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MENEDZSMENT ÉS 

VÁLLALKOZÁS-

GAZDASÁGTAN 

Bevezetés, a menedzsment alapjai 

Döntéselméleti alapok 
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Miért van egyáltalán szüksége erre 

egy mérnökhallgatónak? 

Mérnök – mindhalálig (?)          Élet a munkaszervezetekben 

Tipikus karrier 

    Fejlesztő   Szenior fejlesztő  Menedzser 

„Teljesen feleslegesnek tartottam a MEV-et, a kettesért küzdöttem és hogy túl 
legyek rajta. Most, hogy dolgozom, más értelmet nyert az egész. Újra elővettem a 
könyvet, és tényleg így működik egy munkahely!” (K.D. mérnökhallgató) 
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Miről lesz szó a következő 3 hétben?  
És miért tűnhet távolinak egy mérnökhallgató számára? 

motiváció 

vezetés 

menedzseri 

funkciók, 

szerepek 

szervezeti 

formák, 

kultúra 

csoport-

szerepek, 

team-

munka 

döntés-

elmélet 
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Alapdefiníciók: szervezet 

… emberek közös tevékenysége révén kialakult társadalmi 

formáció, olyan rendszer, amelynek működése emberi 

cselekvéseken keresztül valósul meg.  

 

 

Legfőbb jellemzői: 

• Rendelkezik valamilyen célokkal, amelyek megvalósítására 

törekszik (eredményesség) 

• Hosszabb időn keresztüli fennmaradás 

• Hatékony működés 

 

De mikor van rá 

szükség? 
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Alapdefiníciók: menedzsment 

Egy szervezetben fellelhető emberi, pénzügyi, fizikai és 

információs erőforrások  

• tervezésének 

• szervezésének 

• irányításának  

• vezetésének  

folyamata a szervezet céljainak eredményes és hatékony   

megvalósítása érdekében. 

  

 

 

 

De ez mivel jár? És milyen módon jelenik 

meg ez a mérnöki munkában? 
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Menedzsmentfunkciók 

Mit takarnak az 

egyes funkciók? 

Miért fontos az 

egymásutániság? 
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Célok kitűzése, elérésük módjának eldöntése 

• Előrejelzés 

• Vállalati politikák kialakítása 

• Célkitűzés 

• Program kidolgozása 

• Ütemterv kidolgozása 

• Költségvetés kidolgozása 

• Eljárások kidolgozása 

Tervezés 
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Feladatok és erőforrások egymáshoz rendelése, a 

működés strukturálása 

• Munkakörök kialakítása 

• Erőforrások allokálása 

• Kapcsolatok létrehozása 

• Szervezeti felépítés kialakítása 

Szervezés 
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Követelmények előírása, teljesülésük ellenőrzése, 

beavatkozások 

 Követelmények megfogalmazása 

 Mérés 

 Értékelés 

 Beavatkozás 

 

Irányítás 
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A szervezet tagjai viselkedésének befolyásolása 

 

 Munkaerő-biztosítás 

 Képzés, fejlesztés 

 Felügyelet 

 Döntéshozatal 

 Motiváció 

 Tanácsadás 

 Kommunikáció 

 

Vezetés 
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Menedzseri készségek (Katz, 1974) 

Technikai készség 

Humán készség 

Konceptuális készség 
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Menedzseri készségek II. 

Diagnosztikai készségek 

Kommunikációs készségek 

Döntéshozói készségek 

Időgazdálkodási készségek 
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A menedzsment alapkérdései 

Hogyan növelhető a 

szervezeti 

teljesítmény, az 

eredményesség és a 

hatékonyság? 

Hogyan 

motiválhatók a 

szervezet tagjai a 

teljesítmény 

fokozására? 
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Menedzsmentirányzatok fejlődése 

1890-1940 

Klasszikus irányzat 

•Tudományos  menedzsment 

1890- 

•Klasszikus szervezetelmélet 

1910- 

 

1930- 

Emberközpontú 

irányzatok 

• Emberi kapcsolatok irányzat 

1930-1950 

• Magatartástudományi irányzat 

1950- 

 

 

1940- 

Menedzsment

tudományi 

megközelítés 

1960- 

Integratív 

irányzatok 

•Rendszerelméleti 

irányzat 1960- 

•Szituációelméleti 

irányzat 1970- 

 

 

 

1970- 

Napjaink 

irányzatai 
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Menedzsmentirányzatok 1. 
 TUDOMÁNYOS MENEDZSMENT  

LEGFONTOSABB ELVEK, 

MÓDSZEREK 

A (z egyéni) munkavégzés hatékonyságának emelése. 

Tudományos módszerek használata „az egyetlen legjobb 

módszer” meghatározására. 

A munkafeladatok vizsgálata, a kiválasztás és betanítás 

szerepének hangsúlyozása. 

