• biztonságosabbá teszi a beruházásokat. 

Az egyes lépések során megválaszolandó kérdések 

Célkitőzés 

• Milyen célokat kívánunk elérni? 

• Mi a célok relatív fontossága? 

• Milyen kapcsolat van a célok között? 

• Mikor érjük el az egyes célokat? 

• Hogyan mérhetjük a célok teljesülését? 



 

25 

• Ki a felelıs a célok eléréséért? Tevékenységek 

• Milyen tevékenységek szolgálják a célok megvalósítását? 

• Milyen információk vannak a tevékenységekrıl? 

• Melyik a megfelelı technika a tevékenységekkel kapcsolatos elırejelzésekre? 

• Ki felelıs a tevékenységek végrehajtásáért? Erıforrások 

• Milyen erıforrásokat kell a tervezésben figyelembe venni? 

• Mi az egyes források kapcsolata? 

• Melyik költségvetési technikát alkalmazzuk? Implementáció 

• A terv megvalósítása hatáskört vagy meggyızést igényel? 

• Mely politikák szükségesek az implementálás során? 

• Mennyire felelnek meg a politikák a követelményeknek? 

• Kit vagy milyen szervezeti egységet érintenek a politikák? 

 

4. FEJEZET. SZERVEZETEK, SZERVEZETI STRUKTÚRA 

 

A szervezetek jellemzıi. Egy-egy szervezeti forma jellemzéséhez ki kell térni a 

következıkre: 

Munkamegosztás 

A munkamegosztás a szervezetek tagolásának alapja. A munkamegosztás alatt a 

folyamatok feladatokra bontását és a feladatok egységekhez rendelését értjük. A 

munkamegosztás alapvetıen három elv szerint szervezıdik: feladatok, termékek vagy területek 

szerint. Ha ezek közül egyidejőleg egyet alkalmaznak: a szervezet egydimenziós, ha egyidejőleg 

többet alkalmaznak a szervezet többdimenziós. 

Hatáskörmegosztás 

A hatáskör döntési, utasítási jogot és egyéb olyan jogokat jelent, amelyek a feladat 

elvégzéséhez szükségesek. A hatáskör megosztás egységek és személyek kompetenciájának 

meghatározását jelenti. Egyvonalas irányításról akkor beszélünk, ha az alárendelt szervezeti 

egységek csak egy felsıbb egységtıl kaphatnak utasítást. 

A többvonalas szervezetek esetében az alárendelt egységek több felsıbb szervezeti 

egységtıl is kaphatnak utasítást. 

Koordinációs eszközök 

A koordináció az egyes szervezeti egységek összehangolását jelenti a szervezeti célok 

megvalósítása érdekében. A koordináció megoldható: technokratikus, strukturális és 

személyorientált eszközökkel, ill. eljárásokkal. 
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• A technokratikus koordinációs eszközök pl. a vállalati tervezési rendszer, a 

költségvetési rendszer, a rögzített programok. 

• Strukturális eszközöknek tekinthetıek a felépítéssel szorosan összefüggı koordinációs 

megoldások, mint pl. a szolgálati útnak megfelelı jelentések vagy utasítások, a projekt teamek, 

termékmenedzserek, illetve ezeknek a szervezethez illeszkedı tevékenysége. 

• Személyorientált koordinációs eszközök az egyéni vagy csoportos ösztönzések, 

motiválások, a pszichológiai, esetenként ideológiai befolyásolások. 

A szervezetek fontos dimenziói 

A szervezet szerkezetének, egyes elemeinek összekapcsolására több lehetıség van. A 

lehetıségek közötti választást bizonyos elvekre építik. Ezek megjelenési formája a szervezet 

fontos dimenziója. 

Centralizáció - decentralizáció 

A centralizáció és decentralizáció azt mutatja meg, hogy a döntések a szervezet melyik 

szintjén jelennek meg. A decentralizáció, vagyis a hatáskörök leadása elınyös a munkával való 

elégedettség, a teljesítmény, a kreativitás elkötelezettség szempontjából, ugyanakkor fokozza a 

"rövidlátás" veszélyét, együttmőködési nehézségeket és belsı konfliktusokat okozhat. 

A hierarchia nagysága 

A hierarchia nagysága variálható, lapos vagy soklépcsıs szervezeteket hozhatunk létre. A 

lapos szervezetek könnyebben decentralizálhatók, hierarchikus szervezetek centralizációra 

hajlamosak. 

Az utasítások egységessége azt jelenti, hogy mindenkinek csak egy fölérendeltje lehet. Ez 

a legtöbb szervezetben érvényesül, mert nagyon hatékony megoldás. A szolgálati út biztosítja, 

hogy az utasítások lefelé, ill. az információk felfelé (esetenként lefelé is) haladva minden 

egységet elérjenek. 

Klasszikus irányzat 

A klasszikus irányzat a Max Weber féle "bürokratikus" szervezet elveire építve alakította 

a struktúrát. Ennek hét lényeges összetevıje van, ezek 

• racionális szabályok és folyamatok; 

• szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok; 

• egyértelmő munkamegosztás a maximális specializációra építve, 

• tárgyilagos, 

• érzelmektıl független mőködési mód; 

• a szakmai hozzáértés a felvétel és elıléptetés alapja, és 

• az írásbeliség megkövetelése. 

Magatartástudományi irányzat 
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A technológiai fejlıdés, a növekvı innováció és képzettség kreatívabb szervezeteket 

igényelt. A javasolt struktúrák figyelembe veszik a magatartás változását a szervezetek 

fejlıdésében. Likert osztályozási rendszere pl. 6 fejlıdési szinten különített el. (0, 1, 2, 3, 4, 4T). 

Az egyes fejlıdési szintekhez különbözı strukturális jellemzıket rendelt. 

Szociotechnikai rendszerek irányzata 

Ez az irányzat a technológia és a társadalmi szerkezet egymásra hatását vizsgálta. A 

technológiaváltással járó negatív társadalmi hatások (munkacsoportok szétválasztása, 

szaktudások, képességek leértékelıdése, frusztráció) veszélyeztetik az új technológiából 

származó elınyök érvényesülését. Ezen irányzatnak képviselıi a technológia és a szociális 

rendszerek együttes kezelését lehetıvé tevı szociotechnikai szervezetek létrehozását 

szorgalmazták. (A munkakörök átalakítása kérdéskörében különösen sok hasznos elvet és 

módszert fogalmazott meg.) 

Kontingenciaelméleti irányzat 

A kontingenciaelméleti irányzat olyan szervezeti formák kialakítására törekszik, amelyek 

a környezet kritikus elemeinek való megfelelést leginkább elısegítik. Azaz azt vizsgálja, hogy 

milyen körülmények között, milyen struktúrák felelnek meg leginkább. Vizsgálatának fı 

területei a funkcionális, a termék-divizionális, a hibrid (funkcionális és termékközpontú) és a 

mátrix szervezetek. 

Az alábbiakban röviden, a teljesség igénye nélkül mutatjuk be a legjellemzıbb szervezeti 

struktúrákat, hiszen a változatok száma igen nagy. 

A lineáris szervezeti forma 

Lineárisnak nevezzük azokat a szervezeteket, ahol egyvonalas irányítás valósul meg, azaz 

egyértelmő alá- és fölérendeltség van, a szolgálati út az utasítások és információk továbbításának 

csatornája. 

Egyszerő, jól áttekinthetı forma. Egyszerő és homogén feladatok esetén sikerrel 

alkalmazható. Hátránya a rugalmatlansága, a felsıszintő vezetés túlterheltsége és az információ 

torzulásának veszélye.  

• Alkalmazhatóságának feltétele: kismérető szervezetek esetén, vagy olyan 

környezetben, ahol minimális a változás, az innovációs kényszer. 

• A munkamegosztás jellemzıi: az elvégzendı feladatok szerint vagy a menedzser 

határozza meg. 

• A hatáskörmegosztás jellemzıi: a szolgálati utaknak megfelelıen csak operatív 

ügyekben, az elsı közös fınökön keresztül, a döntési jogkör centralizált, egyvonalas szervezet 

(minden beosztottnak egy fınöke van, ettıl kaphat utasítást, és ennek tartozik beszámolási 

kötelezettséggel). 



 

28 

• A koordináció jellemzıi: vertikális jellegő koordináció, a szolgálati úton, hatalmi 

eszközökkel koordinál. 

• Elınye: egyértelmő alá- és fölérendeltségi viszony, a feladatok mennyiségének 

változása esetén a szervezet szélességi és mélységi tagozódása változtatható, egyszerő, jól 

áttekinthetı struktúra, viszonylag egyszerő és homogén feladatok esetén nagyszámú ember 

irányítható. 

• Hátránya: a felsı szintő vezetı tevékenysége rendkívül összetett; a szervezet az új 

feladathoz nehezen alkalmazkodik, rendszerint új szervezeti egységgel reagál, így nem rugalmas; 

a szervezeten belüli kommunikáció csak a szolgálati úton megengedett, amely bizonytalanná és 

lassúvá teheti az együttmőködést, így fennáll az információ torzulásának veszélye. 

■ A törzsegységi szervezeti forma 

A törzsegységi szervezeti forma a lineáris szervezet egy hátrányának kiküszöbölésére jött 

létre, nevezetesen a vezetık túlterheltségének elkerülésére. 

A törzsegység a vezetési tevékenység támogatója, mely különbözı szakterületek 

képviselıit foglalja magában. Feladata, hogy információkat szerezzen a szervezetrıl, a vezetınek 

tanácsot adjon. Utasítási joga nincs, ez itt is csak a szolgálati út mentén történik. Nagyobb 

szervezetekben több vezetési szinten is létrejöhetnek ilyen szerepő egységek, így egy 

párhuzamos törzsegységi hierarchia jöhet létre. A törzsegység nemcsak a lineáris szervezetekben 

fordul elı, gyakran társul a funkcionális szervezeti formához is. 

A funkcionális szervezeti forma 

A funkcionális szervezetekben a szakterületek (azazfunkciók) szerinti munkamegosztás 

az alapvetı szervezési elv (lásd 4.1. ábra). 

 

4.1. ábra Funkcionális szervezeti struktúra 

Az egyes szakterületek (pl. termelés, pénzügyek, fejlesztés) önálló szervezeti egységben 

jelennek meg. Ez a forma akkor elınyös, ha a feladatok megoldásához a speciális szakértelem 

szükséges. Miközben a funkcionális egységeken belül az együttmőködés igen szoros, problémát 

jelent a más egységekkel való együttmőködés. A végrehajtás szintjén lévık többszörös irányítás 

alatt dolgoznak, a vonalbeli vezetés és a funkcionális vezetés egyaránt jogosult utasítások 
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adására. A többvonalas irányítás pedig koordináció problémáját veti fel. A funkcionális 

szervezetekben ezt sok esetben bürokratikus szabályozással oldják meg. 

• Alkalmazhatóságának feltétele: stabil környezet esetén, ahol nem jellemzık a piaci, 

technikai, technológiai változások; 

• A munkamegosztás jellemzıi: az elsıdleges munkamegosztás funkciók szerint 

történik; munkaköri leírások vannak; jellemzı a szabályozottság. 

• A hatáskörmegosztás jellemzıi: a döntési jogkörök a funkcióknak megfelelıen 

centralizáltak; a szabályozottság magas fokú, többvonalas szervezet (egy beosztottat egyidejőleg 

többen is irányíthatnak). 

• A koordináció jellemzıi: a vertikális koordináció szabályozott, kiépített úton; a 

horizontális koordináció azonos hierarchikus szinteken intézményesített; szabályzatok, 

formalizált elıírások vannak, technokratikus; eszközei: tervek, költségvetések segítségével oldja 

meg a koordinálást. 

Elınyei: a specializáció a szakértelem és a termelékenység növekedését eredményezi az 

egységköltségek csökkenése mellett; a szabályozottság egyértelmő, azonos színvonalú 

feladatvégzést eredményez, bonyolult, nagy erık koncentrálását igénylı feladatok végrehajtását 

teszi lehetıvé. 

Hátrányai: a változó környezethez kevéssé tud alkalmazkodni az erıteljes 

szabályozottság miatt, így a szükséges válaszok csak lassan születnek meg, veszélyezteti a 

szervezet adaptációs képességét; növekvı diverzifikáció esetén a különbözı kapcsolatok 

nehezen tekinthetıek át, felesleges tartalékok keletkeznek; a kommunikációs nehézségek miatt a 

horizontális koordináció a szabályzatok ellenére háttérbe szorul, számos esetben elmarad. 

A divizionális szervezeti forma 

A divizionális szervezeti forma jellemzıje, hogy fı alkotóelemei nagy önállósággal 

rendelkeznek, a mőködéshez szükséges hatáskörök többsége a divíziók kezében van (lásd 4.2. 

ábra) 

 

4.2. ábra Divizionális szervezeti forma 
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Divíziók általában olyan cégeknél jönnek létre, ahol a mőködés egymástól elválasztható 

üzletágakban folyik. A divízió szervezésének alapelvei: a termék, a piac és a területi elv. 

A divíziók önállósága különbözı szintő lehet, az önállóság függvényében, 

költségközpontokként, vagy nyereségközpontként, és investment (beruházási) központként is 

mőködhetnek. A divizionális szervezeti forma sajátossága az is, hogy mivel a stratégiai szintő 

döntések a központ kezében vannak, az operatív pedig a divíziókéban, a stratégiai és az operatív 

irányítás elválik. A divíziók a vállalat elsıszintő vezetıjének irányítása alá tartoznak, 

irányításukban a kivételek alapján történı kezelési elv valósul meg. 

• Alkalmazhatóságának feltétele: viszonylag dinamikus környezet esetén, széles a 

termékskála, eltérı termékféleségek, termékcsaládok alakíthatóak ki. 

• A munkamegosztás jellemzıi: az elsıdleges munkamegosztás tárgyi elvő, azaz 

termékek, vevık, régiók szerinti divíziók alakíthatóak ki; a divíziókon belül a funkciók szerinti 

munkamegosztás érvényesül; a stratégiai irányítás a központban van; a taktikai feladatok 

teljesen, a stratégia meghatározásának csak egy része van a divíziók kezében. 

• A hatáskörmegosztás jellemzıi: a döntések a központ és a divíziók között 

decentralizáltak, a divízión belüli döntések centralizáltak. 

• A koordináció jellemzıi: horizontális koordináció a divíziók között nincs; az utasítás 

jellegő vertikális koordináció elenyészı; technokratikus eszközök: tervek, költségvetések, 

pályázatok segítségével koordinál. 

• Elınyei: a stratégiai és az operatív feladatok jól elkülöníthetıek; a divíziók részére 

egyértelmő célok határozhatóak meg; a divíziók és a vállalati célok között egyértelmő kapcsolat 

teremthetı; erıteljesen érvényesülhet a piaci orientáció; teljesítményre ösztönzı motivációs 

rendszer alakítható ki. 

• Hátrányai: párhuzamos funkciók megléte; a decentralizáció létszámnövekedést okoz; 

a divíziók önállósága érzéketlenné, önzıvé teszi a különálló divíziókat. 

■ A mátrix szervezetek 

A mátrix szervezetekben az alapvetı munkamegosztásból adódó tagoltság két fajtája 

együtt, azonos vezetési munka jelenik meg. Míg a funkcionális szervezetekben a funkció, a 

divizzionális szervezetekben pl. a termék, a mátrix szervezetben a kettı együtt jelenik meg. 

 

4. 3. ábra. Mátrix szervezet 



 

31 

A szervezetben tehát többvonalas irányítás valósul meg. Ez pedig együttes döntéseket 

igényel, ezért a konfliktuskezelés hatásos módszerét igényli. A konfliktusok természetes 

velejárója a mátrix szervezetnek, ezek kifejezetten pozitív szerepet játszhatnak a problémák 

megoldásában. 

A mátrix szervezetek egy része stabil, más része dinamikus. A stabil szervezetek jellemzı 

struktúrájában a funkcionális irányítás a termékigazgatói rendszerrel párosul. A dinamikus 

mátrix szervezetekben a funkcionális irányításhoz projektvezetés párosul, amely a változó 

projektek miatt dinamikusan változik. 

• Alkalmazhatóságának feltétele: dinamikusan változó környezet esetén; összetett, 

jelentıs innovációs igénnyel jellemezhetı feladatok esetén; tárgyi elvő elkülöníthetıség; 

konfliktuskezelési készség és képesség a szervezeten belül. 

• A munkamegosztás jellemzıi: egyszerre érvényesül a funkciók szerinti és a tárgyi 

szemlélető munkamegosztás (többdimenziós); a szabályozottság dominanciája nem teljes, az 

egyeztetések, a konfliktuskezelés elvárt. 

• A hatáskörmegosztás jellemzıi: a funkcionális és a tárgyi szemlélető vezetık együtt 

döntenek, azonos kompetenciával rendelkeznek; a döntések decentralizáltak; a szabályozottság, 

formalizáltság viszonylag alacsony mértékő. 

• A koordináció jellemzıi: a horizontális és a vertikális koordináció a strukturális 

megoldás alapján biztosított; a személyorientált koordinációs eszközök a meghatározóak. 

• Elınyei: adaptív, alkalmazkodik a kihívásokhoz; innovatív szemlélet érvényesíthetı; 

kevert struktúrák alakíthatóak ki; a konfliktuskezelés egyben tanulási folyamat. 

• Hátrányai: a konfliktushelyzet állandó jelenléte; a vezetık rivalizálása; a döntések és 

a felelısségvállalás elhárítása. 

A struktúrák alapvetıen a tevékenység leképzésébıl keletkeznek. A tevékenységek 

változásának tendenciái: a bonyolultság fokozódása, a verseny élesedése, a globalizáció és a 

gazdaságossági követelmény strukturális változásokhoz vezet. A tevékenységek bonyolultabbá 

válásával bonyolult kombinációk jönnek létre. A vállalatokon belüli kombinációk hibrid 

struktúrák kialakulásához vezetnek. 

A verseny élesedése a teljesítmény drámai emelését követelheti meg. A reengineering 

folyamán a szervezeti struktúrákban a korábbi struktúrákhoz képest jelentıs változások 

történnek, nagy a funkcionális tagolás, helyébe vagy mellé tevékenységközpontú tagolás lép, 

projektteamek, rendszergazdák kerülnek kinevezésre. A korábban magas hierarchikus rendszerek 

laposodnak, egyes vezetési szintek eltőnnek, mások sokkal komplexebbekké válnak. 

A globalizáció vállalati szövetségek létrejöttéhez vezethet. A vállalati szövetségek 

lehetnek egészen szorosak, pl. tulajdonosi és igazgatási jogok megszerzése más cégeknél, vagy 
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laza, amely csak bizonyos közös tevékenységekre vonatkozó szerzıdésen alapul. Így az ezeknek 

megfelelı struktúrák is igen változatosak. 

A gazdasági hatékonyság növelése olyan megoldásokhoz is vezet, amelyben a vállalatok 

az eddig saját körben nem túl gazdaságosan végzett tevékenységet önálló vállalkozóknak adják 

ki, azt remélve, hogy azok motiváltságuknál fogva azt hatékonyabban oldják meg (outsourcing). 

Ez a késıbbi mőködés során az ún. "virtuális vállalati" struktúrához vezet. 

A vállalati szövetségek mőködése nem egyszerő és különösen nehéz integrációs 

problémákkal jár az önérdek és a szövetségi érdek ütközıpontjain. 

A vállalat egy adott környezetben létezik, amely különbözı összetevıkkel írható le. A 

tágabb környezet elemei, mint pl. jogi szabályozás, kormányzat, a technológiai fejlıdés és a 

szőkebb környezet elemei, mint a vevık és a szállítók, egyaránt hatással vannak a szervezetre. 

A környezet számos fontos tulajdonsággal jellemezhetı. A környezeti jellemzık közül 

Thompson és Duncan a következıket emelte ki, mint a legfontosabb környezeti dimenziókat: 

Egyszerőség - komplexitás 

Az egyszerő környezet kevés elemet tartalmaz, így viszonylag kevéssé változtatja a 

szervezetet, a komplex környezet sokféle és különbözı erısségő hatást gyakorolhat rá. 

Statikus - dinamikus 

A statikus környezetben kevés, a dinamikus környezetben gyakori változások várhatók, 

ezért az elıbbi kiszámíthatóbb, mint az utóbbi. 

Bizonytalanság 

Duncan definíciója szerint a környezeti bizonytalanság abból fakad, hogy nem tudjuk 

megbecsülni a környezeti tényezık hatását, nincs elegendı információnk a döntés szempontjából 

fontos tényezıkrıl és arról sem, hogy mi lesz a rossz döntés következménye. A vizsgálatok azt 

mutatták, hogy a komplex és dinamikus környezetek bizonytalansági foka is nagy, az egyszerő-

statikus környezet alacsony bizonytalansággal társul. 

A szervezetek reagálnak a környezet hatásaira. Azok a szervezetek képesek fennmaradni, 

amelyek kialakítják a környezeti hatásoknak legmegfelelıbb struktúrát, célrendszert, emberi 

erıforrásokat, termékeket és technológiákat. 

A szervezetek alakítókig hathatnak a környezetre két stratégia révén: 

• Az egyik lényege az elınyös kapcsolatok ápolása a környezet meghatározó elemeivel. 

Ilyen például a vállalati szövetségek létrehozása a vertikális integráció céljából, amely az 

erıforrás- függıségeket szőnteti meg. 

• Másik lehetséges út: olyan emberek felvétele, tanácsadóként való alkalmazása, akik a 

kritikus környezettel való kapcsolatok ápolásában segíthetnek. 
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További lehetséges stratégia saját cselekedeteink révén irányító hatást gyakorolni a 

környezetre. Ilyen például a termékszerkezet, a vállalati forma átalakítása, így bizonyos 

környezeti hatások, pl. törvények, versenytársak hatása kiküszöbölhetı. Lehetséges megoldás az 

is, hogy hasonló szervezetekkel szövetkezzünk, hogy együtt erısebben lobbyzhassunk a közös 

érdekekért. Végül megfelelı PR munkával a vállalatról alkotott pozitív kép kialakításával is 

befolyásolhatjuk a környezet szervezettel szembeni magatartását. 

A vállalatok szervezeti struktúrája a vállalaton belüli formális szervezeti egységeket 

foglalja magában, amely jellemezhetı az egységek elrendezésével, a hierarchián belüli 

helyzetükkel, kapcsolataikkal, függıségük, illetve relatív önállóságuk és felelısségük 

tartalmával, valamint mértékével. A szervezeti egységek nagysága, kialakításuk szempontjai, 

elrendezésük meghatározzák a vállalati szervezeti struktúra szélességi és mélységi tagozódását, 

valamint az utóbbival összefüggésben a vezetési, döntési szintek számát és részben a különféle 

szintő vezetık döntési kompetenciáját is. Mindezek alapján a szervezeti struktúra jelentısen 

befolyásolja a vállalat mőködését. A történelem folyamán kialakult sokféle szervezeti struktúra 

szoros összefüggésben volt a szervezet, illetve a vezetés céljával, és a vezetık jogosítványaival. 

Ha a szervezet, illetve a menedzsment célja, vagy alkalmazott módszerei bármilyen okból 

változtak, akkor ez általában kihatással volt a szervezet struktúrájára is. Új célok és módszerek 

kialakulását nemcsak alapvetı társadalmi változások idéztek elı, hanem a tudomány és technika 

új vívmányai is. A sikeres menedzserek jó eredményeiket gyakran éppen annak köszönhették, 

hogy a változó környezetbe való illeszkedés érdekében hasznosítani tudtak olyan tudományos-

technikai újdonságokat, amelyek a szervezeti struktúra módosítását is igényelték. Más esetekben 

a vállalati kudarcok éppen arra vezethetık vissza, hogy a vállalati menedzsment nem ismerte fel 

a struktúra változtatásának szükségességét vagy olyan módosításokat hajtott végre, amely nem 

biztosította 

• a környezetei körülmények; 

• a saját szervezet, fıleg az emberi erıforrások sajátosságainak 

• és a realizálható tudományos-technikai vívmányok alkalmazásának összehangolását. 

Piaci környezet — a vállalat mikrokörnyezete 

A piac szőkebben értelmezve a vállalat tényleges és potenciális vevıinek köre, 

tágabban értelmezve magába foglalja valamennyi piaci szereplıt, a köztük fennálló 

kapcsolatokat, viszonyokat. A vállalat számára elsısorban az iparági piac a mérvadó. 

A piac folyamatosan változó mőködési közeg, amelyhez a vállalat alkalmazkodik, és 

amelyet alakít is egyben. A vállalatok vevıként és eladóként egyaránt közvetlen kapcsolatban 

vannak a piaccal. Ha a vállalat biztosítani akarja a mőködéséhez szükséges berendezéseket, 

anyagokat, munkaerıt, akkor alkalmazkodnia kell a beszerzési piachoz. 
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Az értékesítési piac követelményeihez való igazodás szintén a vállalat 

versenyképességének alapvetı feltétele. A piaci szereplık a vállalat mikrokörnyezetének 

fıszereplıi, akik a vállalat piaci szereplésének feltételeit közvetlenül befolyásolják: a szállítók, a 

piaci közvetítık (viszonteladók, kereskedelmi ügynökök, fuvarozók, raktározók, pénzügyi 

szolgáltatók, marketing-szolgáltatók), a vevık, a versenytársak. 

A piaci környezet változékonysága a piaci partnerek változásának gyakoriságából, a 

változások intenzitásának mértékébıl és azok szabálytalan jellegébıl adódik. Ezek alapján 

dinamikus és statikus piaci környezetet különböztetünk meg. 

• Egyszerő és statikus környezetben a szervezet mőködésével szembeni 

követelmények áttekinthetık, viszonylag stabil tervek készíthetıek, a struktúrák jól 

szabályozhatóak, e feltételek mellett az ún. mechanikus szervezet eredményesen alkalmazható. 

• Az összetett és dinamikus környezetben a bizonytalanság kezelésére alkalmas organikus 

jellegő szervezet kialakítására van szükség. Elıtérbe kerül a beosztottak részvételére építı 

participatív vezetési stílus, a döntéshozatal decentralizálása, a szervezeti egységek 

tevékenységének koordinációját biztosító mechanizmusok alkalmazása. 

■ A vállalat makrokörnyezete 

A makrokörnyezeti feltételek a vállalat piacára és az általános üzleti feltételekre 

gyakorolnak hatást. 

Tudományos-technikai-technológiai környezet 

Ezen környezet szervezetalakító hatása a 60-as évektıl kezdve került a figyelem 

elıterébe, mert a gazdálkodó szervezetek számára nélkülözhetetlenné vált a fejlıdés 

eredményeivel való lépéstartás, a termékek és szolgáltatások, valamint azok elıállítási 

folyamatának megújítása a legújabb tudományos ismeretek felhasználásával. 

A tudományos-technikai környezet jellemzıi: 

• Új tudományos eredmények megjelenésének gyakorisága; 

• A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának üteme; 

• A tudományos-technikai fejlıdés irányának kiszámíthatósága; 

• A technika komplexitása. 

A gyors tudományos-technikai fejlıdés szükségessé teszi, hogy a vállalat felkészüljön a 

jövıre, tehát a vezetésben a hosszú távú elıretekintés érvényesítendı, a fejlıdés irányának és 

ütemének kiszámíthatatlansága ugyanakkor akadályozza a hosszú távú szemlélet érvényesítését. 

Megnı az innovativitást lehetıvé tevı rugalmas szervezeti formákra és a beosztottak részvételére 

építı vezetés jelentısége. 

Amennyiben a piaci és tudományos-technikai környezetet eltérı változékonyság és 

bizonytalanság jellemzi, akkor a vállalaton belül az egyes funkcionális területeken eltérı 



 

35 

struktúra alkalmazása indokolt annak érdekében, hogy minden funkcionális terület 

alkalmazkodni tudjon a vele közvetlen kapcsolatban álló környezet követelményeihez. 

A technológiai környezet fontos jellemzıi a következık: a technológiai fejlıdés 

sebessége, a termékek lecserélıdése, a technológia bonyolultsága és szerepe a vállalatok közötti 

versenyben. A technológia a vállalat termelési tényezıinek olyan eleme, amely gyorsan változik, 

és a fejlıdés adta lehetıségek kihasználása a vállalatok közötti versengés egyik alapvetı területe. 

A technológiai fejlıdés következtében gyakoribb lesz az új termékek létrehozása és a régiek 

lecserélése. Egy új technológia alkalmazása, új termékek gyártása a vállalat számára 

versenykihívás és nagy beruházási költség is egyben. 

Jogi-politikai környezet 

A vállalat üzletpolitikai döntéseire befolyást gyakorolnak a jogszabályok. A jogi 

szabályozás rendszerint érdekeket véd: a fogyasztók, a társadalom, a kormány és a vállalatok 

érdekeit. A különbözı gazdasági szereplık és csoportok érdekei azonban igen gyakran ütköznek, 

sıt egy és ugyanazon gazdasági szereplı különféle érdekei is egymással ellentmondásba 

kerülhetnek. A vállalatoknak számolniuk kell a politikai változásokkal is. Az érdekek és hatalmi 

viszonyok változásával együtt a jogi szabályozás is változhat. 

Demográfiai környezet 

A demográfiai feltételek meghatározzák a vállalat potenciális piacának méretét és a 

kereslet szerkezetét. A vásárlók számának alakulását illetıen fontos információkat jelent a 

népesség növekedésének vagy csökkenésének a tendenciája. A háztartások, mint gazdálkodó 

egységek számának és nagyságának alakulásában szerepet játszanak az olyan változók, mint a 

házasságkötések, válások, gyerekek stb. száma. 

Gazdasági környezet 

Egy országban a gazdasági feltételekrıl fontos információkat nyújtanak a 

makrogazdasági mutatók: bruttó nemzeti termék, a hozzáadott érték, a rendelkezésre álló 

jövedelem, a megtakarítások alakulása, az üzleti kamatláb, a fizetési mérleg helyzete, a 

foglalkoztatás és a munkanélküliség mutatói, az infláció stb. Befolyásolja a feltételeket a 

kormányzat gazdaságpolitikája: mi az, amit támogat, hol tervez megszorításokat. A kereslet 

egésze és szerkezete szempontjából meghatározó a gazdasági konjunktúra: az egyes ágazatok a 

növekedés, a stagnálás vagy a visszaesés szakaszában vannak-e és milyenek a gazdasági 

kilátások. 

Társadalmi-kulturális környezet 

A piacon termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalatoknak ismerniük kell a célpiaci 

vevık társadalmikulturális jellemzıit. Ehhez tudniuk kell alkalmazkodni, és befolyást gyakorolni 

rájuk. 
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A társadalmat egyének és csoportok alkotják. Az egyes közösségekben kialakult 

világnézet és értékrendszer meghatározza az emberek viszonyát önmagukhoz, másokhoz, 

természeti és társadalmi környezetükhöz, és meghatározza igényeiket. 

A kultúra egy társadalom egésze vagy egyes csoportjai által elfogadott norma- és 

értékrendszer, szokások, hagyományok formájában fejezıdik ki. Ennek egyes elemei alapvetıek 

és tartósak, ezért nehezen vagy lassan változtathatóak meg. Más elemei másodlagosak és 

könnyebben, gyorsabban változnak. Vannak általánosan elfogadott értékek és normák, de 

emellett vannak egyéniek, személyesek is. 

A vállalat sikeres piaci mőködéséhez (a megfelelı terméktulajdonságok kialakításához, a 

hatásos reklámhoz stb.) nem nélkülözheti az alapos ismeretet és a változások folyamatos 

követését a társadalom vagy célcsoport kulturális jellemzıit illetıen. 

Nemzetközi környezet 

A termelést és a fogyasztást napjainkban már minden országban nemzetközi feltételek, a 

globalizálódás különbözı megnyilvánulási formái és hatásai befolyásolják. A nemzetközi üzlet 

és a nemzetközi kereskedelem más formái azt eredményezik, hogy az erıforrások, a termékek és 

a szolgáltatások, a technológia és az információ globális mérető áramlása és felhasználása alakul 

ki. 

Egy ország piacán számtalan más országban elıállított terméket kínálnak. Az új 

termékek, az új fogyasztási szokások és életstílusok átterjednek egyik országból a másikba, és a 

nemzeti kultúrák kölcsönösen hatnak egymásra. 

A nemzetközi hatások azokat a vállalatokat is érintik, akik nem folytatnak külpiaci 

tevékenységet, hiszen a nemzeti piacokon jelen vannak a külföldi áruk, befektetık, 

versenytársak. 

A technológia a szervezeti struktúrák fontos tartalmi meghatározója. Technológia alatt (itt 

szőkebb értelemben) azokat az eszközöket, technikákat értjük, amelyek a nyersanyag 

késztermékké alakításában vesznek részt. 

Woodward vizsgálatai azt mutatták, hogy a technológia és a szervezeti struktúra között 

összefüggés mutatható ki. A vállalatokat, technológiájuk szerint három csoportra osztotta: 

egyedi, tömeg és nagysorozatú gyártással foglalkozókra. A sikeres cégek a tömeggyártás 

területén mechanikus struktúrájúak (bürokratikus elveknek megfelelı), egyedi és sorozat gyártás 

esetén az organikus (decentralizált, alkalmazkodó) szervezetek elınyösebbek. 

A stratégia és a struktúra egymásra való hatását vizsgálva, Chandler arra a 

következtetésre jutott, hogy a stratégia határozza meg a struktúrát és a struktúra hatása igen 

gyenge a stratégiára. 
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Az elmúlt évtized általános stratégiaváltásai jellemzı strukturális konzekvenciákkal 

járnak. A termékdiverzifikáció decentralizálást, a növekedési stratégiák pedig restrukturálódást 

(esetünkben laposabb szervezet kialakítását) váltottak ki. 

A szervezetek kialakításánál a környezeti feltételekkel való összhang biztosításán túl arra 

is figyelemmel kell lenni, hogy a létrehozandó szervezet megfeleljen a vállalat belsı 

adottságainak, jellemzıinek. 

A belsı adottságok közül a következık emelhetıek ki: 

A szervezet mérete, nagysága 

A méretre vonatkozó ismérvek: a foglalkoztatottak létszáma, a lekötött eszközök értéke, a 

forgalom értéke stb. A méret összefügg a szervezeten belüli munkamegosztás mértékével és a 

tevékenységek írásbeli szabályozottságával. Minél nagyobb egy szervezet, annál nagyobb 

mértékő specializációt alkalmaznak, egy-egy szervezeti egység, illetve dolgozó a vállalat 

feladatainak egyre kisebb részével foglalkozik. 

A specializáció lehetıvé teszi, hogy magas szintő, speciális szakismeretek és kellı rutin 

alapján végezzék a vállalatnál az egyes munkafeladatokat. Az elmélyült specializáció viszont 

azzal a következménnyel jár, hogy a szervezet egy-egy tagja a rendszer összfeladatainak csak a 

töredéke felett rendelkezik áttekintéssel. A nagy szervezetekben ezért fokozottan jelentkezik az 

összehangolás, az integráció követelménye. 

A profil, a tevékenységi kör 

A profil, a tevékenységi kör fogalmán azt értjük, hogy a szervezet milyen termékek 

elıállításával és/vagy szolgáltatások nyújtásával foglalkozik, továbbá milyen a végzett feladatok 

belsı struktúrája. 

A tevékenységi kört a következı ismérvekkel jellemezhetjük: 

- Termelı és/vagy szolgáltató tevékenység; 

- A tevékenységek nemzetgazdasági ágak szerinti besorolása; 

- A tevékenységi kör diverzifikáltsága (kiterjedtsége különbözı területekre); 

- A tevékenységek vertikalitása (egymásra épülése); 

- A termékek vagy szolgáltatások bonyolultsága, életciklusa; 

- A tevékenységi kör változékonysága. 

A szervezet által végzett tevékenységek köre döntıen befolyásolja az ellátandó 

funkciókat, az azokat realizáló folyamatokat és a szükséges szervezeti egységeket. A profil 

szerint változik az alaptevékenység tartalma és annak célszerő szervezési módja. 

Az újonnan jelentkezı feladatok, vagy a tartós mőködést ellátó egységekhez 

csoportosíthatóak, vagy pedig ellátásukra külön, ideiglenes rendeltetéső szervezeti egységet 

hozhatunk létre. Új típusú feladatokra gyakran alkalmaznak teameket és projekt szervezeteket. 
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A technológia 

A technológia két fajtáját különböztetik meg a szervezet felépítése szempontjából: az 

alapfolyamati technológiát és az információtechnológiát. A technológia struktúrára gyakorolt 

hatása: az egyedi gyártástól a folyamatos tömeggyártásig haladva emelkedik az irányítási szintek 

(mélységi tagoltság) és a legfelsı vezetı alá tartozó beosztottak száma (szélességi tagoltság). Az 

egyedi gyártástól a nagysorozat-gyártásig növekszik az írásbeli szabályozottság mértéke és az 

egy mővezetı alá tartozó beosztottak száma. A nagysorozatgyártástól a tömeggyártás felé 

haladva csökken mind az írásbeli szabályozottság mértéke, mind pedig az egy mővezetı alá 

tartozó beosztottak száma. 

