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Bevezetés 

 
A szaktanácsadással kapcsolatos tanulmányaik során már 
megismerkedhettek a szaktanácsadó feladatköreivel és a velük szemben 
támasztott követelményekkel. Ezekből kiderül, hogy a szaktanácsadó 
nemcsak egyszerűen valamelyik szakterület ismerője, hanem egyben 
menedzser is. 
Mint minden ambiciózus embernek, először is saját magát kell 
menedzselnie. Tudnia kell, hová akar eljutni, milyen eszközöket használhat 
fel céljai eléréséhez, kikre támaszkodhat és nem utolsó sorban milyen képet 
alakítson ki magáról. 
Az elhivatott tanácsadó azonban nemcsak saját magát menedzseli, hanem az 
ügyfeleit is. Támogatja őket céljaik elérésében, rámutat a felhasználható 
eszközökre és az egyénre adaptálható tanácsokkal látja el őket.  
Igen gyakran a tanácsadó szakmai céljainak megvalósítása érdekében 
széleskörű programokat (projekteket) indít. A programok sikere, illetve 
sikertelensége sok embert érinthet, ezért nem mindegy, hogy ezeket milyen 
sikerrel menedzselik. 
Látható tehát, hogy az összefoglaló néven „menedzsmentként” használt 
kifejezés a szaktanácsadó esetében milyen sok területre terjed ki. 
Jegyzetünk az előzőekben vázolt területek menedzselési kérdéseivel 
foglalkozik. 
 
 
Gödöllő, 1996. október 
 

Dr. Kozári József 
egyetemi docens, tanszékvezető 
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1. A szaktanácsadói menedzsment alapjai 

 

1.1 A menedzsment meghatározása 

 
A menedzsment fogalmát már annyi féleképpen definiálták, ahány ilyen 
témával kapcsolatos könyv megjelent a boltokban. Az angol nyelvben sem 
egyértelmű a használata, mert alkalmazhatják a menedzser (vezető) 
tevékenységére, illetve a vezetői testületre egyaránt. Részben szinonimaként 
használatosak még a leadership, administration, direction, control szavak. 
A legegyszerűbb megfogalmazás szerint a menedzsment nem más, mint 
pontosan tudni mit kell tenni, és azután megtalálni annak a módját, hogyan 
lehet mindezt a legjobban és legolcsóbban végrehajtani. Mint a 
későbbiekben látni fogjuk, a menedzsment ennél a megfogalmazásnál sokkal 
bonyolultabb, összetettebb fogalom.  
 
Célszerűnek tűnik, ha a menedzsment folyamatát egy logikai sorrendet 
követve tárjuk fel. Ebben segítséget nyújt a rendszerszemléletű 
megközelítés. A rendszerelmélet szerint a szervezetek környezetükből négy 
forrást (inputot) használnak fel; ezek az emberi, pénzügyi, fizikai és 
információs források. Az emberi tényezők magukba foglalják a dolgozókat, 
azok szakértelmét stb., a pénzügyi források pedig azt a tőkét, amelyet a 
szervezet a folyó ügyeihez és a hosszú távú működtetéshez felhasznál. A 
fizikai forrásokhoz a nyersanyagok, a termelési- és irodai eszközök, 
valamint egyéb berendezések sorolhatók. Az információs források közé 
pedig azok a felhasználható adatok tartoznak, amelyek a döntéshozatalhoz 
nélkülözhetetlenek. Az 1. táblázat néhány szervezet által igénybevett 
fontosabb forrásokat sorolja fel. 
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1. táblázat  
Néhány szervezet által igénybevett fontosabb források 

 
Szervezet Emberi erőforrások Pénzügyi erőforrások Fizikai (természeti) 

erőforrások 
Információs források 

 
Egyetem 

Tanszékek és kiszolgáló 
hivatalok dolgozói 

Hallgatói hozzájárulás, 
állami költségvetés, elnyert 
pályázatok 

Egyetemi infrastruktúra Kutatási eredmények, 
tanulmányút, konferenciák 

 
Városi önkormányzat 

Önkormányzati, rendőrségi 
és egészségügyi 
alkalmazottak 

Helyi adóbevétel, állami 
költségvetés 

Épületek. Infrastruktúra Gazdasági előrejelzések, 
kormányhatározatok, 
bűnügyi statisztikák 

 
Áruház 

Eladói és gazdasági 
személyzet 

Nyereség, tőkeemelés Épület, berendezés A nagykereskedelem 
árlistái, versenytársak 
kiadványai 

 
Farm 

Gazda és családja, alkalmi 
munkavállalók 
 

Nyereség, hitel, állami 
támogatás 

Föld, állatállomány, gépek 
és eszközök, 

Szakiskolák, piac, többi 
gazda, szaktanácsadók, 
bank, jogszabályok  

 



7 

A források koordinálása négy alapfunkción keresztül végezhető el, 
úgymint; tervezés és döntés, szervezés, vezetés és ellenőrzés. A tervezés 
valami új kigondolását, illetve már meglévő újragondolását jelenti. Ezek 
után dönteni kell az új, vagy újszerű terv megvalósításáról. A szervezés 
legtöbb esetben valaminek a létrehozását, átalakítását, megszűntetését 
célozza meg. A vezetés nem más, mint az emberek befolyásolása abból a 
célból, hogy célravezető módon tevékenykedjenek. Az ellenőrzés a 
rendelkezésre álló források működtetésének folyamatos kontrollját jelenti.  
 
Ezek után már meghatározható a menedzsment fogalma. A menedzsment, 
egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs forrásainak 
tervezését és döntését, szervezését, vezetését és ellenőrzését magába foglaló 
folyamat, amelyet annak érdekében fejtenek ki, hogy a szervezet céljai 
hatékonyan valósuljanak meg. A hatékonyság alatt azt értjük, hogy a 
folyamatot szükségtelen veszteségek nélkül kell végrehajtani. A 
menedzsment folyamatának minden lépése hozzájárulhat a sikerhez, illetve 
gátolhatja annak elérését.  
 
A menedzsment irányulhat személyre (pl. szaktanácsadó, gazdálkodó), 
csoportra (pl. tejtermelést végző gazdák, tanfolyamot végző fiatal gazdák), 
vagy szervezetre (pl. egy magángazdaság, tejfeldolgozó üzem). 
Módszertanilag, bármely terület menedzseléséről legyen is szó, - a 
rendszerelmélet alapjait elfogadva - ugyan azokat az alapelveket lehet 
érvényesíteni. Eltérés csak az egyes lépések kihangsúlyozásából adódhat. 
 
A menedzsment meghatározása után a menedzser fogalmát már egyszerű 
definiálni. A források koordinálásával a menedzserek foglalkoznak. 
Feladatuk, hogy megvalósítsák a szervezet céljait. Menedzser tehát az a 
személy, aki a menedzsment folyamatának valamelyik területén 
tevékenykedik. Fontos megjegyezni, hogy a menedzsment lépései nem 
tisztán jelennek meg, ezeket a menedzser sok esetben szimultán végzi. 
 
A funkciók gyakorlása legtöbbször együtt jár bizonyos fokú hatalommal. Ez 
természetszerű, mivel ezt a hatalmat használják fel mások befolyásolására. 
A szervezeti struktúra alsó fokán is találhatunk olyanokat, akiknek ugyan 
vannak beosztottjaik, mégsem nevezzük őket menedzsereknek (pl. 
művezetők, brigádvezetők, konyhafőnökök stb.). Ők általában egyirányú, - 
sokszor hosszú ideig változatlan - folyamatot koordinálnak. A köznyelvben 
gyakran használatos a menedzselés kifejezés akkor is, ha a menedzsernek 
nincs beosztottja (pl. egy művész szerződtetését szervező üzletember). 
Ebben az esetben a kifejezés tágabb, köznyelvi jelentésű. 
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1.2 A menedzser alapvető feladatai 

 
Tervezés és döntéshozás: Tevékenységi pályák meghatározása 
 
A tervezés - legegyszerűbb formájában - egy adott szervezet céljainak meg-
határozását és a célok elérési módjainak kidolgozását jelenti. A döntéshozás 
a tervezési folyamatok része, egy tevékenységi pálya kiválasztását jelenti a 
lehetséges alternatívák közül. 
 
A tervezés szükségszerű első lépése olyan célok meghatározása, melyek 
egy várt vagy kívánatos jövőbeni állapotot hoznak létre. Az egy vagy több 
nagy fontosságú cél körén belül a menedzser kitűzhet több alcélt is. A cél 
ismeretében, - azaz tudva, hogy mit akarunk tenni, és hová akarunk eljutni 
egy adott idő után -, a menedzser kidolgozza a cél elérésének stratégiáját. 
Ezt a fejlesztési folyamatot stratégiai tervezésnek nevezzük. Ezek után e 
szakaszban nem marad más hátra, mint a tervek kivitelezése.  
 
Szervezés: A tevékenységek és források koordinációja 
 
A terv kivitelezése során biztosítani kell a végrehajtásához szükséges 
forrásokat és azok manipulálásához legcélravezetőbb tevékenységeket. A 
szervezés tulajdonképpen a források és a tevékenységek legjobb 
összehangolását jelenti. Ennek olyan alapvető elemei vannak, mint a 
függőségi kapcsolatok kialakítása, munkakörök meghatározása, 
munkaütemezések készítése, koordináció és konfliktuskezelés. 
 
Vezetés: Az alkalmazottak motiválása és menedzselése 
 
A teljes szervezési folyamat kialakításával a rendszer nem válik 
önfenntartóvá. A dolgoknak ezen a pontján a menedzsereknek azt kell 
tenniük, amit sokan a menedzsment folyamat legnehezebb részének 
tartanak; vezetniük kell. A vezetés a folyamatok és eljárások olyan sora, 
amelynek eredményeképpen a szervezet tagjai együtt dolgoznak a szervezet 
céljainak elérése érdekében. A vezetési funkció négy különböző 
tevékenységből áll. Az egyik az alkalmazottak motiválása arra, hogy 
erőfeszítéseket tegyenek. A második aspektus maga a vezetés. A vezetés 
arra koncentrál, amit a menedzser a szervezeti teljesítmény előmozdításáért 
tesz (nem pedig a menedzsment az alkalmazottak szükségleteivel és 
elvárásaival kapcsolatos tevékenysége). A vezetés harmadik része a 
csoportokkal és csoport folyamatokkal foglalkozik. Egy szervezeten belül a 
kezdeti csoportkialakítás a szervezés folyamatának része. Ezután azonban a 
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menedzsernek a csoportokkal, azok tagjaival már interperszonális viszonyt 
alakít ki. A vezetés negyedik komponense a kommunikáció.  
 
Ellenőrzés: A tevékenységek figyelemmel kísérése és értékelése 
 
A menedzsment folyamatának utolsó fázisa az ellenőrzés. Amint a szervezet 
kitűzött céljai felé halad, a menedzsmentnek figyelemmel kell kísérni 
előrejutását. Meg kell bizonyosodnia róla, hogy a szervezet úgy teljesít, 
hogy a kitűzött időre elérhesse kitűzött célját. A figyelemmel kísérés, a 
korrigálás ciklusa adja az ellenőrzés funkcióját. Az ellenőrzés segít a sikeres 
menedzseléshez szükséges célirányosság és hatékonyság biztosításában. 
 

1.3 A menedzselés szintjei 

 
A menedzserek eltérő vezetői szinten tevékenykedhetnek. Bár, valójában 
számos szint létezhet (szervezetektől függően), az általános álláspont az, 
hogy leggyakrabban három szint különböztethető meg: a csúcsszintű, a 
középszintű és az első vonalbeli menedzsment. 
 