ÚJDONSÁGOK, 

EREDMÉNYEK  

A termelékenység és hatékonyság javítása. 

Tudományos elemzések (mozdulat- és időelemzés) alkalmazása 

a munka világában. 

Teljesítményhez kötött bérezés (darabbér és időbér) 

bevezetése. 

KÉPVISELŐK 
Frederick W. Taylor, Frank és Lillian Gilbreth, Henry Ford, Henry 

Gantt, Harrington Emerson 

KORLÁTOZÁSOK 

Leegyszerűsített motivációs feltételezések. 

A munkásokra úgy tekintettek, mint egy eszközre, a 

munkafolyamat egyik elemére. 

Stabil környezeti feltételek, egyszerű szervezeti viszonyok 

között érvényes. 
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Frederick Winslow Taylor  

• Menedzsment princípiumok: 

 a munka minden elemét pontosan meg kell tervezni 

 tudományosan kell a dolgozót kiválasztani, 

betanítani, fejleszteni 

 a menedzsereknek felügyelniük kell a tervezett 

munkafolyamatok megvalósítását 

 munka és felelősség megoszlik a menedzserek és a 

munkások között 

 Módszerek: munkakör-kialakítás, pihenőidő, 

darabbér, bértöbblet 

• Eredmény: magasabb mennyiségi teljesítmény, 

magasabb szintű munkamorál 
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Henry Ford 

• Fókusz: a munka hatékonysága, növekvő  
output, csökkenő költség 

• tömeggyártás 

• szalagszerű termelési folyamat 

• standardizált elemek  

• időutalványozás 

• gyártási folyamat maximális harmonizálása 

• ütemidő - kibocsátási ütem, időbér 

• Emberek: megduplázza a fizetést és 8 órás munkaidőt 
vezet be, vásárlási kedvezményt is, de nagy a 
fluktuáció.  

A T modell története 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8PdmNbqtDdI
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Menedzsmentirányzatok 2. 

KLASSZIKUS SZERVEZETELMÉLET  

LEGFONTOSABB ELVEK, 

MÓDSZEREK 

Az egész szervezet sikeres működésére koncentrálás.  

Fayol-féle 5 vezetési funkció elkülönítése, 14 szervezési 

alapelv. 

ÚJDONSÁGOK, 

EREDMÉNYEK  

A menedzsmentre szakmaként tekint, amely tanítható és 

fejleszthető. 

Széles körben használható menedzseri eljárások. 

KÉPVISELŐK Henri Fayol, Max Weber 

KORLÁTOZÁSOK 

Az általános módszerek csak bizonyos (környezeti, 

technológiai vagy személyi) feltételek esetén 

alkalmazhatók. 
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Henry Fayol 

Menedzsmentprincípiumok (14) 

1. Munkamegosztás 

2. Hatalom 

3. Fegyelem 

4. Egyszemélyi vezetés 

5. Az irányítás egysége 

6. Az egyéni érdek 

alárendelése az egésznek 

7. Bérezési irányelvek 

8. Centralizáció 

9. Egységes szolgálati út 

10. Rend 

11. Méltányosság 

12. Állandó személyzet 

13. Kezdeményezés 

14. A dolgozók egysége 
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Max Weber 

• Bürokratizmus, mint az ideális  
szervezetek legfőbb ismérve 

• pontosan rögzített 
munkamegosztás, 

• nagyfokú szabályozottság, 

• egyértelmű alá- és fölérendeltség, 
jól kidolgozott hierarchia, 

• aktaszerűség, dokumentálás, 
nagyfokú írásbeliség, 

• szakmai hozzáértés, hivatástudat, 

• személytelenség, tárgyilagosság 
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Menedzsmentirányzatok 3. 

EMBERI KAPCSOLATOK IRÁNYZATA  

LEGFONTOSABB ELVEK, 

MÓDSZEREK   

Az informális csoportok befolyásolják a termelékenységet 

és a viselkedést. 

A csoportkohézió, státusz és normák összefüggnek az 

eredménnyel. 

A szociális igények megelőzik a gazdasági igényeket. 

ÚJDONSÁGOK, 

EREDMÉNYEK 

A pszichológiai és szociális folyamatok befolyásolják a 

teljesítményt. 

KÉPVISELŐ George Elton Mayo 

KORLÁTOZÁSOK 
A kutatások megcáfolták azt az egyszerű feltételezést, hogy 

a boldog alkalmazottak produktívabbak. 
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George Elton Mayo 

A kísérletek legfőbb megállapításai: 

1. A termelékenység függ a szellemi, érzelmi és 

morális faktoroktól 

2. Az egyén az elvárásainak megfelelő csoport 

tagja kíván lenni, érzékeny a 

csoportösztönzőkre 

3. A társadalmi szervezettség színvonala 

alacsonyabb, mint az anyagi-technikai 

 

Hawthorne-i kísérletek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs
https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs
https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs
https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs
https://www.youtube.com/watch?v=W7RHjwmVGhs


23 

Menedzsmentirányzatok 4. 