Az információtechnológia bevezetése a szervezeti változások igényét eredményezheti, s 

minél fejlettebb és szélesebb körő az alkalmazás, annál inkább megfigyelhetı ilyen hatás. 

Az eredet 

A vállalat felépítését befolyásoló tényezınek tekinthetı a vállalat eredete, múltja. Ennek 

jellemzıi: -    A vállalat létrejöttének körülményei; 

- A szervezet keletkezésének személyhez kötöttsége vagy személytelensége; 

- A szervezet kora; 

- A történelmi jelentıségő változások, lényegesebb események (pl. tulajdonforma 

változása, a technológia fejlıdése, a termékek és szolgáltatások választékának módosulása). 

Telepítési helyzet 

A szervezeti struktúra kialakítására vonatkozó döntések meghozatalakor indokolt 

figyelembe venni a telepítési helyzet sajátosságait: 

- Telephelyek száma; 

- A telephelyek földrajzi elhelyezkedése; 

- A nemzeti és régióbeli különbségek; 

- A város és a falu, ill. a fıváros és vidék közötti különbségek; 

- A szállítási hálózathoz való hozzáférés, az infrastrukturális ellátottság. 

A földrajzi széttagoltság a vállalatok vezetésében a decentralizált döntéshozatal 

alkalmazását sürgeti, hiszen minél szétszórtabban találhatóak egy szervezet mőködési helyei, 

annál nehezebb központilag figyelemmel kísérni az események alakulását. 

 

5. FEJEZET. A VÁLLALATI KULTÚRA. 

 

A vállalati kultúra fontosságára illetve nélkülözhetetlen voltára a japán vállalatok 

elképesztı sikerei irányították rá a figyelmet. İk tudtak leginkább alkalmazkodni részint a 
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történelmi múlt, részint a gazdaságba is beépült kulturális értékek miatt, az állandóan és egyre 

gyorsabb ütemben változó környezethez. 

A szervezetelmélet a 1970-es években kezdett figyelmet fordítani a kulturális tényezık 

szervezetek mőködésében gyakorolt hatására. A kultúra fogalmának többféle értelmezése terjedt 

el. A két legismertebb inkább frappáns, mint sem tudományos igényő meghatározás a következı: 

„Ahogy mi itt a dolgunkat tesszük." 

„Ragasztó, ami összetartja a vállalatot." 

Szakirodalmi definíciók 

• B. Buchowicz szerint: „Vállalati kultúrát úgy lehet fogalmilag meghatározni, hogy az 

nem más, mint alkalmazottak — vállalatukkal kapcsolatos — véleményének, szokásainak, 

értékítéleteinek, magatartásának, gondolkodási és cselekvési módjainak összessége. 

• Schein szerint: ,Azpn alapvetı feltevések mintái, amelyet a szervezet külsı és belsı 

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

érvényesnek és mőködıképesnek tekintsék hasonló problémák esetén" 

• Schein szerint a szervezeti kultúra egy filozófia, normarendszer, amely alátámasztja a 

szervezet politikáját, a szervezeten belüli szabályokat, a munkahelyi klímát, sıt még a fizikai 

elrendezésre is hatással bír. A kultúra a szervezet "puha" tényezıje. Hiedelmekre, közös 

értékekre, elfogadott magatartási szabályokra épül. 

A szervezeti kultúra jellemzıi 

• Állandó változás eredményeként jön létre, formálódik 

• Közösen megélt eseményekbıl alakul 

• Csak azoknak a csoportoknak alakulnak ki közös, alapvetı feltevései, akiknek van 

elegendı közös múltjuk 

• Feltevések ereje: megkérdıjelezhetetlenül kezd el mőködni, érzelmileg foglyaivá 

válunk, nem vagyunk képesek megtárgyalni, csak védeni, mivel magunk alakítottuk ki 

A szervezeti kultúra elemei 

1. Gazdasági környezet: egyetlen vállalat illetve szervezet sem szakítható ki abból a 

társadalmi és gazdasági közegbıl, amelyben mőködik. A gazdasági környezet határozza meg, 

mit kell tenni, hogy sikeresek legyünk. 

2. Értékek: az egész szervezet kultúrája azon, mindenki által elfogadott értékek mentén 

szervezıdik, melyek áthatják a munkahelyi élet minden szeletét. Ezeket az értékeket a vezetés 

mindenki számára nyilvánvalóvá teszi. 

3. Hısök: a magyar fülnek kissé szokatlan jelzıvel azokaz a dolgozókat, vezetıket 

illeti, akik sokat vagy valami jelentıset tettek a szervezet céljai elérése érdekében. Gyakran 
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viselkedési modellként is szolgálnak mások elıtt. Személyükben megtestesítik a vállalati 

értékrendet. 

4. Ceremóniák és szertartások: minden szervezetnek szüksége van olyan, 

rendszeresen ismétlıdı rendezvényekre, melyek összetartják a dolgozókat, erısítik a 

kötıdésüket a céghez, és nem utolsó sorban életben tartják az értékrendet és a tradíciókat. A 

ceremóniák és szertartások mind valamilyen érték felszíni megnyilvánulási formái. 

5. Kulturális hálózat: a kulturális elemek hordozója és terjedésének közege a hálózat, 

ami leginkább az informális kommunikációs csatornákat jelenti. Ezen keresztül tudhatók meg, 

hogy mi is zajlik valójában a szervezetben, mi foglalkoztatja a munkavállalókat, milyen 

változások várhatók. 

A szervezeti kultúra megjelenési formái 

1. Szimbólumok: a szimbólumok is, akár humán, akár tárgyiasult formában, a 

szervezetben uralkodó értékrendet, hiedelmeket tükrözik vissza. Ide tartoznak tárgyak, 

berendezések, vezetık, hısök, szerepek. 

2. Nyelvezet: nyelvezeten a csak a szervezetre jellemzı, ott hosszú évek alatt kialakult 

szókincset értjük. Ezt a nyelvezetet tanulja meg minden, a szervezethez frissen bekerülı, és 

jelent nekik eleinte áthidalhatatlan akadályt. Ilyenek zsargon, szleng, gesztusok, jelek, dalok, 

viccek, kifejezések, szólások. 

3. Történetek: azok a történetek tartoznak ide, amelyeket a hısökrıl, ismert 

személyiségekrıl mesélnek, széltében-hosszában évek múlva is. Attól válnak igazán a vállalati 

mondakör részévé, hogy olyanok is nagy szeretettel mesélik másoknak, akik nem is voltak 

részesei az eseményeknek. Ide tartoznak legendák, mítoszok, sztorik. 

4. Szokások: a szervezeti kultúra leglátványosabb megjelenési formái. Ezek 

szertartások, tabuk, rituálék, ceremóniák. 

Szubkultúrák 

Már Schein is elismerte, hogy egy nagyobb szervezetnél nem lehet egységes kultúráról 

beszélni. Azonban, ha úgy találjuk, hogy bizonyos alapvetı feltételezések a szervezetbıl minden 

egységben illetve osztályon megtalálhatók, akkor a szervezet kultúráját lehet egyedinek, csak rá 

jellemzınek tekinteni. Ezzel nem áll ellentétben az a tény, hogy ettıl még az egyes részlegeknek 

megvan a saját egyediségük, szubkultúrájuk. 

Luouis a felsı vezetéssel való viszony alapján három szubkultúra fajtát különböztet meg: 

• Támogató kultúrák, melyben a felsı vezetés elgondolásai és értékrendje fokozottan 

jelenik meg; 

• Ellenkultúrák, melyek a felsı vezetés által hangoztatott és képviselt értékek ellenzıi, 

a szervezeten belüli ellenállás fı bázisai; 
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Semleges szubkultúrák, amelyek se nem erısítik, se nem gyengítik a szervezeti kultúra 

és a felsı vezetés erıterét. 

A szervezeti kultúra csak hosszabb ideje fennálló szervezetekben jöhet létre, 

magatartásalapú jelenség, hiszen tanulási folyamat eredménye. A szervezet tagjai szocializáció 

révén sajátítják el. Létrejöttében és változásaiban számos tényezı játszik közre. Ezek vizsgálata 

segít a szervezeti kultúra megértésében. 

 

5. 1. ábra. A szervezeti kultúra összetevıi 

 

Az alapítók döntése: 

A cég alapítói teszik le a kultúra alapköveit. Az alapítók víziója és értékrendje alapvetı 

fontosságú a szervezet normáinak és értékrendjének kialakulásában. Az ı munkájuk az 

alkalmazottak kiválasztásában, a cég tevékenységi területének, piacának kialakításában és nem 

utolsó sorban utódaik kijelölésében messzeható következményekkel jár. 

Misszió és elvek: 

A szervezet vezetıi megfogalmazzák a missziót, a szervezet jövıbeli pozíciójára 

vonatkozó elképzeléseket, amelyek általában olyan elemeket is tartalmaznak, mint a környezet 

elemeivel folytatandó viszonyra vonatkozó elvek (pl. vevıközpontúság). Ezek nyomán alakul ki 

a szervezet saját azonosságtudata. 

Társadalmi szerkezet: 

A szervezet szociális struktúrája meghatározza az emberek, csoportok közötti interakciók 

minıségét. A társadalmi struktúra a szervezeti struktúra formális aspektusainak függvényében 

alakul ki. A kultúra magatartási alapjai ebben gyökereznek. 

Normák és értékek: 

A szervezeti kultúra központi eleme a közös normák és értékrend. A normák a szervezet 

tagjainak magatartására vonatkozó elvárásokat, az értékrend pedig a tevékenységek és az 

eredmények preferenciáját fogalmazza meg. 

Megırzött történetek, szimbólumok: 



 

42 

A történetek a szervezet múltjából, bár nem mindig teljesek és igazak, de jellemzıek az 

adott szervezetre. A rituálék, ceremóniák a vállalat jellemzı kulturális értékei közé tartoznak. 

Ezek a tényezık alakítják a normákat és értékeket. 

Intézményesített mőködés: 

A vállalati politikák, az ösztönzési rendszer, a hatáskörök megosztása, a kommunikáció 

jellemzıi jelentik az intézményesített mőködés legfontosabb elemeit. A mőködési mód nagy 

hatással van az alkalmazottak attitődjére, magatartására. 

A kultúra és a stratégia összefüggései 

A kutatások azt igazolják, hogy a szervezeti kultúra (ellentétben a szervezeti struktúrával) 

alakítólag hat a szervezet stratégiájára. A vezetık a stratégia kialakítása során a kultúra hatására 

dolgoznak ki stratégiai válaszokat a környezet kihívásaira. A környezet reakciója visszahat a 

vállalati kultúrára. A kultúra a vállalat és a környezet közötti közvetítı változóként mőködik. A 

világ globalizálódása nemzetközi porondra viszi a cégek többségét, ez új kihívást jelent a 

szervezeti kultúra vonatkozásában. 

Kulturális különbségek vizsgálata 

Az egyes országok, piacok, kulturális övezetek egymástól sokszor lényegesen eltérı 

képet mutatnak. A határokat átlépı mőködés, illetve a nemzetközi cégek megjelenése a belsı 

piacon megköveteli a kulturális különbségek elsısorban magatartásalapú vizsgálatát és 

megértését. Azonos nemzeti kultúrkörben mőködı szervezetek is jelentıs kulturális diverzitást 

mutatnak. Különösen érdekes problémát jelent a kulturális váltások megvalósítása.  

Kultúratipológiák. Handy-féle kultúrák 

A menedzsment szakirodalomban nagyon sokszor idézik Charles Handy-nek a hetvenes 

években kialakított kultúratipológiáját (amelyhez Harrison fejlesztett ki egy a változtatási 

súlypontokat felmérı tesztet). 

Ebben négy jellegzetes kultúratípust különít el.  

Hatalomkultúra 

Ebben a típusban megtalálható egy központi személy, aki minden irányban hatalmat, 

befolyást sugároz. Ez a központi személy sokszor az "alapító atya", aki minden tevékenységre 

rányomja bélyegét, a lényeges tevékenységeket saját kézében tartja, az ı elképzelésének, 

felfogásának megfelelıen kell ezeket elvégezni. A szervezetben általában kevés az írott, 

formalizált szabály vagy elıírás, ezeket a központi személytıl eredı szokások, elvárások 

helyettesítik. A központi személy általában gyorsan, a körülményekhez jól alkalmazkodva tud 

dönteni és a szervezet mőködése ennek megfelelıen sikeres. Természetesen mindez a központi 

személy képességeitıl, felkészültségétıl függ. 
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Ez a kultúra a viszonylag kismérető szervezetekre jellemzı. Fejlıdése kezdeti fázisában 

racionális viselkedési formát jelent. A probléma a szervezet növekedésével jelenik meg, mivel a 

központi személy direkt hatása egy bizonyos mértéken túl már nem terjeszthetı ki. Ebben az 

esetben a kisugárzás korlátokba ütközik és a vezetı értékrendjének követése nem lehetséges. 

Vulgárisan fogalmazva egy kritikus mérték elérése után szükséges a szervezetet "kiépíteni" vagy 

"megszervezni", és az ilyen szervezetben a munkamegosztás már ellehetetleníti a hatalomkultúra 

alapján történı mőködést. 

Szerepkultúra 

Lényegében a bürokratikus szervezetek esetében jellemzı kultúratípus. A hatékony 

mőködés ebben az esetben azon múlik, hogy a szervezet tagjai pontosan elvégezzék az elıre 

meghatározott feladatokat. A munkamegosztás, a szabályzatok betartása alapvetıen fontos a 

szervezet sikeréhez. Ezért a szervezetben az alapérték az, hogy ki-ki mennyire pontosan végzi el 

az elıírt feladatát, tehát mennyiben játssza el a szerepét. Ebben a kultúrában mindezek alapján a 

feladat, a munkaköri leírás fontosabb, mint maga a feladatot végzı személy. 

Viszonylag jól kiszámítható környezetben, nem túl gyorsan változó feltételek és 

követelmények esetében sikeresen mőködnek az ilyen kultúrát alkalmazó szervezetek. Belsıleg 

is a viszonylagos stabilitás, a kiszámíthatóság, a biztonság jellemzi a szervezetet, amely kedvezı 

az ilyen beállítottságú beosztottak számára. 

Feladatkultúra 

A változó környezet, az erıs verseny megköveteli, hogy a szervezet megfelelı idıben 

adjon a kihívásokra értelmes válaszokat. Ilyen körülmények között a reagálás kerül elıtérbe, 

amely azt vonja maga után, hogy az elsıdleges érték a szervezeten belül a feladatok megoldása, 

amelyhez szaktudásra és vállalkozási készségre van szükség. Ehhez a kultúrához szervezetileg a 

mátrix szervezetek, illetve a projekt-teamek köthetık. A gyorsan változó környezetben fontosabb 

a cél elérése, a feladat végrehajtása, mint a tevékenységek aprólékos szabályozása. 

Személyiségkultúra 

Speciális szervezzetek esetében figyelhetı meg ez a kultúra. Ilyenek például az ügyvédi 

irodák, kisebb mérető tanácsadó szervezetek, amelyek központi alakjai a kiemelkedı speciális 

szaktudással rendelkezı személyek, akik lényegében az infrastruktúra biztosítására alakítanak 

sajátos szervezetet. Közös irodát, titkárságot mőködtetnek, de a személyiségek autonóm módon 

dolgoznak és a szervezet lényegében a kiszolgálásukra jön létre.  

Megismerve a Handy-féle kultúracsoportosítást, egyetérthetünk azzal az irodalomban is 

megjelenı véleménnyel, hogy ez a rendszerezés meglehetısen leegyszerősítı. Ennek ellenére 

bizonyos jelenségek jól magyarázhatók a modell segítségével. 

Quinn-féle csoportosítás 
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A nyolcvanas években közreadott munkájában Quinn a szervezetek hatékony mőködésére 

helyezte a hangsúlyt és ezt kapcsolata össze a szervezeti kultúrával, annak lehetséges formáival. 

A Handy féle kultúratipologizálás mellett ez a legelterjedtebb. Alapja a szervezeti 

hatékonyság vizsgálata volt. Azt figyelték meg, hogy az egyes szervezetek milyen alapvetı erık 

mentén alakítják ki kultúrájukat, hogy az megfeleljen a belsı, illetve külsı környezet által 

támasztott követelményeknek. 

Az elsı dimenzió mentén a két ellentétes pólus a következıképpen alakul: az egyik a 

hatékonyságot tekinti igazán fontosnak, a rugalmasságot, az adott helyzethez alkalmazkodást és 

a dinamizmust hangsúlyozza. A másik pólus a stabilitást, rendet, ellenırzést helyezi 

középpontba. 

A második dimenzió választja ketté a belsı, illetve külsı orientációt. A belsı az 

integrációt, egységességet hangsúlyozza (IBM, Hetvlett-Vackard), míg a külsınél a 

differenciáltságon, versengésen van a hangsúly (japán autógyárak). 

Csoportosítása két dimenzióra épít: az ábra vízszintes tengelyén az orientációt, a 

szervezetnek a befelé, vagy kifelé történı összpontosítását ábrázoltuk, ugyanakkor a 

függıleges tengelyén a mozgásteret, vagyis a rugalmasságot, illetve ennek ellentettjét, az 

erıteljes ellenırzést. 

Befelé összpontosít és rugalmas, lényegében a belsı humán erıforrások fejlesztésére, 

ezek jó mőködési feltételeinek kialakítására, fenntartására helyezi a hangsúlyt. 

2. Szabályorientált kultúra 

Befelé összpontosít, és erıteljes ellenırzést gyakorol, legfontosabb értéke a stabilitás, a 

szabályozottság, az eddig elért eredmények megırzése. 

3. Célorientált kultúra 

Kifelé összpontosít, és szoros ellenırzést gyakorol, alapvetı értéke az egyértelmő, 

célszerő mőködési mód fenntartása, a vezetés a célok kitőzését, majd azok elérését tartja a 

legfontosabbnak. 

4. Innovációorientált kultúra 

Kifelé összpontosít és rugalmas, alapvetı értéke a külsı környezet változásaihoz való 

alkalmazkodás megteremtése, a kreativitás és a fejlesztés megvalósítása és fenntartása. 

Schein-féle szakmakultúrák 

Schein a nyolcvanas évek végén egy olyan csoportosítást publikált, amelyben az egy 

szervezeten belüli szakmai csoportok jellemzıit vette rendezı elvnek. Így három fı csoportot 

különített el. 

1. A végrehajtók kultúrája (az angolban ezt az operators szóval jelölik): 
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Azoknak a kultúrája, akik a szervezet alaptevékenységét végzik, elıállítják a termékeket, 

illetve elvégzik a szolgáltatást. Ez a csoport egy olyan magatartásformát fejleszt ki, amelynek 

segítségével kezelni, tompítani tudja a menedzserek, vezetık változtatásra irányuló 

tevékenységének hatását, másrészt kezelni tudja a különbözı funkcionális szervezetek 

beavatkozását, irányítási törekvéseit is. 

2. A technokraták kultúrája (az angolban az engineers kifejezést használják): 

Ez a szakmakultúra a szervezet mőködésével, rendszereivel, szabályaival foglalkozó 

szakemberekre jellemzı. İk azok, akik kicsit ennek a magasabbrendőségében hisznek, 

nem szeretik az emberekkel való foglalkozást, szívesen figyelmen kívül hagyják az emberi 

magatartás kérdéseit. 

A fenti két szakmai kultúra sok tekintetben egymással ellentétes, közöttük feszültségek 

keletkezhetnek. Ennek feloldására szükség van a menedzserek irányító, vezetı tevékenységére és 

ehhez kötıdik a harmadik kultúracsoport: 

3. A vezérek kultúrája (amelyet az angolban az executives szóval jeleznek) 

Ez a magatartás a vállalati legfıbb menedzserek, csúcsvezetık jellemzıje. A szerzı 

szerint ezeknél a személyeknél az alapvetı érték a pénzügyi szempontok érvényre juttatása, a 

részvény árfolyam és az osztalék alakítása, a pénzügyi életképesség fenntartása, a stakeholderek 

(magyarul a szervezethez kapcsolódó érdekek hordozói) jóindulatának megtartása. A vezérek 

számára a pénzügyi kritériumok a meghatározók, a szervezetben dolgozó emberek, jó esetben is, 

csak humán erıforrásként jelennek meg, elsısorban költségtényezıként. 

Hofstede-féle kultúrajellemzık 

A nemzeti kulturális különbségek vizsgálatában a legismertebb tipológiát Hofstede 

alkotta meg, amelyben négy fontos dimenziót vizsgált: 

■ hatalmi távolság azt mutatja, hogy milyen mértékő hatalmi egyenlıtlenséget 

fogadnak el normálisnak az adott kulturális környezetben. 

■ bizonytalanság kerülése azt mutatja, hogy milyen mértékben tolerálják az adott 

kultúra egyedei a bizonytalanságot, vagy aggodalmat keltı helyzeteket. 

■ individualitás vagy kollektivizmus, azaz mi a fontosabb: én (és a családom) vagy 

mi, a csoport, a szervezet. 

■ férfias vagy nıies értékek dominanciája, melyik jellemzı a vizsgált kultúrában. 

A hatalmi távolság azt mutatja, hogy az adott ország társadalmában milyen mértékő a 

különbség a vezetık és a végrehajtók között, mennyire élnek a vezetı-beosztott kapcsolatban a 

hatalomgyakorlásnak az erıteljes, formális elemei, illetve miként jelenik meg az engedelmesség, 

az egyet nem értés kifejezése. 
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A bizonytalanság-kerülés azt jelenti, hogy milyen erıs a szabályokhoz ragaszkodás 

mértéke, illetve a szervezetek tagjai milyen mértékben képesek kezelni, elfogadni a 

bizonytalanságot, a környezet változékonyságát és kiszámíthatatlanságát. 

Az individualizmus-kollektivizmus arra utal, hogy az adott ország társadalma 

mennyiben tartja fontosnak az egyéni szabadságot, az önálló cselekvést. Vannak olyan 

társadalmak, ahol a közös fellépés, a közösséghez való tartozás, a közösség céljainak elfogadása 

az alapvetı érték, ugyanakkor más országok esetében az egyéni kezdeményezés, az egyéni 

kockázatvállalás a példa. 

A férfias-nıies értékek dimenzió arra utal, hogy az adott ország mennyire értékeli a 

férfias, masculin magatartást és szerepet. Ez a határozottságot, a rámenısséget, az erı 

alkalmazását jelenti. A nıies vagy feminin értékek többek között a gyengédség, a gondoskodás, 

az együttérzés, vannak olyan országok, amelyek esetében ennek megléte felértékelıdik. 

Ennek alapján kiterjedt vizsgálatokat végzett az egyes országok és régiók 

sajátosságainak, hasonlóságainak és különbségeinek feltárása érdekében. Ez a tipológia nagy 

segítséget nyújthat azoknak a menedzsereknek, akik a különbözı országokban mőködı 

vállalataikat kívánják eredményes együttmőködésre késztetni, ill. azoknak, akik határon túli 

beruházásokra vonatkozó döntések elıtt állnak. A szervezetet, ill. annak egyes tagjait megfelelı 

tréning révén fel lehet készíteni a kulturális különbségek kezelésére. 

GLOBE kultúra modell 

A különbözı kultúrák összehasonlítására vállalkozott GLOBE (Global Leadership and 

Organizational Behavior Effectiveness) kutatási program, ennek kategóriáit és eredményeit 

nézzük meg közelebbrıl. 

Ebben a 7 évig tartó kutatásban 150 kutató vett részt, 61 ország 18.000 menedzserétıl 

győjtött és értékelt adatokat a kulturális értékekrıl, gyakorlatról és a jellemzı vezetési 

megközelítésrıl. 

A GLOBE a kultúrát úgy definiálja, mint közösen vallott értékek, normák, 

meggyızıdések rendszerét. A meggyızıdésként értelmezik az emberek feltételezését, 

véleményét arról, hogy a napi gyakorlatban hogyan mőködnek a dolgok. Értékeknek nevezik az 

emberek véleményét arról, hogy a dolgokat hogy kellene jól csinálni - vagyis az általuk preferált 

viselkedési normákat és formákat. 

A GLOBE kutatásban 9 kulturális jellemzıt (attribútumot) vizsgáltak részletesen a 

különbözı országokban. A résztvevı országok 1-7 terjedı skálán értékeltek minden esetben. 

1. Bizonytanság kerülés 

A bizonytalanság kerülés annak a mértéke, hogy mennyire részesítik elınyben az 

emberek a strukturált, szabályozott helyzeteket, megoldásokat, a rendet, kiszámíthatóságot, 
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stabilitást az ad hoc megoldásokkal és folyamatokkal szemben. Azok az országok, amelyek 

bizonytalanság-kerülés jellemzıje magas (Svájc, Svédország, Németország) a kiszámíthatóságot, 

a stabilitást, a rendet, a strukturált életvezetést, a tiszta szabályrendszereket, az egyértelmő 

elvárásokat igénylik. Ismeretlen helyzetekben elbizonytalanodnak, nem szeretik a változásokat, a 

kockázatokat és elég rugalmatlanok. Ezzel szemben a bizonytalanságot legjobban tőrı 

országokban (Oroszország, Magyarország, Görögország) az emberek elviselik az ellentmodásos 

szabályokat, elvárásokat, és a kockázatvállalás, a változás életük része. Ezekben az országokban 

nem kedvelik a folyamatok és az eljárások túlzott szabályozottságát. 

2. Jövı-orientáció 

Ez az attribútum megmutatja, hogy milyen milyen idıtávban terveznek, gondolkodnak, 

hisznek. Mennyire értékelik a jövıorientált viselkedést a tervezésben, befektetésekben. Mennyire 

tudnak ellenállni az azonnali haszonszerzésnek a hosszabb távú célok elérése érdekében. Ehhez 

persze bizalomra és kiszámíthatóságra van szükség... Szingapúrban, Svájcban és Hollandiában a 

jövı-orientáció, hosszabb gondolkodási és döntéshozatali idıtáv a jellemzı, míg 

Oroszországban, Argentínában, Lengyelországban, és Magyarországon és Olaszországban az 

azonnali döntéseket, az ad-hoc megoldásokat részesítik elınyben, illetve viselik el. A jelenlegi 

Magyarországon az emberek egyáltalán nem hisznek a hosszú-távú tervezhetıségben, kizárólag 

napról-napra „terveznek", élnek. Alapvetıen bizalmatlanok. Jövıorientáció és a 

bizonytalanságkerülés összefügg! Mindkettı értelemszerően erıteljesen jellemzi a volt 

szocialista országokat. 

3. Hatalmi távolság 

Ez a paraméter az emberek között egyenlıtlenség azon fokát, mértékét jelzi, amit egy 

adott ország népessége normálisnak, elfogadhatónak tart. Kis hatalmi távolság esetén (Izrael, 

Hollandia, Dánia) az emberek elınyben részesítik a participatívabb, bevonó, demokratikus, 

delegáló vezetésfelfogást, igénylik a menedzsment elérhetıségét, partnerségét. Az ilyen 

társadalmakban az egyenlıtlenség minimalizálására törekszenek az emberek, és a hatalommal 

rendelkezık nem igyekeznek hatalmukat külsıségekkel megjeleníteni. Itt a változások mindig 

átmenetesen, folyamatosan történnek. A magas értékkel jellemezhetı kultúrákat (Marokkó, 

Thaiföld, Spanyolország, Oroszország) az egyenlıtlenségek nagyobb elfogadottsága, a 

hierarchia, az autokratikus vezetésfelfogás, centralizáltság jellemzi. Ezekben az országokban az 

emberek nagyobb szintő függıséget fogadnak el. A változások itt általában ugrásszerőek, 

robbanással járnak. Magyarország is a nagyobb távolságot tartók körében tartozik, de nem ezt 

nem tartják jónak az emberek. 

4. Individualizmus - Intézményi kollektivizmus ("én" — "mi") 
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Annak a mértéke, hogy egy adott ország népessége mit részesít elınyben, illetve mit 

ösztönöz; a különálló egyénekként vagy egy csoport tagjaként folytatott közös tevékenységet, az 

egyéni vagy a közösen hozott döntéseket, illetve egyéni vagy a közös felelısség-vállalást. Az 

individuális kultúrák az egyének közötti laza, míg a kollektív kultúrák az egyének közötti szoros 

kötelékekkel jellemezhetıek. (Ez elsısorban a munkahelyi tevékenység végzésére jellemzı 

paraméter.) Az individuális kultúrákban (görög, magyar, német, olasz) nagyra értékelik az 

autonómiát és a függetlenséget. A kollektív kultúrákban (svéd, japán, dán) az együttmőködés, a 

csoport-harmónia az érték. Ezekben az országokban az emberek inkább hasonlítani szeretnek 

egymásra, mint különbözni. 

5. Kisközösségi kollektivizmus 

Ez a jellemzı mutatja meg, hogy a társadalom tagjai mennyire büszkék arra, hogy kicsi 

közösségek — elsısorban család, szők baráti kör tagjai. A kutatások szerint azokra az 

országokra, ahol az emberek büszkék a családjukra, általában az is jellemzı, hogy büszkék arra a 

munkahelyre, ahol dolgoznak. (Ez nem jelenti azt, hogy ott kollektív szemlélettel szeretnek 

dolgozni!) A kisközösségi kollektivizmusjellemzı Iránra, Indiára, Egyiptomra és Kínára, 

valamint a nemzetközi átlagnál erıteljesebben jellemzı Magyarországra és a korábbi szocialista 

országokra. Itt a családtagoknak és a közeli barátoknak elvárásuk van egymással szemben. 

Megkülönböztetett bánásmódot igényelnek. A lojalitást teljesen máshogy értelmezik itt, mint 

azokban az országokban, akiket e paraméter alacsony értéke jellemez (Dánia, Svédország, 

Finnország, Hollandia). Ott a családtagok és a közeli barátok nem várnak el és nem is mutatnak 

megkülönböztetett bánásmódot egymás irányában. 

6. Humán-orientáció 

Ez az attribútum annak mértékét határozza meg, hogy egy közösség mennyire ösztönzi és 

jutalmazza azt, hogy tagjai gondoskodóak, korrektek, barátságosak, önzetlenek, toleránsak 

legyenek egymással. A humánorientáció gyengeségére viszont az érzéketlen, másokkal 

bizalmatlan, másokat kizsákmányoló magatartásformák, gyakran az elterjedt szegénység, a 

kisebbségek irányában megmutatkozó elutasító magatartás, barátságtalanság utal. Erıteljes 

humán-orientáció jellemzi Írországot, Indonéziát és Egyiptomot, míg gyenge Németországban, 

Franciaországban, Spanyolországban és Magyarországon. 

Ellentmondásosnak tőnhet, hogy bár individuálisak vagyunk és alacsony a 

humánorientáció mértéke, mégis meglehetısen magas a kisközösségi kollektivizmus értéke, azaz 

a családhoz, szők baráti körhöz való ragaszkodás, kötıdés. A bizalmatlan országokban gyakran 

elıfordul, hogy a legszőkebb körre korlátozódik a törıdés, az összefogás. 

7. Teljesítmény-orientáció 
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Ez az attribútum annak mértékét jelzi, hogy egy közösség mennyire várja el, mennyire 

ösztönzi és jutalmazza a kitőzött célok elérését, a jó teljesítményt és eredményeket. A 

teljesítmény-centrikusság közvetlenül meghatározza egy társadalom gazdasági szerkezetét és 

igen erıs kapcsolatban áll a gazdasági eredményességgel — ezt sajnos saját bırünkön is 

érezzük... Egy társadalom megváltoztatható tagjai teljesítmény-motivációjának 

megváltoztatásával. A leginkább teljesítmény-orientált országok Szingapúr, Taivan, Új-Zéland, 

USA. Az emberekben igen erıs teljesítmény-kényszer és a kezdeményezı készség is. Általában 

a direkt és lényegre törı kommunikációt használják, és minél hamarabb akarnak a dolgok végére 

járni. A skála másik oldalán "listavezetı" Oroszország, követi Görögország, Olaszország illetve 

a többi volt szocialista ország. Ezekben az országokban a munka végzés folyamata gyakran 

fontosabb, mint az eredménye. Nincs tradíciója a mérés — értékelés - visszajelzés hármasának és 

a tényleges teljesítmény alapú értékelés, ösztönzés sem jellemzı. Ez csak szemléletváltással 

javulhat. 

8. Nemi szerepek közötti különbség 

Ez az attribútum, azt mutatja meg, hogy az adott társadalom milyen mértékben fogadja el 

a nemi szerepek közötti különbségtételt. A felmérés szerint Svédország, Dánia, Magyarország, 

Lengyelország és Szlovénia különbözteti meg legkevésbé ezeket a szerepeket. Ezek a 

társadalmak fogadják be leginkább a magas képzettségő nıket a döntéshozó testületekbe. Korea, 

Egyiptom, India és Kína viszont nagy különbséget tart természetesnek és elfogadhatónak a 

nemek között. 

9. Asszertivitás 

Azt mutatja meg, hogy a társadalom milyen mértékben fogadja el az egyének kemény, 

konfrontatív magtartásformáit, egyéni érdekérvényesítését, valamint versengését a mérsékelt, 

mértékletes, szerény, gondoskodó magatartásformákkal szemben. Az erıteljesen asszertív 

országok (Németország, Ausztria, Görögország, USA, Spanyolország) gyakran versengıek, 

divatos kifejezéssel "nyomulnak", de elismerik, tisztelik a gyıztest. Ezzel szemben 

Svédországot, Új-Zélandot, Svájcot és Japánt nem jellemzi az asszertív magatartás. (Ez azonban 

nem zárja ki az eredményes munkavégzést.) 

 

6. FEJEZET. MOTIVÁCIÓELMÉLETEK. 

 

A motivációelméletek mindegyike arra keresi a választ, hogy mi magyarázza az emberek 

viselkedését. Az alábbiakban a sokféle lehetséges válasz és modell közül kiemelünk néhányat. A 

korai elméletek után két modellcsoportra koncentrálunk, a tartalomelméleti és a folyamatelméleti 

modellekre. 
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Hedonizmus 

A hedonizmus alapelve, hogy az emberek törekednek a kellemes dolgokra és elkerülik a 

kellemetleneket. Az elınyök és a hátrányok összemérése alapján racionálisan döntenek. A 

hedonizmus a motiváció elsısorban a történészek utólagos magyarázatára alkalmas, nem pedig a 

viselkedés elırejelzésére. 

Ösztönelmélet 

Freud és követıi az emberi viselkedés tudattalan motivátoraira, a veleszületett ösztönökre 

fókuszáltak. Az elmélet fejlıdésével a tényezık sokasága és bonyolultsága lehetetlenné tette 

alkalmazását. 

A tartalomelméleti modellek azt vizsgálják, hogy milyen faktorok vannak hatással a 

motivációra, azaz a motivált magatartás tartalmi elemeit keresi. 

Maslow- féle szükségleti hierarchia modell 

A különbözı szükségletek egymáshoz való viszonyáról Abraham Maslow dolgozott ki 

eleméletet. Maslow megkülönbözteti a biológiai eredető hiánymotívumokat, az 

alapszükségleteket azoktól, amelyek a hatékonyabb társadalmi beilleszkedést szolgálják. Az 

utóbbiakat magasabb rendő, fejlıdési szükségletnek nevezi. 

Fiziológiai szükségletek: élelem, ital, oxigén, megfelelı hımérséklet iránti 

Biztonsági szükségletek: fizikai védettség, a jövı kiszámíthatóságának biztonsága. 

Szociális szükségletek: a szeretet, a valahová tartozás szükséglete. 

Megbecsülés iránti szükséglet: önértékelés, megbecsülés, presztízs, hírnév szükséglete. 

Önmegvalósítás  szükséglete:  a  bennünk  rejlı   képességek  megvalósításának  

szükséglete,   önmagunkfejlesztésének igénye. 

A hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedı szükséglet csak akkor hat a viselkedésre, 

ha az alapvetıbbek, az alacsonyabb szintőek ki vannak elégítve. Ez a hierarchia-törvény. 

Maslow késıbb továbbfejlesztette modelljét és kiegészítette további két növekedési szükségleti 

szinttel az önmegvalósítást megelızıen, ezek 

Kognitív szükségletek:        tudni, megérteni, megmagyarázni dolgokat és 

Esztétikai szükségletek:      szimmetria, rend és a szépség iránti igény. 

Az önmegvalósítási igény (a kiteljesedés és a saját képességek kiaknázása) fölött pedig 

megjelenik az igény mások segítésére a kiteljesedésben és potenciáljuk kiaknázásában 

(transzcendencia igény). 

A Maslow-i motivációs alapelv az, hogy mindig a következı, még kielégítetlen 

szükséglet motivál. 