A csúcsszintű menedzserek a tisztségviselők viszonylag kis csoportját 
alkotják. Ők azok, akik a szervezetet irányítják. Ebben a csoportban 
leggyakrabban olyan címek találhatóak, mint "elnök", "ügyvezető igazgató". 
A felsőszintű menedzsment határozza meg a szervezet céljait, az átfogó 
stratégiát és az üzletpolitikát. A felsőszintű menedzserek hivatalosan 
képviselik a szervezetet a külső környezet felé. Munkaidejük gyakran igen 
hosszú, és idejük nagy részét tárgyalással és telefonálással töltik. 
 
Valószínűleg a középszintű menedzserek alkotja a menedzserek legnagyobb 
csoportját. A gyakoribb címek ebben a csoportban olyanok, mint 
"üzemigazgató", "(fő)osztályvezető". A középszintű menedzserek elsődleges 
feladata a felsőszintű menedzsment által kidolgozott tervek megvalósítása. 
További feladatuk még a harmadik szint - az első vonalbeli menedzserek - 
tevékenységének felügyelete és koordinálása.  
 
Az első vonalbeli menedzserek a munkát végző alkalmazottak 
tevékenységét felügyelik. Címeik: "osztályvezető", "irodavezető" stb. A 
csúcs- és középszintű menedzserekkel ellentétben az első vonalbeli 
menedzserekre jellemző, hogy munkaidejük nagy részét az alárendeltjeik 
irányítására és felügyeletére fordítják. 
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Az 1. ábra az egyes vezetői szintekhez tartozó feladatkörök arányát mutatja 
be. 
 

Tervezés      Szervezés

Vezetés                           Ellenõrzés

Csúcsszintû-
menedzser

Középszintû
menedzser

Elsõ vonalbeli
menedzser

 
 

1. ábra. Az egyes vezetői szintekhez tartozó feladatkörök aránya 
 

1.4 A menedzsment területei 

 
Ahogyan már az  1.1 alfejezetben megfogalmaztuk, menedzser az a személy, 
aki a menedzsment folyamatának valamelyik területén tevékenykedik. A 
területek nagy száma sokféle menedzseri munkakör kialakulásához vezetett. 
Az egyes munkakörök nem feltétlenül kapcsolódnak az egyes menedzsment 
szintekhez, azok a legtöbb szinthez kötődhetnek. Bármely szervezetnél, 
mindhárom szinten lehetnek marketing, pénzügyi, termelési, személyügyi, 
általános és egyéb menedzserek. 
 
A marketing menedzserek azok, akiknek elsődleges feladataik a marketing 
funkcióhoz kapcsolódnak - eljuttatni mindent a vevők és ügyfelek kezébe, 
amit a szervezet előállított. A marketing funkció több specifikus 
tevékenységet foglal magába: így az árképzést, reklámot, terjesztést és a 
fogyasztó tanulmányozását. 
 
A pénzügyi menedzserek elsősorban a szervezet pénzügyi forrásaival 
foglalkoznak. Az őket érdeklő terület a könyvelés és ügyvitel.  
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A termelési (operatív) menedzserek elsősorban abban érdekeltek, hogy 
működtessék azokat a rendszereket, amelyek létrehozzák a szervezet 
termékeit és szolgáltatásait. Tipikus feladataik közé tartozik a 
termelésirányítás, minőségellenőrzés, és a munkaszervezés. 
 
Az emberi erőforrás menedzserek feladata az alkalmazottak felvétele, 
megtartása és elbocsátása. Részt vesznek az emberi erőforrás toborzásban 
és kiválasztásban, képzésben és fejlesztésben, kompenzációs és juttatási 
rendszerek kidolgozásában, teljesítményfelmérő rendszerek kialakításában, 
valamint a rossz teljesítményű és problémás alkalmazottak elbocsátásában. 
Nagyvállalatoknál, ezek a tevékenységek specializáltak, egy-egy osztály 
csak néhány feladattal foglalkozik. Kis cégeknél csak néhány ember látja el 
ezeket a funkciókat. 
 
Az általános menedzserek általában generalisták, a menedzsment funkciók 
mindegyikéhez értenek valamelyest, de egyik területnek sem specialistái. 
Legjobb példa talán a kórházak menedzseri munkakörei. 
 
Egyéb menedzserek. Sok szervezetnek vannak az előzőeken túl egyéb, 
specializált menedzserei. A propaganda menedzserek a nyilvánossággal és a 
médiákkal foglalkoznak, hogy védjék és erősítsék a szervezet imázsát. A 
kutatási és fejlesztési menedzserek a kutatók vagy mérnökök tevékenységét 
koordinálják. Az ilyen specializált menedzserek száma, jelentősége és 
szakterülete a szervezetek méretével arányosan változik. 
 

1.5 A menedzserek szerepei 

 
Bizonyos szerepeket elvárnak minden menedzsertől függetlenül attól, mi a 
szakterülete. A szerep fogalma ebben az értelemben hasonló a színészéhez 
egy színházi produkcióban. Megtesz bizonyos dolgokat, kielégít bizonyos 
szükségleteket e rendszerben és vannak bizonyos felelősségei.  
 
Henry Mintzberg megfigyelései szerint a menedzserek különféle szerepeket 
játszanak. Ezek három alapkategóriába sorolhatók: az interperszonális, az 
információs és a döntéshozási szerepkörökbe. Amint azt a 2. ábra bemutatja, 
három interperszonális, három információs és négy döntéshozási szerep 
különböztethető meg.  
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Formális hatalom Státusz

Menedzseri  szerepek

Interperszonális
szerepek:
*Formális képviselő
*Kapcsolattartó
*Vezető

Információs szerepek:
*Megfigyelő
*Elterjesztő
*Szóvivő

Döntési szerepek:
*Vállalkozó
*Problémakezelő
*Forráselosztó
*Tárgyaló

 
 

2. ábra. Menedzseri szerepek 
 
Interperszonális szerepek  
Háromféle interperszonális szerepet különböztethető meg a menedzseri 
munkában. Először is a menedzserektől gyakran elvárják, hogy formális 
képviselőként, "cégtáblaként" szerepeljenek. Ceremóniákon, fogadásokon 
kell részt venniük, ahol megjelenésüknek többnyire, csak protokolláris 
jelentősége van. A menedzserek tartják a kapcsolatot (sok esetben ez nem 
formális) a szervezeten kívül álló olyan személyekkel, akik valamilyen 
módon segítségükre lehetnek. Például jó munkakapcsolatot alakíthat ki egy 
fontos alapanyag szállító cég, menedzserével. Ha a menedzser képes a 
nélkülözhetetlen anyaghoz jutni hiány idején, azzal, hogy felhívja a 
"kapcsolatát", már sikeresen teljesítette a kapcsolattartó szerep egyik 
oldalát. Végül a menedzser, vezetőként felelős a beosztottak kiválasztásáért, 
képzéséért, anyagi ösztönzéséért. 
 
Információs szerepek.  
A folyamat, melynek során a menedzser eljátssza a "cégtábla", a vezető és 
kapcsolattartó szerepeit, olyan stratégiai helyzetbe hozza, melyben 
információt gyűjthet és terjeszthet. Az első információs szerep a megfigyelői 
feladathoz kapcsolódik. Ennek során a menedzser a hasznos információ 
aktív keresését végzi. Célja, hogy alaposan megértse a szervezetet és annak 
környezetét. A menedzser az információt nemcsak összegyűjti, hanem 
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terjeszti is, továbbítja azokat a szervezet tagjainak. A harmadik információs 
szerep a külső kommunikációra koncentrál. A szóvivői szerepe, az egységen 
vagy a szervezeten kívüli személyekkel való foglalkozást jelenti. Bár a 
"cégtábla" és szóvivői szerepek hasonlóak, van egy alapvető különbség a 
kettő között. Amikor a menedzser "cégtábla" minőségben van jelen valahol, 
jelenléte a szervezet szimbolizálja. A szóvivői szerepkörében azonban a 
menedzser hasznos információt hordoz és formális módon adja át azt mások 
felé. 
 
Döntéshozási szerepek  
Az információ, amit a menedzser az információs szerepek eljátszása során 
szerez, lényeges hatással van azokra a fontos döntésekre, melyeket hoz. 
Mintzberg négy döntéshozási szerepet különböztet meg. Először is a 
menedzser betölti a vállalkozó szerepét, miszerint folyamatosan keresi a 
szervezetben és annak környezetében a fejlesztési lehetőségeket. Következő 
lépésként kezdeményezhet egy változtatást, amit valamilyen probléma 
megjelenése kényszeríthet ki. Ebben a szerepkörben problémamegoldóként 
lép fel. A harmadik döntéshozói szerep a források szétosztásához kötődik. 
El kell döntenie, hogy a szervezeten belül ki kapja a források egyes részeit. 
Az utolsó döntéshozói szerep a tárgyalói szerepkör. Ebben a szerepben a 
menedzser a szervezetet képviselve, tárgyalásokon vesz részt. A tárgyalások 
szervezeten belüliek is lehetnek. Így például a menedzser közvetíthet két 
beosztott vitájában, vagy tárgyalhat egy bizonyos szintű támogatás 
odaítéléséről. 
 

1.6 A menedzseri munkakör betöltéséhez szükséges készségek és 

ismeretek 

 
Egy rendszer nyújtotta lehetőségek teljes kihasználása attól is függ, hogy a 
menedzser mennyire rátermett, és mennyire sajátította el a vezetés 
művészetét. A rátermettség nehezen definiálható fogalom. Számos példa 
igazolja, hogy iskolai felkészítés nélkül is eredményesen vezetheti valaki 
saját vállalatát, lehet sikeres menedzser. Ez azonban leginkább csak a kis 
méretű szervezetek esetében biztosított. Nagyobb méretű szervezetek 
vezetéséhez - azok bonyolultabb rendszere és kapcsolatai miatt - már 
többirányú ismeretre van szükség. A menedzserek a különféle készségekhez 
és ismeretekhez a tanulás és a tapasztalás útján juthatnak. A készségek 
halmaza és az ismeretek halmaza szorosan összefonódik egymással, nehéz 
őket szétválasztani. 
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A szakirodalom :  

n a szakmai készségek és ismeretek, 
n az interperszonális készségek és ismeretek,  
n a koncepciós készségek és ismeretek, 
n a diagnosztikai készségek és ismeretek valamint  
n az analitikai készségek és ismeretek megszerzését tartja fontosnak 

a menedzseri munkában. 
 
Szakmai készségek és ismeretek  
A szakmai készségek és ismeretek a specializált tevékenységek 
végrehajtásához szükséges készségeket és ismereteket foglalják magukba. A 
mérnökök, orvosok és könyvelők mind rendelkeznek a foglalkozásuk 
gyakorlásához szükséges szakmai készségekkel és ismeretekkel. Ezeket 
oktatási programok résztvevőiként egyetemeken vagy főiskolákon szerzik 
meg. 
 
A szakmai készségek és ismeretek megléte különösen fontosak az első 
vonalbeli menedzserek esetében, mivel ezek idejük legnagyobb részét 
beosztottaik betanításával töltik. Ha hatékony menedzserek akarnak lenni 
tudniuk kell, hogyan végezzék el a felügyeletük alá tartozó alkalmazottak a 
számukra kiadott feladatokat. 
 