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI IRÁNYZAT  
LEGFONTOSABB ELVEK, 

MÓDSZEREK 

Az emberi magatartás komplexitására helyezi a hangsúlyt. 

Interdiszciplináris alapokra épít. 

ÚJDONSÁGOK, 

EREDMÉNYEK 

Betekintést nyújt a motiváció, a csoportdinamika, és más 

interperszonális folyamatok szervezeti megvalósulásába. 

Ráirányítja a vezetők figyelmét ezekre a kritikus folyamatokra. 

Vitatták a nézetet, hogy a munkavállalók eszközök, azt a 

meggyőződést vallották, hogy a dolgozók értékes erőforrások. 

Maslow-féle szükségleti hierarchia modell, McGregor X-Y 

elmélete. 

KÉPVISELŐK 
Douglas McGregor, Abraham Maslow, Kurt Lewin, Chester 

Barnard, Herbert Simon  

KORLÁTOZÁSOK 

Az egyéni viselkedés komplexitása miatt nehéz megjósolni 

pontosan az alkalmazottak viselkedését. 

A vezetők egy része nem fogadja el nézeteiket. 

A kutatási eredményeket gyakran nem közlik a gyakorló 

vezetők számára érthető formában. 
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Menedzsmentirányzatok 5. 
MENEDZSMENTTUDOMÁNYI MEGKÖZELÍTÉS  

LEGFONTOSABB ELVEK, 

MÓDSZEREK 

A menedzseri döntések támogatása kvantitatív elemzésekkel, 

számítógépes módszerekkel, matematikai modellekkel. 

ÚJDONSÁGOK, 

EREDMÉNYEK 

A döntés-előkészítés segítése kifinomult kvantitatív technikákkal. 

Összetett modellek építése a komplex vállalati folyamatok és 

szituációk leírására. 

Elsősorban a tervezés és irányítás funkciókat támogatja. 

Adott feltételek mellett a legjobb alternatíva meghatározása. 

KÉPVISELŐK II. világháborús katonák, DuPont és General Electric mérnökei 

KORLÁTOZÁSOK 

A modellek nem veszik figyelembe a kvalitatív tényezőket. 

Az ilyen jellegű ismeretekkel nem rendelkező vezetők nem bíznak 

a modellekben, vagy nem értik az eredményeket. A matematikai 

kifinomultság más vezetői készségek rovására mehet. 

A modellek bizonyos egyszerűsítő feltételek (amelyek esetenként 

akár irreálisak vagy megalapozatlanak) közepette állják meg a 

helyüket, az általános alkalmazhatóság korlátozott. 

Ezek a módszerek nem tudják megbízhatóan megmagyarázni, vagy 

megjósolni az emberek viselkedését a szervezetekben. 
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Menedzsmentirányzatok 6. 

RENDSZERELMÉLETI IRÁNYZAT  

LEGFONTOSABB ELVEK, 

MÓDSZEREK 

A szervezetre, mint egy felügyelt rendszerre tekintenek, 

amely több alrendszerből áll, ezek meghatározott módon 

kapcsolódnak egymáshoz. 

A szinergia miatt az egész több, mint a részek összege. 

Szervezeti céloknak az eredményességet és 

hatékonyságot kell szolgálniuk. 

ÚJDONSÁGOK, 

EREDMÉNYEK 

A szervezet és a környezet közötti kapcsolat 

fontosságának felismerése. 

Modellezhetőek a kölcsönhatások és egy input 

változására adott output válaszok. 

KORLÁTOZÁSOK 
A menedzseri funkciók kapcsán nem ad pontos 

útmutatást. 
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Menedzsmentirányzatok 7. 

SZITUÁCIÓELMÉLETI IRÁNYZAT  

LEGFONTOSABB ELVEK, 

MÓDSZEREK 

A szituációs tényezők befolyásolják a stratégiát, a 

struktúrát, a folyamatokat és a vezetést is. 

A környezet turbulens és komplex, a célok elérése 

különböző állapotokban más-más lehetőség kínálkozik, 

nincs egyetlen „legjobb” megoldás. 

ÚJDONSÁGOK, 

EREDMÉNYEK 

A legfőbb szituációs tényezők azonosítása, a 

rugalmasság és a hatékonyság együttes követelménye. 

KORLÁTOZÁSOK 

Nem minden fontos szituációs tényező került 

azonosításra, ezért kockázatos, mert olyan tényező is 

befolyást gyakorolhat, amire nem számítottunk. 

Ez az irányzat nem alkalmazható minden menedzseri 

probléma esetén. 