Ennek az elméletnek van néhány gyenge pontja. Az egyik az, hogy a szükségletek, 

bármely fajtához tartoznak is, nem egyszerre, hanem fokozatosan jelennek meg, így soha nem 
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lehet valamelyiket teljesen kielégíteni. A szervezetek többsége elég jól képes az alacsonyabb 

szükségletek közvetlen (biztonságérzet nyújtása, csoporthoz tartozás lehetısége), vagy közvetett 

(pénzbeli juttatások, melyek révén a szükségletkielégítés eszközeit megveheti) kielégítésére. 

Messze nem ilyen eredményesek a felsıbb szintő szükségletek kielégítésében. 

A Maslow szerinti ideális szervezeti klíma lehetıvé tenné az alkalmazottak 

potenciáljának kiteljesedését, rossz klíma frusztrációhoz, alacsony elégedettséghez és nagy 

elvándorláshoz vezet. Maslow elmélete nagy jelentıségő a szervezeti humánpolitika 

alakításában. Az elmélet mőködıképessége csak az alapszükségletek területén bizonyult 

megbízhatónak, a magasabb rendő szükségleteknél bizonytalanná vált. Ennek valószínő oka, 

hogy az emberek magasabb rendő szükségleteiben nagyok az egyéni különbségek. 

Herzberg kéttényezıs elmélete 

Ez az egyik legismertebb motivációs elmélet; ami nagyszámú interjún alapul. A 

megkérdezettek szerint más tényezık okoztak elégedettséget, mint amelyek elégedetlenséget. Az 

elégedettséget keltık inkább a munka tartalmával, az elégedetlenséget keltık a 

munkakörülményekkel összefüggı tényezık voltak. 

Higiéniás tényezık Motivációs tényezık 
• fizetés 
• munkafeltételek 
• státusz 
• munkahely biztonsága 
• személyes kapcsolatok 
== elégedetlenség forrása 

• a felelısségvállalás lehetısége 
• a nagyobb teljesítmény 
elérésének lehetısége 
• a fejlıdés 

• a karrierépítés lehetısége == 

elégedettség forrása 
M U N K A F E L T É T E L E K  M U N K A  T A R T A L M A  

6.1. ábra Herzberg féle higiénés és motiváló tényezık 

Herzberg motivátoroknak nevezte az elégedettséget befolyásoló tényezıket, mert ezek 

biztosítják az egyén igényeinek kielégítését és vezetnek elégedettségre. Higiénés tényezık, mint 

a státusz, a munkahely biztonsága kedvezıtlen esetben elégedetlenséget váltanak ki. Ugyanakkor 

hiába biztosít a vállalat magas fizetést, jó munkafeltételeket, ezek nem vezetnek magasabb szintő 

elégedettséghez. 

A két tényezı elmélet mőködését jól mutatja a következı ábra is. 
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6.2. ábra A motivációs és higiénés tényezık és az elégedettség összefüggése 

A munkával való elégedettség és a két tényezı kapcsolatán láthatjuk, hogy a gyenge 

higiénés tényezık nagymértékő elégedetlenséghez vezethetnek, de jó esetben is csak a közömbös 

szintet tudjak elérni az elégedettség terén. A motivátorok legrosszabb esetben is csak a semleges 

hatásúak, jó esetben teljesítmény növelıek. Ezt az összefüggést számos más tanulmány is 

támogatta. 

Az elmélet nagy elınye, hogy világos eligazítást ad a teendıkrıl. Az elméletnek több 

gyenge pontja is 

van, ezek között az a leglényegesebb, hogy túlságosan leegyszerősíthetı, nem veszi 

figyelembe az egyéni különbségeket. Minden kritikája ellenére menedzseri körökben a 

legismertebb elmélet, erre épít a munkakör-gazdagítás módszertana is. 

McClelland- féle motivációs modell 

Az elmélet a különféle motívumok vizsgálatára épít. Azt kívánja meghatározni, hogy 

melyek azok a motívumok, amelyek átlagosnál nagyobb összefüggést mutatnak a teljesítményt 

eredményezı magatartással. A motívumok, érzelmi jellegő gondolati hálózatok, amelyek 

erısségük és fontosságuk alapján hierarchikus rendben kapcsolódnak össze. Ez az elmélet nem 

örökölt, hanem tanult jelenségek, a szocializáció során kialakultakra koncentrál. 

McClelland három, a munkavégzés szempontjából legfontosabbnak feltételezett 

motívumot vizsgálta, a teljesítmény, a hatalom és az affiliációs motívumot. 

A teljesítmény motiváció a sikerek elérésére, a teljesítmény állandó emelésére, mások 

teljesítményének meghaladására vonatkozó késztetés. Atkinzon vizsgálatai szerint az olyan 

feladathelyzet, amelyben a cél elérése bizonytalan, két, egymással ellentétes motívumot kelt: a 

cél elérésének és a kudarc kerülésének motívumát. A teljesítménymotiváció ellentéte a 

kudarckerülı motiváció. A teljesítménymotiváció kialakulásában egy másik tényezı is szerepet 

játszik, ez a cél vonzereje (inszentív értéke). Nehéz feladat esetén a cél vonzereje nagyobb, mint 

könnyő feladat esetén, ha azonban a siker valószínősége nagy, a vonzerı csökken. 
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A sikerorientáltak szeretnek kockáztatni, próbára tenni önmaguk képességeit. A 

legerısebb motivációt akkor mutatják, amikor a kudarc és a siker valószínősége nagyjából 

egyenlı. A kudarckerülık bizonytalanok önmagukban vagy szorongók. Ok olyan feladatokat 

választanak, amelyek vagy nagyon könnyőek, így a siker biztosra vehetı, vagy olyan nehezek, 

hogy a bekövetkezı kudarc miatt nem kell szégyenkezniük. Az erıs teljesítménymotívummal 

rendelkezı emberek, megfelelı feltételek esetén, valószínőleg átlagot meghaladó eredményeket 

érnek el. Olyan feladatok esetében sikeresek, ahol a feladat kihívó, a kockázat közepes (a 

feladatot nem lehetetlen megoldani), a megoldás saját munkájuk eredménye, szívesen vállalják a 

felelısséget. A teljesítménymotívum erıssége ily módon jól magyarázza az egyes egyének 

sikerét vagy bukását. Tudni kell azonban, hogy az ilyen egyének jelenléte nem minden 

munkakörben és helyzetben kívánatos. Továbbá számolni kell azzal is, hogy ezek az emberek 

nem mindig tudnak a munkatársakkal jól együttmőködni. 

A hatalom motívum a mások befolyásolásának fontossága. A befolyásolás, a saját 

tekintély, a presztízs, a hatalom megszerzésének vagy megırzésének eszköze. A hatalomorientált 

magatartás jelei: agresszív viselkedés másokkal szemben, erıs érzelmi hatások kiváltására való 

törekvés, és a saját fontosságának, elismertségének növelésére tett erıfeszítések. A 

hatalommotívum erıssége, de legalább közepes szintje szükséges feltétele a vezetésnek, de még 

a vezetési szintek közötti felemelkedésnek is .A hatalommotívum és az eredményesség között 

gyenge, de pozitív korreláció mutatható ki. 

Az affiliációs (társulási) motívum, a mások által való elfogadás iránti igénybıl fakad. 

Azok az emberek, akiknek erıs az affiliációs motívumok, barátságos, meleg emberi 

kapcsolatokat alakítanak ki maguk körül. Ez a tulajdonság, ha nem társul megfelelı erısségő 

teljesítmény vagy hatalommotívummal, gyakran nem hatékony. A sikertelenségük forrása 

valószínőleg a társadalmi kapcsolatok megromlásától való félelem. 

A vizsgálatok nem mutattak ki korrelációt az eredményesség és az erıs affiliációs 

motívum között. Ez nem azt jelenti, hogy a tényleges sikeres vezetık között nem találtak 

olyanokat, akiknek a hatalom, vagy az affiliációs motívumuk volt a legerısebb. Megállapították 

például közepes vagy erıs hatalom motivációval és ezzel párosuló közepes affiliációs 

motivációval rendelkezı emberek nagyon sikeresek karrierjükben a nem mérnöki pályákon. 

Felvetıdik a kérdés, hogyan fokozható a teljesítmény motiváció? 

Már a korai gyermekkori szocializáció során erısíthetı önállóan megoldandó feladatok 

révén, amelyhez meleg támogató magatartást társítanak. A felnıtt korban is fejleszthetı a 

teljesítménymotívum (McClelland szerint) olyan tréningek révén, amelyekben a résztvevıknek a 

célkitőzés után annak megvalósítási stratégiáját kell kidolgozniuk és megvalósítani. A 
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vizsgálatok azt mutatták, hogy ilyen tréningek résztvevıi sokkal sikeresebbek voltak a késıbbi 

karrierjükben, mint mások. 

Az ebbıl az elméletbıl fakadó vezetıi motivációs stratégia az, hogy tréningek és kihívást 

jelentı feladatok révén fejlesszék a munkatársak sikerorientáltságát. 

Alderfer ERG elmélete 

Clayton Alderfer továbbfejlesztette Herzberg és Maslow elméletét, és három szükségleti 

csoportot definiált (ERG: E= Existence, R= Relatedness, G=Growth): 

Létérdekek (E): a Maslow-i fiziológiai és biztonsági szükségletek megfelelıje 

Kapcsolatok fenntartásának érdeke (R): társas igény megfelelıje 

Növekedési szükségletek (G): az elismerés és önmegvalósítás iránti igény megfelelıje. 

Alderfer a szükségletek folyamatossága mellett érvel, azokat nem tekinti hierarchikus 

szerkezetőnek, és elveti azt a gondolatot, hogy csak az alacsonyabb rendő szükségletek 

kielégítése után motivál egy magasabb rendő szükséglet kielégítése. Az ERG elmélet szerint a 

személy származása, kulturális környezete határozza meg azt, hogy egyes szükségletek milyen 

erısségőek, továbbá azt állítja, hogy a növekedési szükségletek növekvı mértékő kielégítése 

tovább növeli az igény megjelenésének intenzitását. 

A tartalomelméleti modellekre összefoglalóan igaz, hogy nem képesek a munkával 

kapcsolatos motiváció komplexitásának magyarázatára, és a Herzberg-féle munkakör átalakítási 

elveken kívül, kevés gyakorlati fogódzót nyújtanak az emberi erıforrás menedzsment számára. 

A folyamatelméleti modellek közös vonása az, hogy arra fókuszálnak, hogy melyek azok 

az alapvetı folyamatok, amelyekben a motiváció kialakul. Ezek közül a legismertebbek az 

elváráselméleti modell (Expectancy Theory), a méltányosságelméleti modell (Equity Theory), a 

célkitőzés elméleti (Goal Setting Theory) és a szociális tanuláselmélet modellek. 

Elváráselméleti modell 

Az elváráselmélet a dolgozók motivációját a feltételezett javadalmazás függvényeként 

magyarázza. Arra a feltételezésre épül, hogy az emberek racionális döntéseket hoznak, 

melynek alapja a gazdasági elıny. Sokan igen elınyösnek tartják, mert a személyiség és a 

környezet hatását együtt kezeli. 

Vroom modelljében azt fogalmazta meg, hogy az erıfeszítést kiváltó pszichológiai 

kényszer nagysága a jövıvel kapcsolatos elvárások és a jövıbeni eredmény értéke, vonzó volta 

függvényében alakul ki. A motiváció ereje tehát a jövıvel kapcsolatos várakozások és a 

következmény értéke alapján meghatározható. 

A motivációs erı egyenlete: 

P(E-T) x P(T-K) x EV = motivációs erı 
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A várakozások egyik eleme az erıfeszítés-teljesítmény kapcsolat (E-T) erıssége, azaz 

annak valószínősége, hogy adott erıfeszítés milyen teljesítmény elérését teszi lehetıvé. 

A várakozások másik eleme a teljesítmény-következmény kapcsolatra (T-K) vonatkozik, 

annak valószínőségét becsli meg, hogy adott teljesítmény milyen következménnyel, vagy 

következményekkel jár. Az erıfeszítés elsı szintő eredményének lehet több (másodlagos) 

következménye is (pl. a kiemelkedı szintő teljesítmény másodlagos következménye lehet az 

elıléptetés lehetısége és egy kiemelt javadalmazás is.) 

A valencia (V), az adott következmény értékét mutatja a döntést hozó személy 

értékrendszerének tükrében. Ez tehát az egyén egyedi értékrendszerébıl fakad, ezért nem 

megjósolható. A valencia értékét módosítja még az is, hogy egy személy idıben milyen régen 

kapta meg ugyanazt az ellenszolgáltatást. Ettıl saját értékrendszerén belül is leértékelıdik vagy 

felértékelıdik ugyanaz a jutalom. 

A valószínőségi mutatók 0-1 közötti értéket vehetnek fel, a valencia esetében pedig egy 

skálát alkalmazunk, amelyen az egyik végpont -1, egyáltalán nem vonzó következmény, a másik 

végpont +1, nagyon vonzó következmény. A két valószínőségi érték szorzatát megszorozva a 

valenciák összegével, a cselekedet motiváló erejének várható értékét kapjuk meg. 

A fentiek logikus következménye, hogy az alkalmazott az erıfeszítései optimális 

felhasználására törekedve hozza meg döntéseit. Az elméletbıl számos gyakorlati következtetés 

vonható le mások eredményes motiválásával kapcsolatban. 

•    Fontos, hogy az alkalmazottak felismerjék az erıfeszítés és a teljesítmény közötti 

egyértelmő összefüggést. 

• A menedzsment feladata olyan feltételek biztosítása, amelyek között az erıfeszítés 

valóban a kívánt szintő teljesítményre vezethet. Pl. olyan reális célokat kell kitőzni, lehetıleg 

mérhetı formában, amelyeket az adott munkarendszerben el lehet érni. 

• Az ösztönzı rendszer stabil és kiszámítható volta fixálja teljesítmény-következmény 

kapcsolatát. Így az erre vonatkozó várakozás értéke közelít az 1-hez. Ez növeli a motiváció 

erejét. 

• Az ösztönzés olyan jutalmakra épüljön, amelyeket a dolgozók értékelnek, fontosnak 

tartanak. Errıl felmérések alapján meggyızıdhetnek. 

Az így kialakult motiváció, valamint az egyéni és szervezeti képességek együttese vezet a 

szervezeti teljesítményre. Minél magasabb az egyes elemek erıssége, annál magasabb szintő 

eredményt lehet elérni. 

Méltányosság elméleti modell 

Az igazságosság érzete, az észlelt egyenlıség nagymértékben fokozza az erıfeszítésre 

való hajlandóságot. Ezen elmélet alapja, hogy az emberek folyamatosan figyelik az egyenlıség 
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érvényesülését a munkakörnyezetükben. Az emberek folyamatosan összehasonlítják az általuk 

(P) befektetett erıfeszítések (Input) és a kapott jutalmak (Output) arányát a mások input-output 

arányával. Nevezzük a másik személyt referencia (R) személynek. 

OP/IP =OR/IR 

Ha a vizsgált személy O/I aránya megegyezik a referencia személy O/I arányával, akkor 

méltányosnak ítéli meg a helyzetét. Ha a személy egyenlıséget észlel, az a jelenlegi viselkedés 

folytatására motivál. 

Amennyiben méltánytalanságot észlel, akár maga, akár a másik fél javára, 

OP/IP > OR/IR; vagy    OP/IP < OR/IR , az feszültséget kelt. 

A méltánytalanság csökkentésére két lehetséges út van. Csökkenthetı a feszültség 

pszichológiai folyamatok segítségével (pl.leértékeljük a dolog fontosságát). A másik lehetıség, 

hogy különbözı akciókkal változtatunk helyzetünkön. A méltánytalanság nyomán motivációt 

érzünk az egyenlıtlenség csökkentésére: 

• az inputok megváltoztatása; 

• az outputok értékének megváltoztatása; 

• a saját O/I arányának átértékelése; 

• a referencia O/I arányának átértékelése; 

• kilépés a helyzetbıl; 

• a referencia-személy megváltoztatása révén. 

A méltányosság elmélet vizsgálatára olyan kísérleteket folytattak le, amelyben két 

csoport, különbözı bérezési rendszerben dolgozott és szándékosan méltánytalan helyzeteket 

állítottak elı. 

A következı ábra megmutatja a teljesítmény minıségének és mennyiségének változását 

az egyenlıtlenség helyzetében (túlfizetettség és alulfizetettség esetén), az órabéres és darabbéres 

fizetési rendszerek keretében. 

 

6.3. ábra A bérezési rendszer minıségre és mennyiségre gyakorolt hatása 
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A vizsgálatok az erıfeszítés mennyisége és a teljesítmény összefüggését igazolták a 

darabbéres rendszerben. Az elváráselmélettel való összehasonlítás azt is megmutatta, hogy a 

különbözı motivációs koncepciók egyes helyzetekben ellentétes eredményekre vezetnek. 

A méltányosság tehát motiváló erejő, a vezetı befolyásolhatja, hogy az annak 

megszőntetésére alkalmas akciók közül a beosztottak azt válasszák, ami a szervezet céljai 

szempontjából a leghatékonyabb. 

Célkitőzés elméleti modell 

A célkitőzés-elmélet azon megfigyelésen alapul, hogy a teljesítmény a cselekvési 

szándékból fakad. Ez a modell ismeretelméleti alapokról indul. Ha a környezet jelenségeit 

észleljük, azokat értékeljük és az értékelés alapján célokat tőzünk ki. E célok elérésének 

szándéka cselekvési szándékot vált ki. A cselekvési szándék tettekhez, teljesítményekhez vezet. 

Minél inkább módunkban áll a környezet eseményeit megismerni és értékelni, annál 

inkább el tudjuk fogadni az ennek alapján megfogalmazott célokat. A célok megértése, 

elfogadása azok megvalósítására, nagyobb erıfeszítésre ösztönöz. 

A célok minısége, illetve megfogalmazásának folyamata hatással van a teljesítményre: 

Minél összetettebbek a célok, annál jobb eredményre vezetnek, mert a megvalósítás 

kihívást jelent. Ez azonban csak addig igaz, míg a követelmény az egyéni és szervezeti 

képességek határait nem haladja meg. 

Specifikusan megfogalmazott célok növelik a teljesítés szintjét. Ilyenkor az emberek 

célirányosabban és hatékonyabban cselekednek, mert tudják, hogy mit kell tenni. Az általános 

célkitőzések elbizonytalanítanak. 

A célkitőzési folyamatba való bevonásnak csak akkor van teljesítménynövelı hatása, ha 

ennek révén a célkitőzés minısége, pontossága valóban növekszik. Ha a bevonás csak formális 

jellegő, a bevont dolgozók nem tudnak érdemben közremőködni, akkor ez inkább 

elégedetlenséget kelt. Az érdemi részvétel növeli a célok megvalósításáért vállalt felelısséget, 

elkötelezettséget. 

A célok megvalósítása folyamatában a teljesítmények visszacsatolása, a teljesítettség 

állapotának kommunikálása fenntartja a cselekvési szándékot. Visszacsatolások nélkül a cél 

eltőnik az emberek szeme elıtt, nem éreznek különösebb késztetést a tevékenységek folytatására, 

a cél elérése érdekében. 

A célkitőzés elmélet hasznos útmutatást ad a menedzsereknek az emberek motiválására. 

Szociális tanuláselméleti modell 

Az emberekben az utánzásra való hajlam nagyon erıs. A megfigyelt magatartást 

értékeljük, a pozitívan értékelt mintát modellnek tekintjük, és utánozzuk. A szervezetekben 

leginkább a legjobb teljesítményő kollégát, a vezetıt, a valamiben kiemelkedıt nyújtó embert 
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utánozzuk. Az embereknek meg van az a képességük, hogy felmérjék, vajon képesek-e adott 

módon viselkedni és annak a valószínőségét is, hogy a viselkedés a kívánt eredményt eléri-e. A 

várakozás elsı fázisa a saját kompetenciájukra vonatkozik, a második pedig a következményre 

(az elvárás elmélethez hasonló szellemben). 

A motiváció fokozásának legfontosabb eszközei ezek szerint: 

• Minden vállalaton belüli tréning (filmek, elıadások, szerepjátékok) a szociális tanulás 

elméletére épít. 

• A belsı jutalmazásnak, az önmegerısítésnek nagy szerepe van ebben a folyamatban. 

A modellnek megfelelı viselkedés, az egyéni teljesítmény standardok meghatározása, 

elégedettséggel, büszkeséggel tölti el az embert. 

• A vezetık vagy kollégák is adhatnak közvetlen iránymutatásokat arról, hogy hogyan 

kell az egyéni standardokat kialakítani, de ezek elfogadása a "tanácsadójának" hatalmi 

helyzetétıl és személyes vonzásától is függ. 

A szociális tanulás elmélete kiegészítve értékes külsı jutalommal a motivációs eljárások 

egyik leghatékonyabb kombinációját alkotják. 

Porter-Lawler modell 

Az elızıekben különféle nézıpontú motivációelméleteket mutattunk be. 

Megállapíthatjuk, hogy különbözıségük ellenére számos hasonló vonással is rendelkeznek. Ez 

képezi a tartalom és folyamatelmélethez történı besorolás alapját. A két csoport egy szélesebb, 

koncepcionális keretbe összefogható. Porter-Lawler dinamikus motivációs modellje erre tesz 

kísérletet. A modell magában foglalja a fenti elméletek többségét. 

 

6.4. ábra A Porter-Lawler féle dinamikus motivációs modell 

Az ábra bal oldalán az elsı elem a jutalom elvárt értéke, ezt az erıfeszítés-következmény 

feltételezett valószínőségével kombinálva meghatározható az erıfeszítés nagysága. Az 

erıfeszítés azonban nem egyedül határozza meg a jövıbeli teljesítményt, azt még befolyásolják a 

képességek, valamint az érzékelt szerep. A teljesítményt nem szükségszerően követi jutalom, ezt 

érzékelteti a hullámos vonal. A személy által észlelt egyenlıség érzetének kialakulását a 
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teljesítményrıl alkotott kép is befolyásolja. Az elégedettséget tehát a jutalom és az észlelt 

méltányosság szintje együttesen befolyásolja. 

Szinte minden lényeges motivációs elmélet benne foglaltatik ebben a modellben. Maslow 

magasabb rendő és alapszükségletei (7a.), Herzberg higiénés és motivációs tényezıi (7b.) is 

felismerhetık a modellben. McClelland elvei a belsı jutalom révén érvényesülnek. Az 

elváráselmélet a valenciában (1) és az erıfeszítés- teljesítmény kapcsolat valószínőségben (2) 

testesül meg. A méltányosságelmélet a 8. számú elemben reprezentálódik. 

A Porter-Lawler modell nagy elınye, hogy a szervezeti magatartás tanulmányozásában 

alkalmazott valamennyi lényeges felfogást összefogja. A modellbıl a menedzserek számára 

értékes következtetések adódnak: 

• Értékes jutalmakat tőzz ki! 

• Erısítsd az erıfeszítés-jutalom kapcsolatot! 

• A munkakörök kialakításánál biztosíts olyan körülményeket, hogy az erıfeszítés nagy 

eredményeket biztosítson. 

• Képzett alkalmazottakat vegyél fel! 

• Fordíts figyelmet a betanításra! 

• Biztosítsd a teljesítmény mérhetıségét! 

• Teljesítményalapú jutalmazási rendszert alkalmazz! 

• Biztosíts igazságos és méltányos jutalmakat! 

Az alkalmazottak motivációjának növelése 

Az alkalmazottak motivációjának növelésében a három legfontosabb eszköz a jutalmazás, 

a célkitőzés valamint a munkakör kialakítás és áttervezés. 

Jutalmazás 

Kétféle jutalomról beszélünk a motivációs folyamatban, a belsı (intrinsic) és a külsı 

(extrinsic) jutalomról. 

Intrinsic motivált a viselkedés, ha érdeklıdésbıl, szívesen és kedvvel csinálunk valamit, s 

ez önmagában is jutalmazó értékő, hiszen úgy érezzük, mi magunk vagyunk saját cselekvéseink 

elindítója. 

Extrinsic motivációról beszélünk, ha a viselkedést külsı jutalmak és büntetések váltják 

ki. 

A menedzser elsısorban a külsı jutalmazás eszközével élhet, ennek legfontosabb forrása 

a szervezetben a bérezési ösztönzési rendszer. Ennek kialakítása során két kritériumot kell szem 

elıtt tartani: 

az egyén számára értékes javadalmakat nyújtson; 

kapcsolódjon egyértelmően a teljesítményhez. 
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A többféle elembıl összeállított ösztönzı rendszerek biztosítják leginkább az igények és 

a teljesítménydimenziók sokféleségének való megfelelést. 

Célkitőzés 

A szervezeti teljesítmény emelésének másik eszköze az egyéni és szervezeti célok közötti 

összhang megteremtése, hiszen mindenki azokért a célokért hajlandó magasabb erıfeszítésre, 

amelyek saját egyéni céljaival is összhangban vannak. Ennek létrejöttét elısegíti: 

• specifikus (pontos és egyértelmő) célok megfogalmazása; 

• komplex célok (kihívást jelentı) kijelölése; 

• célok elfogadtatása az alkalmazottak által. 

A célrendszer kialakítása nem ellentmondásmentes. A célok a hierarchiában nemcsak 

egymást erısítık és semlegesek lehetnek, de egymást kölcsönösen kizárók is (pl. a magasabb 

szintő juttatási igény és az eredményesség növelése költségcsökkentés révén - közötti 

konfliktus). 

Munkakör átalakítás 

A munkamegosztáson és specializáción alapuló munkafolyamatok szervezése során a 

munkakörök egyszerősítése termelékenység növekedést okoz, egy ponton túl azonban 

monotóniához vezet, így az alkalmazottakban elégedetlenséget kelt, demotiváló hatású. 

A munkakör átalakítás hatásos eszköz e hatás ellensúlyozására. Lehetséges módszerei a 

következık: 

munkakör szélesítés, a munkafeladat változékonyságát növeli, kiegészítı 

tevékenységekkel való bıvítése révén; 

rotáció, a munkafeladatok változatlanok, az alkalmazott mozog a különféle, azonos szintő 

munkakörök között; 

munkakör bıvítés, amely a munkakör mélységének növelését célozza meg, a 

munkafeladat olyan tevékenységekkel egészül ki, ami motiváló hatású, pl.: önellenırzés, 

önirányítás lehetıségével. 

munkakör gazdagítás (Hackman-Oldham) [1980], amely olyan megoldásokat ajánl, hogy 

a feladat tartalma, és fontossága, az igényelt képességek sokfélesége, az autonómia foka és a 

visszacsatolás jellemzıi alapján a motivációs erı maximális legyen. 

Az alkalmazottak motivációjának növelésében a humán menedzsment tevékenységei, 

elsısorban az ösztönzı rendszer mőködtetése és a munkakörök kialakítása meghatározó 

jelentıségő. 



II. RÉSZ. MARKETING. 

 

7. FEJEZET. A MARKETING FOGALMA ÉS FEJL İDÉSE 

A marketing egy a vállalkozások funkcionális területei között. Mégis szerepe sok 

tekintetben egyedülálló. A marketing ugyanis — bár csupán csak egy funkciót testesít meg — az 

elsı az egyenlık között. Napjaink vállalkozásai ritkán tekinthetnek el a marketing technikák 

alkalmazásától, viszont soha nem hanyagolhatják el a marketinggondolkodás érvényesítését. A 

marketing elve hatja át a vállalati, a holding, az üzleti egység terveket, mert a piachoz történı 

szüntelen alkalmazkodás nélkül nincs lehetıség a sikerre. Amennyiben a marketing nem jelenik 

meg a felsıbb szintő tervezésben, a siker esélye drasztikusan csökken. Tehát, s ezt fontos 

kihangsúlyozni, a marketing az üzletpolitika, az üzleti filozófia integráns, el nem hanyagolható 

része. A fogyasztó megértése és szükségleteinek kielégítése révén válik kézzelfoghatóvá a piaci 

siker. 

A marketing az Amerikai Marketing Szövetség (American Marketing Association) 1985-

ös meghatározása szerint: „a tervezésnek és a végrehajtásának az a folyamata, amelynek során 

elképzelések, eszmék, termékek és szolgáltatások teremtése, árazása, ösztönzése, elosztása megy 

végbe az egyéni és szervezeti célok kielégítése végett". 

Jellegzetes, jól elkülöníthetı elemei közül a marketingkutatást, s a mar-keting-mixet, 

vagyis a McCarthy (1960) által rögzített 4P-t emelhetjük ki, amelyek a következık: 

• Termék (product), 

• Ár (price) 

• Értékesítés (place), 

• Piacbefolyásolás (promotion). 

A marketing nem a XX. század szülötte, évszázadokkal, sıt évezredekkel ezelıtt is 

létezett, ám miközben gyakorlatát mindenki alkalmazta, elméletével senki nem foglalkozott. A 

marketing széles körő alkalmazása megkövetelte a társadalom olyan technológiai fejlettségi 

szintjének elérését, amikor a termékek jelentıs részének tömegtermelése megvalósulhatott. Az 

ipari forradalom és következményeként a tömegtermelés a XIX. században indult el, s 

eredményeként a két világháború ellenére a marketing a XX. század diadalmas menetelését 

hajtotta végre. Mivel kialakításának, s fıleg térhódításának fı területe az Amerikai Egyesült 

Államok volt, így érthetı, hogy az amerikai dominancia miért olyan meghatározó a marketing 

elméletében és gyakorlatában egyaránt. 

A marketing jelentıségének felismerése nem egyik napról a másikra következett be a 

vállalkozók körében. Hosszadalmas fejlıdés zajlott le, amelynek fıbb szakaszai a következık: 

• Termelésorientáció, 
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• Termékorientáció, 

• Eladás-orientáltság, 

• Piacorientált marketing korszaka, 

• Társadalom- és piacorientáció korszaka. 

A termelésorientáció idıszakát a hatékony termelés vágya vezérelte. A hangsúly a 

termelés mennyiségi fejlesztésén, a költségek folyamatos kézbentartásán, a gazdaságos 

sorozatnagyságból eredı elınyök kihasználásán volt. Piaci oldalról alapját a hiány képezte, 

hiszen minden elıállított terméket egyszerően lehetett értékesíteni, mert a vevı más termékekhez 

nem juthatott hozzá. Ennek megfelelıen a minıség háttérbe szorult, a legfontosabb menedzseri 

találkozókat a termelési értekezletek jelentették. 

A termékorientált szakaszban felerısödött a kutatásba és a fejlesztésbe vetett hit, 

mondván, az új mindenképpen utat talál a fogyasztóhoz, hiszen az majd keresni fogja a terméket. 

A vezetık általános véleménye szerint termékeik olyan kiválóak, hogy eladják önmagukat. Ezért 

a vevıi elvárásokkal foglalkozni nem kell, viszont újdonságokkal néha célszerő meglepni a 

fogyasztókat. 

Az eladás-orientáltság bővös eleme az eladások szintje. Ha a készletek emelkedtek, 

beindult az agresszív értékesítı gépezet, amely meggyızve a fogyasztókat, biztosította a 

raktárkészlet-szintek csökkentését. Következményeként hódított a rövid távú gondolkodás, a 

hosszú távú tervezés és a kapcsolatépítés háttérbe szorult. Ha a termelésorientáció a mérnökök, 

úgy az eladás-orientáltság a kereskedık nagy pillanata. Eladni minden áron, ez a feladat! 

A piacorientált marketing korszaka hozta meg a fogyasztó megértésének pillanatát. 

Elindulhatott a marketing térhódítása. Kínáljuk azt a piacon, amit a vevı akar. A korszak 

kulcskérdése a hosszú távú vevıi kapcsolatrendszer kiépítése, a márkahőség felépítése, a 

megfelelı pozitív imázs megteremtése. „Mi megadjuk NEKED, amit akarsz, szembesülhetsz 

vágyaiddal" — hangzott fel számtalanszor a jelszó. „Tervezzük meg vevıi kapcsolatainkat, 

készítsünk piaci terveket a termékfejlesztésre, az árkialakításra, az értékesítésre, a reklámra!" 

Ilyen és hasonló gondolatok és törekvések uralták a vállalkozások világát. 

Jelenleg már a társadalom- és piacorientált marketing idıszaka érkezett el azoknál a 

szervezeteknél, vállalkozásoknál, amelyek felismerték, hogy az egyén igényei és a társadalom 

érdekei ütközhetnek is egymással. Krokodilbır csizmára, muflonlevesre, vagy 6000 cm3-es 

sportkocsira van szükséged? Ám legyen, de csak akkor, ha marad még krokodil és muflon, s nem 

fulladunk bele az üvegházhatásba. A vállalkozások ehhez hasonló kérdésekkel szembesülnek, s 

próbálnak stratégiai válaszokat adni a kihívásokra. 

Természetesen határozott idıponti választóvonal nem állítható fel az egyes orientációk 

elkülönítésére. Együtt él velünk a termelés- és termékorientációt követı vállalkozások sora 
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éppúgy, mint az eladás-, piac- és társadalomorientált gazdasági szervezetek. Mégis mára a piac 

kínálati szereplıinek döntı része a piacorientáltságot, s azon keresztül a marketing 

létjogosultságát elfogadta, s ennek megfelelıen piaci tevékenységeinek koordinációjára stratégiai 

terveket készít. 

A piacorientáltság az alábbiakkal jellemezhetı: 

• A vállalkozás figyelmének középpontjába a vevık, illetve a versenytársak kerülnek. A 

vevık megértésének, igényeik kielégítésének vágya párosul a versenytársak céljainak, 

stratégiáinak, jellegzetességeinek megfigyelésével. A vevıorientáltság megköveteli a 

vállalkozások piacának meghatározását, a megfelelı szegmensek, célcsoportok kijelölését és a 

vevı meghallgatását. Versenytársi oldalon az ellenfelek mozgásának nyomon követése alapvetı 

követelménnyé válik. 

• Érvényesülhet a marketing integráló, az üzlet egészét átfogó szerepe. A marketing 

nem ragad le a marketingosztály falai között, hanem mindenki, aki a szervezet mőködtetésében 

részt vesz, felismeri saját szerepét az értékteremtés folyamatában, s tudomásul veszi a piac 

hatását, elfogadja vezetı szerepét, ami persze komoly változásokat hoz magával a szervezeti 

kultúrában és struktúrában. 

• Érvényesülhet és létezik a hosszú távú, piacorientált marketing stratégia, amely nem 

csak a reklámmal azonosítja a marketing gyakorlatát. A marketingért felelıs vezetı — 

közvetlenül a vezérigazgató, elsı számú vezetı alatt — koordinálja más szervezeti egységek 

tervezési munkálatait a piacorientáltság érvényesítése érdekében.  

• S végül a piacorientáltságot realizmus, a megvalósíthatóságba vetett hit egészíti ki. 

Nem a délibábok keresése, hanem az erıforrások alapján elindított munka áll a középpontban. 

 

8. FEJEZET. A VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS. 

 

A marketing elıtt tornyosuló nehézségek közül bizonyára a legösszetettebb a vásárlói 

viselkedés, amelynek helyes magyarázata a vállalat piaci sikerének egyik fı biztosítéka lehet. 

Annak megértése, hogy miért vásárol a fogyasztó egy terméket, s miért választja a lehetıségek 

közül „A"-t, s nem „B"-t, összetett probléma. Megoldása esetén képesek lehetünk a vásárlói 

viselkedés elırejelzésére, illetve bizonyos határok között befolyásolására. 

A marketing szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy hatékony marketing-mix 

csak a vásárlói viselkedés ismeretében alakítható ki. A termékek és szolgáltatások fogyasztói 

elvárásokat elégítenek ki. A termékeladás ott történik, ahol azt a fogyasztók szeretnék. A reklám 

is csak akkor hatásos, ha a lehetséges vásárlóhoz jut el. Az árak pszichológiai orientáló szerepe 

sem elhanyagolható. 
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A vásárlói viselkedés tanulmányozásában kiemelkedı szerepet játszik a szociológia és a 

pszichológia. Hatásuk megtermékenyítı volt a közgazdaságtudomány különbözı területein is. 

A fogyasztó magatartásának vizsgálata szempontjából a kiindulópontot a következı 

kérdések jelentik: 

• A fogyasztó akar-e vásárolni valamit? 

• Ha igen, akkor mit? 

E kérdések vizsgálata a marketinggel foglalkozókat elvezeti egyrészt a vásárlói döntést 

befolyásoló tényezık, másrészt a vásárlói döntési folyamat vizsgálatához. A vásárlói döntés 

folyamata során a fogyasztók összegyőjtik és elemzik a termékekrıl és a szolgáltatásokról szóló 

információkat, s választanak a lehetséges termékek, szolgáltatások, szervezetek, emberek és 

ötletek között. Több, általában 5-6 szakaszra osztható, ahol a szakaszok száma mindig nézıpont 

kérdése, s magába foglalja azoknak a demográfiai, társadalmi és pszichológiai tényezıknek a 

sorát, amelyek befolyásolják a vevıt döntésének meghozatalában. 

Az Engel-modell (1973) ötlépcsıs folyamatról beszél, amelynek szakaszai lényegében 

megegyeznek a késıbb bemutatandó modellel, amely így módosított Engel-modellnek 

tekinthetı. A szakaszok a következık: 

• A szükséglet felismerése; 

• Alternatívák kutatása; 

• Alternatívák értékelése; 

• Vásárlás; 

• Vásárlás utáni értékelés. 