Interperszonális készségek és ismeretek  
A menedzserek számottevő időt töltenek azzal, hogy emberekkel 
foglalkoznak mind a szervezeten kívül, mind belül. Szükségük van tehát 
interperszonális készségekre és ismeretekre azért, hogy kommunikálni 
tudjanak az egyénekkel és a csoportokkal, képes legyen megérteni és 
motiválni azokat. Az előzőekben ismertetett kapcsolattartó, megfigyelő, 
elterjesztő, szóvivő és tárgyaló szerepek jelentősen kötődnek a 
kommunikációhoz. A mások megértésére való képesség különösen 
szükséges azok számára, akiknek zavarokat kell kezelniük, forrásokat kell 
szétoszlatniuk és tárgyalniuk kell. Érdekes megjegyezni azonban, hogy nem 
minden sikeres menedzser rendelkezik jó interperszonális készségekkel. 
Minden más feltétel egyezése esetén azonban valószínűleg az lesz 
sikeresebb menedzser, aki jó interperszonális képességekkel és ismeretekkel 
rendelkezik.  
 
Koncepciós készségek és ismeretek 
Az idegen szavak szótára szerint a koncepció előrelátást, tervet, ötletet 
jelent. A koncepciós készségek birtokában a menedzserek képesek az 
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absztrakt gondolkodásra, megértik a különböző ok-okozati összefüggéseket 
a szervezeten belül, felfogják hogy a szervezet egyes részei hogyan illenek 
egymáshoz. A koncepciós készség képesség teszi a menedzsert arra, hogy 
megértse; a cél nem egyszerűen csak minimalizálni a költségeket vagy 
maximalizálni a profitot, a kettő együttes értelmezése hozza meg a várt 
eredményt. 
 
Diagnosztikai készségek és ismeretek 
A sikeres menedzserek diagnosztikai készségekkel is rendelkeznek. Egy 
orvos úgy diagnosztizálja a betegségét, hogy egy sor tünetet analizál és 
meghatározza azok kialakulásának valószínű okait. Hasonlóképpen egy 
menedzser is diagnosztizálhatja a problémát a szervezet reakcióinak 
tanulmányozása útján. Fontos megjegyezni, hogy a helyes diagnózishoz a 
diagnosztikai módszerek ismerete nélkülözhetetlen. 
 
Analitikai készségek és ismeretek 
Bizonyos értelemben az analitikai készségek hasonlóak a koncepciós 
készségekhez, illetve kiegészítik a diagnosztikai készségeket. Analitikai 
készségek alatt a menedzsernek azt a képességét értjük, hogy egy adott 
szituációban felismeri a kulcs változókat, látja kölcsönkapcsolataikat és 
eldönti, melyekre kell a legtöbb figyelmet fordítania. A diagnosztikai 
készségek tehát képessé teszik a menedzsert arra, hogy megértse a 
szituációt, az analitikai készségek pedig arra, hogy eldöntse, mit kell tenni 
az adott szituációban. 
 
Az analízis során, (bármilyen furcsának tűnik) nem történik döntéshozatal. 
(Például egy új üzem helyének kiválasztásakor a menedzser analizálja a 
szóba jöhető telephelyek előnyeit és hátrányait, majd javaslatot tesz a 
helykijelölő bizottságnak. A bizottság azután hozza meg döntését. A 
menedzser nyilvánvalóan analitikai készségeit és ismereteit használta fel a 
javaslat kidolgozásakor. 
 
Az 3 ábra összefoglalja, hogy milyen mértékben szükségesek az egyes 
készségek a menedzsment különböző szintjein.  
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Koncepciós készségek

Koncepciós készségek

Koncepciós készségek

Interperszonális
készségek

Diagnosztikai
készségek

Analitikai készségek

Szakmai készségek

Interperszinális
készségek

Diagnosztikai
készségek

Analitikai készségek

Szakmai készségek

Interperszonális
készségek

Diagnosztikai
készségek

Analitikai készségek

Szakmai készségek

Csúcsszintű
menedzser

Középszintű
menedzser

Első vonalbeli
menedzser  

 
3. ábra. A menedzsment különböző szintjein leginkább alkalmazott készségek 

aránya 
 
Ahogy felfelé haladunk a szervezet hierarchiájában, egyre kevesebb szakmai 
ismeretet használnak fel, mert a csúcsmenedzserek kevesebb időt fordítanak 
valóságos operatív feladatokra. Ők a szervezet szélesebb aspektusaival 
foglalkoznak. Hasonlóképpen az interperszonális készségek sem játszanak 
nagy szerepet a csúcsmenedzser életében. A magasabb szinteken a 
koncepciós, diagnosztikai és analitikai ismeretek válnak fontosabbá. 
 
 
 
A fejezet ellenőrző kérdései 
 
1. Hogyan határozza meg a menedzsment és a menedzser fogalmát? 
2. Lehetséges-e részt venni a menedzsment folyamatában úgy, hogy nem 

vagyunk menedzserek? Lehet valaki menedzser beosztottak nélkül?  
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3. Melyek a menedzser alapvető feladatai? 
4. Miért hasznos a menedzsereket szint és szakterület szerint kategorizálni? 
5. Gondolja, hogy amint egy személy felfelé mozog a szervezetben terület 

szerint is mozognia kell? 
6. Melyek a legfontosabb menedzseri szerepek? 
7. Tudna mondani olyan menedzseri tevékenységet, mire nem utal 

Mintzberg tíz szerepének egyike vagy másika? Mi az? 
8. Milyen menedzseri készségekben a legerősebb ön? Melyekben a 

leggyengébb? 
9. A múltban voltak emberek, kik legalul kezdték és feldolgozták magukat a 

csúcsra egy nagy cégnél. Gondolja, hogy ez ma is lehetséges? Miért vagy 
miért nem? 
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„Segíts magadon, 
az Isten is megsegít!” 

 
 

2. Önmenedzselés 

 
A menedzser meg kell, hogy feleljen a környezete által támasztott 
követelményeknek. Ki kell elégítenie az általa menedzselt szervezet, illetve 
ügyfélkör szükségleteit. Kézben kell tartania az eseményeket, és folyton 
kezdeményeznie kell. Ugyanakkor ki kell elégítenie saját szükségleteit is. 
Ha ezt nem teszi, boldogtalan és elégedetlen lesz. A rátermett menedzser 
mindent megtesz annak érdekében, hogy élvezetessé váljék munkája. 
Tudatosan és tervszerűen építi karrierjét. Nincs szüksége a karrierizmusra 
jellemző jogtalan előnyök megszerzésére, mások megtévesztésére, 
törtetésre, vagy mások elnyomására. Hivatali előrejutását rátermettségének 
és folyamatosan bővülő tudásának köszönheti. A siker, nem váratlanul 
szegődik nyomába, ténykedésének egyenes következménye a sikeres életút. 
 

2.1 Az önmenedzselés céljai 

 
Az önmenedzselés az egyén boldogság-keresésének a folyamata. Az 
embereket természetesen eltérő dolgok teszik boldoggá, így mindenkinek a 
saját igényeit kell kielégítenie. Scott és Söderberg vizsgálatai szerint az 
egyén boldogsága (elégedettsége) a következő négy területtől függ: 

• Öröm  
• Eredményesség 
• Érvényesülés 
• Célirányosság 

 
Igen fontos tényezők ezek, melyek arányát feltétlenül egyensúlyban kell 
tartani, és amelyeket rendszeresen át kell tekinteni. Fel kell tenni magunkban 
az alábbi kérdéseket: 
• Örömet lelek-e a magánéletben és a munkában? 
• Sikerül-e eredményeket elérni az általam választott területen? 
• Lehetőségem van-e arra, hogy a számomra megfelelő pozíciót elérjem? 
• Erőfeszítéseim hasznos célokra irányulnak-e? 
• Egyensúly van-e a fenti területek között? 
• Mit kell tennem, hogy javítsak az egyensúlyon? 
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A kérdések megválaszolása után egyértelműen kiderül, mely területekre, 
milyen arányban használjuk fel energiánkat. A 3/a ábra a kiegyensúlyozott 
állapotot szemlélteti, a 3/b ábra egy torzult sémát ábrázol.  
 

Öröm

Er
ed

m
én

ye
ss

ég

Célirányosság

Érvényesülés

Öröm

Er
ed

m
én

ye
ss

ég

Célirányosság

Érvényesülés

 
3/a ábra                                                          3/b ábra 

            Kiegyensúlyozott állapot                                        Torzult állapot       
 
Ne felejtsük el, hogy bár tanácsokat kérhetünk másoktól, de magunknak kell 
rájönni, miként teremtsük meg a négy alapvető terület között a számunkra 
megfelelő egyensúlyt. A 2. fejezet ebben próbál segítségünkre lenni. 
 

2.2 Az önmenedzselés fontosabb kellékei 

 
Az önmenedzseléshez a következő kellékek igénybevétele javasolható: 
1. önismeret,  
2. a saját célok megfogalmazása, lehetőségek feltárása,  
3. cselekvés, 
4. értékelés. 
 
 

Önismeret 

 
Ahogyan a szervezet átfogó ismerete szükséges annak hatékony 
menedzseléséhez, úgy az önmenedzseléséhez is ismernünk kell önmagunkat. 
Szakértői vélemények szerint magunkat megismerni és megváltoztatni 
sokkal nehezebb, mint másokat megismerni és nevelni. Lehetnek olyan 
tulajdonságaink, amelyeket szégyellünk, illetve a gyenge akaraterőnknek 
köszönhetünk. Ezeket nehéz bevallani és korrigálni. Tisztában kell lennünk 
jó és rossz tulajdonságainkkal, és azzal, hogy e tulajdonságok hogyan 
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befolyásolják a rólunk alkotott képet, és végeredményként karrierünket. Az 
önértékelés utáni korrekciók meghozzák gyümölcsüket, ami az önbizalom és 
magabiztosság növekedésében, valamint a társadalmi elismertségünkben 
nyilvánulhat meg. 
 
Az önismeretnek három fontos területre kell kiterjednie. Ezek a belső 
tulajdonságok, a külső tulajdonságok és a megszerzett készségek. Fontos 
megjegyezni, hogy valamennyi kihat az agyének cselekvési 
megnyilvánulásaira.  
 
Belső tulajdonságok 
Az egyén belső tulajdonságai nagyon szerteágazóak. Ezekkel sok 
szakirodalom foglalkozik. Most részleteiben e tulajdonságokat nem 
tárgyaljuk. 
 
Külső tulajdonságok 
A külső tulajdonságok, bár fontosak, mégis a hosszú távú kapcsolatok 
esetében (legyen az bármilyen kapcsolat) eltörpülnek a többi tulajdonság 
mellett. 
 
Megszerzett készségek 
A megszerzett készségek közé azok a jellemzők tartoznak, amelyeket az 
életünk során megfigyelés, képzés és gyakorlati tevékenység közben 
magunkra szedünk. Idetartozik pl. az előadói készség, az íráskészség, a 
tárgyalókészség, a nyelvi készség, a vezetői készség. 
 
Az önvizsgálatban segít egy értékelő lap összeállítása, amely alapján 
elsősorban a készségek elemezhetők. A 2. táblázat egy ilyen értékelő lap 
kivonatát mutatja be. 
 
2. táblázat. 
Önértékelő táblázat 

Készségek Gyenge Elég-
séges 

Átlagos Jó Kiváló 

Kreativitás      
Vezetési készség      
Előadói készség      
Tárgyalókészség      
Nyelvi készség      

* 
* 
* 
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A készségek összképe:      
 

ÖNÉRTÉKELÉS 

 

 

  Megfelelő Erősíteni 

kell 

Vissza kell 

fogni 

Kommunikációs készségek 

1. Csoportban beszélni    

2. Röviden és tömören szólni    

3. Energikusan beszélni    

4. Másokat beszédre bírni    

5. Gondolkodni, mielőtt beszélek    

6. Megjegyzéseimmel a témánál maradni    

7. .....................................................................    