27 

Döntéselméleti alapok 
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Alapfogalmak 

Döntési 

helyzet 

Döntési 

modell 

Döntés-

hozatal 

Döntés 

Döntési 
alap-

modell 
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Döntési alapmodell elemei  

• Döntéshozó 

• Cselekvési változat (si) 

• Tényállapotok (tj) 

• Következmény (oij) 

• Tényállapot  

valószínűsége P(ti) 

• Döntési kritérium 
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Döntési mátrix 

  
t1 t2 … … tm 

s1 o11 o12 … … o1m 

s2 o21 o22 … … o2m 

: : :     : 

: : :     : 

sn on1 on2 … … onm 
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Esettanulmány Milyen döntést hozna, ha:  

• …nem áll rendelkezésre több 

információ a várható keresletről? 

• …korábbi időszak statisztikája 

szerint a hasonló termékeknél 

30% a 3 hónapos megnövekedett 

kereslet, és 70% a 6 hónapos 

megnövekedett kereslet 

valószínűsége? 

• …tökéletes  

információval  

rendelkezik? 

Robotjáték piacra 

vezetése –  

Munkaerő-felvétel 

vagy -kölcsönzés? 
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Döntési folyamat jellemzői 

• Döntési folyamat logikája: A tényállapotok 

bekövetkezésének valószínűsége 

– Korábbi tapasztalatra alapuló szubjektív becslés 

– Új információk szerzése 

– Az „a priori” és az új információk ötvözése (Bayes-féle logika) 

 

• Döntési osztályok és kritériumok: 

– Bizonytalan döntések osztálya 

– Kockázatos döntési osztály 

– Döntés bizonyosság esetén 
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Bizonytalan döntések osztálya 

Azok a döntési problémák, amelyek 

esetében nem ismerjük a tényállapotok (illetve 

következmények) valószínűségeit – tehát 

a P(tj)-k nem ismertek. 

 

Kritériumok:  

• Wald-kritérium (minimax/maximin), Savage-kritérium 

(minimális regret), Hurwicz-kritérium (optimizmus 

együtthatóval súlyozott), Laplace-kritérium 

 
A választás a döntéshozó pszichológiai 

beállítódásától függ 
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Kockázatos döntések osztálya 

Azok a döntések, amelyek esetében a 

tényállapotok (vagy következmények) 

valószínűségei ismertek  

– azaz a P(tj)-k ismertek. 

 

 

Kritériumok:  

• Bayes-féle kritérium (optimális várható érték kritériuma) 

 

A legtöbb valós probléma ebbe a 

kategóriába esik 



35 

Döntés bizonyosság esetén 

Azok a döntési problémák, amelyeknél biztosan 

tudjuk, hogy egy cselekvési változat esetében 

melyik következmény lesz az eredmény. 

 

 

• biztosan tudjuk, hogy melyik tényállapot következik be,  

• a cselekvési változathoz tartozó egyetlen következmény 

bekövetkezését tekintjük biztosnak. 

 

Döntés egy max., ill. két min. 

kritérium alapján 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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Szervezeti struktúrák és kultúrák 

MENEDZSMENT ÉS 

VÁLLALKOZÁS-

GAZDASÁGTAN 
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Miért kell a struktúra? 
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Strukturális tényezők 

• Munkamegosztás               
(ki mit csinál) 

 

• Hatáskörmegosztás         
(ki kit utasíthat) 

 

• Koordinációs eszközök      
(ki kivel, hogyan működik 
együtt) 

 

• Másodlagos strukturális 
tényezők 

funkció, termék, vevő 

egydimenziós - többdimenziós 

hatáskör, felelősség, döntési jogkör 

egyvonalas - többvonalas 

technokratikus,  

strukturális,  

személyorientált 

centralizáltság,  

hierarchia nagysága 
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Tipikus szervezeti formák 

Statikus formák 
• lineáris 

• törzsegységi 

• funkcionális 

• divizionális (részben) 

Rugalmas formák 
• mátrix 

• divizionális (részben) 

• projekt 

• hálózatos 

• virtuális 
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Lineáris szervezet 

Törzsegység feladatai: 
 

• Döntés-előkészítés 

• Információszerzés 

• Szakmai leterheltség csökkentése 

• Utasítási jogkör NINCS 
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Funkcionális szervezet 
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Divizionális szervezet 
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Mátrix szervezet 
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Modern szervezeti formák 

Határok nélküli 

szervezetek, 

virtuális szervezetek 

Hibrid 

szervezetek 

Vállalatcsoport, 

konszern, 

holding 
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Esettanulmány 

• Jelenleg milyen típusú formális 

struktúrával rendelkezik a szállodalánc? 

• Milyen elv(ek) szerint történik a 

munkamegosztás? 

• A szállodalánc a 

munkamegosztást/hatáskörmegosztást 

tekintve … típusú 

• Milyen koordinációs eszközökkel segítik 

elő az együttműködést a 

szállodaláncban?  

• Milyen szervezeti forma lenne a 

kívánatos? 

A családi szálloda 
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Mi is az a kultúra? 