A modell szerint a vásárló nem minden fázison megy keresztül feltétlenül, de általában 

követi az itt jelzett utat. A folyamat részletesen a következıkbıl áll: 

0. szakasz: Ösztönzés ♦ Az ösztönzési szakasz során a vásárlót a társadalomból, a 

kereskedelembıl és a tömegkommunikációból ingerek sokasága éri. A család, a barátok, a 

munkatársak javaslatai, a gyártók és a kereskedık fizetett üzenetei felkeltik az érdeklıdést egy 

termékkategória iránt, másrészt a fiziológiai szükségletek is ösztönzı szerepet töltenek be. A 

szakasz elmaradása esetén a vevı általában eltekint a vásárlástól vagy elhalasztja cselekvéseit. 

1. szakasz: A probléma felismerése ♦ E szakaszban a vevı felismeri, hogy a felhasznált 

termékek, ötletek vagy szolgáltatások megoldhatják aktuális problémáit, amelyek valamely 

kielégítetlenségbıl fakadnak. A vásárlás igényét számos tényezı keltheti fel az elromlott 

porszívótól a tetszetıs bútoron át a gyors autóig. A marketing feladata, hogy a problémákat 

felismertesse, felerısítse a fogyasztó számára, s amennyiben a potenciális vevınek nincs 

problémája, tegyen arról, hogy mégis legyen. 
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2. szakasz: Információgyőjtés ♦ E szakaszban a jövıbeni vásárló összegyőjti a 

szükséges információkat arról, hogy milyen: 

• A termékválaszték, 

• Az ár, 

• Az ár és a minıség viszonya, 

• Az élettartam, 

• A javíthatóság, 

• A garancia? 

Az információk forrása saját tapasztalata, a családi és baráti vélemények, a reklámok, a 

kereskedık, a szakcikkek. Nyilvánvaló, hogy a vállalatok törekszenek olyan információk 

szolgáltatására, amelyek a potenciális vásárlót irányukba mozdítják el. 

3. szakasz: Az alternatívák értékelése ♦ Az adott probléma megoldásához szükséges 

információk már rendelkezésre állnak, így most értékelni kell azokat. A lehetséges megoldási 

változatok értékelése általában az ár, a szín, a stílus, a minıség, a presztízs, a biztonság, a 

tartósság, a garancia alapján történik, s végbemehet gyorsan és egyszerően, ugyanakkor lassan és 

bonyolultan is. Ha több változat vonzónak tőnik, a fogyasztó meghatározhatja az értékelési 

tényezık fontossági sorrendjét, majd ezután az alternatívák rangsorát a legkedvezıtlenebbtıl a 

legjobbig. Néha a fogyasztó gyakorlatlansága vagy a termékek megkülönböztethetısége miatt a 

rangsorolás nehéz, így ilyenkor a márkázás vagy az ár, esetleg egyéb marketinges elemek 

játszanak vezetı szerepet a kiválasztásban. 

4. szakasz: Döntés, vásárlás ♦ A vásárlói döntés nem szükségszerően ésszerően, 

racionális. A fogyasztó a weberi korlátozott racionalitásnak megfelelıen képtelen a vásárlás 

elınyeinek és hátrányaink pontos felismerésére, de dönt, s döntéseiben a marketing 

eszközrendszere befolyásolhatja. 

A döntés három lényegi eleme a következı: 

• A vásárlás helyszínének meghatározása („hol vegyük?"). 

• Az ár és fizetés módjának eldöntése (pl.: a hitel áremelı hatása, azonos árak mellett 

pedig a többletszolgáltatások lehetnek meghatározóak). 

• A hozzáférhetıség („mikor kapom meg az árut"). 

5. szakasz: A vásárlás utáni értékelés ♦ A hın áhított termék megszerzése után a 

vásárló újraértékeli döntését. Néha a „tett" újabb „tettre", vagyis vásárlásra sarkallja, más 

esetekben összeveti a megszerzett termék tulajdonságait a vásárlás elıtti elvárásaival. 

Amennyiben a megvásárolt áruval elégedett lesz, megnyugszik, ha nem, akkor elégedetlenné 

válik. Minél komolyabb, jelentısebb, értékesebb terméket vásárol, kétségei annál erısebbek 

lesznek. Ez a kétségekben megfogalmazott érzés a kognitív disszonancia, amely végzı soron 
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averzióhoz, a termékkel szembeni ellenérzéshez vezethet. A marketing feladata a kétségek és 

ellenérzések csökkentése, végsı soron megszüntetése. A különbözı vevıszolgálati részlegek, a 

televízióban folyamatosan jelentkezı reklámok pontosan ezt a célt szolgálják vagy ezt is. 

A fogyasztó minden vásárlása során — tudatosan vagy tudatlanul, de alkalmazza az 

elızıekben részletezett döntési folyamatot. Ugyanakkor elıfordulhat, hogy egyes esetekben 

némelyik szakasz jelentısége minimális. A rutinvásárlásnál a szokások (pl. fogkrémvásárlás), a 

korlátozott probléma megoldású vásárlások esetében néhány információ jelenti a döntés 

elıkészítés elemét. Utóbbira az éttermi ebéd vagy a kenyérpirító vásárlása szolgáltat példát. 

A klasszikus (6 szakaszú), az egyszerő és a rutinvásárlás tulajdonságainak különbségét 

mutatja a következı táblázat: 
 

A döntési folyamat jellemzıi 
Klasszikus 
folyamat 

Egyszerő 
vásárlási 
folyamat 

Rutin- 
vásárlás 

Vizsgált márkák száma Sok Néhány  
Vizsgált kereskedık, eladók száma Sok Néhány     
Értékelt termékjellemzık száma Sok Néhány  
Felhasznált információforrás Sok Néhány Egy sem 
A keresés idıszükséglete Jelentıs Kicsi Minimális 

 

A vásárlási döntés folyamatában több jellegzetes vevıi szerepkör ismerhetı fel. 

Elıfordul, hogy a döntési folyamat meghatározó eleme a kezdeményezı, vagyis a vásárlás 

ötletének felvetıje. Más esetben a tanácsadó a fontos. Esetleg a döntéshozó a vásárlás 

kulcsfigurája. További szerepkört jelent a vásárló, illetve a használó, aki sokszor kénytelen 

elviselni a mások hozta döntés következményeit. Természetesen a szerepkörök egy emberben 

együttesen is megjelenhetnek, ám ha akár részlegesen is szétválnak, a marketing feladata a 

kulcsszerepkör(ök) felismerése és megtámadása, s ezen keresztül a termék szilárd pozícióinak 

biztosítása. 

A vásárlások során az eddigiekben áttekintett szakaszok akár teljesen hiányozhatnak is. A 

vásárlások egyedi, nagyon gyors, érzelmeken alapuló típusa a pillanat- vagy impulzusvásárlás. 

Lényege, hogy a fogyasztó meglátva egy terméket vagy szolgáltatást, gyorsan hozza meg 

döntését valamilyen pillanatnyi külsı és belsı hatás alapján. A jégkrémek, az édességek, s egyes 

speciális szolgáltatások, például a cipıtisztítás pontosan ilyen eseteket jelenítenek meg. 

A vásárlói döntés több évtizedes vizsgálata során három jellegzetes elmélet alakult ki: 

A racionális döntések elmélete, amely a vevıi tökéletes informáltságon alapul, s 

lehetıséget ad a viselkedés egyszerő modelljének megalkotására. Gyakorlati jelentısége az 

elıbbi feltételezés miatt kicsi. 

A pszichológiai döntések elmélete, amely a vásárlói döntéseket csak az egyéni 
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beállítottságra vezeti vissza. 

A sokszínő tényezık elmélete, amely a vásárlói döntéseket a genetikai, külsı környezeti 

és múltbeli, tapasztalati tényezık hatásával magyarázza. 

 

8.1 ábra. A vásárlói döntés tényezıi 

A továbbiakban az utóbbi elmélettel rokonszenvezve, a vásárlói viselkedést az egyéni 

belsı tulajdonságokkal és a tıle kívül álló tényezıkkel magyarázzuk. E tényezıket a következı 

ábra mutatja: 

Az egyént vásárlási döntése során számos külsı tényezı befolyásolhatja, amelyek a 

következı csoportokba sorolhatók: 

Demográfiai tényezık; 

Társadalmi tényezık. 

A demográfiai tényezık az alábbi ábrán látható elemeket foglalják magukban: 

 

A vásárlási döntés demográfiai tényezıi 

Nem törekedve az ilyen terjedelemben amúgy is lehetetlen teljességre, inkább néhány 

példával kívánjuk megmutatni az ábrán látható elemek jelentıségét a marketing, s benne a 

vásárlói döntés megértése számára. Az életkor hatásaként a nagypapa nótamősort, az apa esetleg 

Omega koncertet, a gyermek pedig a hét slágereit nézi, hallgatja. A nemek közötti különbség 

tükrözıdik a ruha vagy a cigarettaválasztásban éppúgy, mint a foglalkozás meghatározásánál. A 
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lakóhely döntı befolyást gyakorol a színház vagy a mozi látogatások számára, s az éttermi 

szolgáltatások igénybevételének sőrőségére. A háztáji gazdaságok nélkül szinte elképzelhetetlen 

a magyar falu. Próbáljon csak valaki folyamatosan, nagy tömegben zöldséget eladni a tipikus 

magyar falun. A városok lakói, s különösen a fıvárosiak viszont egyértelmően a piacról élnek. A 

lakások méretétıl függ a nagybevásárlások lehetısége és száma, a bútorválasztás, a hőtıgép 

kiválasztás stb. mikéntje. A társadalom mobilitása meghatározza az ingatlanpiacok alakulását. 

(Megjegyzendı, hogy a hazai mobilitás szintje nemzetközi összehasonlításban is alacsony.) 

Izgalmas kérdés a foglalkozás és az iskolai végzettség területe is. A menzák, üzemi étkezdék fı 

igénybevevıi elsısorban az irodai alkalmazottak, s nem a munkások. Utóbbiak a 6-tól 2-ig tartó 

reggeli mőszak után nem az étkezdébe, hanem haza sietnek. Az eltérı iskolai végzettség eltérı 

politikai aktivitáshoz, olvasmánykészlethez, újságolvasási szokásokhoz és szórakozóhelyekhez 

vezethet. Végül a jövedelemrıl és a kiadásokról pár gondolat. Elıbbieknek a vásárlói döntésre 

gyakorolt hatását mutatja a következı összeállítás: 

Magas jövedelmőek ♦ Gazdagságuk vagy a múlt öröksége vagy a jelen sikerének terméke 

(„újgazdagok"). Az általuk alkotott piac kicsi, és luxuscikkeket igényel. Saját információs 

csatornákkal rendelkeznek. Fogyasztásuk színhelye gyakran valamelyik külföldi ország. 

Átlagjövedelmőek ♦ Jövedelmük nagy részét házukra, öltözködésükre és gyermekeik 

iskoláztatására fordítják. Általában ragaszkodnak a megszokott termékekhez. Az alapvetı 

információs csatornák (újság, rádió, tv) ideális célpontjai. 

Alacsony jövedelmőek ♦ Alapvetı életcéljuk gyermekeik felnevelése. Általában szerény 

iskolázottságúak, és tartós fogyasztási cikkeiket meglehetısen ritkán cserélik. Érdekes 

jellemzıjük, hogy erıteljesen reagálnak az ideológiai alapú kampányokra, például hazai terméket 

vásárolnak, ha erre biztatják ıket. 

A vásárlói döntést befolyásoló társadalmi tényezıket a következı ábra foglalja össze. 

Ismét eltekintve a teljes részletességtıl, az egyes tényezık röviden a következık: 

A kultúra „azon tanult meggyızıdések, értékek és szokások összessége, amelyek egy 

adott társadalomban irányítják a fogyasztók magatartását" (Hofmeister, 1996). Hatása 

természetes, automatikus, tanult, nem öröklött, s ismeretére a felnıtté válás folyamatában, a 

szocializáció során teszünk szert. A vallás a világról és az emberrıl alkotott elképzelések ösz-

szessége. A társadalmi osztály kategóriája olyan hierarchiát foglal magában, amelyben az 

emberek életstílusuk, hasonló vállalat értékeik miatt és alapján egy csoportba sorolhatók. A 

besorolás történhet a jövedelem, a foglalkozás, az iskolai végzettség és a lakhely alapján. Elég 

arra gondolnunk, hogy a Rózsadombon található lakástulajdon egyet jelent a felsı osztályhoz 

tartozással a hazai gondolkodás szerint. (Pedig ez nagyon sokszor nem igaz.) A társadalmi 

osztály legfontosabb besorolási kritériumának a jövedelem tekinthetı. 
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8.2 ábra. A vásárlói döntés társadalmi tényezıi 

A társadalmi szerepek és státuszok viselkedési és fogyasztási normákat határoznak meg. 

Az igazgató nem járhat Trabanttal, az útépítı munkás ritkán jár öltönyben. A menedzser fekete 

nadrágot, fehér inget és nyakkendıt visel, a kifutófiú esetleg megengedheti magának a pólót. A 

referenciacsoportok ugyancsak befolyásolják az egyén vásárlásait. Elkülöníthetı az elsıdleges 

referenciacsoport, amely az egyénre a legnagyobb hatást fejti ki (pl. a család), a másodlagos 

csoport (pl. a barátok, a munkatársak és a jó ismerısök), az aszociális csoport, amelyik tagjainak 

viselkedési és fogyasztási szokásait a vevı elutasítja (bár a csoportról és tagjairól nem feltétlenül 

negatív a véleménye), s végül az aspirációs csoport, amelynek viselkedési és fogyasztási normáit 

a fogyasztó követni kívánja. A társadalmi csoportok az osztályoknál kisebb, ám az egyénre 

erıteljesebben ható csoportokat — pl. családot, baráti kört, klubot — jelentenek. Tagjaik 

gyakran azonos termékeket fogyasztanak, hasonló öltözetben, azonos autótípussal járnak, 

hasonló módon és helyen nyaralnak. E csoport legjellegzetesebb tagja minden térvesztése 

ellenére a család. Szerepének visszaszorulása többek között a házasságok számának 

visszaesésével, az átlagos családméret csökkenésével és az elmagányosodással magyarázható, 

ám közvetett és közvetlen szerepe, hatása a vásárlói döntésekben ma is jelentékeny. A marketing 

oldaláról a kérdés így merül fel: 

� Ki befolyásolja az egyént vásárlói döntéseiben, az apa, az anya vagy a testvérei? 

� Ki hozza a végsı döntést? 

� Ki használja a terméket? 

Ezen a téren hosszú évszázadokig a helyzet nem sokat változott. Ám az utóbbi évtizedek 

kutatásai egyértelmően fokozatos és feltartóztathatatlan átalakulásokat jeleznek. A 

véleményformálók olyan embereket, embercsoportokat jelentenek, akikhez a többi ember 

tanácsért fordul és személyes beszélgetés révén, információt szerez tılük. Általában jellemzıjük, 

hogy társadalmi elfogadottságuk szintje magas, a közösség hosszú távú alappillérei, 
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megbízhatóak, szaktudásuk nagy és társaságkedvelık. Hatásuk számos termékkategóriában 

nagy, mint például az ügyvédválasztás vagy falun a megfelelı búzafajta kiválasztása. 

A vásárló összegyőjti a környezetébıl származó információkat, azokat lefordítva saját 

„nyelvére", meghozza döntéseit. Ez a folyamat szubjektív, hiszen nem mindenki reagál azonos 

módon ugyanarra a jelre, és szelektív, mivel az egyén nem az összes lehetséges információt, 

hanem csak azok egy részét győjti össze, elhanyagolva közülük nem keveset. A különbözı külsı 

jelek, információk az egyénben tehát benyomásokat alakítanak ki, és a döntés alapját jelentik. A 

marketing oldaláról ez a kedvezı benyomások kialakításának fontosságára utal abból a célból, 

hogy a vállalat célzott információi valóban el is érjék a lehetséges fogyasztót. A vásárló 

viselkedését másodsorban múltbeli tapasztalatai határozzák meg, amelyek elızı vásárlásaiból, a 

család, a baráti kör, a szomszédok vélekedéseibıl származnak. A tapasztalat az idıben 

növekszik, felhalmozódik. A marketing szempontjából a tapasztalás két elmélete érdemel 

említést: 

A mechanikus elmélet az ösztönzés és a tapasztalat kapcsolatából indul ki („Pavlov 

kutyája"-effektus). A marketing ösztönzésére az egyén elsı alkalommal vásárlással válaszol, 

majd pozitív tapasztalata esetén a hasonló ösztönzés mindig sikeres lesz, automatikusan 

vásárolni fogja az adott terméket. 

A kognitív elmélet szerint az egyén válaszát, amelyet például a marketing jeleire ad, 

döntıen a múlt, a szokások, és saját személyisége határozza meg. Felfogásunk ezen 

elgondoláshoz áll közelebb. 

A vásárlói döntés belsı emberi tényezıit az alábbi ábra foglalja össze: 

 

8.3 ábra. A fogyasztói döntés belsı tényezıi 

Az emberi viselkedés magyarázata, a viselkedés mögött meghúzódó motiváció elemzése 

nem egyszerő, sıt, nyugodtan mondhatjuk, szinte lehetetlen feladat. Mindezek ellenére jól 

használható az a motivációs rendszer, amely a szükségletekbıl indul ki, és Maslow nevéhez 

főzıdik. Eszerint az emberi szükségletek piramisba rendezhetık: 



 

71 

 

8.4 ábra. A Maslow-i piramis 

A vásárló viselkedését az befolyásolja elsısorban, hogy önmaga a szükséglet-kielégítés 

melyik fázisában helyezkedik el. Nem célunk itt a Maslow-i gondolatok részletes kifejtése, de 

megállapítható: a piramis alsóbb szintjén erısebb hatású, alapvetı és ismétlıdı szükségletek 

helyezkednek el, míg a magasabb szinteken az egyén számára fontossá válhat bizonyos nem 

alapvetı, nem létfontosságú termékek megvásárlása, szolgáltatások igénybevétele. A fizikai 

szükségletek kielégítése alapvetıen befolyásolja a többi szükségletet. Elsıdlegességét 

mennyiségi és minıségi átrendezıdés követi. A szükségletek további rangsorát azonban sok 

egyéb külsı és belsı tényezı alakítja. 

A motiváció speciális leírását jelenti a freudi elmélet. Freud gondolatainak 

középpontjában az az ellentmondás áll, amely szerint az emberi viselkedés alapvetı konfliktusa a 

fizikai szükségletek megszerzésére való törekvés és a társadalom felelıs tagjaként élés között 

húzódik meg. Az ember legbelsı énje, az „id" mindent azonnal akar. Célja a fájdalom elkerülése 

és a maximális élvezet elérése (lásd: agresszivitás és szexualitás). Az id ellensúlya a 

„szuperego", amely a társadalmi szabályokat betartva irányítja az egyén életét. Végül az „ego" az 

a rendszer, amely az id és a szu-perego között áll. Ellensúlyoz a két ellentétes erı között a 

realitáson alapulva. Az elmélet végsı következtetése, hogy az egyes konfliktusok a tudatalatti 

szintjén zajlódnak le az egyes egyénekben, így az ember nem feltétlenül tudja megmagyarázni 

viselkedésének okait. A freudi gondolkodás gyakorlati — sokszor tudatos, sokszor tudattalan — 

alkalmazását láthatjuk viszont a termékek formájának alakításában (pl. fallikus szimbólumok), az 

agresszivitást és szexualitást sugárzó filmeken és reklámokban, a különbözı termék- és cégimázs 

reklámokban. 

Az attitődök és a vélemények az emberek pozitív, negatív vagy semleges érzései 

termékekrıl, vállalatokról, emberekrıl, szervezetekrıl. Fı elemei: 

• Az ismereti elem, amely a meggyızıdésre vonatkozik; 

• Az érzelmi elem, amely a pozitív vagy negatív érzéseket rejti magában; 
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• A magatartás — tendencia elem, amely lehetıvé teszi az egyén cselekvéseinek 

elırejelzését. 

Az attitődnek tárgya van, amire irányul, iránya van (pozitív, negatív, közömbös), foka 

van (a kedvelés vagy az utálat mértéke), s végül intenzitással rendelkezik, vagyis a személy 

meggyızıdési szintjének erısségét is tükrözi. Kialakulásában a személyes tapasztalat, a 

szükségletek, a szelektív érzékelés és észlelés (minden ember másként látja a világot), a 

személyiség, a kultúra, a család, a baráti és ismerısi kör játszik fontos szerepet. A 

kockázatvállalási készség kifejezi az egyén félelmét egy új termék megszerzésének buktatóitól. 

A kockázat fıbb típusai az alábbiak: 

1. Funkcionális: a termék nem megfelelı mőködésének kockázata; 

2. Fizikai: a termék ártalmasságának kockázata; 

3. Pénzügyi: a „termék nem éri meg az árát" típusú kockázat; 

4. Társadalmi: a mások elıtt magyarázkodás kényszerének kockázata; 

5. Pszichológiai: az önbecsülés lerombolásának kockázata; 

6. Idı-típusú, azaz „ha a termék nem válik be, elveszett a vásárlásra fordított idı" típusú 

kockázat. 

Az újdonságérzékenység magas kockázatot jelent. Az „innovátorok" változáskedvelık, 

nyitottak, mozgékonyak, vállalkozásorientáltak. Adott idıpontban történı megtalálásuk sokat 

lendíthet az új termékek bevezetésének folyamatán. Az adott vásárlás fontossága, az egyén 

életében betöltött szerepe meghatározza a vásárlásra fordított idıt és a befektetett egyéni 

energiát. A fontos vásárlások gyakran idıigényesek és bonyolultak, kockázatosak és sok pénzbe 

kerülnek. A lényegtelen vásárlások ezzel szemben olcsók, nem kockázatosak és gyors lefutásúak. 

Ugyanakkor számos kivételt is láthatunk például akkor, ha bár a vásárlás összege kicsi, ám 

egyénre gyakorolt hatása nagy (jelképes ajándékok). Az osztályöntudat kifejezi a valahova 

tartozás érzését. Azonos termékek fogyasztásához, hasonló öltözethez, azonos autótípushoz és 

hasonló nyaralási célpontokhoz vezet. 

A marketinggel foglalkozó szakemberek nem elégedhetnek meg az egyéni fogyasztók 

piacának megismerésével, mivel a piac szereplıinek jelentıs részét a különbözı szervezetek 

képviseletében fellépı vásárlók jelentik. A barnaszenet az egyes bányáktól felvásárló erımővek, 

a hőtıgépet a gyártótól beszerzı kereskedı cég, a katonákat ellátó hadtáp, vagy az áfás számlára 

vásárló vendéglıs ugyanannak a szervezeti piacnak a szereplıi közé tartozik. S bár az egyéni 

vásárlói magatartás sokkal izgalmasabbnak tőnı kutatásokra ad lehetıséget, mégis mára már a 

szervezeti vásárlók magatartáskutatása is kinıtte a gyermekcipıt. 

A szervezeti piacok fıbb típusai a következık: 

Felhasználói piac (Industrial market); 
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Viszonteladói piac (Wholesalers and retailers market); 

Kormányzati piac (Government market); 

Nem profitorientált szervezetek piaca (Non-profit market). 

A felhasználói — közismertebb nevén ipari — piac szereplıi magukba foglalják a 

mezıgazdaságot, az erdészeteket, a halászatot, a bányászatot, a feldolgozóipart, az építıipart, a 

szállítást, a profitorientált közmőveket, a banki, pénzügyi és biztosítási szférát, valamint a 

szolgáltatásokat. Tevékenységük lényege, hogy termékek és szolgáltatások sorát állítják elı és 

értékesítik a többi szervezeti piaci szereplı, és az egyének alkotta piacok számára. 

A felhasználói piac szereplıi számos terméket és szolgáltatást vásárolnak, így például 

termıföldet, gépeket, nyersanyagokat, kereskedelmi kiadványokat, üzleti (tanácsadói és 

számviteli) szolgáltatásokat, amelyek révén a szabályos és sikeres üzletmenet biztosítható. 

A viszonteladói piac fı szereplıi a nagy- és kiskereskedık. Tevékenységük nem a 

termékek elıállítására, hanem megvásárlására, s idıben és térben általában eltolódva, azok 

értékesítésére terjed ki. A nagykereskedık célpontja lehet bármely gazdálkodó szervezet, ám a 

végsı felhasználóknak soha nem értékesítenek. A kiskereskedık viszont kizárólag a végsı 

fogyasztóknak értékesítik termékeiket. Munkája során egyik csoport sem hajt végre alapvetı 

változtatást a beszerzett terméken, csupán a kereslet fokozása, a termék mozgatása, raktározása 

érdekében végeznek el egyes, egyszerő változtatásokat. 

Néha tevékenységi irányuk összekeveredik, vagyis a kiskereskedı ad el terméket 

vállalkozóknak (nagykereskedelmi jelleg), vagy nagykereskedı értékesít a végsı 

felhasználóknak (kiskereskedelmi jelleg). 

A kormányzati piac jelenti a harmadik szervezeti piactípust. Költségminimalizáló döntést 

hozó szereplıi az országos kormányzati szervek, a helyi önkormányzatok, a különbözı 

hivatalok, a minisztériumok, a rendırség, a honvédség, a börtönök, az iskolák, az egészségügyi 

intézmények, a különbözı monopolhelyzető, önkormányzati és állami tulajdonú közmővek, sıt 

bizonyos beszerzési szabályozási elemek — így a közbeszerzési törvény — miatt más, 

egyébként profitorientált, általában monopol helyzető magántulajdonú vállalkozások is. 

Vásárlási lehetıségeik az utolsó csoport kivételével egy adott évben döntıen az állami 

költségvetés keretszámaitól függenek. 

Végül az utolsó csoportot a nem profitorientált szervezetek piaca jelenti. Általában ide 

sorolhatók a sportegyesületek, a közhasznú társaságok, az alapítványok és a társadalmi 

szervezetek, így a politikai pártok is. Ugyanitt találhatók az egyházak, a segélyszervezetek és a 

szociális szolgáltató rendszer bizonyos egységei, mint amilyenek a népkonyhák. Tevékenységük 

sokoldalú, s híven tükrözi a társadalom sokszínő felépítését. Ugyanakkor vásárlásaikban gyakran 

fellelhetık a presztízselemek, s a bennük résztvevık, dolgozók keresete lehet akár kiemelkedıen 
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magas is a non-profit jelleg ellenére. 

A szervezeti piacok jellegzetességei jelentısen eltérnek az egyéni piacnál tapasztaltaktól. 

A következıkben ezeket — az egyéni piacokhoz képest eltérı — sajátosságokat vesszük sorra: 

Az egyének személyes vagy családi célra vásárolnak, a szervezetek viszont feldolgozásra 

vagy továbbértékesítésre, illetve olyan termékeket és szolgáltatásokat igényelnek, amelyek e 

célok elérését segítik elı. 

A szervezeti vevık sokszor jelentıs feldolgozást igénylı nyersanyagokat és félkész 

termékeket vásárolnak, a végsı fogyasztó azonban ritkábban vásárol így. (Bár a nyers húsok, a 

félkész, gyorsfagyasztott termékek vagy a barkácscikkek ilyen eseteket jelenítenek meg.) 

A szervezetek mőszaki adatok, ún. specifikációk alapján vásárolnak, míg az egyének 

leírások, a divat vagy a stílus alapján hozzák meg döntéseiket. 

A szervezeti vásárlók döntéshozatala általában csoportos. Az egyének viszont szők körő, 

általában egyéni vagy családi döntéseket hoznak. 

A szervezeti vásárláskor az egyénekhez képest erıteljesebben jelenik meg az eladó 

ismeretének, elemzésének igénye. 

A szervezeti vevı — ellentétben az egyénnel — élhet a lízing lehetıségével. A 

lízingszerzıdésben egy vagyontárgy tulajdonosa egy másik félnek biztosítja a vagyontárgy 

használatának jogát egy adott idıszakra, bérleti díj ellenében. Elınye az elavulási kockázat 

csökkentése, a bérleti díj költségként való elszámolása miatt az esetleges adócsökkentés, esetleg 

a karbantartási költségek kiküszöbölése, s a kisebb kezdeti tıkeigény. Ugyanakkor a lízing 

drágább a vásárlásnál, s erıteljesebben függ a mindenkori érvényes adójogszabályoktól. 

A szervezeti vásárlásnál nagy a szerepe az alkunak és a versenytárgyalásoknak, 

versenyeztetésnek (tenderek). Általános az ajánlatkérés és a pályázatás, amelyek tipikus formája 

a nyílt (vagyis minden potenciális pályázó elıtt nyitott), s a zárt (vagyis csak egyes, általában 

felkért, meghívott cégeknek, pályázóknak szóló) tender. 

A szervezeti vásárlók kereslete az általuk elıállított végtermék keresletének függvénye. 

Az alapanyagok, a félkész termékek, az alkatrészek és a berendezések iránti igény azoktól a 

fogyasztási cikkektıl függ, amelyeket ezekbıl és ezekkel állítanak elı. Az ITT 

autóalkatrészeinek eladása például szoros kapcsolatban áll az eladott Volkswagen 

személygépkocsik számával (derivált kereslet). 

A szervezeti piac életében fontos a ciklikusság. Az esetek jelentıs részében a végsı 

kereslet kis változása nagy változásokat eredményez a szervezetek piacán (akcelerátor hatás). 

A szervezeti piac szereplıinek száma jóval kisebb az egyéni piac szereplıinek számánál. 

Magyarországon egy acélipari berendezés potenciális felhasználóinak száma 10 alatt van, míg a 

mosógép-vásárlók potenciális száma — háztartásonként 1 gépet feltételezve — kb. 3.5 millió. 
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A szervezeti vevık földrajzilag koncentráltabbak, és az általuk lebonyolított ügyletek 

értéke nagyobb, mint az egyéni piacok esetében. Zalában biztosan nem tudnánk értékesíteni az 

említett acélipari berendezést, Dunaújvárosban talán. Az egyén általában kevesebb, mint 10 

zsemlét vesz naponta, a vállalkozások lehet, hogy 500-at. 

A szervezeti vásárlók gyakran alkalmaznak specialistákat, beszerzési szakértıket 

vásárlásaik során. Más esetekben gyakran hoznak létre speciális beszerzési központokat (Buying 

Center, Webster-Wind, 1972). Ez utóbbiban általában megtalálhatók: 

A felhasználók (akik felhasználják majd a beszerzett anyagokat, eszközöket); 

A befolyásolók (akik a termékjellemzık, a mőszaki követelmények kidolgozásával 

vesznek részt a folyamatban); 

A döntéshozók (akik meghozzák a végsı beszerzési döntést); 

A jóváhagyók (akiknek jogköre lehetıvé teszi a meghozott döntés legitimálását), s végül: 

A beszerzık (akiknek formális feladata a vásárlási feltételek megteremtése, és a vásárlás 

lebonyolítása). 

A beszerzési csoportokban akarva-akaratlanul megjelenhetnek az ún. „ajtónállók", akik 

információt adnak vagy kapnak, illetve véletlenül vagy tudatosan információt hallgatnak el. A 

vásárlásban játszott szerepüket megérthetjük, ha egy jó ajánlatot tartalmazó levél véletlen 

kidobására, s így figyelmen kívül hagyására (véletlen), vagy egy megvesztegetett csoporttagra 

gondolunk (akarat). 

A szervezeti vásárlás szoros eladó — vevı kapcsolatot feltételez. Számos berendezés 

eladása elképzelhetetlen a telepítés, a beüzemelés, a szervízelés területén megvalósuló szoros 

együttmőködés nélkül (kapcsolati marketing, Relationship management). 

A szervezeti értékesítés útvonala rövid, a szervezetek az egyénnél erıteljesebben 

törekednek a közvetítık kiküszöbölésére. 

A szervezeti vevık inkább képesek olyan alternatíva megteremtésére, amely esetén a 

vásárolt terméket esetleg saját termelésükkel helyettesítik. A Toyota autógyártó cég például 

bármelyik pillanatban képes alkatrészgyártó „bolygó" beszállítói kiváltására, az egyén 

lehetıségei azonban sokkal korlátozottabbak. 

A szervezetek döntési folyamata lényegét tekintve nem különbözik az egyének döntési 

folyamatától, ám Robinson, Faris és Wind (1967) munkássága nyomán mégis célszerő az 

egyénekhez képest több szakaszt elkülöníteni, amelyek a következık: 

1. lépés: A probléma felmerülése vagy elırejelzése ♦ A beszerzés szükségességét 

felvethetik az elromlott gépek, az elavult berendezések, a nem megfelelı alapanyagok, s ezernyi 

más körülmény. Általában a probléma pontos meghatározása, és az azt felvetı személy kijelölése 

jelenti a fı gondot a gazdálkodók számára. 
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2. lépés: A szükséges eszközök típusának, jellemzıinek és mennyiségének meghatározása 

♦ A szakasz lényege a probléma megoldási módjának meghatározása. Erre általában azokról az 

osztályokról, egységekrıl tesznek javaslatot, ahol a problémák felmerültek. Javaslataik, meg-

oldási ötleteik nagy hatást gyakorolnak a végsı döntésre is. 

3. lépés: A szükséges eszközök típusának, jellemzıinek, mennyiségének leírása ♦ E 

szakaszba továbblépve részletes és pontos leírások készülnek a beszerzendı eszközökrıl, s így 

mindenki számára világossá válhat a beszerzés iránya. A marketing szakemberek ekkor kapják 

meg mindazokat a kulcsinformációkat, amelyek a beszerzés során vezérelni fogják ıket. 

4. lépés: A potenciális beszerzési források keresése és elıminısítése ♦ 

Az elızıekben a szervezetek már rögzítették az igényeiknek megfelelı terméket, 

meghatározva tulajdonságaikat. A keresés fázisában kísérletet tesznek a potenciális beszállítók 

megtalálására és értékelve azok tulajdonságait, számukat a kezelhetıség szintjére csökkentik. 

5. lépés: Ajánlatkérés ♦ A kiválasztott beszállítói kör a szervezet rendelkezésére bocsátja 

konkrét ajánlatát. Ehhez néha elég elküldeni az aktuális árakat tartalmazó árkatalógust, máskor 

viszont részletes egyéni ajánlattal kell elıállni. 

6. lépés: Az ajánlatok értékelése és a beszállító kiválasztása ♦ E szakasz lényege az 

alternatívák elemzése, egy vagy több ajánlat elfogadása, a többi ajánlat elutasítása. A 

lebonyolítandó tranzakcióknál még folytatód(hat)nak a megbeszélések. A döntés öt kulcseleme 

(Bailey-Farmer, 1993): 

1. A megfelelı minıség; 

2. A megfelelı mennyiség; 

3. A megfelelı idı; 

4. A megfelelı szállító; 

5. A megfelelı ár. 

Az egyes szállítókat az elıbbieken túl a következı tényezık is minısíthetik: (Kotler, 

1993): 

1. A javítási szolgáltatás; 

2. A mőszaki alkalmasság; 

3. A referenciák; 

4. A termelési körülmények; 

5. A tanácsadás megléte vagy hiánya; 

6. Az ellenırzési rendszerek milyensége; 

7. A hírnév; 

8. Az ajánlattevı pénzügyi helyzete; 

9. A vevıkkel szembeni attitődök; 
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10. A képzés megléte és lehetısége; 

11. A kommunikáció színvonala; 

12. A csomagolás lehetısége; 

13. A morális és jogi elemek (pl. korrupció); 

14. A földrajzi elhelyezkedés; 

15. A munkaerı. 

7. lépés: a folyamatos rendelés feltételeinek meghatározása ♦ Amennyiben a beszerzendı 

anyagokra, eszközökre folyamatosan szükség van, célszerő meghatározni a rendelések nagyságát 

és gyakoriságát. Az egyedi vásárlásoknál e szakasz el is marad. A folyamatos beszállítás 

szükségessége felveti a megfelelı idı és a megfelelı mennyiség, mint tényezık 

összekapcsolását. Ilyenkor a megfelelı pillanatban a szükséges termékmennyiséget biztosító 

rendszer kialakításának igénye merül fel, amelynek egyik potenciális kielégítési formája az 

„Éppen idıben (Just in Time)" rendszer. 

8. lépés: A teljesítés értékelése és visszacsatolás ♦ Megoldotta-e a vásárolt termék az 

eredeti problémát? A döntési folyamat utolsó szakaszában a szervezetek erre a kérdésre keresik a 

választ. Amennyiben az értékelés végeredménye negatív, úgy megrendülhet a beszállító 

vállalkozás üzleti pozíciója éppúgy, mint a szervezetnél dolgozó, megrendelı személy helyzete. 

A visszacsatolás végbemehet formális (pl. reklamáló levél), s informális (pl. „baráti" telefon) 

úton, s gyakran felveti a panaszkezelés fontosságát. A gyors és megfelelı válasz csökkentheti, 

vagy akár meg is szüntetheti a kialakult ellenırzéseke, averziókat. 