 

Megfigyelési készségek 

8. Észrevenni a csoportban a feszültséget    

9. Észrevenni, hogy ki kihez beszél    

10. Észrevenni a csoport érdeklődési szintjét    

11. Megérezni az egyének érzéseit    

12. Észrevenni, ki nincs lélekben jelen    

13. Észrevenni az én magyarázataimra adott 

reakciókat 

   

14. Észrevenni, hogy a csoport mikor kerül meg 

egy témát 

   

15. .....................................................................    

 

Problémamegoldási készségek 

16. Problémákat és célokat kifejteni    
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17. Ötleteket, véleményeket kérni    

18. Ötleteket adni    

19. Ötleteket kritikusan értékelni    

20. Vitát összefoglalni    

21. Leszűrni a tanulságokat    

22. .....................................................................    

 

Légkörjavító készségek 

23. Érdeklődést mutatni    

24. Másokat bevonni    

25. Összhangot teremteni, segíteni az emberek 

egyezségre jutásában 

   

26. Csökkenteni a feszültséget    

27. Az egyének jogait támogatni a csoport-

nyomással szemben 

   

28. Dicséretet vagy tiszteletet kifejezni    

29. .....................................................................    

 

  Megfelelő Erősíteni 

kell 

Vissza kell 

fogni 

 

Érzelmi kifejezőkészség 

30. Elmondani másoknak, amit érzek    

31. Elrejteni az érzelmeimet    

32. Nyíltan ellentmondani    

33. Meleg érzéseket kifejezni    

34. Hálát kifejezni    

35. .....................................................................    

 

Érzelmi szituációkkal szembenézés és vállalásuk 
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36. Konfliktussal és haraggal szembenézni    

37. A vonzalommal szembenézni    

38. Elviselni a csendet    

39. Elviselni a feszültséget    

40. .....................................................................    

 

Társas viszonyok 

41. Versenyezni, hogy másokon túltegyünk    

42. Dominánsan viselkedni    

43. Megbízni másokban    

44. Segítőkésznek lenni    

45. Támogatónak lenni    

46. Felhívni magára a figyelmet    

47. Helytállni önmagáért    

48. .....................................................................    

 

Egyebek 

49. Bátorítani a viselkedésemre vonatkozó meg-

jegyzéseket  (visszajelentést kérni) 

   

50. Elfogadni az önkéntes segítséget    

51. Szilárdan elhatározni magamat    

52. Bírálni önmagamat    

53. Türelmesen várni    

54. .....................................................................    

55. .....................................................................    
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Személyes image kialakítása 

 
Önmegismerésünk után juttassuk kifejezésre egyéniségünket. Ennek 
legfontosabb megnyilvánulási formái többek között a megjelenés, a beszéd, 
az udvariasság, a határozottság, az önuralom, a figyelem, a megértés és sok 
más kódolt információ. Semmiképpen sem kell tökéletességre törekedni. Azt 
lehetetlenség elérni, a kis hibák inkább a szimpátiát növelik. 
 
Az image kialakításánál figyelembe kell venni, hogy:  

n mi az általános elvárás azzal a szerepkörrel szemben, amiben 
mutatkozunk, 

n milyennek szeretne látni bennünket a partnerünk, és 
n mi magunk milyennek szeretnénk látszani partnerünk előtt. 

 
Tudni kell tehát, hogy általában mit várnak el az olyan személyektől akik 
hasonló munkakörben dolgoznak, hasonló pozícióban vannak, azaz hasonló 
szerepet játszanak. Ki kell alakítani azt a képességünket, hogy ráérezzünk, 
milyennek szeretne látni partnerünk. Minél közelebb állunk a partnerünk 
által játszott szerephez, annál szimpatikusabbak leszünk számára. A 
kapcsolatfelvétel előtt el kell döntenünk, hogy mi magunk milyennek 
szeretnénk látszani. E szempont azért fontos, mert különböző helyzetekben 
más és más szerepeket kell eljátszanunk. Más szerepet kell játszani például, 
ha egy használt autót szeretnék eladni, és mást, ha egy használt autót 
szeretnék vásárolni.  
 
Ezek után nézzük meg, hogyan alakítható ki image-unk, illetve milyen 
jegyek alakítják ki a rólunk alkotott pozitív képet. 
 
Kellemes, kultúrált megjelenés 
A megjelenésről elsősorban vizuális úton tájékozódhatunk. A partner gyors 
megszemlélésével (általában mintegy 10-15 másodpercig tart) 
megfigyelhetjük arcvonásait, alakját, testtartását, lábát, ruházatát, cipőjét. 
Láthatjuk a kapcsolat idején működtetett kiegészítő kellékeit, mint például 
az autót, táskát, névkártyát, íróeszközt stb. Természetesen partnerünk 
ugyanígy szemrevételez bennünket is, s egy bizonyos kép kialakul rólunk. 
 
Viselkedéskultúra 
A viselkedéskultúrához tartoznak azok a megnyilvánulások, amiket 
bizonyos helyzetekben teszünk, illetve nem teszünk. Ide tartozik például a 
köszönés, a kézfogás, a helyfoglalás, a pontosság, az odafigyelés stb. 
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Az alkalmazott verbális kommunikációs eszközök 
Ezen belül meg kell említeni az érthetőséget, a hangsúlyozást, a hangszínt, a 
hangerőt, a beszéd sebességét. Mivel a személyes kapcsolatokban a verbális 
kommunikáció útján közöljük gondolatainkat, tudnunk kell felhasználni a 
verbális kommunikáció adta lehetőségeket. 
 
A nem verbális kommunikáció eszközei 
A barátságos mosoly, a kellemes gesztusok megnyerőbbé, 
elfogadhatóbbakká teszik személyünket. Ez még akkor is igaz, ha 
kellemetlen dolgot kell közölni partnerünkkel. Vigyázni kell azonban arra, 
hogy a nem verbális kommunikáció eszközei összhangban legyenek a 
verbálisan közölt információval. 
 
További fontos jegyek még: 

* a szakmai felkészültség, 
* a határozottság, 
* a nyitottság és 
* a megbízhatóság. 

 
 

2.2.2 Célok megfogalmazása 

 
A menedzserek esetében általános tényként ismert, hogy állásuk felfalja 
őket. A rendkívüli helyzetek, a naponta változó feladatok nem mindennapi 
követelményeket támasztanak velük szembe. Ennek elviseléséhez szükséges 
határozottság és keménység a helyes irány tisztázása nélkül aligha várható el 
bárkitől is. A megteremtett lehetőségek gyorsan elúszhatnak, ha apró 
problémákra aránytalanul sok időt vesztegetünk el, vagy kerülő utakon 
tévelygünk. A mai kor azt követeli tőlünk, hogy helyesen kijelölt személyes 
és szakmai célok felé törjünk. Előfordulhat, hogy egyéni gyengeség, vagy 
önmagunk alulértékelése miatt céljainkat mások - szüleink, élettársunk, 
gyermekeink - határozzák meg. Nagyon fontos, hogy az elérni kívánt célok a 
saját céljaink legyenek. Vegyük kezünkbe sorsunk irányítását, mindig 
tegyük azt, aminek értelmét látjuk. Ha mindent megteszünk ennek 
érdekében, óriási lépést teszünk szabadságunk megszerzése és egy tartalmas 
életvitel felé.  
 
A célok kitűzésének alapelvei 
 
1. lépés: A szükségletek felismerése 
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Az új célok kitűzése akkor válik aktuálissá, ha az életünket meghatározó 
valamelyik fontos tényező megváltozik. A célok kitűzésével rámutathatunk 
arra, hogy hová szeretnénk eljutni. Rendszerbe kell gyűjteni igényeinket és 
azokat a kötelezettségeinket, amelyekkel másoknak tartozunk. 
 
2. lépés: A lehetőségek feltárása 
Az önismeret révén tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és mire vagyunk 
képesek. Ezután fel kell mérni, hogy a meglévő tulajdonságaimmal, 
tudásommal és képességeimmel milyen lehetőség halmazt vehetek 
számításba. A lehetőségek mind szélesebb körének felismerésére kell 
törekedni.  
 
3. lépés: Döntés 
Mindig létezik egy legkedvezőbb lehetőség, amivel élni kell. Ennek 
feltárásához a következő kérdéseket kell megválaszolnunk: 

n Mi a fontos számomra? 
n Mekkora kockázatot vagyok hajlandó vállalni? 
n Milyen előrelátható következményei lesznek a döntésnek? 
n  

 
A helyes válaszok ellenére előfordulhat, hogy rosszul döntünk, és az előző 
állapotnál még rosszabb helyzetbe kerülünk. Ez ellen sajnos nincs garantált 
módszer. Amit tehetünk az az, hogy a legígéretesebbnek tűnő megoldást 
választjuk, főleg ha tudjuk, hogy miért ez a legígéretesebb.  
 
4. lépés: A cél megfogalmazása 
A cél pontos megfogalmazása emlékeztet arra, mire is törekszünk. A 
nagyvonalúan megfogalmazott célt csak ritkán érhetjük el, mivel nincs egy 
vezérfonal, és nincsenek ellenőrző pontok amelyek nem engednek letérni az 
útról. Fontos, hogy nehéz, de még megvalósítható célokat tűzzünk ki 
magunk elé. Ha több célt tűzünk magunk elé, - ami nem természetellenes, 
csak nehezíti munkánkat - vigyázzunk arra, hogy a céloknak egymással 
harmonizáljanak. A célok összeférhetetlensége elbizonytalaníthat abban, 
hogy melyiket válasszuk. Ez oda vezethet, hogy a sikertelenség miatt már 
egyiket sem akarjuk igazán. 
 
5. lépés: A határidők kitűzése 
A menedzser tennivalói általában meghaladják azt a keretet, amit egy 
munkanap alatt el lehet végezni. Nem mindegy, hogy a rendelkezésére álló, 
szűkre szabott időkeretet mire használja fel. Rangsorolnia kell tehát a 
feladatokat aszerint, melyek mutatnak a cél irányába. A cél mindaddig nem 
lesz igazi cél, míg az eléréséhez szükséges határidőt meg nem határozzuk. 
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Ha nincs határidő, nincsenek támpontok a fejlődés ellenőrzéséhez, és a 
„ráérünk arra még” effektus uralkodhat el rajtunk. A határidő kitűzése tehát 
növeli a motivációt. A gyakorlatban napi, középtávú- és életcélokat 
jelölhetünk ki, melyek hasonló intervallumú határidőket is jelentenek. Minél 
közelebbi célt (és határidőt) tűzünk magunk elé, annál pontosabban kell 
ezeket meghatározni. A napi célok hozzásegíthetnek a középtávú célok 
eléréséhez, ugyanúgy a középtávú céloknak is hozzá kell járulniuk az 
életcélok megvalósulásához. 
 

2.2.3 Cselekvés 

 
A vélhetően helyesen megállapított célok kitűzése után el kell dönteni, mit 
tegyünk annak érdekében, hogy azok meg is valósuljanak. Ha az igényeink 
és a lehetőségeink szinkronban vannak egymással, akkor nem érhet sok 
csalódás.  
 