Egy filozófia, 

normarendszer, amely 

alátámasztja a szervezet 

politikáját, a szervezeten 

belüli szabályokat, a 

munkahelyi klímát, sőt 

még a fizikai elrendezésre 

is hatással bír.  

A kultúra a szervezet 

„puha” tényezője.  

Ahogyan mi itt a dolgokat tesszük! 

Magatartás, 

értékek, 

normák, 

hiedelmek 
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Miért és kinek lehet kultúrája? 
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A teljesítménykultúra hatása 
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A kultúra alakítói és megjelenése 

Látható kultúraelemek: 

• ceremóniák, szertartások  

• történetek, legendák, mítoszok 

• nyelvezet, szakzsargon 

• szimbólumok, öltözködés,  külső 
megjelenés 

 

Látható 

elemek 

Láthatatlan 

elemek 
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Kultúratipológiák 

Szervezeti kultúra 

 
Deal-Kennedy-féle 

tipológia 

 

Schein-féle 

szakmakultúrák 

Nemzeti kultúra 

 

 
Hofstede-féle tipológia 
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Deal-Kennedy-féle tipológia 

Milyen szervezetben 

dolgoznék szívesen? 
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Schein-féle szakmakultúrák 

• Operators – a végrehajtók  
az alaptevékenységet végzők kultúrája, 

tompítják a változtatásra való törekvéseket 

• Engineers – a technokraták  
rendszerek, szabályok kialakítóinak kultúrája, 

individualisták 

• Executives – a vezérek  
az érintettek érdekeit képviselők kultúrája, 

pénzügyi szempontok 
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Nemzeti kultúra jelentősége 
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Hofstede kultúratipológiája 

• Hatalmi távolság (Power Distance, PDI) 

• Bizonytalanság kerülése (Uncertainty Avoidance, UCI) 

• Individualizmus – kollektivizmus (Individualism versus 
Collectivism, IND) 

• Férfias vagy nőies értékek dominanciája (Masculinity versus 
Femininity, MAS) 

• Pragmatizmus (Pragmatic versus Normative, PRA) 

• + Engedékenység – korlátozás (Indulgence versus Restraint, IVR) 

 

70 ország 

4+1+1 dimenzió 
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Kicsi vagy nagy?  

Miért fontos ez? 
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Alacsony - magas hatalmi távolság 

ALACSONY HATALMI TÁVOLSÁG MAGAS HATALMI TÁVOLSÁG 

Alacsonyabb a függőségi szükséglet Magas függőségi szükséglet 

Nagyobb döntési szabadság A döntéseket a vezetők hagyják jóvá 

A privilégiumok és 

státuszszimbólumok nem annyira 

fontosak 

A privilégiumok és 

státuszszimbólumok fontosak 

Az országban több modern 

technológiát alkalmaznak 
A centralizált irányítás népszerű 

Nagy a társadalmi mobilitás 
A hatalom képviselőinek előjogaik 

vannak 

A főnököktől elvárt, hogy elérhetők 

legyenek 
A főnökök általában elérhetetlenek 

Nagy a középosztály Kicsi a középosztály 
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Individualizmus – kollektivizmus 

INDIVIDUALIZMUS KOLLEKTIVIZMUS 

Az identitás alapja az egyén Az identitás alapja a csoport 

Az egyén saját magával és közvetlen 

családjával törődik 

A csoport törődik az egyénnel annak 

lojalitásáért cserébe 

Az „ÉN” áll a központban A „MI” áll a központban 

A feladat fontosabb a kapcsolatoknál A kapcsolatok fontosabbak a feladatoknál 

Saját vélemény hangsúlyozása Csoport által befolyásolt vélemény 

Megfelelés a saját elvárásoknak Megfelelés a csoport elvárásainak 

A szabályok mindenkire érvényesek A szabályok alól van kivétel 

A döntéseket helyben hozzák Először konzultálni kell a csoporttal 

Az emberek felelősek önmagukért, az 

egyéni teljesítmény számít 

Az emberek csoportban dolgoznak és 

megosztják a felelősséget 

Büntetés: az önbecsülés elvesztése Büntetés: a csoportból való kiközösítés 
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Maszkulinitás – femininitás 
MASZKULIN (FÉRFIAS) FEMININ (NŐIES) 

Fontosabb értékek: teljesítmény, siker 
Fontosabb értékek: törődés másokkal, 

életminőség 

A szerénység nem erény A szerénység elvárt 

Nagy a siker utáni vágy Nem túl erős a siker utáni vágy 

Az erő tekintélye Szimpátia a gyenge iránt 

Kevésbé fontos a munkahelyi légkör Fontos a munkahelyi légkör 

Erősen elhatárolt társadalmi szerepek Elfogadott a sírás mindkét nem részéről 

Konfliktus esetén győzzön a jobb 
A konfliktusok megoldása kompromisszum 

útján 

A munka mindennél fontosabb, előfordul, 

hogy helyettesíti a magánéletet 

A munka nem foglal el központi helyet az 

egyén életében, csupán a kellemes és jó 

magánélet megteremtésének eszköze 

Kevés nő van vezető beosztásban Több nő van vezető beosztásban 

Fontos az előmenetel és az ambíció Nincs erős érdeklődés az előmenetel iránt 
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Alacsony – magas bizonytalanságkerülés 