A szervezetek vásárlási döntéseinek folyamatát nagymértékben befolyásolja a beszerzési 

helyzet milyensége. A beszerzésre kényszerülı szervezet szembetalálkozhat számára addig még 

soha fel nem merült esetekkel, amelyeket „új feladatnak" nevezünk. 

Ekkor a probléma megoldásának keresése jelentıs erıfeszítést jelent, a döntés idıigénye 

viszonylag nagy. Az elıbb vázolt döntési lépcsık közül az elsı, kezdeti szakaszok 

felértékelıdnek, a megfelelı információforrások megtalálása fokozott terhet ró a beszerzıkre. 

Amikor a beszerzendı termék a megelızı idıszakokhoz képest változatlan, 

rutinvásárlásról beszélhetünk. Ekkor az új megoldások keresése nem fontos, a beszerzés 

technikai jellegő feladattá lényegül át. A kiválasztás a beszerzıi listák alapján történik, s a 

rendelés feladását jelenti. Ameny-nyiben a meglévı listán nem szereplı vállalkozás kíván 

betörni az adott termék piacára, úgy új és a többi versenytársnál jelentısebb elınyöket kell 

felvillantania a siker érdekében. 

Az utolsó beszerzési szituáció a módosított újravásárlás. Ebben a helyzetben a beszerzı 

világosan és pontosan meg tudja fogalmazni igényeit, ám nem biztos abban, hogy sikerül az 

igényeket kielégítı beszállítót találnia. Elsı próbálkozásait a saját listáján szereplı vállalatoknál 
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teszi, így azok számára létkérdés a vevıi igények alakulásának, változásának nyomon követése. 

A beszerzési listán nem megtalálható vállalkozások számára lényeges igénykielégítı képességük 

és készségük határozott megjelenítése. 

A szervezetek vásárlói magatartását számos tényezı befolyásolhatja, amelyek alapvetıen 

két fı csoportra oszthatók: 

Racionális motívumok, mint például: az ár, a minıség, a szolgáltatások színvonala, az 

ellátás folyamatossága, s a viszonosság; 

Emocionális (érzelmi) motívumok, mint például: a státusz, a kockázatvállalási készség 

vagy a baráti kapcsolatok. 

Más megközelítésbıl a befolyásoló hatások a következı forrásokból eredhetnek: 

A környezetbıl; 

A szervezetbıl; 

A munkacsoportból; 

Az egyénbıl. 

A környezeti hatásból kiemelhetık a gazdasági (pl. a gazdaság általános állapota, a 

foglalkoztatottság, az infláció, a jövedelmek, a nyersanyagforrások, a pénzügyi források 

elérhetısége), a politikai, a jogi, a földrajzi, az éghajlati, valamint a technológiai elemek. Fel kell 

figyelni az egyszerő, aprónak tőnı, ám jelentıs hatást gyakorló elemekre is. Így például a 

közintézmények gyakran költségkeretük határidın belüli elköltésére kényszerülnek, mert 

ellenkezı esetben a következı év kereteik csökkenését hozhatja. A politika és a jog 

játékszabályainak meg kell felelni. Például a lízingszabályozás megváltoztatása könnyen 

jelentheti a vásárlás elırehozását, vagy elhalasztását. A kultúra befolyásolhatja az egyén 

döntéseinek értékrendi alapját, s lojalitását még a szervezetekben is. A természeti hatások sajátos 

vásárlásokat kényszeríthetnek ki. Gondoljunk a földcsuszamlással küszködı hollóházi 

önkormányzat vásárlási döntéseire (pl. geológus igénybevétele, speciális csatornázás). A gyorsan 

változó technológia vállalkozások sorát készteti a vásárlási döntések gyors felülvizsgálatára. A 

vállalkozások gyakran kénytelenek a technológiai változások elırejelzésére, felismerendı az 

esetleges változások irányát és nagyságát. A külsı környezet folyamatosan változik. Spekman és 

Stern (1979) javaslata szerint a nagyobb környezeti bizonytalanságból eredı információs 

igénytöbblet csak több, a beszerzésben foglalkoztatott dolgozóval ellensúlyozható. 

A szervezeti hatások sorában meghatározó a bizonytalanság elkerülésére való törekvés. A 

szervezetek tagjai inkább világos kimenetelő gyors döntéseket hoznak, semmint hosszú távú és 

bizonytalan kimenetelő megoldásokat keresnek. Ennek eredményeként az ismert szállítót 

választják, elkerülik az újdonságokat, s megelégednek pár beszállítóval. Esetleges felmerülı új 

problémáikat igyekeznek a már megszokott partnerrel megoldani. További lényeges szervezeti 
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hatáselemek a szervezetben uralkodó viszonyrendszerek, a vásárlási döntéshozatal módja, 

továbbá a vásárlási döntések összpontosítottsága. 

A csoporthatások kifejezik azt a jól ismert tényt, hogy a szervezeti beszerzési döntéseket 

sokkal inkább a csoportok hozzák, semmint az egyének. A beszerzési központról (Buying center) 

már volt szó. A szervezeteknél a vásárlási döntés „folyamat" jellege a meghatározó, ellentétben 

az egyénekkel, ahol az „aktus" jelleg áll általában a középpontban. 

Az egyéni befolyásoló hatások közül kiemelhetı az egyének eltérı döntési 

kritériumrendszere, az információszelektálás eltérısége és a kockázatokkal szembeni attitőd. 

 

9. FEJEZET. MARKETINGKUTATÁS. 

 

Bármilyen marketingstratégia megvalósítása, a marketing-mix tervezése az elérendı 

célok, és az idırıl idıre felmerülı lehetıségek összevetését jelenti. Mindez azonban csak 

megfelelı információk birtokában végezhetı el. A marketing szempontjából az információk két 

nagy csoportba sorolhatók: 

egyedi, egy alkalomra, különleges céllal összegyőjtött információk, illetve: 

folyamatosan érkezı és tárolt információk. 

Az információk elsı típusát a marketingkutatás, illetve a piackutatás (amely a 

marketingkutatás részének tekinthetı), a másodikat a marketing információs rendszer (MIR, 

Marketing Information System (MIS)) szolgáltatja. 

A Marketing Információs Rendszer (MIR), olyan formalizált és rendszeres eljárás, amely 

egy vállalkozás összes piaci információinak kezelésére irányul. A MIR a legkülönbözıbb forrású 

és típusú adatokat tartalmazza, foglalja magában. Lehetnek belsı, mőködési adatok, a 

vállalkozás marketing adatbázisából származó információk, piackutatási eredmények, s bármely 

más, a menedzseri döntést segítı információk. 

Célszerő tisztázni, hogy bár a marketing szakemberek gyakran szinonimaként használják 

az adat és az információ szavakat, mégis határozott különbséget tesznek a kettı között. Az adat a 

nyers, feldolgozatlan, begyőjtött érték, információ a feldolgozott adatok összessége. 

A Marketing Információs Rendszer sokrétő, sokcélú és megfelelı kiépítése a 

vállalkozások minden részegységének közös feladata. A belsı folyamatos adatok a vállalaton 

belül halmozódnak fel. Ezek eredetileg nem marketingcélú adatok, hanem például pénzügyi, 

vevıszolgálati, fejlesztési célúak, de a marketingdöntésekhez is nélkülözhetetlenek. A belsı 

folyamatos adatok a piaccal közvetlenül kapcsolatban állók (pl. az ügynöki hálózat) 

monitorozására is alkalmasak. Belsı ad-hoc adat lehet például a forgalom alakulása egy 

ármódosítást követıen. A környezet vizsgálata a marketingkörnyezet egyes elemeinek figyelését 
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jelenti. Ez a marketingstratégia alapinformációja. Végül a piackutatás azzal foglalkozik, hogy a 

vevıkre, a termékekre, az árakra, a disztribúcióra és a marketingkommunikációra vonatkozó 

információkat győjt a piacról. Mint a marketinginformációs rendszer alapvetı része, jelentısen 

hozzájárul a marketing-mix tervezéséhez, de a logisztikai kérdések megoldásához is. A 

piackutatás segítségével győjtött külsı adatok is folyamatos vagy ad-hoc (egy adott pillanatban 

megjelenı és adott, konkrét céllal összegyőjtött információk) adatok lehetnek. 

A marketinginformációs rendszer fontos feladata, hogy a marketingvonatkozású adatokat 

és információkat egy marketing adatbankban rendszerezve tárolja. Ennek az adatbanknak a 

rendezési elvét a vállalat tipikus döntési problémáinak megfelelıen kell kialakítani. A marketing 

adatbank alrendszere lehet egy a direktmarketing tevékenységet segítı vevıadatbázis és/vagy a 

vállalati vevıkapcsolati rendszer (CRM [customer relationship management]) mőködtetéséhez 

szükséges rendszerezett adatállomány. A marketing adatbank forrása az egyes 

marketingdöntések elıkészítésének, és lehetıvé tesz olyan másodelemzéseket is, amelyek a 

vezetıi döntéseket jobban megalapozzák, ezáltal csökkentik azok kockázatát. 

A marketingkutatás (Marketing Research) olyan adatok összegyőjtését, feldolgozását és 

elemzését jelenti, amelyek információt szolgáltatnak, és segítenek valamely egyedi 

marketingdöntés meghozatalában. 

A marketingkutatásnak — csakúgy, mint más kutatási területeken — két fı csoportját 

különböztetjük meg: 

Alapkutatás, amelynek célja az emberi tudás határainak kiterjesztése, bármely konkrét 

probléma megoldása nélkül. 

Alkalmazott alapkutatás, amelynek célja létezı probléma megoldása meglévı tudás és 

információk felhasználásával. 

Függetlenül a kutatás alap vagy alkalmazott jellegétıl, a jó marketingkutatás feltételezi az 

alapos, rendszerezett munkát és öt fı kérdéskört foglal magában: 

A kutatás céljait és költségkeretét; 

A hozzáférhetı adatok minıségét; 

Az elsıdleges (primer) kutatás lebonyolításának mikéntjét; 

Az adatelemzés módszertanát; 

A következtetések és javaslatok meghatározásának formáját. 

A marketingkutatás szükségességét, vagyis az információszerzés céljait a következı ábra 

foglalja össze. 
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9.1 ábra. A marketingkutatás okai 

A marketingkutatás fı területeit összegzi a következı táblázat: A marketingkutatás fı 

területei 

Típus Példa 
Piackutatás Fogyasztói igények felmérése Piacszegmentációs 

elemzések Piaci méret és potenciálelemzések 
Versenyelemzés 

Termékkutatás Piaci részesedés vizsgálata 
Új termékek kifejlesztésének támogatása 
Termékteszt 
Csomagolás és márkakutatás Termék- és 
életgörbe elemzések 

Árkutatás Árérzékenység vizsgálata Márka-ár kapcsolatának 
elemzése Árfigyelés 

Értékesítés-kutatás A kereskedelmi csatornák hatékonyságának 
mérése A bolti vevık elemzése Boltelhelyezés 
elemzése 

Piacbefolyásolás-
kutatás 

Médiaelemzés Reklámkutatás 
A reklámok hatékonyságának vizsgálata Egyéb 
akciók hatékonyságának elemzése 

A marketingkutatás a vizsgálandó probléma természete, a rendelkezésre álló pénzügyi és 

emberi erıforrások, illetve az igényelt pontosság függvényében különbözı módszerekkel 

történhet. Egy a fontos, hogy bármely módszer alkalmazása esetén be kell tartani a tudományos 

kutatás logikai menetrendjét. A marketingkutatással a célunk olyan törvényszerőségek feltárása, 

amelyekkel bizonyos piaci változások megmagyarázha-tóvá válnak. 



 

82 

 

9.2 ábra. A marketingkutatás fı szakaszai: 

1. lépés: A marketingprobléma világos meghatározása ♦ A kutatás legnehezebb 

lépcsıfoka. Ha a lényeg már itt elsikkad, az egész további tevékenység feleslegessé és 

haszontalanná válik. Ha a piackutató bizonytalan a vizsgálandó problémát illetıen, akkor 

„felfedezı" kutatásokat végez annak érdekében, hogy a probléma lényegét egyértelmővé tegye a 

saját maga és mások számára is. Ilyen jellegő kutatásokra van szükség a „miért csökkennek az 

eladások?" típusú kérdések esetén, ahol a lehetséges fı okok azonosítása elızetes megbeszélések 

formájában történhet. Ameny-nyiben a probléma meghatározása világos formában sikerült, 

akkor a „következtetı" jellegő kutatások lefolytatására kerülhet sor. Ez utóbbi esetben a 

probléma strukturált és a begyőjtendı adatok elemzése választ adhat a feltett kérdésekre. 

Példaként álljon itt a következı kérdés: 10%-os árnövekedés mekkora hatást gyakorol az 

eladásokra? A világos kérdésfeltevés után következhet a bolti kísérlet és eredményeinek 

értékelése. 

2. lépés: Az információ költséghatékony forrásainak meghatározása ♦ E szakasz lényege 

a megfelelı információs források megtalálása. Gyakori és népszerő tévedés az a gondolat, hogy a 

marketing- és piackutatás nem más, mint utcai kérdıíves megkérdezések sorozata. Ez koránt 

sincsen így. A kutatás e fázisában el kell dönteni, hogy másodlagos (szekunder), vagy elsıdleges 

(primer) információkra van-e szükség. Minden marketing kutatás az elıbbiek beszerzésével 

kezdıdik (ha vannak), mivel nem célszerő „többször feltalálni a spanyolviaszt". További 

lényeges szempont a költség-hatékony kutatási módszer megtalálása. A költséghatékonyság nem 

csupán a lehetı legolcsóbb és még megfelelı információforrások és módszerek megtalálását 

jelenti (bár kétségtelenül ez a fontosabb). Lényeges az is, hogy a kutatás nélkül mekkora lenne az 

elmaradt haszon, s ez hogyan viszonyul a kutatás költségeihez, illetve a kutatás elmaradása 

mekkora piaci és pénzügyi elınyhöz juttatja a versenytársakat, megemelve a vállalkozás késıbbi 

piacra lépési költéseit. 
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3. lépés: Az információgyőjtés konkrét kutatási tervének összeállítása ♦ A korábbiakban 

rögzítésre került, mely információkra van szükség, s azok milyen forrásokban találhatók meg. A 

jelenlegi szakaszban egyértelmően rögzíteni kell a hogyan kérdését, vagyis a kutatási terv 

részleteit, amelynek fı elemei: 

 

9.5 ábra. A marketingkutatási terv fı elemei 

Ezzel a marketingkutató munka elıkészítése befejezıdött, kezdıdhet a gyakorlati 

cselekvések sorozata. A harmadik szakasz kapcsán célszerő kitérni a mintavételezés kérdésére. 

Sajnos nincs lehetıségünk mindenki, illetve minden szervezet megkérdezésére, megfigyelésére, 

általánosabb vizsgálatára, így reprezentatív minta vételére kényszerülünk. A reprezentatív minta 

összetétele híven tükrözi az alapsokaság tulajdonságait. 

A mintatervezés két súlyponti eleme: 

a mintavétel módszere; 

a minta nagysága. 

A mintavétel módszertanilag lehet: 

véletlen 

nem véletlen. 

A véletlen mintavétel során az alapsokaság bármely tagjának ismert és egyenlı esélye 

van a mintába kerülésre. Egyszerő véletlen mintavétel során az alapsokaság nagysága az összes 

egyedet, szervezetet magába foglalja. Rétegzett mintavétel során az alapsokaságot technikai 

alapon, klaszter típusú mintavételnél tulajdonság alapján részekre bontjuk, s az egyes részeket 

alapsokaságnak tekintve vesszük a szükséges arányú mintát. 

A nem véletlen mintavételek kísérletet sem tesznek az egzakt alapon történı 

reprezentativitás biztosítására. A legkönnyebben elérhetı válaszadókat kiválasztó takarékos, a 

„mérnöki becsléssel" (hasra ütéssel) kiválasztott becsült, s a valamilyen arányok szerint felállított 

kvótás mintavételek testesítik meg a leggyakoribb képviselıit. 

4. lépés: Az adatok összegyőjtése ♦ A kutatási terv összeállítását követıen kerül sor az 

adatgyőjtésre. Lényeges, hogy a győjtésért felelıs személy folyamatosan kövesse az adatgyőjtés 
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alakulását, s pontos, lényegre törı és világos utasítást adjon a teendıkkel, az esetlegesen 

felmerült problémákkal kapcsolatban. 

5. lépés: Az adatok feldolgozása és értékelése ♦ Az összegyőjtött adatokat fel kell 

dolgozni, ki kell elemezni, s értékelni kell a döntéshozóknak történı átadás elıtt. Néha 

különösen nehéz kérdések megválaszolására is sort kell keríteni ebben a fázisban. Így például mi 

történjen, ha a tervezettnél kevesebb interjú készült el, vagy a nyitott kérdések feldolgozása a 

válaszok sokszínősége miatt lényegében lehetetlennek tőnik? A marketingkutatás eredményeinek 

feldolgozása ma már számítógépes-adatbáziskezelı programcsomagokkal történik, s több elemet 

foglal magában: 

A válaszok pontosságának ellenırzését és a nyilvánvalóan hibás válaszok kiszőrését. 

Az adatrögzítésre váró válaszok kódolását. 

A válaszok rögzítését, értékelését, elemzését különbözı statisztikai módszerekkel, 

továbbá a következtetések levonását, az esetleges javaslatok megfogalmazását. 

A lépés lezárásaként készül el a kutatási jelentés, amely írott formában rögzíti a 

javaslatokat, s a következtetéseket éppúgy, mint az eredményeket. 

Megjelennek benne az összefoglaló hisztogramok, táblázatok, diagramok. Tartalmazza a 

hipotézisvizsgálatok eredményét is. 

6. lépés: Az eredmények bemutatása ♦ Már a folyamat elején, a problémafelvetéskor 

láttuk, hogy fontos a döntéshozók és a kutatók együttmőködése. A vizsgálati folyamat végére is 

igaz ez. Az eredményeket torzítatlan formában, s az eredeti megegyezés szerint kell átnyújtani a 

megrendelınek. Nagyon gyakori, hogy az írásos összefoglalót, valamint a részletes kutatási 

jelentést szóbeli bemutató (prezentáció) egészíti ki, ahol lehetıség van a szemtıl szemben, 

közvetlenül lefolytatható vitára. 

Szekundernek nevezzük azokat az adatokat, információkat, amelyeket már valakik 

korábban valamilyen célból összegyőjtöttek, s most újra felhasználhatók (pl. eladási statisztikák, 

számviteli adatok stb.). Az ilyen információk esetén különösen fontos az eredeti adatfelvevı 

pártatlansága, elfogulatlansága, az adatok lényegre törısége és megbízhatósága, valamint az 

információk ellentmondás-mentessége (konzisztenciája). 
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9.6. Szekunder információk fı forrásai 

A szekunder információk felhasználásának elınyeit és hátrányait szemlélteti a következı 

táblázat. 

Szekunder információk elınyei és hátrányai 

A szekunder információk 
elınyei: 

A szekunder információk 
hátrányai: 

Az adatkezelés már megoldott Az 
adatbeszerzés költsége alacsony 
Az információk gyorsan 
megtalálhatók 
Az információk gyakran más 
forrásból is beszerezhetık Több 
adatforrásra is lehet egyszerre 
támaszkodni 
A független források hitelessége 
nagy. 

Az információk gyakran túl 
általánosak 
Az információk elavultak lehetnek 
Az adatgyőjtés és feldolgozás 
módszerei általában ismeretlenek 
A különbözı források egymásnak 
is ellentmondó információkat 
szolgáltathatnak 
Mivel sok kutatási program 
egyszeri aktust jelent, így az adatok 
megbízhatósága gyakran kérdéses. 

Az információgyőjtés és feldolgozás e fázisa a probléma megoldására vonatkozó 

megoldási hipotézisek felállításával fejezıdik be. A hipotézisek felállításának két módja: a 

szakértıi vélemények; s néhány esettanulmány alapján vélemény megalkotása. A szakértık 

lehetnek éppúgy a termék vásárlói, mint más gyártók, nagy- és kiskereskedık, illetve a 

beszállítók. A második módszer a problémához hasonló esetek tanulmányozását, és a megfelelı 

következtetések levonását jelenti. Néha elıfordulhat, hogy a feladatot már ebben a szakaszban 

sikerül megoldani, ám ez a valóságos eseteknek csak töredék része, ezért a továbblépést a 

közvetlen adatgyőjtésen alapuló primer információk jelentik. 

A primer információk korábban még össze nem győjtött adatok és információk 

összességét jelentik, amelyeket a primer piackutatás, marketingkutatás módszereivel állíthatunk 

elı. 

Igénybevételükre csak akkor kerítünk sort, ha a szekunder információk elégtelennek 
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bizonyulnak. Mind a primer, mind a szekunder marketingkutatás lehet kvalitatív és kvantitatív 

jellegő. A kvantitatív kutatás során a kutató objektíven számszerősíthetı adatok beszerzésére, s 

az információk elıállítására tesz kísérletet. Ilyen adat például a piac mérete, a piac növekedési 

üteme, a piaci részesedés, a versenytársak adatai vagy a profitadatok. 

A primer információk elınyeit és hátrányait szemlélteti a következı táblázat. 

Primer információk elınyei és hátrányai 
A primer információk el ınyei A primer információk hátrányai 

Az adatfelvétel a speciális, egyedi céloknak 
megfelelıen történt; Az információ 
idıszerő; Az adatgyőjtés módja ismert és 
ellenırizhetı; 
Az adatoknak, a különbözı forrásokból 
eredı ellentmondása kiküszöbölhetı; 
A megbízhatóság szintje ismert. 

Az adatgyőjtés idıigényes és esetleg drága 
lehet; 
Bizonyos adatok ily módon nem győjthetık 
be (pl. népszámlálási adatok); 
A vizsgálat sokszor az emberi erıforrás 
hiánya miatt kivitelezhetetlen. 

 

A kvalitatív kutatás a nem számszerősíthetı, minıségi jellegő adatok („Mi a véleménye?" 

típusú kérdés válaszai), illetve a szubjektíven számszerősíthetı adatok („Mennyire szeretik az 

emberek a Cerbona szeletet?" típusú kérdések válaszai) összegyőjtésére vállalkozik. A primer 

információkhoz a jellegzetes primer kutatási módszerekkel juthatunk el. 

A szakemberek jelentıs része a motivációkutatást nem tekinti külön módszernek, ám 

mivel az emberi motivációról az elsı három módszer keveset árul el, így ezt az elkülönítést 

lényegesnek tartjuk. 

Véleménykutatás 

A véleménykutatás tipikus eszköze a kérdıív, amely zárt kérdések esetén az összes 

potenciális válaszlehetıségeket, nyitott kérdéseknél csak a válaszadásra rendelkezésre álló helyet 

tartalmazza. A kérdıívek elkészítése során el kell kerülni: 

A rávezetı, irányító kérdéseket (Indító kérdés: Miért gondolja, hogy a mi joghurtunk 

finomabb, mint a Mizo-é?) 

A félreérthetı, egyénileg értelmezhetı kérdéseket (Gyakran szállít árut hozzánk? 

Válaszlehetıségek: nagyon gyakran, gyakran, néha, soha. A gyakoriságot mindenki másképpen 

értelmezheti). 

A megválaszolhatatlan kérdéseket (Mikor vásárolta elsı zokniját?) 

Az összemosó kérdéseket (Hány éves? Válaszlehetıségek: 20—30 között, 30—40 között. 

Milyen választ adjon a 30 éves erre a kérdésre?). 

A két kérdést egybefogó kérdéseket (Szereti az automatizált kiszolgálási rendszert és az 

udvarias elbeszélgetést? A két megoldás közül lehet, hogy az egyikre pozitívan, a másikra 

negatívan szeretnénk válaszolni, de ez nem lehetséges). 

A kérdıíveket lekérdezı személyeket anketıröknek hívják, s szakmai képzésüket 
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általában a kutatócég végzi el. Tapasztalatok szerint a jó anketırök kitőnı kommunikációs 

képességgel rendelkezı emberek, akik között meghatározó szerepet töltenek be az 

alapvégzettségüket tekintve is folyamatos és jó kommunikációra kényszerülı tanárok. A 

kérdıíves megkérdezés rugalmas és a többiekhez képest olcsó módszer. Gyakorlott szakember 

által végzett felmérés esetén nagyszámú információ nyerhetı. A teljes népességhez képest 

mindig jóval kevesebb egyedet tartalmazó minta viszont tévedés jelentıs kockázatával jár. 

További korlátot jelent a válaszadók komolytalansága, illetve valódi gondolataik elhallgatása. A 

kérdıív-szerkesztés fı szabályai a következık. 

A kérdıívet az egyszerő, könnyen megválaszolható kérdésekkel kell kezdeni. 

A kérdıív ne legyen hosszú. Egyéni fogyasztók esetében két oldalnál hosszabb kérdıív 

már nehezen megválaszolható. Szervezeti válaszadóknál hosszabb kérdıívek is elkészíthetık, ám 

folyamatosan fennáll a sok kérdés miatti válaszadói pontatlanság esélye. 

Egyértelmő és rövid kérdéseket kell feltenni, amelyeket mindenki azonos módon 

értelmez. Ezért a kérdıív bevetése elıtt célszerő próba jellegő lekérdezést végezni, és szükség 

esetén a kérdéseket pontosítani kell. 

A válaszadó figyelmét írásban (lehetıleg a kérdıív elején) fel kell hívni a válaszadás 

önkéntességére. 

A késıbbi feldolgozás megkönnyítésére célszerő a számítógépes feldolgozást lehetıvé 

tevı szerkezetet kialakítani. 

Logikus felépítéső, lehetıleg izgalmas kérdıívet kell készíteni, hogy a válaszadó 

szimpátiáját is elnyerjük. 

A személyi jellegő kérdéseket a záró részben illik feltenni a hazai gyakorlat szerint. 

Ennek egyik legfontosabb oka, hogy a kérdéssorozat végére a válaszadó azonosulhat a vizsgálat 

céljával, s ezzel a személyét érintı kérdések iránt is nyitottabbá válik. 

Az anketırrel lebonyolított megkérdezések esetén jó, ha ı és nem a válaszadó tölti ki a 

kérdıívet. 

A kérdésekre sokszor egynél több válasz is adható, ezért célszerő ezekre külön is felhívni 

a figyelmet. 

A skála típusú kérdéseknél kerülhetjük a páros számú lépcsıfokokat. Célszerő 1-tıl 5-ig, 

vagy még inkább 1-tıl 7-ig skálát alkalmazni. 

Az összegyőjtésre váró adatok szempontjából minıségi kérdés a megkérdezı emberek 

kiképzése. A képzés lehetıvé teszi, hogy a kérdezıbiztosok egyformán bonyolítsák le az interjút, 

és így az adatgyőjtés módja minden esetben azonos lesz. 

Telefonos megkérdezés 

A telefonos megkérdezés elınye a gyorsaság, illetve a többi módszerhez viszonyított 



 

88 

olcsóság, még a magas telefontarifák ellenére is. (A negatív elutasító reagálás pillanatok alatt 

kiderül!) Rövid, egyszerő, a válaszadó személyiségének ismeretét nem igénylı felmérésekben 

különösen hasznos. Hátránya a személyes megkérdezéshez viszonyított rugalmatlansága, a 

válaszadónak a kérdezı általi gyakori befolyásolása, illetve a korlátozott problémafelvethetıség 

a gyorsaság miatt. Mivel az utóbbi években a hazai telefonhelyzet nagymértékben javult, így 

felhasználhatósági köre jelentısen bıvült. 

Postai, leveles megkérdezés 

A postai megkérdezés feltételezi leginkább egy viszonylag bı terjedelmő, jól strukturált 

kérdıív elkészítését. Részletes, sok kérdést tartalmazó és sok választ igénylı esetekben hasznos 

lehet. További pozitívuma a hosszabb válaszadási idıbıl eredı tartalmasabb véleményalkotás, 

illetve a kérdezı személyiségétıl való nagyobb függetlenség. Alapvetı hátrányai közé tartozik, 

hogy nem mindig az válaszol, aki pontosan tudná a feleletet, a kérdések, és így a válaszok 

rugalmatlanok, utólagos rákérdezésre lehetıség nincs, másrészt a válaszadói hajlandóság kicsi, 

akár 1% körüli is lehet. (A jellemzı visszaérkezési arány 8 és 25% között van, de egyes 

esetekben elérhetı 60-70% is.) Jó, ha tudjuk, hogy a névtelen megkérdezés a válaszadót a 

valóság pontosabb leírására ösztönzi. 

Személyes megkérdezés 

Az említett módszerek között a személyes megkérdezés a legrugalmasabb, mivel a 

kérdezı eltérhet elgondolásaitól, ha ezt a korábbi válaszok alapján szükségesnek látja. Másrészt 

az interjúkészítı betekintést nyerhet a válaszadó személyiségébe, s ezen keresztül is 

meggyızıdhet a kapott válaszok igazságáról. A személyes megkérdezés azonban drága, 

idıigényes, és a kérdezı befolyásolhatja személyiségével a válaszadót. Különösen jól 

alkalmazható kérdıívek elıtesztelése, valamint utólagos részletesebb elemzés során. Elıbbi 

esetében alkalmas a rossz, az érthetetlen, vagy félreérthetı kérdések és válaszlehetıségek 

kiszőrésére. Utóbbi esetben jó a kérdıíves válaszok kritikus pontjainak, a válaszok miértjének 

részbeni kiderítésére. A személyes megkérdezés végbemehet egyéni mélyinterjúk, illetve 

reprezentatív kismintán alapuló fókuszcsoportok formájában. Ezekben az esetekben a 

megkérdezés általában kevésbé strukturált az általánossá vált kérdıíves megkérdezésekkel 

szemben. 

A Delphi-technika 

A Delphi-módszer különbözı, az adott területen ismerettel rendelkezı egyének tudását 

kapcsolja össze az érdeklıdés szerinti kérdésekben. Alkalmazható a technikai változások 

elırejelzésére is. A módszer alkalmazása során a résztvevık között kérdıívet osztanak ki, vagy 

spontán eljuttatják hozzájuk. Kulcsfeladat a megfelelı szakértık kiválasztása, akik a technológiai 

jellegő felmérések esetén általában kutatók, egyetemi kutatók vagy mérnökök. Az így felálló 
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panel véleményt alkot az adott technológia fejlıdésérıl, elképzeléseket fogalmaz meg a 

következı, általában öt évre szóló változásokról. A vizsgálati csoport tagjai számszerősítik 

becsléseiket oly módon, hogy a fejlıdés lehetséges irányainak valószínőséget is adnak kifejezve, 

melyik a valószínőbb véleményük szerint. Sokszor jelzik azt is, hogy adott fejlıdési lépcsı 

szerintük mikor következik be. Bonyolult esetekben esetleg választ adnak a változás okára is. A 

névtelen válaszokat a moderátor — aki független helyzető, szabadon gondolkodhat és 

cselekedhet —, összegyőjti, és azok alapján megfogalmazza a javasolt fejlıdési irányokat, 

megadja a válaszokhoz a statisztikai adatokat, például a mediánt. Ameny-nyiben a válaszok 

közötti eltérések nagyok, a problémát már a vélemények tükrében értékelik újra, s ekkor a 

panelcsoport tagjai módosíthatják eredeti elképzeléseiket. A folyamatot — ha kell — néhányszor 

megismételve a szakértık egyetértése, konszenzusa alakulhat ki. 

A Delphi-technika elınyei: 

Az anonimitás, a hagyományos értekezleti forma hátrányainak kiküszöbölése. 

Nem érvényesül a fınöki („ezredesi") hatás, a csoport félreinformálása és a domináns 

egyének kizáró, elnyomó hatása. 

Megjelenhetnek az eltérı vélemények. 

A panel tagjai révén megnövekedhet a beszerezhetı információk mennyisége. 

A Delphi-technika hátrányai: 

Alkalmazása során háttérbe szorulhat a tudományosság. 

Ezért szükségessé válhat a probléma részletes, alapos leírása éppúgy, mint a szakértık 

számának növelése, illetve a legjobb szakértık alkalmazása a panelcsoport létrehozásakor. Ez 

költségemelı tényezı. 

A Delphi-jellegő módszerek a különbözı színtő, s szaktudással rendelkezı személyek 

véleményének összegzését jelentik. Gyakori a menedzsment véleményének kipuhatolása és 

összegzése, ám gyakran gondot okoz, hogy e csoport tagjai nem számolnak a fogyasztói 

attitődök megváltozásával. Megkérdezhetık a külsı „szakértık", az ügynöki kör, a nagy- és 

kiskereskedık, a beszállítók és végsı soron a fogyasztók is. Általános nehézséget jelent, hogy az 

egyes csoportok véleménye a gazdasági növekedésrıl megoszlik, s így az eredmény is túlzottan 

problematikussá válik. A fogyasztói megkérdezések fı problémáját pedig az jelenti, hogy 

szándékaik nem feltétlenül öltenek cselekedetekben, tehát vásárlásokban is testet. Mindenesetre a 

Delphi-módszerek véleményeket ütköztetı, de ugyanakkor a megérzéseknek is utat engedı 

formái sok esetben megfelelı piaci elırejelzésekkel, becslésekkel szolgálnak. 
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10. FEJEZET. A TERMÉK. 

 

„Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás, vagy 

fogyasztás céljából felkínálható, és amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet ki". 

(Kotler, 1993) 

E definícióból kiindulva a termékek három csoportja különböztethetı meg: 

• Anyagi jellegő termékek, 

• Szolgáltatások, 

Az elızıekhez kapcsolódó kiegészítı termékek, amelyek között találhatók anyagi és nem 

anyagi jellegőek is. E csoportba tartoznak a kiegészítı anyagok, a formatervezés, a minıség, a 

biztonság, a változatosság, amelyek a vevıi igények minél teljesebb kielégítését biztosítják. 

A termékek a vevık számára fontos tulajdonságaik alapján csoportokba sorolhatók. Az 

osztályozás lehetséges szempontjai a következık: 

• Ki vásárolja a terméket? 

• Milyen célra használja a vásárló a terméket? 

• A termék fontos, lényegtelen vagy közömbös a vásárló számára? 

• Milyen a vásárlás gyakorisága, mennyi idıt igényel a termék megvásárlásához 

kapcsolódó kutatás, keresés? 

A termék felhasználási területei szerint két nagy csoport különböztethetı meg: 

• Fogyasztási cikkek, amelyeket a végsı felhasználó fogyaszt el; 

• Beruházási javak, amelyek a fogyasztási cikkek elıállításának alapanyagai, illetve 

eszközei. 

A fogyasztási cikkeken belül is számos szempont alapján osztályozhatók tovább a 

termékek. E cikkek egy része huzamosabb idın keresztül, folyamatosan kerül felhasználásra (pl. 

autó, televízió, hőtıgép), míg más termékek viszonylag gyorsan elhasználódnak, 

megsemmisülnek (pl. élelmiszerek, benzin). Elıbbiek a tartós, utóbbiak az egyszeri 

felhasználású, nem tartós fogyasztási cikkek. Bizonyos termékek elsıdleges élettani 

szükségleteket elégítenek ki (pl. tej, kenyér, főtıanyagok), mások az ember különleges, nem 

alapvetı igényeit szolgálják ki (pl. kaviár, búvárruha). Végül, bizonyos fogyasztási cikkek széles 

rétegek szükségleteinek kielégítésére készülnek (convenience goods), mint amilyen például a tej, 

mások minıségi és aránylag drága termékeket testesítenek meg, mint például, a hifi-torony 

(shopping goods). A fogyasztási cikkek harmadik csoportja a különlegességeket foglalja 

magában, mint amilyen az arany, a drágaköves karkötı (specialty goods). 

A beruházási javak alapvetı csoportjai a nyersanyagok, a gépek és a berendezések, az 

alkatrészek, illetve a szállítóeszközök. A nyersanyagok más termékek legyártásának 
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kiindulópontjai. Átalakításuk, transzformálásuk gépekkel és berendezésekkel történik, amelyek 

hosszú távú, zavartalan mőködtetése érdekében alkatrészeket igényelnek. A termékek, illetve a 

nyersanyagok célállomásra, felhasználási helyre juttatása szállítóeszközök segítségével történik. 

A termékek megkülönböztetett csoportját a szolgáltatások alkotják. Lényegüket tekintve 

valamilyen egyedi emberi vagy szervezeti tevékenység és/vagy anyagi jellegő termék 

kölcsönzését jelentik a fogyasztók szükségleteinek kielégítése érdekében. Vizsgáljuk meg e 

meghatározás fı elemeit: 

A tevékenységkölcsönzés arra utal, hogy a szolgáltatások fıszereplıi emberek. 

Az anyagi jellegő termék kölcsönzése azt jelenti, hogy a fogyasztó hasznosíthat egy 

terméket anélkül, hogy szükségszerően annak tulajdonosa lenne. 