2.2.4 Értékelés 

 
Életünk során - főleg, ha fordulópont előtt állunk - vissza kell tekinteni, és el 
kell számolnunk önmagunkkal. Értékelni kell, hogy sikerült-e elérni az addig 
kitűzött céljainkat, és azokat határidőn belül valósítottuk-e meg. Az 
értékelést kétféle módon hajthatjuk végre; ellenőrzés a múlt segítségéve, és 
ellenőrzés a barátok segítségével. Az első esetben a múlt fontosabb 
állomásait kell értékelni, azt, hogy mit tettünk, és mit tehettünk volna. Az 
ellenőrzésnek ez a módja azonban elég sok szubjektumot tartalmazhat. A 
második esetben a kívülálló objektíven értékelheti egyes cselekedeteinket, 
viszont számos körülményt nem ismer. Megtörténhet az is, hogy a hozzánk 
közel álló „bírálónak” érdeke fűződik ahhoz, hogy véleményükben saját 
szükségleteiket fejezik ki.  
 
Abban az esetben, ha az önmenedzselés lépéseit helyesen tettük meg, az 
értékelés könnyű, mivel a jól beazonosított ismereteinkkel és 
lehetőségeinkkel a kudarcnak csak minimális lehetőséget adtunk. Ha 
azonban úgy értékeljük, hogy céljaink csak részben, vagy nem valósultak 
meg, meg kell vizsgálni a kudarc okait. 
 
A kudarc gyakori okai a következők lehetnek: 
1. Az önismeret hiánya. 
2. A realitás hiánya. 
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3. Célkijelölés hiánya. 
4. A határidők hiánya. 
5. A kockázatvállalástól való félelem. 
6. A magánélet és a munka nincs összhangban. 
7. Személyes kapcsolatok hiánya. 
8. Érdekütközések. 
9. Mások akaratának és céljainak figyelmen kívül hagyása (önzés). 
10. Rossz időbeosztás. 
11. Az érzelem és az értelem helytelen alkalmazása. 
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3.  A tanácsadás és a tanácsadói szervezet menedzselése 

 

3.1 A tanácsadás jellemzése 

 
A szervezetek hatékony működtetéséhez biztosítani kell a célok, a 
megvalósítási folyamatok és a szervezet összhangját. Ennek megfelelően el 
kell dönteni, hogy: 
• Milyen „termékeket” és szolgáltatásokat kívánunk nyújtani? 
• Milyen módszereket alkalmazzunk? 
• Kinek a számára ajánljuk fel termékeinket / szolgáltatásainkat? 
 
1. Szolgáltatások 
A szaktanácsadó specializálódhat: 
• funkcióra (tervezés, marketing, stb.), 
• ágazatra (szarvasmarha, árunövény, stb.), 
• módszerre (multifaktor technika, munkamódszer kialakítás, stb.), 
• szervezet típusokra (kis- vagy középvállalkozások, stb.). 
 
Kiegészítő szolgáltatásként a szaktanácsadó gyakran részt vesz az 
oktatásban is, valamint jelentős publikációs tevékenységet folytathat. 
 
A szolgáltatások köre alapján a szaktanácsadó lehet: 
• általános (generalista), széleskörű szolgáltatást nyújtó, vagy 
• specialista (expert), általában egy szakterületet felvállaló. 
 
2. Módszerek 
A szaktanácsadás végrehajtására a következő módszerek terjedtek el: 
• szakértői véleményalkotás, tájékoztatás, 
• helyzetfelmérést és elemzést magában foglaló tanácsadás, 
• a probléma-feltárástól a tervek kidolgozásáig terjedő tanácsadás, továbbá 
• a tanácsadást oktatással kiegészítő ismeretátadás. 
 
3. A célcsoport 
A megcélzott csoport tekintetében kés változat fordul elő: 
1. amikor az általunk birtokolt tudást hozzáférhetővé tesszük mindenki 

számára, illetve 
2. amikor konkrét csoportot célzunk meg. 
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3.2 A szaktanácsadás / a tanácsadói iroda marketingje 

 
A tanácsadó illetve a tanácsadói iroda ugyanúgy mint más vállalkozás el 
kívánja adni termékeit, ezért a tanácsadónak is folyamatosan árulnia kell 
szolgáltatásait. 
 
Az ismert marketingeljárások többsége a szaktanácsadásban nem 
alkalmazható, mert a „termék”: 
• nem látható és érinthető, 
• a terméket termelésével párhuzamosan használják, 
• nem lehet készletezni, vagy tárolni, 
• nem a szokásos értékesítési csatornákon keresztül jut el a 

„fogyasztókhoz”. 
 
A marketing szóba jöhető formái a következők: 
• fizetett reklám, 
• nem fizetett tájékoztatás (sajtótájékoztató, hírek, újságcikk, stb.), 
• személyes marketing (helyszíni meggyőzés, stb.), 
• eladás ösztönzés (ingyenes tréning, szakmai nap rendezése, stb). 
 
Amennyiben személyes marketingre van szükség, kihangsúlyozhatjuk: 
• szaktanácsadóink szakképzettségét, tapasztalatait, 
• az általunk alkalmazott és bevált módszereket, valamint 
• a referenciákat. 
 
Kubr (1986) fontosnak tartja azonban, hogy: 
• ne ígérjünk többet, mint amit nyújtani tudunk, 
• csak azokon a területeken belül mutassuk be magunkat, ahol jártasságunk 

van, 
• sosem feledkezzünk meg arról, hogy nem egy szabvány terméket, hanem 

szakértői szolgáltatást viszünk piacra. 
 

3.3 A tanácsadói szervezetek felépítése és irányítása 

 
A tanácsadó szervezeteken belül általában a következő hirearchikus szintek 
fordulnak elő: 
* junior tanácsadók, 
* senior tanácsadók, (függetlenek), 
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* program, vagy szakteröleti vezetők, 
* a szervezet vezetői (adminisztráció, felvétel). 
 
A tanácsadók kiválasztása és továbbképzése 
 
A kiválasztás során fontos kérdések a következők: 
1. Milyen körből válasszuk ki a tanácsadókat? 
2. Milyen képzettségű szakembereket válasszunk ki? 
 
A kezdő tanácsadók képzési programjának céljai: 
 
Általános cél: 
Elérni azt, hogy a kezdő tanácsadó képes legyen a tanácsadói feladatok 
elvégzésére, ami önbizalommal és határozottsággal párosuljon. 
 
További célok: 
1. Képes legyen a fennálló állapotot helyesen értelmezni és ezek alapján 
javaslatokat tenni. 
2. Biztosítani a megfelelő előmenetelt a saját munkaterületén és a 
szakmájában. 
3. Biztosítani, hogy megfelelő munkakapcsolatot tudjon kialakítani az 
ügyfeleivel. 
4. Biztosítani a vállalatvezetés azon igényét, hogy képes a megkívánt 
szakmai szinten dolgozni. 
 
Az irodai információs rendszer kialakítása 
 
* Milyen információkra van szükségem? 
 - Mely területekkel foglalkozom? 
 - Mik az ügyfélkör igényei? 
 - Milyen irányban kívánok továbbhaladni? 
 
* Feltárni azt, hogy honnan és milyen csatornán szerezhetem be az 
információkat. (Pl. újság, könyv, számítógépes hálózat, szóbeli tájékozódás, 
TV, rádió stb.) 
 
* Az információk folyamatos biztosítása. 
 
Az információs rendszer technikai háttere 
 
* számítógép (lehetőleg hálózati kapcsolattal), 
* üzenetrögzítős telefon, 
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* Fax, 
* másológép 
 
Szoftverek: 

* irodai munkát támogató, 
* döntést előkészítő, 
* adatbázis jellegű. 

 
 

Szerződéskötés 
1. Az ajánlat 

 

Az ajánlat tartalmát és formáját befolyásoló tényezők: 

 - az ügyfél vállalatának mérete, 

 - az ügyfél hírneve, 

 - az ügyfél elvárásai, 

 - az igényelt szolgáltatás jellege, 

 - a vállalási összeg. 

 

A tanácsadói ajánlat főbb részei: 

 * Bevezetés 

  - Az ügyfél jelenlegi helyzete, 

  - Az ügyfél által megfogalmazott probléma, 

  - A probléma megoldására vonatkozó eddigi  

    tevékenységek, törekvések. 

 * Alkalmazott közelítésmód 

  - Alkalmazandó módszer, 

  - Várható eredmények, előnyök, esetleges negatív  
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     hatások. 

 * Végrehajtási terv 

  - Feladatok sorrendje, ütemezése, 

  - Erőforrások, 

  - Ellenőrzési pontok és módszerek, 

  - Tartalékok (előre nem látható események 

     kivédésére). 

 * Szakértők 

  - Iskolai végzettség, , 

  - szakmai és tanácsadási tapasztalatok, 

 * Költségterv 

  - A munka tervezett költségei 

  - Költségmódosítási lehetőségek. 

 * Kiegészítő rész 

  - Címlap, 

  - Tartalomjegyzék, 

  - Táblázatok és ábrák jegyzéke, 

  - Kísérő levél, 

  - Referencia levelek, 

  - Függelék. 
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A tanácsadói munkában előforduló tipikus dokumentumok 

 

Dokumentum Források Felhasználás 

Ajánlat  - megbízóval történő 

egyeztetés 

tanácsadási megbízáshoz 

nyújt alapot 

 - előzetes helyzetfelmérés 

adatai 

 

 - korábbi tapasztalatok  

Szerződés - megbízó, vagy a tanácsadó 

által használt 

formanyomtatványok 

a hivatalos megbízás 

dokumentuma 

Határidőterv - PERT, CPM hálók, vagy 

vonalas ütemterv 

a projekt munkáinak 

koordinálásához használják 

Részjelentés - munkanapló informálja a megbízót a 

munka állásáról 

 - előzetes koncepció  

Zárójelentés - készjelentés, fejlesztési 

koncepció, implementációs 

terv 

tanácsadás eredményének 

rögzítése 

Kiegészítő 

anyagok 

- változó a megbízó jövőbeni 

problémamegoldását segíti 

 

   (Forrás: Stryker, S.C.: Guide to succesful consulting. 

1984.  84. oldal) 
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4. Ügyfél menedzselés 

 

4.1. A farmmenedzsment alapkérdései 

 

Piacgazdasági viszonyok között a gazdálkodás egy dinamikus, igen erős 

versenyt kialakító, bonyolult folyamat. Ennek eredményeként mind a kezdő 

mind pedig a már tapasztaltabb gazdák számos kemény és 

egyénre/gazdaságra jellemző problémával találják szemben magukat.  

 

Ez a fejezet a farm jövőjének tervezéséhez nélkülözhetetlen kérdés 

megválaszolására koncentrál, valamint néhány olyan alapvető megoldást 

tárgyal, melyek a vállalkozás sikeres menedzsmentjének alapját képezik. 

 

4.1.1 A vállalkozás jövőjének alakítása 

 

A mezőgazdasági vállalkozás jövőjének tervezése során két alapvető kérdést 

kell megválaszolni:  

(1 ) Milyen irányba tart a mezőgazdaság? és  

(2) Milyen irányba tart ön, vagy az ön gazdasága? 

 

MERRE TART A MEZŐGAZDASÁG ? 

 

Az első kérdésnek a jelentőségét egy közmondás összegzi a legjobban: 

"Néha úgy gondoljuk, hogy megelőztük korunkat, közben az idő egyáltalán 

nem velünk egy irányba halad." A gazdálkodás egy gyorsan változó és igen 

diverzifikált ágazat. Ezért alaposan értékelni kell az ágazat trendjét, ha 

megalapozott döntést akarunk hozni saját jövőnkre vonatkozóan. 
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A tőkeigény gyorsan nő 

Az elmúlt évek során a mezőgazdaságban sok jelentős változás zajlott le, és 

még most is gyorsan változik a helyzet. Egy szabad piacgazdaságban a 

munkaerőt kiváltja a tőke. Ez a változás nagyobb gazdaságok kialakulása és 

nagyobb föld és eszköz befektetés irányába hat, ugyanakkor nő a forgó tőke 

igény. 