ALACSONY BIZONYTALANSÁGKERÜLÉSI MUTATÓ MAGAS BIZONYTALANSÁGKERÜLÉSI MUTATÓ 

A bizonytalanság az élet természetes 

velejárója 

A bizonytalanság az élet nem természetes 

velejárója, ezért veszélyt jelent 

Könnyedség, alacsony stressz, jó környezet Szorongás, magas stressz 

Az agressziót és az érzelmeket nem 

mutatják ki 

Az agresszió és az érzelmek kimutatása 

elfogadott 

Kevés és rugalmas szabály 
Merev szabályok, érzelmi szükséglet a 

szabályok iránt 

Ami különböző, az érdekes; tolerancia Ami különböző, az veszélyes 

A tanárok és a diákok kedvelik a tanulás 

vitatkozáson alapuló formáját 

Az elfoglaltság belső érzelmi szükséglet, a 

kemény munka szintén 

Nagyobb kockázatvállalási készség Biztonságkeresés, a kudarc elkerülése 

Az innováció gyorsabb elfogadása Ellenállás az innovációnak 

A kemény munka nem feltétlen érdem Belső késztetés a kemény munkára 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 



62 

Motiváció 

MENEDZSMENT ÉS 

VÁLLALKOZÁS-

GAZDASÁGTAN 



Hogy is van ez? 

A munka kényszer vagy élvezet? 
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Mire akar hatni az edző?  

És hogyan motivál? 

A világ leglelkesítőbb beszéde 

https://www.youtube.com/watch?v=1tjwM7cSmRg
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Motiváció fogalma 

belső késztetések megszervezése 

az a vezetői magatartás, amellyel 

a vezető a beosztottjait a 

szervezeti célok elérésére készteti  
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Motiváció és teljesítmény 

Teljesítmény = 
𝒇 (képesség × motiváció) 
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Motivációs elméletek 

Tartalomelméleti 
modellek 

 
 

A motivált  
magatartás  

tartalmi elemei,  

faktorok 

 
 

 

Maslow, Herzberg, McClelland 

Folyamatelméleti 
modellek 

 
A motivált  
magatartás  

kialakulásának  

folyamata 

 

 

 

Vroom, Adams, Skinner 
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Maslow hierarchiamodellje 
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Hierarchia-törvény 

A hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő 

szükséglet csak akkor hat a viselkedésre, ha az 

alapvetőbbek, az alacsonyabb szintűek ki vannak elégítve.  

Maslow-i motivációs alapelv: 

Mindig a következő, még kielégítetlen szükséglet motivál! 

De valóban így jelentkeznek a 

szükségleteink? 
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Teszt 

Higiénés vagy 

motivátor 

tényezők? 
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Herzberg kéttényezős elmélete 

Munka 

feltételei, 

körülményei 

Munka 

tartalmi 

elemei 
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Herzberg kéttényezős elmélete 
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Teszt 

Mi motivál a 

teljesítményre? 
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McClelland motivációs elmélete  

Teljesítmény szükséglet (erős pozitív 

korreláció) 

Hatalom motívum (gyenge pozitív 

korreláció) 

Affiliációs szükséglet (nincs korreláció) 
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Vroom elváráselmélete 

P(E – T) × P(T – K) × V = motivációs erő 
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Következtetések az elváráselmélet 

alapján 

• Erőfeszítés és teljesítmény közötti 

kapcsolat felismerhetősége 

• Olyan körülmények, ahol az 

erőfeszítés valóban az elvárt 

teljesítményre vezet (reális célok, 

erőforrások az eredményességért) 

• Ösztönző rendszer stabil és 

kiszámítható volta 

• A munkatársak számára értékes 

jutalmakra építés 
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A késztetés alapja a másokkal való összehasonlításból 

fakadó feszültség. 

 

 

 

A méltánytalanság érzete reakciókat vált ki. 

 

Adams-féle méltányosságelmélet 

𝑂𝑃

𝐼𝑃
=

𝑂𝑅

𝐼𝑅
  

𝑂𝑃

𝐼𝑃
<

𝑂𝑅

𝐼𝑅
  

𝑂𝑃

𝐼𝑃
>

𝑂𝑅

𝐼𝑅
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Skinner-féle megerősítéselmélet 
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Megerősítés 

ütemezés és gyakoriság szerint 

 Meghatározott intervallumú 

megerősítés (fixed-interval schedule)  

 Változó intervallumú megerősítés  

(variable-interval schedule)  

 Meghatározott arányú megerősítés  

(fixed-ratio schedule)  

 Változó arányú megerősítés  

(variable-ratio schedule) 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 



81 

Vezetési stílus 

MENEDZSMENT ÉS 

VÁLLALKOZÁS-

GAZDASÁGTAN 
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A nap kérdései 

Mi a vezetés? 