A fogyasztók szükségleteinek kielégítése, mint cél, a marketing definíciójának alapvetı 

eleme is. Mivel azonban a szolgáltatások területén a közintézmények, nem profitorientált 

szervezetek súlya nagyon jelentıs, így a profit iránti figyelem a szolgáltatások meghatározásának 

nem alapvetı eleme. 

A szolgáltatások eltérnek a többi termékfajtától, egyedi problémákat vetnek fel a 

marketing-mix tervezése során, s a késıbbiekben ezek kifejtésére is kitérünk. 

A vállalkozások termékeiket három különbözı szinten határozhatják meg, amelyek a 

következık: 

• Absztrakt termék, 

• Tárgyiasult termék, 

• Kiegészült termék. 

Az absztrakt szint a fogyasztó szempontjait elıtérbe helyezve arra ad választ, hogy a 

termék milyen fogyasztói szükséglet kiegészítésére szolgál, s milyen elınyt nyújt a potenciális 

vevı számára. Klasszikus, sokat idézett mondat a Revlon cég alapítójának Charlet Revsonnak 

szájából: „A gyárban kozmetikumokat készítünk, ám az üzletekben a reményt adjuk el". 

Gondoljuk csak végig! A pogácsát készítı látványpékség csupán a készterméket adja el, vagy a 

frissesség varázsát is? 

A tárgyiasult termék szintjén az elıbbiekben megfogalmazott termék konkrét formát 

ölt. A megnevezés félreérthetı, mivel természetesen a tárgyiasult termékszint nem minden 

eleme, összetevıje lesz megfogható a fogyasztó számára. E szint alapvetıen a következı öt 

sajátossággal jellemezhetı: 

• A termék tulajdonságai (pl. súly, fordulatszám, teljesítmény); 

• A megjelenés formája (design), amely kiemeli a termék jóságát, vonzerejét, 

használhatóságát, megteremtve a forma és a funkció harmóniáját; 

• A csomagolás; 
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• A márka; 

• A minıség. 

A kiegészült termék szintjén válaszol a vállalkozás arra a mai kihívásra, amely szerint 

tárgyiasult szinten a termékek alig megkülönböztethetık egymástól. Amikor e sorok írója új 

gépkocsit akart vásárolni, a kiválasztás alapja messze nem a lóerı, hanem a kiegészítı 

felszereltség milyensége volt egy adott árszínvonal mellett. Van-e elektromos ablakemelı, 

térképlámpa, állítható kormánykerék vagy fényszóró magasságállító, milyen gyakran kell 

szervizelni az autót, beveszik-e, s ha igen, milyen áron a régit? A kiegészült szint a kereslettel áll 

szoros kapcsolatban, annak emelkedését segíti elı. Potenciális fı elemei: az imázs, a 

státuszszimbólum jelleg, a garancia és a szavatosság, a szállítás, a javítási lehetıségek, a 

tanácsadási, vevıszolgálati rendszerek, a hitellehetıség, a vásárlás utáni szolgáltatási, vevı 

nyomon követési rendszerek. 

Termékvonal és termék-mix 

Az elızıekben megvizsgáltuk a termékkel kapcsolatos alapfogalmakat. A vállalkozások 

általában nem egy, hanem több terméket adnak el. Ha ezek a termékek egymáshoz kapcsolódnak, 

termékvonalról beszélünk. Ha a vállalkozás a piacon több terméket vagy termékvonalat kínál, 

ezek együttese a termék-mix, vagyis a termékválaszték. Az egymással kapcsolatban álló 

termékek a következık lehetnek: 

• Kiegészítı és együtt használatos termékek, 

• Ugyanazon vevıcsoportnak eladott termékek, 

• Ugyanazon típusú viszonteladóknak eladott termékek, 

• Különbözı árakon eladott, de egymással rendszert alkotó termékek. 

Általában minden egyes termékhez tartozik egy, érte felelıs termékmenedzser, aki 

döntéseket hoz a termékválaszték bıvítésérıl, vagyis a termékvonalba tartozó termékek 

számának növelésérıl. E döntéseiben a vállalkozás hosszú távú céljait jeleníti meg. Amikor a 

piaci részesedés növelése, az eladott mennyiség fokozása a cél, a termékmenedzser általában a 

termékválaszték bıvítését, ha ellenben a beruházott tıke a magas jövedelmezıséget kívánja meg, 

a termékválaszték szőkítését határozza el. A termékvonal bıvítésének két lehetséges útja a 

termékvonal nyújtása („stretch-ing") és a vonalkiteljesítés. A „streching"-gel a vállalat három 

módon emelheti termékeinek számát: 

• Felülrıl lefelé, 

• Alulról felfelé, 

• Minkét irányba. 

Ha a vállalkozás, a piac, az ár és a minıség szempontjából a felsı szegmenseket foglalja 

el, kibıvítheti termékválasztékát az alacsonyabb szegmensekbe történı belépéssel. Ilyen 
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stratégiával dolgozva hódított meg új piacokat a Mercedes a 200-as és a Volvo a 360-as típussal. 

Ha a vállalkozás az alsóbb piaci szegmensekbıl a felsık felé tart, más utat követ az elızıkhöz 

képest. Ez a termékfejlesztési stratégia általában kockázatos. A felsı szegmensekben dolgozó 

vállalatok gyakran válaszlépésként az alsóbb területekre is betörnek, másrészt a vásárlók sokszor 

nem hiszik el, hogy aki sikeres volt az alsó kategóriákban, az eredményes tud lenni a felsıben is. 

Mégis van sok olyan, például japán vállalat, amely az elektronika vagy az autóipar (Suzuki) 

területén dolgozva, ilyen módon ért el sikereket. Tulajdonképpen a dél-koreai, malaysiai példát 

követve számos magyar cég is hasonló útra kényszerül. Ha a vállalkozás a piac központi 

szegmensében mőködik, termékválasztékát mindkét irányba bıvítheti, vagyis elmozdulhat a 

minıség és ár szerinti felsı, de alsó kategóriák felé is, bár a kétfrontos harc, miként a 

hadászatban, úgy a marketingben sem a legjobb megoldás. 

A termék-mix az eladó által a piacon forgalmazott termékek, és termékvonalak 

összességét jelenti. Hasonlóan egy termékhez (vagy termékvonalhoz), a termék-mix esetében is a 

súly az összetétel bıvítésével vagy szőkítésével kapcsolatos döntésekre esik. A vállalatot a 

termék-mix bıvítésére ösztönzı tényezık száma korlátlan. Változik a vásárlói igény, emelkedik 

a vásárlóerı, nı a konkurencia, változik a technológia, az innovációk új termékhez és új piachoz 

vezetnek. A külsı feltételek és a vállalati célok megváltozása tehát a termék-mix 

megváltoztatására készteti a vállalkozásokat. Ennek két útja a következı: 

• A jelenlegi termék-mix módosítása vagy a már meglévı termékek javításával, vagy 

néhányuk gyártásának beszüntetésével. 

• Új termékvonalak felvétele a termék-mix rendszerébe a gyökeres innováció révén. 

A termék-mix a következı tulajdonságokkal jellemezhetı: 

• A szélességével, vagyis a vállalkozás által kínált különbözı termékvonalak számával; 

• A mélységével, vagyis az egyes termékvonalakon belül termékek számával; 

• Az összetételével, vagyis az egyes termékvonalak értékesítési rendszert, árakat, 

fogyasztókat érintı kapcsolatával, esetleg átfedéseivel. 

A termékek, miként az emberek születnek, fejlıdnek, majd sorsuk beteljesedik, vagyis 

eltőnnek a piacról. Piaci létük során elıre nem látható életciklusukat követik. Egyes termékek, 

viszonylag kevés változtatáson átesve évezredekig fennmaradnak, mások rövid néhány hónap 

vagy év alatt befejezik földi pályafutásukat. A marketing szempontjából a termék-életciklus 

alakulása meghatározó tényezı, hiszen korszakonként, a termékciklusban elfoglalt helyétıl 

függıen más és más a marketing feladat- és eszközrendszere. 

A termék életciklusa hat nagy szakaszra osztható, ezek a következık: 

• A piaci bevezetés; 

• Az erıteljes fejlıdés; 
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• A turbulens verseny; 

• Az érettség-telítettség; 

• A hanyatlás; 

• A maradványkereslet periódusa. 

A termék-életgörbe elméleti alakját a fenti szakaszokkal a következı ábra szemlélteti: 

 

10.1 ábra. A termék-életgörbe elméleti alakja 

A piaci bevezetés ♦ A termék bevezetésének korszakában az újdonságtartalommal 

rendelkezı termék iránt fel kell kelteni a potenciális vevık figyelmét, hangsúlyozva az 

alkalmazástól elvárható elınyöket. A versenytársak száma kevés, a termékmodellek, változatok 

szők köre tartható csak meg a piacon. Fontos szerepet játszik a betanítás és a tanulás, amelynek 

révén gyorsan csökkenthetı az újtól való félelem, s az alkalmazás kockázata. A fogyasztó 

óhatatlanul meglévı bizonytalansága az értékesítés személyes formáinak alkalmazásával 

megszüntethetıvé válik. Ugyanakkor az értékesítési rendszerben nagyon alapos és meggyızı 

munkát kell végezni az ellenérzések leküzdése, s a kereskedık érdekeltségének megteremtése 

érdekében. Mivel a termék újdonságfoka nagy, s rövid idı telt el a piacra jutása óta, könnyen 

kiderülhetnek kisebb-nagyobb problémák, amelyek felismerése, a hiányosságok kiküszöbölése a 

versenytársak támadási esélyét töredékére szorítja vissza. 

Az erıteljes fejlıdés ♦ A termék életciklusának második szakaszában a vállalkozás a 

termékét gyakran változtatja. Ezzel célja az elıre nem látható vagy nem látott igények, 

szükségletek minél teljesebb kielégítése. Ekkor történik meg a termékhez illı márkajelzés 

bevezetése és a csomagolás kialakítása, ezzel egyidejőleg a termék igazi piaci tesztelése. A 

vállalkozás elemzi a marketing-mix egyéb elemeinek (ár, elosztás, piacbefolyásolás) a termék 

keresletére gyakorolt hatását, és felméri a vásárlók újravásárlási hajlandóságát is. Ha a termék 

találkozik a piac igényeivel, akkor ez egyben a versenytársak figyelmét is felkelti, azaz nem 
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megfelelı védettség (pl. szabadalomhiány), vagy eleve gyenge védhetıség miatt mások is 

megjelennek a piacon, és nemegyszer a verseny gyıztesei lesznek. 

A turbulens verseny ♦ A harmadik szakaszban a vállalkozás a termék gyakori 

változtatása helyett a piacon történı eladásra koncentrál. Fı céllá az eladások növelése, minél 

nagyobb piaci részesedés kivívása válik. E szakaszban gyakoriak a termékközvetítıkkel 

folytatott tartalmas megbeszélések, a termék tulajdonságait, piaci sikerét demonstráló 

sajtókonferenciák és az intenzív reklámkampányok. Néha még ebben a szakaszban is módosulhat 

a termék, újabb alváltozatai jöhetnek létre, de a nagy átalakulás kora lejárt. A korábbi idıszakok 

viszonylag magas költségeit ellensúlyozandó, a haszon szerepe nı meg. A versenytársak száma 

rohamosan nı, s kihasználják a terméket megteremtı cég gyengeségeit. 

Az érettség-telítettség ♦ A termék, termékcsoport bevált és állandósult, az új 

versenytársak belépését megnehezíti a már piacon lévık ereje, a vásárlók általi elismertsége, a 

beléjük helyezett bizalom. Nem szükséges immár a termék módosítása, nem elegendı csupán az 

eladások növelésére való törekvés, hanem kiemelkedıen lényegessé válnak a termékhez 

kapcsolódó szolgáltatások, amelyek alapján elkülöníthetı lesz igazán egyik termék a másiktól. 

Az érettség idıszakában már lehetséges a termék túlkínálata, a nemzetközi verseny növekedése, 

illetve a profit állandó vagy idıleges csökkenése. Aki stratégiai hibát követ el, nagy árat fizet. E 

szakaszban a pontos költséganalízis, a termelési folyamat fejlesztése, új piacok feltárása, 

nemzetközi terjeszkedés jelentheti a sikeres vállalati magatartás kulcsát. 

A hanyatlás ♦ Ha a termék megújítása, felfrissítése nem lehetséges, és a vásárlói igények 

visszaesnek, az adott termék a hanyatlás szakaszába jut. E szakaszban bizonytalanná válik a 

kereslet jövıbeli alakulása, alacsonnyá vagy negatívvá válik a profit, folyamatosan csökken a 

modellek, termékaltípusok száma, egyre többen hagyják el a piacot. A vállalat felismerve a 

helyzetet, látva, hogy a kereslet visszaesését még nagy reklámhadjárattal sem tudja megállítani, 

visszafogja, esetleg szünetelteti ez irányú ráfordításait. A fı célponttá a végsı fogyasztó válik, a 

stratégiai cél a hanyatló piac maradványkeresletének learatása lesz. Végül, ha már minden kötél 

szakad, a termék megszőnik, eltőnik a piacról. 

A maradványkereslet ♦ A termékek jelentıs része a hanyatlás periódusának végén 

örökre eltőnik a történelem útvesztıjében. Ugyanakkor számos termék, ha másként nem is, de 

nyomokban megmarad, kiváló terepet nyújtva néhány szegmentációs stratégiát követı 

vállalkozás számára. Ezek, az általában kismérető cégek képesek megtalálni számításaikat egy 

összeszőkült, s töredékére visszaesett környezetben is. A maradványkereslet jelentheti a termék 

luxustermékké válását (pl. a matyó ruhák mindennapiból a luxusba való átkerülése, a lovas 

fogatok, a csárdák), vagy a legalacsonyabb minıségi kategóriájú termékeket (pl. mosószappan, 
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vályogtégla). Látható, hogy a termék polarizálódása, fölértékelıdése vagy lesüllyedése 

hagyományırzés és „modernség", szegénység és gazdagság ellentétpáraként jelentkezik. 

A XX. század akár a márkák (brand) korszakaként is bevonulhatna a történelembe. Az 

elmúlt évtizedek során a márkák az élet minden területét meghódították a legapróbb és 

legdrágább termékektıl a legnagyobb, vagy legolcsóbb portékákig. A márkázás lényegének 

megértéséhez szükség van néhány lényeges alapfogalom megismerésére: 

• A termelıi márka olyan bejegyeztetett név vagy szimbólum, amellyel a terméket 

elıállító vállalkozás rendelkezik. Amennyiben e szimbólumrendszer egy termékre terjed ki, 

egyedi márkákról, ha a termékek egy csoportjára terjed ki, márkacsaládokról, ha a termék 

összességére terjed ki, vállalati vagy holding márkáról (esetleg mindent eltakaró jellegére 

tekintettel) esernyı márkáról beszélhetünk. 

• A kereskedıi márka (private label brand) esetén a terméket elıállító vállalkozás saját 

márkája helyett a kereskedı regisztrált márkáját helyezi el a terméken. Az ilyen — Tesco, Spar 

jellegő — gyakorlat oka kettıs; egyrészt az ismeretlen vállalkozásoknak lehetıséget ad a piaci 

betörésre, másrészt nagyon ismert, s esetleg éppen ezért saját „skatulyájába" szorult cégeknek 

anonimitást nyújtva nagy tömegő áru piaci elhelyezkedésére ad módot. 

• A generikus márka esetén a termelı és/vagy kereskedı neve teljesen háttérbe szorul, 

s a márkázás középpontjában a termék áll. 

A védjegy, amelyet a Magyar Szabadalmi Hivatal jegyez be a vállalkozások kérésére díj 

ellenében, kizárólagos használati jogot biztosít egy márka számára. 

A márka kiejthetı része a márkanév, a szimbólum vagy jel része a márkajel. 

A logó olyan bető, szimbólum vagy jel, amely a védjegyhez hasonlóan kizárólagos 

használatot biztosít bejegyeztetıje számára. 

A szerzıi márka a különbözı szellemi termékek tulajdonságainak, megalkotóinak 

biztosítja a kizárólagos rendelkezés jogát. 

A márkákkal szembeni tartós viszonyt, viszonyulást márkahőségnek nevezzük. 

Amennyiben a fogyasztó lojalitása egy termékkel, például a bablevessel szemben kicsi, jobb, 

célszerőbb holding márka alkalmazása. Gondoljunk csak a Maggira vagy a Knorra. Azonban a 

magas márkahőségő termékkategóriákban célszerőbb az egyedi vagy a családnevek használata. 

A márkázás elınyei a következıkben foglalhatók össze: 

• A termék azonosítása így egyszerőbb. 

• A fogyasztó a márkát egy adott minıséggel azonosítva nagyobb biztonságban érzi 

magát. 

• Megnöveli a márkázó cég felelısségérzetét. Az esetleges termékhibákat könnyen 

azonosíthatják vele. 
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• Csökken az ár-összehasonlítás veszélye, hiszen az árban mindig kifejezhetı lesz a 

márka jósága. 

• A vállalkozás jól azonosítható piacbefolyásolási akciókat kezdeményezhet, amelyek 

eredményeként kialakulhat a márkaimázs, vagyis a potenciális vásárló viszonyulása egy adott 

márkához. 

• A márka vizuális módon megjelenítheti vásárlója társadalmi helyzetét, s 

lecsökkentheti a fogyasztó kockázatérzését. 

• Elısegítheti a piacszegmentálás sikerét oly módon, hogy a különbözı szegmensek 

részére eltérı márka használatát teszi lehetıvé. 

• Erısíti az értékesítési csatornák ellenırizhetıségét. 

• Megkönnyíti új termékek piaci bevezetését. 

Lássuk, milyen a jó márkajelzés! 

• Megkülönböztethetı, 

• Megtanulható, 

• Rövid, 

• Könnyen megjegyezhetı, 

• Az iparjogvédelem szabályai szerint levédhetı, 

• Meggyızı, 

• Nem általános. 

A márkázásnak számos típusa alakult ki. A vállalati márka minden termékre egy márkát 

használ, s ez az egy nem más, mint a vállalkozás neve. Hatására erıs imázs alakul ki (nem 

feltétlenül csak pozitív értelemben), s lehetıséget ad a méretgazdaságosság érvényesítésére a 

marketingkommunikáció és az értékesítési rendszer területén. (Ugyanazzal a reklámmal minden 

termék támogatható lesz.) Ugyanakkor bármilyen negatív esemény, történés egy adott terméknél 

az azonos márka miatt kihat a többiekre is. A Kodak, a Samsung, az IBM, az Ikarus ennek kitőnı 

példáját szolgáltatja. 

A termékvonal szerinti márkázás során az azonos csoportba sorolt, egymással 

kapcsolatban álló termékek kapnak azonos márkanevet vagy -jelet. Lehetıséget ad több termék 

együttes reklámozására, s különösen hatásos több termékvonallal rendelkezı vállalkozások 

esetében. Ugyanakkor a termékvonal bármelyik tagjával kapcsolatos problémák kihatnak a 

termékcsoport egészére, másrészt szükségessé tehetik, hogy a termékek azonos fogyasztói 

csoportokat szolgáljanak ki. Jellegzetes példáit szolgáltatják az autógyártók, pl. a Volkswagen 

(Skoda    Volkswagen    Audi — Porsche). 

Az egyedi márkázás esetén minden termék más-más nevet kap, s ezzel megteremtıdik 

egyedi piaci azonosításának a lehetısége. Ezzel hosszú távú márkahőség jöhet létre. Ugyanakkor 
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eltávolodhat a gyártótól olyan értelemben, hogy a termék akár az egész termékkategóriát 

jelölheti (például Kapuciner — többrétegő csokoládé), másrészt nem lesz felismerhetı az 

elıállító. Ezen túlmenıen aktív névvédelmet is igényel. A csokoládégyártók (pl. Sport, 

Kapuciner, Autós szelet, Lion stb.) és az üdítıgyártók (pl. Coca-Cola, Bonaqua, Fanta, Sprite, 

7up stb.) kedvelt megoldása. 

A kereskedıi márkák esetén a márkát nem a gyártó, hanem valaki más, elsısorban 

persze a kereskedı biztosítja a termék számára. Ugyanakkor nem feltétlenül kötıdik csak a 

kereskedıkhöz, hiszen például a Nike is cipık millióit gyártatja le a saját nevén, miközben 

gyártói kapacitása nincs. Persze a leggyakoribb megjelenési formáját a Tesco, Spar, Metro típusú 

valódi kereskedıi márkák teszik ki. Elınye sokoldalú. Egyes jónevő termelıknek biztosítja az 

anonimitást, s ezen keresztül az imázs lerombolását, miközben a méretgazdaságossági feltételek 

teljesülhetnek (pl. Philips, Sony), másrészt az ismeretlen termelıknek piaci megjelenést biztosít. 

A kereskedı pedig saját termékválasztéka révén (amelynek ára általában kedvezı is) elérheti a 

vevık márkahőségét. 

A vegyes márkázási stratégia lényege, hogy egymás mellett létezik az egyedi, a 

termékvonal, a vállalati jellegő, s esetleg a kereskedıi márka is. Különösen sokszor alakul ki 

akkor, ha egy vállalkozás bekebelezve egy másikat, annak márkáira is szert tesz. A Fotex csoport 

például felvásárlásai során került már hasonló helyzetbe, hiszen fotószolgáltatásai Fotex néven, 

bútorai (Balaton Bútorgyár) egyedi márkanevekkel kerülnek forgalomban. 

Végül sok kis- és közepes vállalkozás nem alakít ki márkát, legfeljebb nevét tünteti fel a 

csomagoláson. Ennek oka lehet a marketingismeretek hiánya éppúgy, mint a pénzügyi 

erıforrások szőkössége. Piaci léte a közvetítıi rendszer tagjaitól (nagykereskedık, 

kiskereskedık) függ, s így a vállalkozás marketingtörekvései is feléjük irányulnak. Legfontosabb 

felhasználási ösztönzıjük a pozitív tapasztalat, illetve a szájreklám. 

Minden megjelenı új terméknél el kell dönteni, hogy beilleszthetı-e valamelyik 

márkázási típusba, vagy sem. Amennyiben a már használt márkák átvételérıl döntünk, úgy 

márkakiterjesztésrıl beszélhetünk, amely sokszor lehetıséget ad az egyszerőbb piaci bevezetésre 

a márka ismertsége révén. Nem egyszer arra is sor kerül, hogy a márka egyes tagjait kivesszük 

fennhatósága alól. Ez a márkaszőkítés. Erre különösen akkor célszerő sort keríteni, ha speciális, 

új vevıi csoportot akarunk meghódítani. 

Az új termék létrehozása termékdifferenciálást, s ezen keresztül minıségi tagolás jelen, 

azaz új minıségi fokozat jelenik meg. „A minıségi fokozatok különféle konstrukciók vagy 

kivitelek tervezett eltérı mőszaki színvonalát jelentik. Egyes országok vagy egyes vállalatok 

ugyanolyan rendeltetéső terméket szellemi és technológiai felkészültségüktıl függıen különféle 

mőszaki megoldási szinten képesek tervezni és gyártani. A termékek egyes használati 
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paraméterei tervezetten különbözık és a különféle konstrukciók ennek megfelelıen különbözı 

használati értékőek" (Fixler etc. 1983). Ez tehát nem az jelenti, hogy a terméket jól vagy rosszul 

gyártották-e le (ez is fontos ugyan), hanem a minıség, a kiválasztott célrétegnek való megfelelés 

(a pénztárcához igazodás), s a csúcsminıségtıl a használatra még alkalmas kategóriáig terjed. 

A minıség mőszaki és esztétikai kategória is. Ennek megfelelıen létrehozásában mőszaki 

tervezı és formatervezı együttesen vesz részt. A piaci siker ugyanis megköveteli nem csupán az 

adott piac fogyasztói által igényelt mőszaki paraméterek teljesítését, de a maximális 

rendeltetésszerőséget is, amely a design (formatervezés) révén érhetı el. A formatervezés 

részkövetelményei: 

• Használati követelmények: célszerőség, fogyasztási struktúrába illeszkedés, 

gazdaságosság, elhelyezhetıség; 

• Kezelési követelmények: egyszerőség, balesetelhárítás, célszerő kezelıelem 

elhelyezés; 

• Élettani követelmények: emberhez viszonyított méretarányosság, színdinamika és — 

esztétika alkalmazása. 

A formatervezés fontos része a termék csomagolása, így befejezésül tekintsük át a 

marketing számára is fontos csomagolási kérdéseket! Mi az a többlet, amit a csomagolás nyújt, 

illetve milyen döntési pontok merülnek fel vele kapcsolatban? Választ kapunk e kérdésekre, ha 

áttekintjük a csomagolás funkcióit: 

• A termék védelme (alapvetı funkció). 

• A termék megkülönböztethetıségének biztosítása, azaz, a termékkel kapcsolatos 

lényeges információk bemutatása. 

• Figyelemfelkeltés. A szép, esztétikus, célszerő csomagolás megköny-nyítheti mind az 

eladó, mind a vásárló dolgát. Elıbbi megmenekül a piacbefolyásolás költségeinek egy részétıl, 

utóbbi leegyszerősítheti vásárlási döntéseit. 

• Az elosztás egyszerősítése. Az önkiszolgáló boltrendszerek kialakulásával 

szükségessé vált a korábban esetleg ömlesztett áruk dobozolása, zacskózása, avagy a 

szalámiféleségek fóliázása. 

• A környezet védelme a termék káros hatásaitól. 

• A vásárló esztétikai igényeinek kielégítése. A jövedelmek növekedésével a fogyasztó 

megengedheti magának, hogy ne csupán a termékre, de annak külsı kísérıire is koncentráljon. 

Fizet a szépért, akár többszörösét is a termék értékének. 

• A törvényi elıírások kielégítése, amelyek sokszor szükségessé teszik bizonyos, a 

gyártó által sokszor feleslegesnek vagy egyenesen károsnak tartott elemek csomagolásban, vagy 

csomagoláson lévı érvényesítését. Ilyen például a dohánygyárakat kötelezı „A dohányzás 
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károsítja az Ön és környezetet egészségét" felirat elhelyezése a cigaretták dobozán és a 

reklámplakátokon. 

A termék csomagolásával kapcsolatos döntések kulcskérdései: 

• Mikor változtassuk meg a csomagolást? 

• Hogyan történjen ez? 

• Miért kell változtatni? 

E kérdésekre receptszerő válaszok nem adhatók, ám néhány egyszerő ötlet igen. Így 

többek között: 

• A csomagolás eleje legyen egyszerő, rajznélküli, vagy mutassa a terméket, esetleg 

átlátszósága miatt tegye lehetıvé megtekintését. 

• A márkanév a lehetı legnagyobb mértékben és vízszintesen legyen feltüntetve. 

• A csomagolás fedı oldalán, a márkanéven, a csomag tartalmán és a törvényi 

elıírásokon kívül mást nem kell feltüntetni. 

Jó tanácsként végül annyit: mindig az egyedi eset részletes elemzése, a csomagolási 

szakemberek véleményének meghallgatása után mondjuk ki a végsı szót! 

A termékek speciális csoportját alkotják a szolgáltatások, amelyeknek a hagyományos 

termékektıl való eltérését az ún. HIPI-elv fogalmazza meg. A HIPI-elv szerint a két kategória 

közötti eltérések a következık: 

• A minıségtartás nehéz (Heterogeneity). 

• A szolgáltatások gyakran nem különíthetık el termelıiktıl, elıállítóiktól 

(Inseparability). 

• Ha a fogyasztó a szolgáltatások „hasznát" rövid idı alatt nem használja ki, e haszon 

elvész (Perishability). 

• A szolgáltatások nem megérinthetı termékek (Intagibility). 

Kérdés, hogy mit jelent mindez? 

Miután az emberi beavatkozások sokfélék, így nehéz a szolgáltatások minıségének 

állandósítása. A megfoghatatlansággal párosulva ez azt jelenti, hogy a vásárlónak komoly gondot 

okoz a szolgáltatások értékelése. A szolgáltatások mindezek mellett két csoportba oszthatók. Egy 

részükben a munka, más részükben a tıke játssza a vezetı szerepet. 

A szolgáltatások gyakran terméket és emberi cselekedetet is magukban foglalnak 

egyidejőleg. Elıállítójának cselekedete gyakran a vásárló „hasznának" integráns része. 

A vásárló „haszna", amely tehát a szolgáltatásból ered, nem raktározható. Ha a 

rendelkezésre álláskor ez a haszon nem kerül kiaknázásra, gyakran elveszik. 

Míg az anyagi jellegő, vásárolt terméket a fogyasztó magával viheti, a szolgáltatás esetén 

nem ilyen egyszerő a helyzet. Egyes szolgáltatások kapcsolódnak ugyan megfogható, anyagi 
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termékekhez, ám nem ez a jellemzı. A szolgáltatásvásárlás gyakran a vásárló bizalmát jelenti az 

eladóban, miután a szolgáltatás végeredménye nem mindig ismert vagy elıre látható. 

A szolgáltatások osztályozhatók egyrészt a szolgáltatás célja szerint: 

• Fogyasztói szolgáltatások (élet-, autó-, betegbiztosítás, mozi, színház); 

• Ipari szolgáltatások (tanácsadás, autókölcsönzés, üzleti utazások szervezése). 

Másrészt a célpiac szerint: 

• A termelı felé (ügyvédi vagy üzleti tanácsadás); 

• A vásárló felé (háztartási eszközök javítása, vevıszolgálat). 

Harmadrészt a kívánt beruházás nagysága szerint: 

• Szerény beruházási igény (utazási iroda); 

• Nagy beruházási igény (repülıgépes utazások, gyorsétkezık). 

Az elıbbi csoportosításból külön kiemelendı a vevıszolgálat. A vállalkozás termékének 

sikere nem csupán a konstrukció elınyös tulajdonságaitól, a többi, hasonló célt szolgáló 

termékkel szembeni elınyeitıl függ, hanem a vevıszolgálati rendszertıl is. Nem elég például jó 

autóbuszokat készíteni, az eladás színhelyén biztosítani kell folyamatos mőködtetésüket, tehát 

szükséges a felmerülı üzemzavarok elhárítása. Ez pedig szervízhálózat kiépítését jelenti. A 

vállalatok, gazdálkodó szervezetek vevıszolgálataik kialakítása során, két stratégiát követhetnek: 

• Saját vevıszolgálati intézményrendszert alakítanak ki (márkaszervizhálózat); 

• A vevıszolgálattal kapcsolatos kérdéseket külsı gazdasági szereplıkre ruházhatják át, 

akik célszerően lehetnek az értékesítési folyamat szereplıi, vagy azon kívüli vállalkozók. 

A vevıszolgálati rendszer megalkotása, a két megoldás közötti választás gazdasági (van-e 

elég pénzünk a saját rendszerre, megéri-e), mőszaki (biztosítani tudjuk-e a technikai feltételeket), 

s végül presztízskérdés („megengedhetjük-e magunknak azt a luxust, hogy ne legyen saját 

rendszerünk"). Véleményünk szerint a dinamikusan fejlıdı vállalat elıbb-utóbb saját 

vevıszolgálati rendszer kialakítására kényszerül (már csak jó hírnevének megtartása és növelése 

miatt is), míg a fennmaradásukért, a mindennapjaikért küzdı vállalatok esetén a vevıszolgálat 

felszámolása a vásárlókkal összekötı utolsó kötelet is elszakíthatja, ami a bukási folyamat 

felgyorsulásához vezethet. 

A garancia a vevıszolgálat speciális formáját testesíti meg. Lényege bizonyos 

meghibásodási kockázatok átvállalása a gyártó vagy a kereskedı részérıl meghatározott 

idıtartamon, vagy elhasznált teljesítményen belül. A garancia azért fontos versenyeszköz, mert 

nem nyílt, hanem burkolt elınyhöz vezet, s így elkerülhetı a versenytársak közötti nyílt 

összeütközés. A garancia jellemezhetı hatókörével is, vagyis vonatkozhat a teljes berendezésre 

éppúgy, mint a berendezés egyes részeire. Például bár az autók egészére általában 1 év vagy 

100000 km a garancia, mégis egyes alkatrészekre, vagy a karosszériára ez hosszabb idı is lehet. 
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A szolgáltatások különösen sajátosságai miatt az eredeti 4P koncepció Booms és Bitner 

(1981) révén három új elemmel 7P-re bıvült ki. Ezek az új P tagok a következık: 

Az emberi tényezı (people), mivel a szolgáltatásokban az ember, mint a szolgáltatás 

végrehajtója központi szerepet játszik; 

A tárgyi bizonyítékok (physical evidence), vagyis az a környezet, ahol, s amelyben a 

szolgáltatás hozzáférhetı; 

A folyamat (process), ugyanis a vevı az érékesítési folyamatban többnyire részt vesz, 

annak sokszor alanya, s számára nem csupán a végeredmény, de az odáig vezetı út is fontos. 

Ez a koncepció kiegészíthetı a 8. elemmel, amely a PR. Mivel a szolgáltatások 

egyértelmően bizalmi terméknek tekinthetık, így a jó imázs fenntartása, a szolgáltatáson túl az 

azt nyújtó személy egyénisége, megítélése a PR szerepnek óriási felértékelıdését jelenti. 

A szolgáltatások egyik legbonyolultabb kérdése az igények mértékének becslése, majd 

kielégítésük. Sajnos a szolgáltatásra igazán jellemzı, hogy egyes idıszakokban tömegek akarják 

igénybe venni ıket, máskor viszont a kereslet egyértelmően hiányzik. 1999. augusztus 11-én 

többszázezer ember zarándokolt a XX. század utolsó napfogyatkozásának megtekintése végett a 

Balatonhoz. Az irdatlan tömeg vasúti és közúti szállítása lényegében alig megoldható feladatot 

jelentett a MÁV vagy a Volán vállalatok számára. Más esetben 10 órakor felkeresve az 

élelmiszerboltot, jóformán egyedül vagyunk, de például délután 5-kor félórát állunk sorba az 

egyébként modern pénztárnál. Ezeket a problémákat csúcsidı nehézségeknek nevezzük, s 

hatásuk lényegében oda vezet, hogy a szolgáltatások túlnyomó részét a csúcsra kell tervezni, 

miközben máskor a fogyasztás szintje alacsony. A maximumra tervezés közgazdasági 

értelemben sokszor ésszerőtlennek tőnik, s megdrágítja — sokszor az elviselhetıség határáig — 

a szolgáltatások árát. Néha ugyan a fogyasztás más idıpontokra való átterelése is megoldást 

hozhat, ám ez a ritkább eset az elızıhöz képest. 

 

11. FEJEZET. ÁRPOLITIKA. 

 

Az ár a legrugalmasabb és leginkább ellenırizhetı mix elemnek tekinthetı, ugyanakkor 

hatékony alkalmazása számos tényezı alapos ismeretének a függvénye. Ennek szemléltetésére 

álljon itt a következı példa. Az árkialakítás során fontos szerepet játszanak a versenytársak, s 

reakcióik befolyásolhatják mind az árak típusának, mind nagyságrendjének a megválasztását. 

Ugyanakkor önmagában a versenytárs alacsony vagy magas árának ismerete nem elegendı a 

helyes döntés meghozatalához. Legalább ennyire tudni, ismerni kell a versenytársak 

költségszerkezetét, az általuk kínált különbözı termékek árrugalmasságát, a fogyasztók 

elvárásait, s igényeit is. Ez egyben azt is jelenti, hogy az árdöntések a legkényesebb és egyben 
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legnehezebb döntések meghozatalát jelentik a marketingszakemberek számára. Magyarországon 

és Ukrajnában az árkérdések különösen nagy jelentıségét az a tény mutatja, hogy fogyasztóink 

árérzékenysége óriási, s az alacsony árak iránti igény roppant magas. 

Az árkialakítás stratégiai folyamatában számos tényezı együttes hatása fedezhetı fel, de 

alapvetıen négy tényezı ismeretére van szükség. A vállalkozás költségei, a piaci verseny, a 

vásárlói kereslet, illetve az árcélok ismerete nélkül hatékony árazást megvalósítani szinte 

lehetetlen. Másrészt az árak kialakítása szempontjából a vállalkozások két fı típusa különíthetı 

el: 

• Árvezetık vagy árdiktálók. Olyan vállalkozások, amelyek maguk alakítják ki, 

határozzák meg az áraikat minden külsı hatás ellenében. Méretük, alkupozíciójuk, piacon 

elfoglalt helyzetük lehetıvé teszi számukra azt, hogy versenytársaiknak az árakat, árfeltételeket 

is meghatározzák. 

• Árkövetık. A vállalkozások másik nagy része — döntıen kis- és 

középvállalkozások — önálló, mások által alig befolyásolt árkialakításra nem képes. Ezért áraik 

megalkotásakor a versenytársak követését, döntéseit tartják célravezetı, s használható 

megoldásnak. 

Amennyiben az árkialakítás stratégiáját helyezzük a középpontba, akkor elsısorban az 

árvezetıkre kell koncentrálni, hiszen ık azok, akik aktív, s nem passzív szerepet játszanak egy-

egy döntési folyamatban. 