Mind a tapasztalt mind pedig a kezdő gazdák két alapvető kérdésre kell 

választ adjanak: (1 ) Mennyi föld kell ahhoz, hogy egy fő munkaerő részére 

teljes munkaidőt és hatékony foglalkoztatást tudjunk biztosítani? és (2) 

Mennyi tőkét kell gépekbe, eszközökbe és egyéb tárgyakba befektetni a 

hatékony termelés érdekében?  

Kétségkívül ennek pontos értéke nagymértékben változik a farm 

tevékenységétől. Családonként is kimutatható némi eltérés, mert eltér a 

család létfenntartására fordított jövedelemhányad. 

 

Nőnek a menedzserrel szembeni elvárások 

A farmok nagyobbá és összetettebbé válásával a farm vezetésével szembeni 

elvárások is ugrásszerűen növekednek. Ennek eredményeként megváltozik 

azon ismeretek és készségek hangsúlyossága, melyekkel a gazdának 

rendelkeznie kell. A modern gazdálkodási módszerek alkalmazása igen 

magas fokú szakmai tudást követel. A nagy befektetések és a pénzforgás 

(cash flow) kezelése, a magas és egyre növekvő költségek, a bizonytalan 

árviszonyok, - melyekhez párosul az időjárásból és a termelés egyéb 

jellemzőiből fakadó kockázat - , szakértői szintű üzleti és pénzügyi 

ismereteket követelnek meg. 

 

Növekvő változatosság - Munkaerő és tőkecsoportok 
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Egyre világosabbá válik, hogy nincsen átlagos gazda vagy farm. A farmok 

egyre változatosabbá válnak a felhasznált erőforrások és a ráfordítások 

megtérülése tekintetében.  

A farmok munka- és tőke-orientált csoportokba sorolhatók egymáshoz 

viszonyított munkaerő- és tőkefelhasználásuk alapján. 

 

Egyes gazdák továbbra is idejük nagy részét arra fordítják, hogy mint 

szakképzett munkaerő dolgozzanak saját gazdaságukban. Nem igazán 

kívánnak munkást felvenni és ezért kevésbé hajlandóak átváltani a dolgozó 

menedzser szerepről a munkáltató és finanszírozó szerepre. Bevételük lehet, 

hogy magas a befolyásuk alatt álló erőforrások tekintetében, de mivel 

korlátozottan használják fel a tőkét és foglalkoztatnak alkalmazottat, ezért 

jövedelmüknek van egy érzékelhető határa. Ők a szakképzett dolgozó 

farmerek a munka-orientált csoportban. 

Azonban más, ugyanebbe a csapatba tartozó gazdák nem tudják hatékonyan 

kombinálni hosszú fizikai munkával eltelt napjaikat, gyakorta korlátozott 

tőke lehetőségeikkel. Ezek az alacsony erőforrással rendelkező farmerek, 

kiknek jövedelme leginkább csak saját teljesítményükön múlik. Sokan 

közülük nem tudják tartani a lépést, mert a koruk előrehaladtával csökken 

teherbírásuk. Sokan abbahagyják a gazdálkodást más munka és nyugdíj 

reményében. Az ebbe a csapatba tartozó gazdák családjainak rendszerint 

alacsony az életszínvonala, vagy esetleg bevételük jelentős részét nem 

mezőgazdasági tevékenységből szerzik. 

Egyes gazdák váltottak, és a hangsúlyt saját szakképzett munkaerejük 

újratermeléséről egy elsődlegesen farmmenedzseri funkciókat végző 

pozícióra helyezték át. Nagy értékű tőkét és sok alkalmazottat irányítanak. 

Nem csupán jó bérezésnek megfelelő menedzseri javadalmazást 

könyvelhetnek el, de jó a befektetésük megtérülése is. 



38 

A nagy mennyiségű tőke forgatása azonban nem biztosíték a magas 

megtérülésre. Ha a farmmenedzser alkalmatlan a nagy tőke kezelésére, 

akkor valójában a megtérülés csökken, mivel több pénz nagyobb bukási 

lehetőséget jelent. Ennek eredményeként egyes növekedés-orientált gazdák 

a hitelezők rémálmaivá válhatnak. 

 

A vállalkozással kapcsolatos döntések  

A gazdálkodás eddig tárgyalt dinamikus változásainak eredményeként, mind 

a kezdő mind pedig a tapasztalt gazdáknak kemény és egyénre szabott 

vállalkozásbeli döntésekkel kell szembe nézniük. Ez abból fakad, mert 

minden család/vállalkozás helyzete egyedi. 

Azok a gazdálkodásba fogó farmerek, akik szüleiktől örökölték 

gazdaságukat, talán kevesebb problémával találkoznak induláskor, míg 

mások évekig küzdenek és végül feladják. A már megállapodott, kevés 

erőforrással rendelkező farmerek egészen más lehetőségekkel rendelkeznek, 

mint a jó menedzser ismeretekkel rendelkező sikeres társaik.  

Hasonlóképpen, minden farmer családnak vagy gazdaságnak megvannak a 

saját ellentmondásos konfliktusai, illetve célkitűzései, melyeket meg kell 

oldani. Minden vállalkozás-orientált gazda a nyereségesség és a biztonság 

konfliktusával, valamint azzal szembesül, vajon felélje-e mindenkori 

bevételét vagy visszaforgassa az üzletbe. Ezen konfliktusok megoldása 

céljából a hazardírozó típusú személy valószínűleg a magas nyereségre és a 

magas életszínvonalra szavaz; míg a kockázatot kevésbé vállaló gazda a 

biztonságot és a megtakarítást részesíti előnyben. A kezdő gazda 

valószínűleg hajtja a nyereséget és minden extra bevételt visszaforgat, míg a 

nyugdíj felé közeledő gazda inkább a biztonságot kutatja, ugyanakkor fenn 

akarja tartani nyugodt és kényelmes életszínvonalát. Az a gyakori tény, hogy 

generációk mosódnak egybe egyazon vállalkozásban, tovább komplikálja a 
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cél megvalósítása során felmerülő konfliktusok megoldási folyamatát. 

Továbbá a farmer menedzser rendszerint egy sor befektetési és 

finanszírozási döntéssel szembesül. De a nyitott lehetőségek száma gyakran 

túl kevés. Például az induló gazdák, az alacsony erőforrással bíró gazdák, 

vagy a "hitelezők rémálma" típusú gazdák mindannyian rájöhetnek arra, 

hogy túl kevés kivitelezhető változat áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a 

jelenlegi erőforrásaikkal elérjék gazdasági céljaikat. A sikeres, tőke-orientált 

gazdák az ellenkező problémával találhatják szemben magukat, sokkal több 

megfontolandó változat közül választhatnak, ami egyéb problémákat vet fel. 

 

4. 2. MERRE TART ÖN VAGY AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA? 

 

Hogy hatékonyan versenyezhessünk ebben a dinamikus ágazatban, meg kell 

határoznunk saját céljainkat és saját terveinket. Ha nem tesszük, akkor a 

közmondás említette csapdába esünk, "Ha nem tudjuk merre tartunk, minden 

út oda visz." Tisztázni kell továbbá azokat a menedzsment szerepeket, 

melyeket a családtagoknak kell „eljátszaniuk” a cél megvalósításának 

érdekében. 

 

A család és a vállalkozás célkitűzéseinek kialakítása 

A gazdálkodás jövőjének tervezése során az első lépés a magunk, a család 

és a vállalkozás számára felállított célok kitűzése, figyelembe véve a 

jelenlegi családi és vállalkozásbeli helyzetet, valamint az ágazat kilátásait.  

 

A célok kitűzéséhez a következő gyakorlatias, éppen ezért igen hatékony 

módszer javasolható: 

(1) Mind ön mind pedig házastársa vegyen egy papírlapot és készítsenek 
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egy-egy külön listát azokról a dolgokról, melyeket el szeretnének érni a 

következő öt év során és azt követően. Ha egy másik családdal hozunk 

létre közös vállalkozást (apa, fiú, stb.), akkor mindegyik partner részt 

kell vegyen ebben a tevékenységben. Ha nem ismerjük fel az eltérő 

célkitűzéseket, az később gyakran komoly problémákat okozhat. 

Ezek a célkitűzések mind a személyes/családi mind pedig az üzleti 

vonatkozásokat érintsék.  

(2)  Ha készen van, hasonlítsuk össze a listákat és próbáljunk egy közös 

listát kialakítani. Minden felsorolt személyes és családi cél esetében 

jelezzük, hogy milyen időbeli ütemezéssel és költségbeli vonzattal lehet 

számolnunk. Rangsoroljuk fontosság szerint a tételeket; mennyire sürgős 

a jelzett időintervallumon belül a cél megvalósítása.  

(3)  A következő lépésben, próbáljuk előre jelezni, hogy milyen hatása lesz a 

cél megvalósulásának a család kiadásaira. Készíthetünk két vagy három 

becslést több időszakra lebontva, melyek tükrözik a menet közben 

kialakuló prioritásokat. 

(4)  Ezek után, állítsunk fel vállalkozásunk számára egy célkitűzés sort 

figyelembe véve a termelési, marketing, pénzügyi és személyi 

menedzsment jellemzőket. Mit szeretnénk ebben az évben, öt éven belül 

és öt év túl elérni? Majd jelezzük, hogy ezeknek a változásoknak mi az 

idő és pénz befektetés vonzata, valamint ez esetben is készítsük el a 

felsorolt célkitűzések fontossági sorrendjét. 

Személyes/családi 

célkitűzések 

 Céljaink  

területei Közeljövő 5 éven belül 5 éven túl 
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Ha tervet készítünk személyes, családi illetve vállalkozási céljainkra akkor 

egy kétrétű feladattal állunk szemben: (1 ) meg kell győznünk magunkat és a 

család többi tagját a kiválasztott irány helyességéről (milyen cél kombinációt 

kíséreljünk meg megvalósítani) és (2) meg kell győznünk a források 

biztosítóit, azaz a hitelezőket, hogy velünk tartsonak. 

 

Saját magunk és a többi családtag meggyőzése 

 

   Saját magunk meggyőzése egy adott terv előnyeit illetően attól függ, hogy 

találunk-e megfelelő választ a következő három kérdésre:  

- Hol vagyunk?  

- Hol szeretnénk lenni?  

- Hogyan juthatunk el legegyszerűbben oda? 

 

Hol vagyunk? 

   Minden kifejlesztendő vagy kiválasztandó tervnek összhangban kell állnia 

jelenlegi anyagi helyzetünkkel, a jelenlegi problémákkal, vagy a számunkra 

reálisan nyitva álló lehetőségekkel. Ahogy egy felsőbb szintű vezető 

nyilatkozott erről: "Ha változtatást fontolgatunk, vizsgáljuk meg korábbi 

teljesítményünket vagy nézzük át gondosan adatainkat. Ha nem ezt tesszük, 

akkor inkább problémákat teremtünk mint megoldjuk azokat!" 

   Ezért először is meg kell határozni jelenlegi helyzetünket a 

gazdálkodásnak nevezett labdajátékban. Melyik csapatban játszunk és 

milyen pozíciót foglalunk el a csapatban. Sikeres játékosok vagyunk-e a 

tőke-orientált csapatban, vagy valóban a "hitelezők rémálmai" vagyunk? A 
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munka orientált csapatban játszunk - jó munkát végzünk kevés erőforrással - 

vagy éppen a gazdálkodásból kifele áll a szekerünk rúdja, tőke vagy 

menedzsment készség híján? Vagy éppen azt akarjuk eldönteni, vajon 

melyik a legjobb módja a gazdálkodásnak?  