Milyen a sikeres vezető? 
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Menedzser vagy vezető? 

Hajlandóság a 

kockáztatásra 

Jelen valósággal való 

elégedetlenség 

Lehetőséglátás és 

nem korlátérzékelés 
Ego elsüllyesztése a 

legjobb eléréséért 

Szenvedély újat 

alkotni másokkal 

„Nagyotálmodás” 

felébresztése 

Tömegből kitűnés 
Ösztönzés a 

hozzáadott érték 

meglátására 

Felelősségvállalás és 

nem kifogáskeresés 

Nyitott elme és szív 

Sok ember erejének 

egységesítése 

Törődés képessége, mely 

energiát szabadít fel 
MENEDZSER? 
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Megközelítések 

Tulajdonságelméleti 

megközelítés 

Magatartáselméleti 

megközelítés 

Kontingenciaelméleti 

megközelítés 



TULAJDONSÁGELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉS 

Stogdill és mások 
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Milyen tulajdonságokkal bír egy jó 

vezető? 

Vezető 

Követők 

Magasság, súly 

Intelligencia 

Extraverzió 

Tárgyalóképesség 

Más tulajdonságok 

Vezetés 
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Tulajdonságelméletek 

Stogdill 

(1948) 

 

intelligencia 

óvatosság 

éleslátás 

felelősség 

kezdeménye

ző-készség 

állhatatosság 

önbizalom  

társas hajlam 

 

 

Stogdill (1974) 

 

célelérés 

állhatatosság 

éleslátás 

kezdeményező-

készség 

önbizalom 

felelősség-

vállalás 

együttműködés 

tolerancia 

befolyásolás 

társas hajlam 

Kirkpatrick 

és Locke 

(1991) 

 

hajtóerő 

motiváció 

integritás 

bizalom 

kognitív 

képesség 

szaktudás 

 

 

 

Zaccaro, Kemp és 

Bader (2004) 

 
kognitív képességek 

extraverzió 

lelkiismeretesség 

érzelmi stabilitás 

nyitottság 

kellemes jellem 

motiváció 

társas intelligencia 

önvizsgálat 

érzelmi intelligencia 

 

 

És ez akkor elég? 



MAGATARTÁSELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉS 

Lewin-Lipitt-White elmélete  

Blake-Mouton modellje 
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Teszt 

Feladat- vagy 

emberközpontúság? 
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Lewin-Lipitt-White skála 

Autokratikus 

Demokratikus 

Laissez-faire passé 
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Blake-Mouton-féle Vezetői Rács 
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Magatartásformák 

Ellenőrző, követelődző, keménykezű, 

ellentmondást nem tűrő 

Szeretetre méltó, segítőkész, megnyugtató, 

vitákat kerülő 

Közömbös, diplomatikus, rezignált, fásult 

Középutat kereső, tompító, meggyőződéseit 

háttérbe szorító 

Határozott, nyílt, priorizáló, megvalósító, 

munkáját élvező 

Melyik-melyik? És 

melyik az 

elfogadható? 

Klub-stílusú vezetés 

Beavatkozást kerülő 

vezetés 

Tekintélyelvű vezetés 

Team vezetés 

Szervezeti ember 



KONTINGENCIAELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉS 

Fiedler modellje 

Hersey-Blanchard modellje 

Vroom-Yetton-féle döntési fa 
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Fiedler modellje 
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„Attól függ…” 
Mikor melyik stílus 

alkalmas? 
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Esettanulmány • Várhatóan mit tesz a vezető? 

• Az LPC pontszámok alapján 

mik az alapvető szükségletei? 

• Hogyan befolyásolja ez a 

képességeit? 

• Hogyan tudna változtatni a 

helyzeten a vezető? 

A Hallgatói 

Képviselet feletti 

kontroll hiánya 
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Hersey-Blanchard modellje 
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Érettség mint szituációs tényező 

• Új neki a feladat ill. a cél 

(tapasztalatlan) 