Az árakat alapvetıen négy tényezı határozza meg: 

• Az árakkal elérni kívánt célok, 

• A felmerült költségek, 

• A piaci verseny, s 

• A vásárlói kereslet. 

Az árcélok 

Az árakkal elérni kívánt célok többsége a profithoz kapcsolódik. Ugyanakkor 

elıfordulnak mennyiségi jellegő célok is, amelyek elsısorban az eladott termékmennyiségre, 

illetve az elérendı piaci részesedésre vonatkoznak. A legfontosabb árcélok a következık: 

• Hosszú távú profit maximálása 

• Rövid távú profit maximálása 

• Növekedés 

• Piacstabilizálás 

• A fogyasztói árérzékenység csökkentése 

• Az árvezetı szerep biztosítása 

• Potenciális belépık elbátortalanítása 
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• Az állami beavatkozás elkerülése 

• A közvetítık megnyerése és hőségük fenntartása 

• A kis jelentıségő versenytársak eltávolítása 

• A vállalati, illetve cégimázs növelése 

• A sportszerőnek mutatkozás vágya 

• Érdeklıdés-felkeltés egy adott termék iránt 

• A versenytársak elismerésének megszerzése 

• Gyenge pozíciójú termékek támogatása 

• Mások árcsökkentési akcióinak akadályozása 

• A termék „megfoghatóvá" tétele 

• A piac lefölözése 

• Egyes termékek keresletének visszaszorítása 

• Az adott termék piaci meghonosítása 

Érdemes megjegyezni, hogy egy adott termék piacán a vállalkozások a legkülönbözıbb 

árcélokat követhetik, illetve ugyanaz a vállalkozás egyszerre több különbözı cél megvalósulását 

helyezheti elıtérbe. Minden vállalkozás saját céljai ismeretében tesz kísérletet árazási 

problémáinak megoldása érdekében. Ugyanakkor az árproblémák különösen jelentısek: 

• Az eladások csökkenésekor, 

• A versenytársaktól messze eltérı árak esetén, 

• Az értékesítık nagy nyomásakor, 

• A kiegyensúlyozatlan termékvonalaknál, s 

• Az ár gyakori változtatásánál. 

Ebbıl következik az is, hogy egy vállalkozás nem csupán egy árcél kitőzésére tesz 

kísérletet, hanem áraiból célrendszert épít fel, amelynek konzisztenciája, ellentmondás-

mentessége esetén sikerre is számíthat. 

A költségek 

Az árdöntésekben — jól érthetı módon — lényeges a költségek szerepe. Tehát az 

elemzés kiindulópontja a termék termelési és eladási költségének, a költségek szerkezetének a 

meghatározása, amelynek során elkülönülnek az állandó (a termelési volumentıl független) és a 

változó (a termelt meny-nyiségtıl függı) költségelemek. Ugyancsak megkísérelhetı a munkaerı, 

a nyersanyagok, illetve a felhasznált tıke felmérése is. A második lépcsıben kerülhet sor a 

költség-termelési nagyság viszony elemzésére. Mindez jelentheti a gazdaságos sorozatnagyság, a 

költségcsökkentéshez szükséges termékmennyiség meghatározását. Ezt követi a versenyelıny 

elemzése. Összehasonlítjuk a saját és a versenytársi költségeket, s meghatározhatóvá válik az 

eltérés iránya, amely lehet pozitív („mi olcsóbbak vagyunk"), negatív („ık olcsóbbak"), s közel 
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azonos nagyságú. Nem egyszerő azonban megismerni a versenytársak adatait, ám a tapasztalt 

menedzserek mindenképpen képesek közelítıleg jó becslést készíteni. 

Az utolsó lépésben kerül sor a vállalkozás árteremtı, áralakító erejének meghatározására. 

Képes-e a vállalkozás árcéljai megvalósítására oly módon, hogy uralma alatt tartja költségeit? 

Netán a költségek alakulására lényeges ráhatása nincs is. Ezek képezik e pontban az elemzés 

tárgyát. 

A fedezeti elemzés 

A költségek, az árak és a profit együttes vizsgálatára ad lehetıséget a fedezeti pont 

elemzés. A vállalkozások költségeinek egy lehetséges és jól hasznosítható csoportosítása azok 

állandó és változó elemekre bontása. Az állandó költségek a termelés volumenétıl függetlenül 

felmerülı kiadásokat, míg a változó költségek a termelési volumentıl függı ráfordításokat 

foglalják magukba. A vállalkozás számára a profit növelése megvalósítható a költségek 

csökkentése, vagy az árak növelése révén is. A kérdés sokszor eldönthetı a fedezeti pont 

elemzése révén is. 

Mindaddig a pillanatig, amíg adott ár mellett az eladott termékegységek száma nem 

haladja meg a fedezeti darabszámot (QF), a termék veszteséges, majd ezt követıen nyereségessé 

válik. A fedezeti ponthoz tartozó termékmennyiség meghatározható a következı képlettel: 

.   Teljes állandó költség 

Fedezeti pont=- ----------------------------------------------------------------------- 

Ár - Egységnyi termékre jutó változó költség 

A fedezeti elemzés végrehajtása több feltétel együttes teljesülését igényli. Ezek a 

következık: 

• Az állandó költségek legyenek tényleg állandók, a változók pedig állandó arányban 

változzanak. 

• Az összes költség legyen besorolható az állandó vagy változó költségek 

valamelyikébe. 

• Az eladási árak legyenek változatlanok. Ennek megfelelıen a magasabb ár 

alacsonyabb fedezeti ponthoz, az alacsonyabb magasabbhoz vezet. 

A piaci verseny 

A piaci verseny értékelése során a vállalkozások információkat igényelnek 

versenytársaiktól. Ezek jelentıs része nem tekinthetı könnyen beszerez-hetınek, ám mások 

(mint például a listaárak), könnyen hozzáférhetık. A versenytársi árelemzéshez szükséges 

információk: 

• Közölt versenytársi árlisták 

• Múltbéli versenytársi reakciók árváltozások idején 
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• A versenytársi árváltoztatás idızítése 

• Egyedi versenytársi kampányok 

• A versenytársi termékvonalak összehasonlításának eredményei 

• Versenytársi árcélok 

• Versenytársi pénzügyi (nyilvános) eredmények 

• Állandó és változó versenytársi költségek 

• Árcsökkentési várakozások 

• Leértékelési képességek (meddig képes a versenytárs alacsonyan tartani az árakat?) 

• Az esetleges árháború következményei 

• Stratégiai magatartás 

Ezen ismeretek birtokában meghatározhatók: 

• A közvetlen versenytársak, 

• S versenytársak áralapú pozícionálása, 

• Az egyes vállalkozások árstratégiai döntéseinek hatásossága, s 

• A versenytárs várható válaszlépéseinek milyensége egy esetleges árváltoztatás esetén. 

A legnehezebb feladatot általában a válaszlépések felmérése jelenti. Nem a „Pavlov 

kutyája" effektusról van szó, tehát egy vagy több múltbeli válaszlépés sorozat még nem jelenti 

azt, hogy akciónk idején is úgy lesz. 

A vásárlói kereslet 

A kereslet elemzése során az árak és a kereslet kapcsolatának feltárására kerül sor, 

amelynek fı eleme a keresleti rugalmasság vagy más néven árérzékenység vizsgálata. Az egyes 

termékekbıl eltérı darabszám vagy meny-nyiség értékesíthetı különbözı árakon. Az árstratégia 

kialakítása során az adott termék árérzékenységi viszonyainak ismerete roppant lényeges. Ha a 

kereslet árrugalmassága nagy, a vállalkozások árcsökkentésre törekednek, s különösen igaz ez az 

adott iparág vezetı cégére. Árleszállításából adódó veszteségeit az eladott többlettermékekbıl 

eredı profittal ellensúlyozhatja. Ha azonban a kereslet rugalmatlan, s helyettesítı termékbıl 

vagy nagyon kevés van, vagy nincs is, az árak emelkednek, bár lehet, hogy csak rövidtávon. 

Hosszabb távon vagy új versenytársak jelennek meg a túl jövedelmezıvé vált piacon, vagy a 

monopol helyzető vállalkozást a kormányzat szorítja rá az árak féktelen emelésének mellızésére. 

Az árérzékenység meghatározása a múltbeli adatok, a fogyasztói felmérések, illetve a 

kísérletek révén történhet. A múltbeli adatokat mind matematikai úton, mind intuíciók, 

megérzések révén értékelhetjük. Mégis leggyakoribbaknak a regresszió-elemzések tekinthetık, 

amelyek ma már fejlett matematikai és számítástechnikai apparátus révén könnyen 

megvalósíthatóak. A fogyasztói felmérések gyakorlati megvalósítása megegyezik más 

marketingkutatások módszertanával. A kísérlet elvileg lebonyolítható lenne laboratóriumi, 
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szimulált környezetben is, ám erre Magyarországon igazából példa sincs. A másik lehetıséget a 

valóság szolgáltatja, ahol egyszerő árváltoztatások sorozatával meghatározható, hogy mekkora 

árhoz milyen kereslet tartozik. Ennek szinte szélsıséges példájaként jelenik meg a benzinár, 

amelynek változtatása egy sprinter futó gyorsaságával és az autópályán száguldó gépkocsik 

gyakoriságával történik. Elvileg minden árváltoztatás kihatna a kereslet alakulására, ám mára ez 

nincs így. A piac lényegében rugalmatlan kereslettel válaszol. Aki még ma is megengedheti 

magának az autózás luxusát, az néhány forintnyi le- vagy felfelé mozgástól nem hagyja 

zavartatni nyugalmát. 

A laboratóriumi kísérleteket szimulált környezetben végzik el. A meghívott fogyasztókat 

egy bemutatóterembe hívják meg (egyik lehetıség), ahol számos terméket állítanak ki, s 

megkérdezik ıket preferenciáikról. Késıbb e kísérleteket más kiírt árak mellett is elvégzik, s így 

képet szereznek a fogyasztók ártól függı elképzeléseirıl. Persze az említetten túl, számos más 

lehetıség is kínálkozik a kísérletek gyakorlati lebonyolítására. 

A korábban bemutatott négy fı meghatározó elemen túl számos egyéb mérlegelési 

tényezıvel is találkozhatunk, amelyek a következıkben foglalható össze: 

• A termékdifferenciálódás foka, 

• Az erıforrások nagysága, 

• A vállalat piaci pozíciója, 

• A korábbi vállalati árstratégiák, 

• A piacbıvítési lehetıségek, 

• A hitellehetıségek, 

• A kormányzati korlátok és hatások, 

• Az infláció nagysága, 

• A termékvonalak kapcsolata, 

• A termékélet-görbe szakasza, 

• Az etikai megfontolások. 

Az említettek közül részletesebben csupán néhányra érdemes itt kitérni. Kormányzati 

korlátok és hatások 

Az árváltoztatás nem egyszer állami beavatkozást szül, illetve az állam és 

intézményeinek engedélyét, az önkormányzatok döntését igényli. A városi autóbusz-közlekedés, 

a cigaretta, vagy a gázár meghatározása önkormányzati, kormányzati szinten történik, illetve 

rábólintást igényel. Néha azonban a vállalkozások egyes taktikai lépések során beleütközhetnek 

az állami intézmények szigorába. Ilyen lépéseknek tekinthetık: 

• Az árkartellek (horizontális ármegegyezések az azonos területen dolgozó 

vállalkozások között); 
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• Az ármegkülönböztetések, amikor valamilyen (faji, nemzetiségi, vallási stb.) 

diszkrimináció képezi az eltérı ár alkalmazásának okát; 

• A hiányos árinformációk, amikor például a hitelt nyújtó pénzintézet tájékoztatójában 

nem mutatja be az összes költségelemet (például eltekint az egyszeri kezelési költség 

bemutatásától); 

• Az árrögzítés az értékesítési csatorna egészében (természetesen ajánlott árat a 

vállalkozás közzétehet!); 

• A dömpingárak alkalmazása. 

Etikai megfontolások 

Néha az árakban megtestesül a menedzsment, vagy a tulajdonosok etikát-lansága is. A 

magyar távközlés magas elıfizetıi árai, az alacsony fizetésekhez képest kritikusan magas 

benzinárak (ez utóbbi az állami döntés következménye is) olyan árkialakító magatartást 

tükröznek, amely meggátolja a vevı-eladó viszony hatékony javítását. Az etikai megfontolások 

mindig szubjektívek, ám egyértelmően befolyásolják a vevı viszonyulását a vállalkozásokhoz, s 

ezért célszerő számolni velük e területen is. 

Az árkialakítás konkrét vizsgálata során a következı fı területek elemzésére szokás 

kitérni, amelyekbıl néhány bemutatására részletesebben is sort kerítünk: 

• Új termékek árazása, 

• Létezı termékek árazása, 

• Rugalmas árazási stratégiák, 

• Termékvonal árazás, 

• Lízing, 

• Árvezetı stratégia, 

• A piacépítést elısegítı árazás, 

• Ár-minıség stratégiák. 

Az új termékek árazási stratégiáinak megalkotásakor lényegében három lehetıség között 

mérlegel a vállalkozás: 

• Csúszó ár alkalmazása, 

• Bevezetı ár alkalmazása, 

• Beetetı ár alkalmazása, 

• Lefölözı ár alkalmazása. 

Azok a vállalkozások, amelyek bizonytalanok termékeik sikerében, vagy úgy érzik, hogy 

már a kezdetek idıszakában extraprofitra tehetnek szert, általában a csúszó árat választják. E 

megoldás magas induló árat határoz meg, amit egyébként a magas egységköltség a kezdetekkor 

amúgy is igazol. A csúszó árra épülı árkialakítást jól használhatják azok a vállalkozások is, 
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amelyek kutatás-fejlesztési költségei magasak voltak (pl. gyógyszerek (Viagra)), amelyek 

termékeinek újdonságtartalma oly nagy, hogy nem számíthatnak piacaik gyors növekedésére, s 

amelyek rövid idın belül erıteljes versenyre számítanak. A csúszó ár elınyei: 

• a keresleti görbe felsı szakaszán az árrugalmasság kicsi; 

• a keresztrugalmasság ugyancsak alacsony; 

• lehetıséget ad a piac szegmentálására; 

• pozitív lélektani hatású, hiszen a fogyasztó az árcsökkentést inkább elfogadja, mint az 

árak növelését; 

• pénzügyileg gyenge vállalkozás számára is biztosítja a szükséges likviditást. 

Ugyanakkor hátrányként hozható fel, hogy a magas árrugalmasság mellett nagyon kevés 

lesz az eladott termék mennyisége, s ennek megfelelıen alacsonyabb árakon a profit emelhetı 

lenne. Másrészt sok potenciális fogyasztót, kitőnı szegmenseket kizár, s ennek megfelelıen 

hosszú idıbe telhet a piac meghódítása. 

A csúszó ár alkalmazása függ: 

• a versenytársak belépési törekvéseitıl, illetve 

• a keresleti görbe felsı szakaszában észlelhetı árrugalmasságtól. 

Amennyiben a versenytársak lemaradása kicsi, vagy az említett felsı keresleti 

tartományban az árrugalmasság magas, úgy célszerőbb alacsony árakat alkalmazni. Utóbbira jó 

példa a Viagra nevő impotenciaellenes gyógyszer. Bár esetében a szabadalom tökéletesen védi a 

gyártót a piaci versenytársaktól, ám az árcsökkentés mégis a vállalkozás érdeke is. A nagyobb 

eladott termékmennyiség egyrészt a profit tömegének növekedésével járhat együtt, másrészt a 

Viagra nem létfontosságú gyógyszer, ezért az országok többségében a társadalombiztosítási 

rendszerek magas ár esetén csak korlátozott feltételek között támogatják megvételét. 

Árrugalmassága ugyanakkor meglehetısen nagy. „Pár ezer forint egy kis gyönyörért." — Nem 

sok ez kicsit?" — mondja sok átlagvásárló. A magas ár alkalmazhatóságának idıtartama a 

versenytársi aktivitás függvénye. Ha lehetetlen levédeni, vagy titokban tartani a termék vagy 

szolgáltatás elıállításának módját, a magas árból eredı elıny gyorsan elenyészik. A banki vagy 

az oktatási területen egy-egy szolgáltatás vagy tanterv pillanatok alatt közkinccsé alakul át. 

Ugyanakkor a szabadalmat, mint védelmi formát sokszor teljesen mellızı élelmiszeriparban a 

titok rejtve marad, s így a Pick a szalámival, a Zwack az Unicummal folyamatosan magas árat 

alkalmazva lehet a piacon. 

A bevezetı árra épülı stratégia alacsony piaci árat jelent a piacon történı megjelenés 

pillanatában. Jól alkalmazható olyan esetekben, ha: 

• Elitfogyasztók nincsenek; 

• A kereslet a teljes tartományban rugalmas; s 
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• Célszerő elriasztani a potenciális új belépıket. 

A bevezetı ár nagyon szoros kapcsolatban áll a gazdaságos sorozatnagysággal, s az 

árrugalmassággal. Akkor lehet könnyen megvalósítani, ha elıbbi szintje alacsony, illetve 

ténylegesen fennáll a csökkenı ár-növekvı kereslet összefüggés. A bevezetı ár lényeges 

tulajdonsága, hogy olyan nagyságú, amely érték alkalmazása a termékélet-görbe késıbbi 

szakaszában lenne indokolt. Ennek megfelelıen eleinte látszólag veszteséggel jár, ám, ha az 

eladások gyorsan túlhaladják a bevezetı árhoz tartozó indokolt termékmennyiség szintjét, a 

pénzügyi eredmény pozitívvá válik. Ebbıl következik használhatatlanságának egy fontos 

területe. Ha az eladott termékmennyiség növekedésére csak hosszú idıtávban számíthatunk, 

alkalmazását nem javasolhatjuk. 

A harmadik típust a beetetı ár stratégiája testesíti meg. Célja, hogy a vásárló 

érdeklıdését felkeltve, biztosítsa a termék kipróbálását, s ezzel párhuzamosan elérje 

megkedvelését. Ha ez ugyanis sikerül, a vásárló a késıbbiekben alkalmazott, sokszor 

reálértékben is magasabb árakat könnyebben fogadja el. Kiválóan alkalmazható, ha 

• Számítani lehet a kialakuló fogyasztói hőségre; 

• A fogyasztó termékfüggése erıssé tehetı; 

• A fogyasztó a kipróbálást csak alacsony kockázat mellett vállalja, ugyanakkor késıbbi 

árérzékenysége alacsony. 

A beetetı ár stratégiája nem csupán a legális gazdaság sokat alkalmazott sajátja, de 

gyakorta megjelenik a fekete gazdaságban is, s sokszor etikátlan magatartás tükrözıdik vissza 

benne. A kábítószerpiacokon a fiatalok olcsó bélyegekhez jutása esetleg drogfüggéssé alakul át, s 

így bekövetkezhet a drága áron, erısebb termékek megvétele is. 

Az új termékek piaci újdonság jellegének kihasználásán alapul a lefölözı ár stratégia, 

amely magas ár alkalmazását jelenti a piaci bevezetés pillanatában. Alapja a felfokozott vevıi 

érdeklıdés, a divat, s a sznobéria kihasználása, s eredménye olyan extraprofit, amely kiválóan 

felhasználható újabb termékek kifejlesztésére, illetve az adott lefölözı árú termék 

továbbfejlesztésére. 

A már létezı, s érett termékek esetében is sok gondot okoz az árak kialakítása. A 

vállalkozások lényegében három lehetıség között választhatnak, amelyek a következık: 

• Az árak szinten tartása; 

• Az árak csökkentése (behatoló ár); 

• Az árak növelése (lefölözı ár). 

Az elsı esetben az árak mértékének reálértékben történı megváltoztatására nem kerül 

sor. A Rolls Royce, a Mercedes, vagy az egyiptomi turistaút ára hosszabb idın keresztül állandó. 

Miért? — tehetı fel a kérdés. Néha nehéz megjósolni a vevık, vagy a versenytársak reakcióit 
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egy-egy árváltoztatás során, máskor az árváltoztatás negatívan befolyásolhatja a termék imázsát, 

más termékek eladási lehetıségeit, esetleg a kormányzati döntések sem árváltoztatás pártiak. 

Más esetekben társadalmi okokból az árak állandóan tartására van szükség. Minden hasonló 

helyzetben az árak szinten tartását javasolhatom a taktikai, vagy a stratégiai tervezés szintjén. 

Az árak csökkentésének, a behatoló ár alkalmazásának is több oka lehet, amelyekbıl a 

három legfontosabb a következı: 

• Védekezı (defenzív) vállalati stratégia alkalmazása, amelynek keretében az 

árcsökkentés célja a versenytársi árlépések visszaverése. Legintenzívebb használatával 

Magyarországon a mobil telefonszolgáltatók között találkozunk. Ugyanakkor hasonló példákkal 

szolgál a Malév a külföldi légitársaságokkal folytatott küzdelmében, illetve a Tesco a 

hipermarket típusú kiskereskedelemben. 

• Támadó (offenzív) vállalati stratégia alkalmazása, amely esetében a gazdasági 

hatékonyság növekedésével párhuzamosan az árak lefelé mozdítása a versenytársak kiszorítására 

irányul. Általában a tanulási, gyakorlottsági elemek hatására egyik vállalkozás jobb piaci és 

költségpozícióba kerül versenytársaihoz képest, s ez lesz a támadás kiváltó oka. 

• Megfelelés a vevıi elvárásoknak. A fogyasztóban hosszú idın át hat a múlt emléke. 

A 40 filléres kifli, vagy a 3,60 Ft-os kenyér mindmáig a jólét, a gazdagság, a boldogság képzetét 

keltik a közép- és idısebb korosztály számára. Egy-egy látványos leértékelés, az árak esetleg 

tartósan alacsony értéke sokat segíthet a vevıi kapcsolatok erısítésében. 

Az alacsony árak néhány fontos következményével illik számolni. Ezek az alábbiak: 

• A hosszú távú árcsökkentést az ellenfelek leszámolási kísérletként értékelhetik. Ez 

pedig visszaverésre, aktív ellenreakciókra ösztönöz. (A zöldség-gyümölcs piacok, erre sokszor 

szolgáltattak már kitőnı példát.) 

• Olyan esetekben, ha a termék a piacon jól elkülöníthetı a versenytársi termékektıl, az 

árcsökkentés nem csupán a cég imázsára, de a kereskedık hozzáállására is kihathat. Utóbbiak, 

látva, hogy a termék az áron keresztül egyenlıvé tette magát másokkal, könnyebben mondanak 

le értékesítésérıl. 

• Az árak gyakran a minıség kifejezıi is. Így az árak csökkentése befolyásolhatja a 

termékvonal más termékeinek eladhatóságát, s imázsát is. Kérdés például, hogy a herendi 

porcelántermékek árának lefelé mozdítása miként befolyásolná a többi eladhatóságát. Valószínő, 

hogy a vevık értékítéletében következne be maradandó változás oly módon, hogy gyengébb 

minıségőnek tekintenék a terméket. 

• Végül, de nem utolsósorban az árcsökkentés kihat a termék pénzügyi 

teljesítményére, az általa hozott bevételek alakulására. Amennyiben az árváltoztatás profit- és 

bevétel növekedéshez nem vezet, nagyon meggondolandó, hogy szabad-e e megoldással élni. 
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Az árak növelésének, a lefölözı árak alkalmazásának is — hasonlóan az elızı esetekhez 

— több oka lehet. Így: 

• Az infláció ellensúlyozása (bár ezekben az esetekben az árak reálértékben nem 

feltétlenül emelkednek). Fontos azonban megjegyezni, hogy nem egy vállalkozás növelte 

Magyarországon úgy árait, az elmúlt években, hogy az általa érzékelt alapanyagár növekedése 

alatta volt a hivatalos inflációs szintnek, ám a növelést az utóbbi alapján hajtotta végre. Másrészt 

bizonyos költségstruktúra átalakítások révén megváltoztatható az inflációs hatás mértéke is. 

• Gyakran a monopolhelyzetbıl következik az árak emelkedése. Aki akár természetes 

(pl. megkülönböztetési), vagy mesterséges (pl. koncesszió) monopolhelyzetbe kerül, kísértésbe 

eshet az árnövelés irányába. Természetesen, ha túl nagy lett az étvágy, s következményeként 

magas lett az ár (lásd Ferihegyi taxik), ott az elıny gyorsan elenyészik, másrészt a fogyasztó is 

alternatív megoldásokat keres. Sajnos a még meglévı hazai monopolhelyzetek sora sugallja ezen 

árstratégia alkalmazhatóságát. Az áramszolgáltatók, a víz- vagy a gázszolgáltatók sokkal inkább 

érdekeltek e stratégia sikerességének megteremtésében, mint hatékony gazdálkodási rendszerük 

kialakításában. 

• Sokszor az árak növelése az iparág jellegébıl következik. Ha egy piacvezetı cég árat 

emel, a többiek azonnal hozzá igazodnak, hogy az eredeti viszony egymáshoz képest jelentısen 

át ne alakuljon. Érdekes módon elég a MOL új benzinárait bejelenteni, a többi cég egy pillanat 

alatt követi a piacot vezetı mamutvállalkozást. 

• Az ár emelése révén új piaci szegmensek is felderíthetık, s kialakíthatók. Amikor 

1998-ban Málta szigetén jártam, meglepetéssel tapasztaltam, hogy az ún. energiaitalok a többi 

üdítıvel azonos ártartományban kerülnek értékesítésre. Magyarországon fogyasztóik — az eltérı 

magas ár miatt — külön szegmenst képviselnek, amelynek stílusjegyei — fiatal életkor, 

dinamikus életmód, fokozott megterhelés — jól elkülönülnek a többi vásárlói rétegtıl. Nálunk 

tehát az ár új szegmenst generált, Máltán valószínőleg a határ sokkal képlékenyebb az egyes 

fogyasztói csoportok között. 

Az árnövelés rövidtávon profitnövelı hatású, ugyanakkor hosszabb távon a fogyasztót 

termékváltásra, az adott termék helyettesítésére ösztönzi. Minden árnövelés egyben felhívás a 

versenytársaknak. „Gyertek, mert itt még lehet büntetlenül árat emelni is!" Így megjelenhetnek 

az új belépık, akik a piaci pozíciók megszerzésében, újraosztásában érdekeltek. Az árnövelés 

egyben ronthatja a cég, illetve termékeinek versenyhelyzetét, csökkentheti a bevételt, bár az is 

igaz, hogy a kevesebbıl a profit is több lehet. E hatások felismerése adott helyzetben 

megmentheti a vállalatot a sokszor fellépı, s számos esetben katasztrofális piaci kudarctól. 

Mivel a vállalkozások termékek sorát állítják elı, így azokat általában termékvonalakba 

sorolják be. Ezekben az esetekben a fı cél a profit maximálása az egész vállalat szintjén, így az 
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egyes termékek profitteremtı képességét az elıbbi nagy célnak rendelik alá. Egyes termékek 

átmenetileg extraprofitot eredményezhetnek, míg mások esetében néha veszteségek 

könyvelhetık el. Általában az egyes termékek árkialakítása attól függıen változik, hogy az adott 

termék kiteljesíti-e a termékvonalat, vagy más termékek versenytársaként jelenik meg a piacon. 

A „kiteljesítı", kiegészítı jellegő termékek esetén a termékvonal jellegébıl kiindulva 

alacsony, közepes vagy magas árak kerülnek kialakításra. Nyilván a legnagyobb keresletet a 

legalacsonyabb árak indukálják, ám az is igaz, hogy az imázsproblémák felerısödnek. Magas 

árak esetén viszont az a képzet alakul ki a fogyasztóban, hogy a termék minısége kitőnı. 

 

12. FEJEZET. AZ ÉRTÉKESÍTÉS. 

 

A marketing-mix harmadik eleme az értékesítés. A szó szinonimájaként használható az 

elosztás, a forgalmazás, vagy a disztribúció kifejezés is, ám a folyamat lényegét elsısorban az 

értékesítéssel ragadhatjuk meg. Az angol és német szakirodalom — bár eltérı kiejtéssel — a 

distribution kifejezést használja. Az értékesítéspolitika központi kérdése: Hogyan juthat el a 

termék vagy a szolgáltatás a leghatékonyabb úton, s módon a végsı fogyasztóhoz? 

 

12.1 ábra. Beruházási javak értékesítési csatornái 

Az értékesítési csatornákat osztályozhatjuk a közvetítık száma alapján, ám a 

legegyszerőbb, ha a következı két ábrából indulunk ki: 

A vállalkozások lehetıségei a következık: 

• Rövid vagy közvetlen értékesítési csatorna. A termelı közvetlenül a végsı 

felhasználónak adja el a termékét. Megteheti mindezt levelezés, saját márkabolt, hálózat útján 

vagy személyes kapcsolatokat ápoló ügynökei révén. A „háztól házig" módszer különösen 

jellemzı a beruházási javak esetén, de gondolhatunk például a Bramac közvetlen gyári 

tetıcserép, vagy a Herendi Porcelán-manufaktúra saját bolthálózatú étkészlet eladásaira is. 

• Értékesítési csatorna egy közvetítıvel. A fogyasztási cikkek területén a gyártól 

vásároló kiskereskedı, beruházási javaknál általában az ügynök jelenti a termelı és a felhasználó 

közötti lépcsıfokot. 
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• Értékesítési csatorna két közvetítıvel. Fogyasztási javaknál nagy- és kiskereskedı, 

vagy a termelı számlájára dolgozó ügynök és kiskereskedı, beruházási javaknál az ügynök és az 

elosztó kapcsolódik össze egy láncot alkotva. 

• Értékesítési csatorna három közvetítıvel. A fogyasztási cikkek piacán megtalálható 

közvetítılánc két biztos eleme a nagy- és kiskereskedı. A harmadik láncszem az ügynök vagy 

bróker, aki a termelı és a nagykereskedı, vagy az utóbbi és a kiskereskedı között helyezkedik el. 

 

12.2. ábra. Fogyasztási cikkek értékesítési csatornái 

Az értékesítési csatorna „rövid", ha közvetítı nélkül jut el az áru a termelıtıl a végsı 

felhasználóig, és „hosszú", ha több közvetítı részvételével. Általában a hosszú értékesítési 

csatorna egyben a láncban helyet foglaló vállalatok erıs specializálódását is jelenti. A termelı 

csak gyárt, a nagykereskedı csak közvetít. Ha a közvetítık képesek élni a 

méretgazdaságosságból származó elınyökkel, akkor az elosztási csatorna hatékonyabbá válik, 

vagyis a „hosszú" lánc nem feltétlenül jelenti az elosztási, érékesítési rendszer elmaradottságát, 

vagy fejletlenségét. Ugyanakkor számításba kell venni, hogy minél hosszabb az értékesítési 

csatorna, annál kisebb a termelınek az értékesítési csatornát ellenırzı, felügyelı szerepe, 

lehetısége. 

Az értékesítés intenzitása azon eladási pontok száma és sőrősége, amelyeken a termék 

megvásárolható. A termelı vagy a közvetítı vállalat az intenzitás három szintje közül választhat: 

létezik intenzív, szelektív, exkluzív értékesítés. 

Az intenzív értékesítés a termék számos, nem szakosodott üzleti ponton való eladását 

jelenti. Az élelmiszerek, italok, cigaretták és csokoládék, lakástextil áruk, egyes nagy tételben 

forgalmazott beruházási javak eladási láncában sok nagy- és kiskereskedı mőködik együtt. Az 

intenzív elosztás célja a piac minél nagyobb hányadának meghódítása. A vásárló e termékeket 

mindig vagy a hozzá legközelebbi, vagy az általa leglényegesebbnek tartott üzleti ponton 

vásárolja meg. Másrészt az intenzív értékesítés esetén az egységár alacsony, vagyis nagy 

nyereség csak jelentıs termékmennyiség eladásával lehetséges. Az intenzív elosztással terjesztett 
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áruk olcsóságuk mellett szabványosítottak, hosszabb ideje a piacon vannak, egyszerőek, nem 

igényelnek eladás utáni vevıszolgálatot. A piaci verseny e kategóriában elsısorban az áron 

alapul. 

A szelektív értékesítés is számos, ám az elızınél mindenképpen kevesebb szakosodott 

eladóhelyet jelent. Az ilyen módon forgalmazott termékek (mint például középkategóriás órák, 

elektromos háztartási eszközök, illatszerek, kozmetikumok) több nagy- és kiskereskedı kezén 

mehetnek keresztül, azonban üzleti, eladási végállomásuk olyan szaküzlet, amelyben a termék 

jellegzetességeit jól ismerı, a vevınek tanácsot adni képes eladók dolgoznak. A vásárló az 

igényelt márka, saját pénztárcája, továbbá az üzlet elhelyezkedése alapján dönti el a vásárlás 

helyét, jelentıs elıkutatást, információgyőjtést végezve. A szelektív elosztással forgalmazott 

termékek ára tartós fogyasztási cikk jellegőknek, minıségüknek megfelelıen viszonylag magas, 

ugyanakkor a termékek szabványosítottak, gyakran változnak a piac igényei szerint, és eladás 

után vevıszolgálatot igényelnek. A piaci verseny alapja a minıség, a termék jellegzetes 

tulajdonságai közötti eltérések. Az ár szerepe másodlagossá válik. 

Az exkluzív értékesítés a különleges minıségő, egyedi vagy éppen különlegesen magas 

árú termékek elosztási rendszere. Ilyenek például a különleges órák, ékszerek, ruhák és az autók. 

Az eladóhelyek száma kevés. Mindegyik valamilyen termékre vagy márkára szakosodott. A 

vásárlói döntés az igényelt márka és a saját pénztárca alapján történik, az eladóhely 

elhelyezkedése nem játszik szerepet. Az exkluzív elosztással forgalmazott termékek ára, s ezen 

keresztül a rajtuk realizálható profit magas, ugyanakkor a raktári forgásuk sebessége alacsony. A 

termékek nem feltétlenül szabványosítottak, általában a piac egyedi igényeit követik. A piaci 

verseny a minıségen, illetve a bevezetett márkanév piaci elismertségén alapul. 

A következıkben tekintsük át, milyen tényezık figyelembevételével választható ki a 

megfelelı elosztási csatorna. Az elsı és legfontosabb a termék jellege. Minél köznapibb, minél 

gyakrabban fogyasztott termékrıl van szó, annál inkább intenzívvé válik az elosztás. További 

kritériumot jelentenek: 

• A vállalat stratégiája, célrendszere (pl. a McDonalds franchise központú, míg a 

Herendi Porcelánmanufaktúra saját bolt központú), 

• A lehetséges vásárló (hol, mikor, miért, kinek vásárol), 

• A versenytársak, akiket vagy követni, vagy kikerülni akar a vállalkozás (l. Reader's 

Digest) 

• A közvetítık jellemzıi, 

• Az esetleges törvényi szabályozás (pl. a jövedéki termékek kötött forgalmazási 

szabályai). 
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Ha a vállalat a piac minél erıteljesebb meghódítására törekszik, az intenzív, ha a minıség 

szerinti felsı kategória megnyerésére tör, az exkluzív elosztást választhatja. A gazdag vásárló az 

exkluzív értékesítést, az átlagos pénztárcájú a másik két formát részesíti elınyben. 

Mindezek bemutatására, szemléltetésére álljon itt a termékjellegzetességek és a 

kiskereskedelmi csatornák közötti kapcsolatot bemutató rendszer, amely összefoglalja az 

értékesítés intenzitási fokozatainak tulajdonságait. 

Az értékesítési csatornák funkciói sokrétőek. E funkciókat a vállalatok vagy egyének 

koordináltan vagy egymástól függetlenül látják el a termékeknek a termelıtıl a fogyasztóig 

továbbítása érdekében. A közvetítık jelenléte az elosztási csatornában megkönnyíti a csere 

folyamatát. Bármelyik közvetítı egy vagy több funkciót láthat el. Gyakori, hogy az elosztási lánc 

rövid, vagy a közvetítık száma csak egy. Ilyen esetben is el kell látnia valakinek az elosztási 

funkciókat, ám ebben az esetben a költségek nagyon magasak lehetnek. 

A leggyakoribb feladatok a következık: 

• Keresletösztönzés, piacbefolyásolás. A lehetséges vásárlót reklám, személyes eladási 

forma vagy mindkettı segítségével meg kell gyızni a vásárlás szükségességétıl. E folyamatban a 

közvetítık fontos szerepet játszhatnak. 

• Szállítás. A termékeket a termelés helyérıl a megvásárlási pontig el kell juttatni. 

• Raktározás. Gyakori, hogy a termelés és a fogyasztás idıben nem esik egybe. Ilyen 

esetekben szükségessé válik raktárkészlet kialakítása. Gondolhatunk például a mikulásfigurák, 

karácsonyi, húsvéti csoki díszek termelésére. Ezekben az esetekben is a közvetítık segíthetnek. 

• Kis termékmennyiség kialakítása, adagolás. A vásárló gyakran kisebb 

termékmennységet vásárol, miközben a termelı nagybani árusításra törekszik. Nagy 

mennyiségben vásárolva, majd kis adagokra felosztva a közvetítık megkönnyítik az elosztást. 