Bármi legyen is az aktuális eset, jó ha alaposan megvizsgáljuk eddigi 

működésünk adatait, tőkére teszünk szert pénzügyi pozíciónkból kifolyólag 

vagy jó menedzseri képességeket mutatunk. 

 

Hol szeretnénk lenni? 

   A jövőre vonatkozó tervünknek azzal is összhangban kell állnia, hogy 

valójában hol szeretnénk lenni. Azaz, tökéletesen tükröznie kell 

gazdálkodási törekvéseinket (növekedés vagy lassulás) valamint 

magatartásunkat az olyan dolgok irányában, mint pl. kockázat kontra 

biztonság vagy munka kontra pihenés. 

   Ennek megvalósítása végett először reális alternatíváinkat kell 

meghatározni, majd vizsgálat alá kell venni azok valószínűségét és 

következményeiket. Négy széleskörű választási lehetőség áll nyitva 

előttünk: (1 ) fenntartani jelenlegi pozíciónkat az úgynevezett gazdálkodó 

csapatban, (2) javítani pozíciónkat a csapatban vagy átigazolni egy másik 

csapatba, (3) visszafejleszteni tevékenységünket, vagy (4) abbahagyni a 

gazdálkodást. 

   Jelenlegi helyzetünktől függ, hogy mely fejlesztési választási lehetőségek 

állnak nyitva számunkra. Például ön egy kevés erőforrással rendelkező 

gazda, akkor kevesebb választási lehetősége van mint egy sikeres 

gazdálkodónak. Azonban ebben a megvalósítható alternatíva körben, az ön 

által kiválasztott alternatívát befolyásolja az ön törekvése, illetve 

magatartása. Például, ha a gazdálkodást mint lehetőséget biztosítani kívánja 

gyermekei számára valamikor a jövőben, akkor valószínűleg egy növekedés 
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orientáltabb, kockázatosabb alternatívát fog választani, nem pedig amit 

egyébként választana. 

 

Hogyan juthatunk el oda legegyszerűbben? 

   Jövőbeli terveinknek összhangban kell állni azzal, vajon képesek vagyunk-

e megvalósítani azokat? Azaz elég megalapozott anyagi helyzetben 

vagyunk-e, illetve rendelkezünk-e elegendő menedzsment kapacitással 

ahhoz, hogy a mostani helyzetünkből az általunk kívánt pozícióba 

kerüljünk? Ennek a kérdésnek a megválaszolása valószínűleg egy három 

lépéses folyamatot jelent.  

Első lépés - ki kell alakítani egy megvalósítható termelési és pénzügyi 

tervet, mely összhangban áll menedzseri ismereteinkkel illetve anyagi 

helyzetünkkel. 

Második lépés - ha az előirányzott terv nagyobb változtatást vagy további 

erőforrásokat igényel, akkor meg kell győzni az erőforrásokat biztosító 

tényezőket, pl. a hitelezőket, hogy szükségünk van az erőforrásokra. 

Harmadik lépés - az új terv végrehajtására és irányítására ki kell fejleszteni 

egy módszert. 

 

Az erőforrásokat biztosítók magunk mellé állítása - Hitelezőink 

 

 ,  Ha már magunkat meggyőztük, hogy van egy megvalósítható tervünk a 

jövőre nézve, akkor a következő lépés, hogy meggyőzzük az erőforrásokat 

biztosítókat, pl. a hitelezőket, vagy a föld tulajdonosát ugyanerről, és 

magunk mellé állítsuk.  

Mielőtt megkörnyékeznénk a hitelezőt, a következőket kell megfontolni: 

- Imázsunk vagy jellemünk megfelel-e majd az elvárásoknak? 

- Megbízhatóak vagyunk-e, keményen tudunk-e dolgozni, stb.? 
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- Rendelkezünk-e egy jó adatnyilvántartással? 

- Jó-e az anyagi helyzetünk?  

-A vállalkozás nyereségessége illetve a termelési teljesítmény az idők 

folyamán a jó menedzseri képességek tükrözője volt-e?  

- Van-e elegendő menedzsment kapacitásunk az új terv kezeléséhez? 

- Terveink összhangban állnak-e a hitelezők preferenciáival? 

- A kölcsön célja egy ön-finanszírozó jellegű nyereséges befektetés vagy a 

vállalkozás többi részének kell-e azt finanszírozni?  

- Van-e elegendő fedezetünk a hitelre? 

 

   Reméljük, hogy az általunk javasolt tervet elfogadják. Viszont ha a 

hitelező nem áll tervünk mellé, akkor két választási lehetőségünk van: (1 ) 

olyan kompromisszum tervet alakítunk ki, amelyet elfogad a hitelező is, 

vagy (2) másik hitelező után kell néznünk. Erről egy hitelező így 

nyilatkozott: "Mint hitelező csak azt mondhatom meg önnek, hogy tudok-e 

kölcsönt adni. Csak ön és a körülmények határozzák meg, vajon a terv 

sikeres lesz-e vagy sem." 

 

A családtagok menedzsment szerepének meghatározása 

 

   A jövőbeli gazdálkodásra vonatkozó terv szerves részét kell alkossa a 

családtagok menedzsment szerepének tisztázása vagy újradefiniálása a 

vállalkozás farmmenedzsmentje illetve az otthon és a család szempontjából. 

Még normális körülmények között is kívánatos, hogy önök mint társak 

dolgozzanak együtt. A korábban említett farm menedzsment követelmények 

gyors növekedése követeli meg ezt. Ez jobb kapcsolatot teremt a családon 

belül valamint a család és a hitelezők között. A hitelező sokkal jobb 

véleménnyel van ha érzi, hogy az egész család összetart ebben az ügyben. 
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Az együtt végzett menedzsment még talán fontosabbá válik abnormális 

körülmények között. A változás rendszerint stresszel jár. Ha ehhez a 

gazdálkodás bizonytalansága párosul, akkor ez azt sugallja, hogy a dolgok 

nem fognak mindig simán menni. De ha a többiekkel együtt végezzük az 

irányítást, akkor jobban túléljük a stresszes időszakot. Ön rugalmasabbá 

válik általa valamint képessé arra, hogy átvegye a munkát ha bárkivel bármi 

történik. Ebben az esetben a kulcskérdés az: Hogyan osszuk meg a jelenlegi 

felállásban a menedzsment feladatokat vagy szerepeket? Ez rendszerint egy 

két-lépéses döntési folyamatot jelent. 

 

1. I. sz. lépés - Sorolja fel a farmjával/otthonával kapcsolatos menedzsment 

feladatokat. 

2. II. sz. lépés - Döntse el, hogy ki melyik feladatot tudja a legjobban 

elvégezni.  

Ha az előirányzott terv változtatásokat tesz szükségessé a menedzsment 

szerepek tekintetében, akkor a következőkre lesz szükség: 

(1 ) lehetőséget kell biztosítania számukra (és saját maga számára, hogy 

elsajátítsák a szóban forgó új készségeket vagy szerepeket; 

(2) adjuk meg a lehetőséget a játékosnak, hogy felelőssége legyen; 

(3) biztosítsunk jelentős támogatást számukra - ne legyenek másodlagosak. 

 

Farm menedzsment döntéshozatal: Néhány alapvető koncepció illetve 

eszköz 

 

   A legtöbb mezőgazdasági vállalkozás elsődleges célja, hogy a tulajdonos 

számára egy bizonyos kívánt anyagi jólétet biztosítson. Azonban e 

célkitűzések megvalósítására szolgáló erőforrások biztosítása és 

felhasználása rendszerint egy igen kockázatos és bizonytalan világban zajlik. 
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Ezért a farm menedzserek legfőbb pénzügyi feladata az, hogy olyan 

döntéseket hozzanak, melyek megfelelő egyensúlyt biztosítanak a kívánt 

jólét megvalósítása, avagy a nyereségességi célkitűzések között, miközben 

fenntartja a vállalkozás folyamatos pénzügyi megalapozottságát. 

   Mivel a nyereség és a kockázat gyakran szoros korrelációban áll, erős 

lehet a konfliktus a kívánt nyereség szintek valamint a menedzser által 

kívánt vagy a hitelező által megkövetelt pénzügyi megalapozottság foka 

között. Például, igen nyereséges vagy viszonylag kockázatos vállalkozások 

esetében a befektetés vagy tőke felhasználás hajlamos növelni a vállalkozás 

hosszú távú nyereségességét a rövidtávú likviditási helyzet, vagy akár a 

vállalkozás fizetőképességének rovására, és esetleg a hitelező a 

"legrosszabbkor fújja le a mérkőzést". Másrészt a nagy készpénz tartalék 

vagy nagy hitel tartalék fenntartása - melyhez ráadásul még a hitelező 

likviditási célkitűzései is társulnak- mint gyakorlat kétségkívül csökkenti a 

vállalkozás nyereségességi potenciálját. 

   Hasonlóképpen, a pénzügyi források kiválasztásakor, a menedzser 

kiválaszthatna egy viszonylag alacsony-költségű, gyorsan-visszafizethető 

hitel forrást a nyereségesség javítása érdekében. Azonban ha egy ilyen 

feltételhez egy magas kockázatú vagy egy alacsony forgalmú projekt 

kapcsolódik, akkor az likviditási pontból vizsgálva a dolgot katasztrofális 

hatású lehet. 

   Így a menedzsernek reális pénzügyi célkitűzéseket kell felállítania és a 

tőke biztosítás valamint felhasználás alternatív módszereinek kiválasztása 

során nagyon elővigyázatosnak kell lennie.  

Hogy segítsük a menedzsert ebben a döntési folyamatban, ezért most néhány 

a vállalkozás nyereségességével és pénzügyi megalapozottságával 

kapcsolatos koncepciót illetve eszközt fogunk röviden tárgyalni. 
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Az ügyfélmenedzsment legfontosabb területei 

 

1. Tudásnövelés 

2. Problémamegoldás 

3. Motiválás 

4. Tervezés 

5. Döntés-előkészítés 

6. Vállalatvezetés 
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5. Projekt menedzselés 

 

 

A gyakorló vezetők, menedzserek munkája két fő feladattípusra osztható: 

1. rutinszerű feladatokra, amelyek állandóan ismétlődő feladatoknak 

tekinthetők, és a 

2. különleges, egyszer előforduló feladatokra, amelyek gyakran 

speciális szaktudást és átgondolt tervezést tesznek szükségessé. 

 

Az utóbbi feladatok megoldására projekteket, - a feladatok megoldására 

létrehozott átfogó megoldás tervezetet - állítanak össze. 

 

A „projekt” kifejezés a magyar szóhasználatban is általánossá vált, bár sem 

A magyar nyelv értelmező szótára, sem az Idegen szavak és kifejezések 

szótára nem említi a címszavai között. Megtalálható viszont a „projektum” 

kifejezés, amely terv, tervezet, ajánlat, elgondolás, javaslat értelemben 

használatos. 

 

Aggteley B.-Bajna M. meghatározása szerint „a projektek időben 

lehatárolt, gyakorlati vonatkozású vagy absztrakt tervek, amelyek méretük, 

bonyolultságuk, jelentőségük és egyediségük miatt a menedzsment 

rutinszerű terv- és vezetői feladatainak keretei között általában nem 

oldhatók meg.”  