• Tanulni akar, elfogadja 

az irányítást 

• Lelkes, izgatott, 

derűlátó 

• Nem tudja, mit nem 

tud, úgyhogy 

helytelenül cselekedhet 

• Az önbizalom a 

reményeken és a 

meglévő készségeken 

alapul és nem a 

valóságon 

• Van némi tudása és 

készsége 

• Frusztrált, lehet, 

hogy kész feladni 

• Elbátortalanodott, 

túlfeszített, zavart 

• Fejlődik/tanul: 

szüksége van a 

megerősítésre, hogy 

a hibázás a tanulás 

része 

• Megbízhatatlan, 

következetlen 

• Általában önálló, de 

igényli ötleteinek 

egyeztetését másokkal 

• Néha tétova, 

bizonytalan, óvatos 

• Nem mindig magabiztos, 

önkritikus, segítségre 

van szüksége készségei 

tárgyilagos 

megítéléséhez 

• Lehet, hogy unja a 

feladatot 

• Megvalósítható ötletei 

vannak 

• Mások elismerik 

szakértőként 

• Következetesen 

hozzáértő, 

megalapozottan 

magas az 

önértékelése 

• Bízik a saját 

képességeiben, 

hogy függetlenül 

dolgozzon 

• Magabiztos 

• Ötletes és ötleteket 

adó 
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Teszt 

Milyen vezetési 

stílusunk van? 
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Vroom-Yetton-Jago döntési fa 
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Kérdések a döntés során 

1. Mennyire fontos a döntés szakmai minősége? 

2. Mennyire fontos a beosztottak elkötelezettsége a döntés iránt? 

3. Rendelkezésre áll minden szükséges információ a megfelelő 
döntés meghozatalához? 

4. Jól strukturált a probléma? 

5. A beosztottak elkötelezettek lesznek a döntés iránt akkor is, ha 
egyedül hozza meg azt? 

6. A beosztottak magukénak vallják a szervezet kitűzött céljait 
ennek a problémának a megoldása kapcsán is? 

7. Valószínű-e konfliktus a beosztottak között a preferált 
megoldások kapcsán? 

8. A beosztottak rendelkeznek a szükséges információkkal ahhoz, 
hogy megfelelő döntést hozzanak? 
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Vroom-Yetton-Jago stílusok 

Önálló Bevonó 
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A vezetési stílus befolyásoló 

tényezői 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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Csoport, teammunka 

MENEDZSMENT ÉS 

VÁLLALKOZÁS-

GAZDASÁGTAN 
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Mikor nem megy egyedül? 

Egyetemen? Magánéletben? Munkában? 



107 

Miért csatlakozunk egy csoporthoz? 
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Csoport fogalmak 

két vagy több, csoportot alkotó egyén 

között kommunikáció és interakció 

figyelhető meg 

közös felfogás, vélemény, értékrend, 

gondolkodási rendszer, melyek vonzódást 

idéznek elő a csoport tagjai között 

Csoporton belül elfogadott szabályok, 

informális követelmények, melyek 

befolyásolják, alakítják a tagok 

véleményét, viselkedését 

Csoport 

Kohéziós 

erő 

Csoport- 

normák 
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Csoporttípusok 

Formális 
 A szervezet 

munkamegosztása 

alapján jön létre 

 A csoport állandó és 

zárt 

 Tagsága meghatározott 

 Deklarált működési 

elvek 

Informális 
 Egyéni szükségletek, 

vonzalmak, érdeklődés  

 Változó és nyitott 

 Spontán módon alakul 

 Közös elvek, érdekek 

alapján állandó 

kommunikációban alakul 

a működés 
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A jó és a rossz teammunka 

JÓ CSOPORTMUNKA ROSSZ CSOPORTMUNKA 

Nyitottság Frusztráció 

Egészséges verseny Panaszkodás 

Jó személyi kapcsolatok Retorzió 

Társas viselkedés Csüggedtség 

Nyitott vezetői stílus Zárkózottság  
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Feladatmegosztás a csoportban 
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Csoportszerepek 

• palánta 

• erőforrás-kereső,  

• koordinátor,  

• formáló,  

• figyelő-értékelő,  

• teammunkás,  

• implementáló,  

• komplettáló-finiselő,  

• specialista. 
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Teszt 

Milyen szerepet töltünk be a 

csoporttevékenységeink során? 
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Csoportok fejlődése 

 Alakulás 

 Ütközés 

 Normázás 

 Teljesítés 

 Szétválás Új 

feladat 
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A csoportfejlődési szakaszok jellemzői 
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Csoportalkotó módszerek 

• Philips 66 módszer;  

• Rohrbach-féle 635 módszer;   

• névleges csoport módszere (NCM);  

• speciális csoportmódszer (SCM, 

special group technique, SGT);  

• kollektív jegyzetfüzet (collective 

notebook, CNB);  

• Delphi módszer 

• Brainstorming 
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Szabályok a brainstormingban 

• Tilos a kritika, mert a kritizálás 

rendkívüli módon akadályozza a 

kreatív gondolkodást! 

• Szabadjára kell engedni a 

képzeletet, mivel néha a legvadabb 

ötletek járulnak hozzá az innovatív 

megoldások felszínre hozásához!  

• Törekedni kell a mennyiségre, mert 

az minőséget szül! 

• Keresni kell a már elhangzott ötletek 

kombinálásának, 

továbbfejlesztésének lehetőségét!  
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A „végső próbatétel” 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