• Informálás. Azok, akik kapcsolatban állnak a vásárlóval, tudják, hogy miért vásárol 

vagy, nem vásárol valamit. Az értékesítési csatorna tehát információkat továbbíthat a termelı és 

a fogyasztó között. 

• Szakosodás. Általában aki a termelésre szakosodik, nem kíván tevékenyen részt venni 

az értékesítés folyamatában. Az értékesítésre összpontosítás magával hozhatja az elosztási 

csatornák belsı hatékonyságának növekedését. 

• Kockázatviselés. Mindig fennáll a lehetısége annak, hogy a kereslet az elıre 

jelzettnél alacsonyabb, az ügyfelek nem fizetnek, vagy a termékek elromlanak. Az elosztási 

csatornában a közvetítıknek e kockázatot fel kell vállalniuk. 

• A csere megkönnyítése. Az értékesítési csatorna megkönnyíti a termelı és a 

fogyasztó közötti kapcsolatteremtést. Ezt mutatja az ábra is. Ha a közvetítık hiányoznának, a 
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termelık és a fogyasztók kénytelenek lennének szinte végtelen számú kétoldalú kapcsolatot 

kialakítani. A közvetítı megjelenésével e kapcsolatok száma lényegesen kisebb. 

• Finanszírozás. Általában az áru eladása és az ellenérték beérkezése között eltelik 

bizonyos idı, és ez a termelés pénzügyi feltételeinek biztosításában problémákat okozhat. Ennek 

kiküszöbölésében a közvetítık hatékony támogatást jelenthetnek. 

Az említett funkciók többsége ún. logisztikai funkciót is jelent. A logisztikai funkció 

célja a fizikai anyag — és termékáramlás összehangolása, optimalizálása a vállalaton belül és a 

vállalatok között. Ide tartozik az összeszerelés, a csomagolás (adagolás), a raktározás, a 

készletgazdálkodás, a választék kialakítása és a szállítás. Az összehangolás azért fontos, mert 

egymással összefüggı tevékenységekrıl van szó. A magasabb készletszint például ritkább, de 

nagyobb tételő beszerzést jelent, ami költségmegtakarítással járhat együtt, s ez kompenzálhatja a 

készletezés többletkiadásait. A logisztikai rendszerszemlélet hiányában a beszerzéstıl 

függetlenül tevékenykedı készletgazdálkodás nem vállalná a magasabb raktározási költségeket, 

holott ezt az egész vállalatra értelmezett gazdasági racionalitás megkövetelné. 

A nagykereskedelem olyan közvetítıi tevékenység, amelynek középpontjában nem a 

végsı fogyasztó, hanem más nagy- és kiskereskedık, közvetítık állnak. Feladatai a következık: 

• Raktárkészlettel biztosítja a folyamatos ellátást. 

• Lecsökkenti az árucseréhez szükséges tranzakciók számát. 

• Elvégzi egyes termékek adagolását. 

• Elszállítja a termékeket a kiskereskedelmi üzletekbe, üzlethálózatokba, lecsökkenti 

ezzel az ellátási költségeket. 

• Összegyőjti a termelı számára fontos piaci információkat. 

• Hitellel segíti elı a kiskereskedık pénzügyi problémáinak megoldását, a termelık 

számára pedig elırefizetéssel a gyártás lebonyolíthatóságát. 

• Tanácsokkal, képzésekkel elısegíti a kiskereskedık sikerét. 

• Közvetíti a gyártók piacbefolyásolási akcióit a kiskereskedık irányába. 

• Elviseli a lopás, megrongálódás, elromlás kockázatát. 

A nagykereskedıi feladatokat természetesen felvállalhatja a gyártó is. Ekkor vagy 

képviseleteket, ügynökrendszert hoz létre (például orvoslátogató rendszert), amelyek a 

rendelések felvételére, továbbítására, információadásra koncentrálnak, vagy kirendeltséget 

(branch office) alakít ki, amely az elıbbieken túl raktárkészlete révén, a helyszínen is képes 

kielégíteni a felmerült igények egy részét. A képviseletek általában a „fogyasztóhoz" közel 

helyezkednek el, sokszor „házhoz mennek", a kirendeltségeket viszont azonnali vásárlási igény 

esetén általában fel kell keresnie a vevınek. E formák különösen akkor alkalmazhatók sikerrel, 

ha a vevık száma kevés, ugyanakkor egyenként is jelentıs mennyiséget vásárolnak és 
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földrajzilag koncentráltak. Általában a termelık által kialakított nagykereskedıi rendszerek gyors 

fejlesztése nem tekinthetı elsırendő vállalati célnak, szolid mértékő bıvítésük viszont sok 

vállalkozás tervei között szerepel. A hazai piacon nagy szerepet játszanak, ami a fejletlen egyéb 

nagykereskedıi hálózatokkal, a viszonylag olcsó ügynökökkel és az extra profit lefölözésének 

igényével magyarázható. 

A nagykerekedıi feladatokat az esetek jelentıs részében különálló kereskedı 

vállalkozások látják el. Közülük egyesek minden funkciót felvállalnak, mások csak korlátozott 

szolgáltatásokat nyújtanak vevıiknek. Elıbbiek között is elkülöníthetık azok, amelyek széles 

termékkörrel dolgoznak, s azok, amelyek szők termékválasztékra koncentrálnak. 

Sajátos csoportjaikat alkotnák — ha nálunk is léteznének — a nagykereskedıi 

szövetkezetek, amelyek elsısorban a mezıgazdasági termékek továbbítására szakosodnak. 

Sajnos Magyarországon egyszerően alig lehet példát találni a termelık ilyen formájú 

szövetkezésére, pedig létrehozásukkal az agrárproblémák egy része, a kereskedelmi jellegőek 

enyhülnének. 

A korlátozott szolgáltatásokat nyújtó nagykereskedık közül a C+C (cash and carry), 

„fizess és vidd" áruházak, a teherautókon mezıgazdasági termékeket szállítók és értékesítık, és a 

megrendelést postai úton kielégítı nagykereskedık emelhetık ki. 

A különálló nagykereskedıknek az értékesítési láncba történı bevonása különösen 

elınyös, ha a termelı vállalat sok termékvonallal rendelkezik, a termékeket földrajzilag szétszórt, 

egyszerre csak kevés terméket, termékmennyiséget fogyasztók veszik. Ilyen esetekben viszont 

egyértelmően cél a nagykereskedıi hálózat növelése, bıvítése. 

A kiskereskedelem az a közvetítıi tevékenység, amelynek során a termék a végsı 

fogyasztónak kerül eladásra személyes vagy családi, tehát nem üzleti felhasználás céljából. Az 

értékesítési csatorna utolsó lépcsıje, amelyet természetesen felvállalhat a termelı, vagy a 

nagykereskedı is, ám a különálló kiskereskedıi vállalkozások az igazán gyakoriak. A 

kiskereskedelem — a korábbiakon túli — sajátos feladatai a következıkben összegezhetık: 

• Kialakítja a megfelelı termékválasztékot, s eladásra kínálja fel azt. 

• Információkat győjt a piac állapotáról, tendenciáiról. 

• Raktározási, készletezési, áru elhelyezési, árazási feladatokat lát el. 

• Lebonyolítja az árucserét a végsı fogyasztóval. 

A kiskereskedelem a tulajdonlás típusa szerint lehet: 

• Független, amikor csupán egy bolt üzemeltetését látja el a tulajdonos, s általában saját 

maga végzi el az értékesítést, esetleg 1-2 alkalmazott, vagy családtagjai segítségével. 

• Lánc típusú, amikor több üzlet közös tulajdonos felügyelete alatt áll. 
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• Franchise rendszerő, amikor — a korábbiaknak megfelelıen — szerzıdéses 

kapcsolat áll fenn a rendszert átadó és átvevı között. 

• Bérelt rendszerő, amikor az üzlet egy részét, az áruház egy osztályát a bérleti díj 

fejében a bérlı üzemelteti. 

• Szövetkezeti rendszerő, amikor a tulajdonosok száma nagy, s a mőködés a 

szövetkezeti törvénynek megfelelı formák és keretek között zajlik. Magyarországon az un. 

fogyasztói szövetkezetek terjedtek el az ÁFÉSZ-ek révén, ám a nemzetközi gyakorlatban 

ismertek a kiskereskedık által létrehozott szövetkezeti formák is. 

A megjelenés, a fogyasztó kiszolgálásának megoldása szerint elkülöníthetı a bolti és a 

bolt nélküli kiskereskedelem. Elıbbi hazai megjelenési formái számtalan egymástól jól 

elkülöníthetı típusba sorolhatók. Ilyenek például: 

• A vegyeskereskedések, amelyek elsısorban az élelmiszer és háztartási cikk, 

vegyi áru termékek forgalmazásával foglalkoznak. Általában áruválasztékuk szők, méretük kicsi, 

kevés és sokszor képzetlen eladóval dolgoznak. Döntıen a sőrőn lakott, elsısorban lakótelepi 

környezetben helyezkednek el, s a szomszédságukban lakók alkotják célpontjaikat; 

• ABC áruházak, szupermarketek, amelyek elsısorban az önkiszolgálásra épülnek. 

Áruválasztékuk nagy, ugyanakkor eladóterük ehhez viszonyítva kicsi (néhány 100 m2). A 

lakókörnyezetben és a belvárosokban egyaránt megtalálhatók, és a hagyományos értékesítés 

továbbélésének tekinthetık. Fı formáit a Smatch, a Spar, s a COOP üzletek, valamint a Csopak 

Rt. üzlethálózatának jelentıs része testesítik meg. 

• Diszkont áruházak, amelyek áruválasztéka és nyújtott szolgáltatásai szőkösek, az ár 

viszonylag alacsony. Lakótelepekhez közel, általában azok szélén helyezkednek el. A termékeket 

elıre csomagolt, dobozolt formában árusítják, s legfontosabb vonzerejüket a vezértermékek 

(kenyér, étolaj, liszt, tej stb.) alacsony ára jelenti. Legfontosabb képviselıik a Penny, s a Lidl 

diszkontok, illetve az egyre inkább terjedı „kínai" üzletek. 

• Hipermarketek, amelyek áruválasztéka nagy, alapterületük óriási (általában nagyobb, 

mint 5000 m2). Áraik a tömeges beszerzésnek köszönhetıen alacsonyak, az akciók 

mindennaposak. Bár elıfordulhatnak városközponti helyzetben is, mégis döntıen a városok 

szélén helyezkednek el, s elsısorban személygépkocsival esetleg autóbusszal közelíthetık meg. 

Fı formáit felfedezhetjük a Cora, a Metro, a Tesco rendszereiben. 

• Bevásárló központok (shopping center, mall), amelyek nagymérető, sok bérelt üzletet 

magukba foglaló, 50-70 ezer m2-es, szórakoztató és vendéglátó egységekkel (mozi, játékterem, 

jégpálya stb.) kiegészült, általában a városszélen, esetleg olcsóbb bérleti díjú területeken 

elhelyezkedı kiskereskedelmi formák. A Duna Plaza, a Pólus Center, a West End City Center, a 

Gyır Plaza ezen rendszerek megtestesülésének tekinthetık. 
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• Butikok, modellboltok, amelyek jellegzetesen magyar képzıdmények. A nyolcvanas 

években tömegesen jöttek létre divatcikkek, cipık, ruhák árusítására, de mára kis méretüknél 

(15-40 m2), bizonytalan eredető, márkájú termékeiknél fogva jelentısen visszaestek. 

• Márkaboltok, szaküzletek, amelyek valamely — döntıen multinacionális —, jó 

márkanevő cég termékeinek forgalmazására, illetve meghatározott termékcsoport 

(kozmetikumok, gyógyszerek, háztartási gépek, szemüvegek, könyvek, CD-k stb.) árusítására 

létesültek. A Rosmann, a Domus, a Drogerie Markt e forma tipikus képviselıi. 

• Vásározó kereskedık, akik bizonyos napokon (vásárnapokon) szők 

termékválasztékkal, nem márkázott vagy „félremárkázott" termékekkel, de viszonylag alacsony 

árakon, minimális szolgáltatás nyújtásával jelennek meg. A minıség alacsony, a garancia 

hiányzik, s „talpunk alatt fütyül a szél". 

• Piacok, amelyek elsısorban az élelmiszerek, azon belül is elsısorban a zöldség-

gyümölcs féleségek árusításának színterei. Eladói között gyakoriak az árut maguk elıállító 

ıstermelık. Az árak minıségtıl függıen eltérhetnek, vár az értékesítése idı alatt 

összehangolódnak. Válogatni és alkudni szabad, bár az utóbbi gyakran nem sikerül. 

A kiskereskedelem sajátos vállfajának tekinthetık a vendéglátó-ipari egységek, amelyek 

közül kiemelhetık a következık: 

• Pecsenyesütık, lacikonyhák, amelyek a hagyományos vásárok elmaradhatatlan 

kellékei; 

• Kocsmák, talponállók, korcsmák, sörözık, borozók, amelyek elsısorban szeszes- 

és üdítıitalok, esetleg szendvicsek, komolyabb esetekben egytálételek forgalmazásával 

foglalkoznak; 

• Üzemi étkezdék, menzák, önkiszolgáló éttermek, amelyek korlátozott nyitvatartási 

idı (11-14 óra között) alatt elsısorban az ebédszünetet étkezéssel kitölteni akarók kiszolgálására 

jöttek létre. A fizetıeszköz gyakran az ebédjegy, esetleg a beváltható, több üzletben is 

felhasználható kupon. 

• Éttermek, csárdák, amelyek a tradicionális vagy modern konyha termékeit 

felszolgáló segítségével varázsolják az asztalra. A csárdák környezete, épülete, a pincérek 

öltözete, az ételek tálalása a tradíciókat tükrözi, s gyakoriak a cigányzenekarok. Míg az éttermek 

a városok belsı területén helyezkednek el, addig a csárdák sokszor a külterületen, pusztákon 

épültek fel. 

• Gyorséttermek, amelyek az amerikanizálódás jeleként hamburgerre, pizzára, hot-

dogra stb. szakosodva egyenburgonyát kisütve gyorsan szolgálják ki a vendégeket. 

• Manapság tőnnek fel nagy számban a kocsmák angolszász változatai, az étkezést 

nyújtó, egy-egy sörféleségre szakosodott, biliárdot, és más játékokat is biztosító „pub"-ok. 
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• Cukrászdák, presszók, kávéházak, amelyek elsısorban süteményekre, fagylaltokra, 

kávéra, esetleg finomabb égetett szeszesitalokra koncentrálnak. Választékuk és néhány esetben 

hírük is nagy (pl.: Gerbeaud, Ruszwurm. Auguszt, Pilvax). 

• S végül az éjszakai élet elmaradhatatlan szereplıi az elsısorban szeszesitalokat, 

sokszor méregdrágán árusító, zenés-táncos vendéglátóhelyek, a bárok, lokálok, diszkók, 

pikánsabb változatban a night clubok. Programjuk sokszor szegényes, s gyakran a prostitúció, a 

kábítószerezés, s a bőnözés melegágyai. Persze jó kivételek is vannak szépszámmal, mint például 

a Moulin Rouge. 

A bolt nélküli kereskedelemnek is számos fajtája ismerhetı fel Magyarországon. Ilyenek 

például: 

• Az automaták, amelyek általában üdítık, csokoládék, menetjegyek, óvszerek, pénz, 

cigaretták, kávéféleségek forgalmazására szolgálnak, de ide sorolhatók a banki és a 

játékautomaták is: elınyük a 24 órás hozzáférhetıség, ám áraik magasak, s a gépek feltöltése, 

karbantartása, a pénzbevétel begyőjtése jelentıs emberi erıforrást igényel. 

• A közvetlen eladás, amely személyes kapcsolatrendszer kiépítését igényli eladó és 

vevı között. A biztosítók ügynökeinek, vagy az árnyékolástechnikával foglalkozóknak kedvenc 

módszere. Speciális típusát jelentik a vevıt ügynökként bevonó, hálózatkiépítésre alapozó 

„multi-level marketing" (MLM) rendszerek, amelyekben sajátos jutalékrendszer keretében a 

gesztoráló nagykereskedı vállalat, mint például az 

Amway, a vevıket, akik egyben ügynökei is, széleskörő ismerısi körön nyugvó rendszer 

kiépítésére sarkallja. Minél több mőködı — tehát jelentıs bevételt eredményezı — értékesítési 

ágat épít ki valaki, annál nagyobb az esélye a kiemelkedı jövedelemre. 

A marketingtevékenység a hálózat minden szintjén jelen van, s ezért az MLM 

rendszereket gyakran „hálózati marketing" rendszereknek is nevezik. 

• Közvetlen (direkt) marketing, amelynél a vevı személytelen eszközökön, médiákon 

keresztül kapja meg a vásárlási felhívást, majd megrendelését levélben, faxon, vagy telefonon 

juttatja el a szállítóhoz. A vevık megközelítésének legfontosabb eszközei a közvetlen levelek 

(direct mail — DM), a televízió (TV-shop), a rádió, az újság, és újabban az internet. A közvetlen 

marketing elınye az otthoni vásárlás lehetıségében, a „karosszékemhez jön az eladó" hatásban, a 

24 órás szolgáltatásban fedezhetı fel. Ugyanakkor — mint azt a csomagküldıknél (pl.: Quelle) is 

tapasztalni lehetett — a megérkezı termék élménye nem volt felhıtlen, a fogyasztó jobbat várt. 

Ezért fontos a közvetlen marketingben gyakran alkalmazott 14-30 napos visszavásárlási garancia, 

amely így a lehetséges averziók megszüntetését, a vásárlási kockázat csökkentését célozza meg. 

A közvetlen marketing mőködtetési költsége általában alacsony, földrajzi lefedési lehetısége a 

postaszolgálat révén kitőnı, és lehetıség ad új piaci szegmensek meghódítására. 
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A kiskereskedelem szempontjából a leglényegesebb döntésnek az üzlet helyszínének 

kiválasztása tekinthetı. A lehetıségek lényegében három csoportba sorolhatók: 

• Városközponti üzletek, 

• Lakótelepi, külvárosi üzletek, 

• Településen kívüli üzletek. 

A városközponti üzletek testesítik meg a hagyományos formákat. Általában a sétáló-

utcákon, vagy azok közelében helyezkednek el. Áraik viszonylag magasak, berendezéseik, 

atmoszférájuk vonzó, ugyanakkor az autózás korában a fejlett államok jelentés részében 

visszaszorulóban vannak a parkírozási nehézségek, valamint a sétáló, nézelıdı életforma visz-

szaszorulása miatt. Újabban bevásárló központok is települnek a belvárosok közelébe még 

inkább bekerítve a sétálóutcák vergıdı üzleteit. 

A lakótelepi, külvárosi üzletek részben az intenzív értékesítés területei, másrészt a 

viszonylag alacsony bérleti díjak miatt a nagymérető szupermarketek, bútoráruházak színterei is. 

Végül a településen kívüli üzletek sorába tartoznak egyes bevásárló központok, 

hipermarketek, illetve a benzinkutak. Ez utóbbiak „shop" rendszerő fejlıdése új utakat jelentetett 

meg Magyarországon is a kiskereskedelem területén. Megközelítésük csak autóval lehetséges, s a 

nagy bevásárlások helyszínévé váltak. Kisugárzásuk kisebb régióméretet is elérhet. 

A jó, megfelelı helyszín kiválasztása kiemelkedı jelentıségő. Sokszor csak néhány méter 

választ el valakit, valamelyik üzletet attól, hogy sikeres legyen, máskor, ha nem tesz semmi 

különöset sem, akkor is jönnek a vevık. 

A következı fontos döntési kérdés az üzlet atmoszférájának, megjelenésének 

kialakítása. Magában foglalja: 

• A külsı elemeket (kirakat, bejárat, az üzletkép, a környezet megjelenése); 

• A belsı általános elemeket (színek, burkolatok, világítás, hımérséklet, közlekedı 

útvonalak szélessége, pénztárelhelyezés, tisztaság); 

• A belsı bútor és táblarendszereket (hirdetések, poszterek), valamint a 

termékcsoportok és a személyzet elhelyezésének kérdéseit. 

A kellemes vevıi benyomások már az üzletbe történı belépések elıtt kialakulhatnak, s a 

belsı tartalom ezt még jelentısen fokozhatja is. 

A harmadik döntési alkotórész az áruválaszték kialakítása. A termékválaszték 

szélessége és/vagy mélysége befolyásolja a célpiac nagyságát, megközelíthetıségét, 

elérhetıségét, lehetıséget adva a vállalkozó igényei szerinti vevırétegek megnyerésére. A széles 

termékválaszték vevıcsalogató hatását az alacsonyabb ár, s így a vásárlásonkénti alacsonyabb 

profit ellensúlyozza, míg a szők, de egyedi termékkínálat magas profit elérését teszi lehetıvé 

akár egy vásárlás alkalmával is. 
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A ma kiskereskedıi számára különösen fontos elemnek tekinthetık a technológiai 

kérdések. A készleteket folyamatosan nyomon követı elektronikus, számítógépes 

pénztárrendszerek, az elektronikus — kártyás — fizetési módok, a gyors kölcsönfelvételt 

lehetıvé tevı, bankkal kapcsolatban álló terminálok, a modern hőtı, szellıztetı, légkondicionáló 

eszközök egyre fontosabbá válnak a vevıkért folytatott harcokban. Ennek megfelelıen az anyagi 

erıforrások nem kis részét kell a területre fordítani. 

A kiskereskedelem területére is értelmezhetı az életgörbe-modell. Ez lényegében azt 

jelenti, hogy az idı múlásával egy-egy adott üzlettípus jelentısége is megváltozik. Kétszáz évvel 

ezelıtt az ún. szatócsboltok fejlıdésük dinamikus szakaszában voltak, s Jack London Dawson 

City-jében a haszon fı lefölözıiként jelentek meg. Szerepüket a harmincas években az áruházak, 

az 50-es, 60-as években a szupermarketek, ma a bevásárlóközpontok vették át, ám már itt a 

következı generáció, vagyis a Computer-landek, vizuális áruházak, internetes értékesítı 

rendszerek. A születés, a fejlıdés, az értettség (felnıtté válás), s a hanyatlás, az 

eljelentéktelenedés nem csak az egyén, de a vállalkozások, boltok életpályájának is 

elmaradhatatlan eleme. 

A hazai kiskereskedelem ezredváltás kori tendenciái jól jellemezhetık a következıkkel: 

• Óriási lépésekben halad a kiskereskedelem koncentrálódásának folyamata. A 

multinacionális vállalkozások elözönlötték az országot, szuper- és hipermarketek, bevásárló 

központok sorozatát építették fel. 

• A verseny részben az árak, részben a nyújtott szolgáltatások területén élezıdött ki. A 

sokszor kisjövedelmő vásárlók keresik az olcsó beszerzési lehetıségeket. A diszkontáruházak 

fénykorukat élik. Másrészt a hosszabb garanciák vállalása, az ingyenes házhozszállítások, 

ajándékadások mindennapossá váltak. 

• A megváltozott életritmusokhoz, életstílusokhoz való alkalmazkodás mőködési 

követelménnyé vált. Különösen igaz ez az ifjabb generáció esetében, amelynek viselkedési és 

fogyasztási szokásai soha nem látott mértékben térnek el az idısebb generációkétól (Y-

generáció). 

• Számos kiskereskedelmi vállalkozás számára gondot okoz a megfelelı 

szakképzettségő munkaerı biztosítása, ami az alacsony bérekkel magyarázható. Persze az is igaz, 

hogy a kereskedıi végzettségő, vénájú emberek vállalkozói kedve is nagyobbnak tekinthetı más 

területekhez képest. 

Mint azt már az elızıekben láttuk, a direkt marketing a bolt nélküli kereskedelem egyik 

— az utóbbi években erıteljesen növekvı — formája. Lényege, hogy a potenciális vásárló a 

termékkel, szolgáltatással elıször a személytelen médiákon (TV, rádió, újság, DM, Internet) 

keresztül találkozik, majd levélben, telefonon vagy elektronikus levél útján megrendeli azt. 
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Növekvı népszerőségét a folyamatos hozzáférhetıség és a kényelem mellett az általános 

elidegenedés, illetve életstílus váltás magyarázza. A személyes kapcsolatok lazulása és a 

technikai fejlıdés magával hozta a direkt marketing kibontakozásának esélyét is. 

A direkt marketingre a külön erre a területre szakosodott cégek mellett a hagyományos 

értékesítık is egyre nagyobb figyelmet fordítanak. Könyvek, lemezek, DVD-k, ruhák, újságok, 

háztartási gépek, biztosítások és ezer más cikk értékesítése történik ebben a formában. Fı típusai 

a következık: 

• Levél rendeléső katalógusok; 

• TV-shopok, TV-marketing; 

• Telefonmarketing; 

• Internet marketing; 

• DM (közvetlen levél — direct mail) 

A levél rendeléssel mőködı értékesítés vonzereje a boltnélküliségbıl, s ennek 

költségcsökkentı sajátosságából ered. Bár sok országban nem kötelezı, de Magyarországon a 

katalógusokkal megjelenı cégeknek országosan legalább egy tényleges, fizikai valóságában 

megjelenı üzletet fenn kell tartaniuk. A katalógusok mérete sok éven át folyamatosan nıtt. Az 

utóbbi években azonban a visszaesı megrendelések hatására két alapvetı tendencia bontakozott 

ki: 

• a katalógusok terjedelme csökkent, mivel a vállalkozók a kisebb piaci szegmensekre 

célzottabban koncentráltak, másrészt 

• a katalógussal rendelkezı cégek is kísérletet tettek a bolthálózat kialakítására. 

A TV-marketing elınye az otthon biztonságában meghozott döntésben, illetve a 

szórakozás és a vásárlás összekapcsolásában rejlik. A különbözı show jellegő értékesítı 

programok naponta több óra terjedelemben láthatók a magyar nyelvő televízió csatornák 

programjában is. Esetükben azonban hiányzik a közvetlen eladó-vevı kapcsolat, másrészt a vevı 

képtelen ellenırizni a termék minıségét, jóságát, használhatóságát. Hasonló problémákkal 

küszködik az Internet alapú értékesítés is. Ugyanakkor a könnyen megismerhetı, esetleg régrıl 

már jól ismert termékek és szolgáltatások esetében az Internet kiváló lehetıségeket hordoz 

magában. 

A televíziós csatornán, illetve a számítógépes világhálón alapuló értékesítés lehetıségei 

országonként nagyon eltérıek. Egyes elırejelzések szerint térségünkben 2010-re a kereskedelmi 

forgalom kb. 20%-a fog bonyolódni a boltok kikapcsolásával. 

A telefonmarketing Magyarországon eddig periférikus szerepet töltött be. Korábban a 

telefonvonalak hiánya, mára az egyéb nem bolti formák gyors térhódítása gátolja elterjedését. 

Ezen a különbözı SMS, MMS, WAP rendszerek részben talán segítenek, ám gyökeres 



 

125 

fellendülés nem várható. A telefonmarketing valószínőleg megmarad a telefontársaságok, illetve 

néhány oktató cég korlátozott hatóerejő eszközének. 

A direkt marketing eszköztárának egyik legsajátosabb eleme a közvetlen levél (Direct 

Mail), röviden DM. Elınye, hogy jól körülhatárolt célközönségnek szól, rugalmas és lehetıséget 

ad a személyes hangvételő megközelítésre és megszólításra. Ugyanakkor hitelessége sokszor 

alacsony, a termékkel, illetve a szolgáltatással kapcsolatban sok volt a negatív tapasztalat, ami 

bizalomvesztéshez vezetett. Ma a DM jelentıs része gyorsan a szemétkosárban végzi (junk-

mail), ami költségeit jelentısen növeli, miközben hatékonyságát erıteljesen rontja. 

 

13. FEJEZET. MARKETING ÉS SZERVEZET. 

 

A marketing tevékenység folytatása nem feltétlenül igényel külön szervezeti kereteket, 

megoldásokat. Mégis általában a közepes és nagymérető vállalkozások külön marketingre, s 

részterületeire specializált egységeket, osztályokat szoktak kialakítani, létrehozni. A marketing 

ugyanis az elmúlt évtizedek során a vállalati funkcionális területek egyik meghatározó elemévé 

vált. 

A vállalati marketingszervezet a vállalkozás általános szervezeti felépítésének, céljainak, 

s ezen belül mindenekelıtt a marketingen keresztül elérni kívánt céloknak és a követendı 

stratégiáknak a függvénye. A marketingosztályok számos feladat ellátására jöhetnek létre, 

amelyekbıl a legfontosabbak a következık: 

• Információgyőjtés a kereslet, a versenytársi viselkedés és a magánfogyasztás 

alakulásáról. 

• Az eladások elırejelzése. 

• Piackutatás. 

• Az ár, a termék, az értékesítés, s a piacbefolyásolás problémáinak megoldása. 

• A marketing rövid és hosszú távú tervezése. 

• A marketingprogramok megvalósítása. 

A marketing szervezeti fejlıdése sajátos életciklus mentén követhetı, amelynek kezdetén 

a vállalatnál még nincs külön marketing osztály, és nem sokkal késıbb is még az eladási osztály 

keretében végeznek el bizonyos marketing funkciókat. A gyors növekedés szakaszában már 

elengedhetetlen a marketingfunkciók egységesedése, amely a szervezetfejlıdés folyamán 

elkülönült osztályok keretében valósul meg. Az idı elırehaladtával, az érettség és stabilizálódás 

szakaszában újabb és újabb funkciók jelennek meg a marketing keretein belül, s a szervezeti 

felépítés egyre összetettebbé válik. Érdemes felfigyelni arra, hogy a feladatok bıvülése elıször 

változatlan keretek között zajlik, s csak a folyamat végén, a globális marketingszemlélet 
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hanyatlásakor kerül sor a funkciók elkülönülése alapján az osztályok szétválasztására, a 

marketingfeladatokhoz igazodó szétaprózódásra. 

Ezt a fejlıdési folyamatot érzékelteti a következı ábra. 

 

13.1 ábra. A marketing szervezeti fejlıdésének életciklusa 

Az elıbbiekben felvázolt feladatok és a fejlıdéstörténet nyomán célszerő bemutatni a 

jellegzetes szervezeti formákat. Az alábbi ábra olyan vállalati szervezetet mutat, amelyben az 

eladásnak és a marketingnek csak másodlagos a szerepe. Alapvetı a termelés és a pénzügyi — 

ügyviteli rendszer. Az eladás nagykereskedıkön keresztül történik. A kisvállalkozások jelentıs 

része így mőködik, és nem is lenne célszerő és ésszerő ezen változtatniuk. Ugyanakkor e forma 

korlátozza a vállalkozás fejlıdését, meggátolja a piacalakulás, piacváltozás ellenırzését és a 

közvetítıktıl való függetlenedést. 

 

13.2. ábra. A „klasszikus" termelı szervezet 

A verseny fokozódásával a termék, a reklám, s a piacbefolyásolás összetett problémáinak 

megoldási igényeivel párhuzamosan a vállalkozás bıvíti eladói részlegét és elısegíti 

szakosodását. Külön osztály végzi a piackutatást, más a reklámot szervezi, míg a harmadik az 



 

127 

eladásösztönzés területén dolgozik. Egyidejőleg megnı az eladás jelentısége a vállalati 

stratégiában. 

A következı szakaszban a vállalkozás egyre nagyobb figyelmet fordít a terméktervezésre, 

az árstratégiára, a logisztikára, a piackutatásra, a személyes eladások megszervezésére. A vállalat 

fokozatosan marketingorientálttá válik olyan értelemben, hogy az alapvetı cél a számára a piac 

ellenırzése lesz. A termelés az eredeti szerepét fokozatosan elveszíti. Ebben a helyzetben a 

vállalat a marketinget számos funkcióra bontja fel: reklámra, értékesítésre, logisztikára, 

piackutatásra. Ezzel lehetıvé válik az egyes döntésekre történı szakosodás. Más dönt a 

termékrıl, s más az eladás területérıl. 

Az eddigiekben felvázolt szervezeti formák mindegyikére jellemzı, hogy a szervezeten 

belüli munkamegosztás funkciók, feladatok szerint történik, a döntési jogkörök centralizáltak és 

a kommunikációs csatornák csak alá-fölérendelt szervezeti egységek között épültek ki. A 

funkcionális szervezetek hatékonysága a környezet stabilitásának, illetve a termékskála 

szélességének a függvénye. A gyakran változó környezetben, illetve sok-termékes vállalat esetén 

a szervezeti forma sikeressége kétséges. Ilyen körülmények között megfigyelhetık a 

funkcionális szervezet hátrányai, így az áttekinthetetlenné váló információs kapcsolati rendszer, 

a szervezeti átfedések, a valódi koordináció hiánya és az új kihívásokkal szembeni 

rugalmatlanság. 

A termékalapú marketingszervezet lehetıvé teszi a jobb szakosodást, nagyobb figyelmet 

fordít az egyes termékekre, márkákra, s lehetıvé teszi a termékkel kapcsolatos változások gyors 

kezelését. Hátránya ugyanakkor a termék túlhangsúlyozásából, a több menedzsmentszintbıl 

eredı költségnövekedésbıl, a belsı konfliktusok számának növekedésébıl ered. 

A földrajzi, illetve az ügyfél alapú marketingszervezet elınye ismét a speciális, mély — 

ezúttal a területbıl, az ügyféltıl származtatható — tudásból ered. Gyors reagálást tesz lehetıvé a 

piaci eredető változások esetén. Ugyanakkor a funkciók megkettızıdéséhez, koordinációs 

problémákhoz, s a menedzsment szintek gyarapodásához vezet. 

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a termelés, az elosztás és a piacbefolyásolás, mint 

tevékenység a termékek sorával találkozik szembe, gyakran szükségessé válik a 

„termékmenedzser" bevezetése annak érdekében, hogy minden termék megkapja a neki járó 

figyelmet. A termékmenedzser felel a termék sikeréhez szükséges összes tevékenység 

tervezéséért, koordinálásáért, lefolytatásáért, s az ellenırzésért. Gyakori azonban, hogy a termék 

iránti felelısséggel együtt nem kapja meg azokat a marketinggel kapcsolatos döntési 

lehetıségeket, amelyek céljainak elérését elısegítenék. 

A termékmenedzseri rendszer elınye az összetett vevıi igények feltárásának nagyobb 

esélye, a rugalmasság, az integrált gondolkodás, a fiatal munkatársak tapasztalatszerzési esélye, 
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és lehetısége, a vállalat egésze szempontjából kicsi jelentıségő termékek megmaradásának 

reménye. Ez utóbbi elıny azt jelenti, hogy az egyébként kipusztulásra ítélt terméknek 

menedzsere révén harcos támogatója lesz. A rendszer hátrányai sokkal erıteljesebbek. Mivel a 

hatáskörök átfedik egymást, a döntések erıs konfliktushelyzetben kerülnek meghozásra. Ez 

jelentheti azt is, hogy valódi problémák vetıdnek fel, és oldódnak meg, de bekövetkezhet ennek 

ellenkezıje is. 

Másrészt a termékmenedzser felelıssége nagy, konfliktusok sorába keveredhet, túl sok 

kapcsolatot kell átlátnia, eltávolodása a vezetıktıl és a piactól könnyen bekövetkezhet, nem teszi 

lehetıvé a speciális tudás megszerzését, ami — lévén döntıen fiatal munkatársakról van szó — 

azt is jelentheti, hogy jövıjük megkérdıjelezıdik és egyéni elégedettségük foka alacsony lesz. 

Kialakításának elıfeltétele a környezet gyakori és jelentıs változása, a vállalati feladatok 

újdonságának magas foka, és a benne résztvevık jó konfliktustőrı képessége. 

A termékmenedzseri rendszer bevezetése akkor javasolható, ha (Piercy, 1985): 

• Soktermékes a vállalat. 

• A termékek jelentısen eltérnek egymástól. 

• A márkanevek különbözıek. 

• A termék az érettség életciklus szakaszában helyezkedik el. 

• A termékek szerint az értékesítés és a termelés elkülöníthetı. 

• A termékek különbözısége erısebb, mint a piacok eltérısége. 

• A vállalkozás filozófiájába belefér. 

• S végül, ha nincs jobb alternatíva. 

A termékmenedzseri rendszer bevezetése ugyanakkor célszerőtlen a következı 

esetekben: 

• Ha a termékek száma alacsony. 

• Ha a termékek hasonlóak, a márkanevek megegyeznek. 

• Ha a termék új. 

• Ha a piac eltérısége, diverzitása nagyobb, mint a termékek különbözısége. 

• Ha a termelésért felelıs munkatársak hozzáállása nagyon elutasító. 

• Ha van jobb alternatíva. 

A termékmenedzseri formához hasonló mátrix szervezetet jelent a földrajzi elven 

kialakított marketingszervezet, amelyben egy-egy ország, országcsoport, vagy kontinens 

marketingfeladatait vonják össze egy-egy területi menedzser irányítása alá. 
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