 

A projektekre jellemző, hogy tervezésük átfogó szemléletmódot, 

megvalósításuk szerteágazó kapcsolatrendszer együttes ráhatását teszi 

szükségessé.  
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A menedzser feladata, hogy a nagyobb és bonyolult feladatok projektjellegét 

felismerje, és azokat kezdettől fogva úgy is kezelje. Ez különösen nyitott 

szemet és rátermettséget igényel a szaktanácsadótól. 

 

Projekttervezés 

 

A projekttervezés általában nagyobb szabású problémakör megoldásának 

módszertani eljárása, amely egy erre kiképzett csoport felállítását és a 

csoport által alkalmazott módszerek felhasználását igényli. Általánosan 

fogalmazva a projekttervezés tervszándékok megtervezésére és 

megvalósítására szolgál. 

 

A projekttervezés, függetlenül a probléma jellegétől, azonos alapelveken 

nyugszik, legfeljebb a megvalósítás során kell a konkrét problémakör 

követelményeihez igazodni. Alapfilozófiája a rendszerelmélet alapjaira 

vezethető vissza. Ennek alapján számos módszertani, tervezéstechnikai és 

munkaszervezési ismeretet foglal magába, amelyeket a konkrét esetekre 

lebontva és a probléma követelményeihez igazodva kell összehangolni. 

 

A projekttervezés során a probléma-megoldási folyamatot két szakaszra 

lehet felosztani: 

1. egyrészt a rendszert kell kialakítani (objekttervezés), ahol magát a 

projektet dolgozzuk ki a megfelelő módszerek segítségével,  

2. másrészt megfelelő végrehajtási eljárást kell alkalmazni 

(projektirányítás), amely hatékony technikák használatát és szervezeti 

formák kialakítását teszi szükségessé. A gyakorlatban ezt a szakaszt 

projektmenedzsmentnek nevezik. 
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A két terület összefüggéseit a .. ábra szemlélteti. 

 

PROJEKTTERVEZÉS
Problémamegoldási folyamat

OBJEKTTERVEZÉS
Rendszerek optimális kialakítása

PROJEKTMENEDZSMENT
Eljárás optimális kialakítása

INPUT OUTPUT

Problematika,
Projektötlet,
Célok és
feladatok,
Keretfeltételek

Megoldások,
Választás,
Döntés

Eljárásfüggõ
módszerek és
segédeszközök

Szervezeti
formák

Szakmai és
objektum-
vonatkozások

Változatok,
módszerek,
segédeszközök

 
 

... ábra. A projekttervezés módszertani struktúrája 

Forrás: Aggteleky B. - Bajna M. alapján (5.) 

 

A projekttervezés minden, rendszerszemléleti alapokon nyugvó feladat 

megoldása során alkalmazható, így eszköze lehet mind a gyakorlati 

feladatok, mind az elvont tevékenységek megvalósításának. 

 

A projektek végrehajtásának folyamata 

 

Egy személy, vagy szervezet - valamilyen célt maga elé tűzve - 

kezdeményezheti egy specifikus, időleges folyamat beindítását. A 

folyamatnak része lehet egy projekt, amelyet egy vagy több cél (alcél) 

elérése érdekében tűznek ki.  
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Ahogyan a projekttervezés ismertetésekor leírtuk, különbséget kell tenni a 

projektleírás és a projektirányítás között. A projektleírás a projekt céljainak 

tartalmát és megvalósításának módját vázolja fel. A célok mindegyike 

felfogható rendszerként, amelynek elemei egymással kölcsönhatásban 

vannak, és/vagy folyamatként, amely egymástól függő tevékenységek 

gyűjteménye. Így egy projekt céljainak leírása rendszerleírás és/vagy 

folyamatleírás.  

 

A rendszerleírás tájékoztatást ad arról, hogy: 

• a rendszerben milyen szintek vannak, 

• milyen elemekből épülnek fel, 

• az elemek milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és  

• az alkotó elemek milyen kapcsolatban állnak egymással. 

 

A folyamatleírás összegzi, hogy: 

• milyen tevékenységeket és munkaszakaszokat hajtanak végre a 

folyamat során, 

• milyen munkamódszereket alkalmaznak a tevékenységek 

végrehajtása során, 

• milyen összefüggés áll fenn a tevékenységek között, és 

• mely pontokon kell döntéseket hozni a folyamatban. 

 

A projektleírás tartalmát sematikusan a .. ábra szemlélteti. 

 

Az ábrán látható, hogy egy projektet gyakran alprojektekre lehet felosztani. 

Az alprojektek egymással eltérő viszonyban állhatnak.  

- A megelőző (al)projekt megteremtheti más (al)projektek végrehajtásának 

feltételeit.  
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Például egy régió infrastruktúrájának fejlesztése megteremtheti a 

közlekedés, az ipar és az idegenforgalom fejlődésének feltételeit is. Ezzel új 

munkahelyeket, s egyúttal magasabb életszínvonalat biztosíthatunk az ott 

élőknek. 

- A követő (al)projekt egy másik (al)projekt után következik, amely már 

létrehozta e projekt végrehajtásához szükséges feltételeket. 

Az előző példát itt is alkalmazva, gyakori döntési kritériun egy üzem 

telepítésénél a szükséges infrastruktúra megléte. Az üzem telepítése (mint 

követő projekt) csak a szükséges infrastruktúra megteremtése (megelőző 

projekt) esetén valósulhat meg. 

 

Ötletek F o l y a m a t
1. sz.

alprojekt
2. sz.

alprojekt
3. sz.

alprojekt
4. sz.

alprojekt

Tevékenység-
csoportok

Tevékenység-
csoportok

Tevékenység-
csoportok

Tevékenység-
csoportok

Egyes
tevékeny-
ségek

Egyes
tevékeny-
ségek

Egyes
tevékeny-
ségek

Egyes
tevékeny-
ségek

Munkafázisok
a tevékeny-
ségeken
belül

Munkafázisok
a tevékeny-
ségeken
belül

Munkafázisok
a tevékeny-
ségeken
belül

Munkafázisok
a tevékeny-
ségeken
belül

PROJEKT

 
 

.. ábra. A projekt sematikus vázlata 

 

Az előző viszonyoktól eltérően az is előfordulhat, hogy a cél megvalósítása 

érdekében két (al)projektváltozat is eredményt hozhat. Ezek egyikét kell 

választani. Ezt az esetet alternatív projektnek nevezzük. 
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Obkekttervezés 

 

Az objekttervezés lépései: 

1. Problémaleírás, a projekt várható hatásai 

A projekteket valamilyen probléma megoldására, illetve cél elérése 

érdekében hozzuk létre.  

Ezek alapján a tervezett projekt helyzete a következőképpen vázolható fel: 

 

Jelenlegi
helyzet

Jövõbeli
célok

 
 

Az objekttervezés első lépése a probléma/cél körülhatárolása. Ez a jelenlegi 

helyzet és következményeinek bemutatását tartalmazza. A probléma, illetve 

a cél definiálása után felvetődhet a kérdés: Milyen következményekkel jár a 

projekt végrehajtása, vagy elhalasztása? 

A következmények értékelése után kerülhet sor a projekt indítására. 

 

2. A tevékenységek leírása 

A tevékenységek a projekt építőkövei, melyek az időskála mentén 

helyezkednek el. A tevékenységek mindegyike rendelkezik: 

n célokkal, 

n logikai kapcsolatokkal (minek a bekövetkezése után kerülhet sor a 

következő tevékenységre), 

n sorrenddel, 

n kezdettel, véggel és időtartammal, valamint  

n költséggel. 
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3. A projekt hálótervének elkészítése 

A projektháló a projektet, vagy annak részét alkotó tevékenységeket 

összefüggéseiben szemlélteti. Az eseménysorok összeállításához igénybe 

vehetők különböző matematikai eljárások, például a lineáris programozás, 

vagy a hálótervezés (CPM, PERT módszerek). A matematikai modellek 

segítségével meghatározható, hogy: 

- az adott határidő teljesítéséhez legalább mekkora kapacitás 

szükséges, illetve hogyan kell a tevékenységeket és az 

elvégzésükhöz szükséges erőforrásokat úgy szétosztani, hogy az 

erőforrás-szükséglet minimális legyen, valamint  

- a rendelkezésre álló kapacitás mellett milyen időbeosztással 

csökkenthető minimálisra a folyamat teljes átfutási ideje, 

- mely változat végrehajtása igényli a legkisebb költségráfordítást.  

 

4. A projekt költségvetésének elkészítése 

A költségvetés elkészítése során ismerni kell: 

- a forrástípusokat (munkaerő, anyag, eszköz, energia, stb.) 

- a forrástípusok eredetét, 

- mennyiség és 

- egységárát. 
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Projektmenedzsment 

(Projektirányítás) 
 

A projektmenedzsment során meg kell határozni, hogy: 

n milyen tevékenységeket kell végrehajtani,  

n az egyes tevékenységeket kinek kell végrehajtani (személyek, 

szervezeti egységek), 

n a dokumentáció mely változatát célszerű alkalmazni 

(dokumentumok, nyomtatványok, hivatalos megbeszélések). 

 

A projektmenedzsment fázisai a következők: 

1. Projektindító fázis 

2. Projekttervező fázis 

3. Utasítás a tevékenységek végrehajtására 

4. A tevékenységek végrehajtási fázisai 

5. A projektirányítás információgyűjtő fázisa 

6. Az információk kiértékelő fázisa 

7. A projektterv módosítási fázisa 

8. A projekt befejezési fázisa 

A projektmenedzsment fázisainak összefüggését a ... ábra szemlélteti. 

 

1. Projektindító fázis 

A projektindító fázis magában foglalja: 

n a projektötletek összegyűjtését, 

n a projektötletek értékelését és a  

n projektmenedzser kiválasztását. 
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Lehetőség szerint el kell végezni a projektötlet dokumentálását, amely ki 

kell, hogy terjedjen az ötletekre, a végrehajtó személyekre és az 

időpontokra. Ellenőrizni kell a becslések helyességét és hitelességét.  

 

Amennyiben meggyőződtünk arról, hogy a projektötlet megvalósítható, a 

becslések helytállóak, sor kerülhet a projektjavaslat elkészítésére. Ezt 

követően kell kidolgozni az objekttervet (projekttervet). 

 

A projektindító fázis lépéseit a ...ábra mutatja be. 

 

2. Projekttervező fázis 

A projekttervező fázis  

n az objektterv elkészítéséből és  

n a forrásinputokkal kapcsolatos szerződések megkötéséből áll. 

 

Az objekttervet az előző fejezetben leírtak alapján célszerű elkészíteni. 

Ezt követően el kell készíteni a belső és külső forrásinputok biztosítását 

szolgáló szerződés tervezeteket, amelyeket a projekt elfogadása esetén 

véglegesítenek. 

 

Ebben a szakaszban az irányító csoport a projektmenedzser vezetésével már 

rendelkezik azokkal az adatokkal, melyek alapján eldönthető, hogy: 

n a projektet módosítás nélkül végrehajtják, 

n módosítással végrehajtják, vagy 

n elvetik. 

Ha döntés születik a projekt végrehajtásáról, akkor a projektmenedzser 

megköti a szerződéseket. Az utóbbi két esetben a projektmenedzser törli az 
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előzetes szerződéseket, és tájékoztatja az összes érintettet az irányító 

csoport döntéséről. 

 

3. Utasítás a tevékenységek végrehajtására 

Ebben a szakaszban a projektmenedzser kiadja az utasítást a tevékenységek 

végrehajtására. Pontosan meghatározza: 

n a résztvevő személyek számát és feladatát, 

n a rendelkezésre álló forrásokat, 

n a határidőket, és 

n a célok elérési módját. 

 

4. A tevékenységek végrehajtási fázisai 

A tevékenységek végrehajtását - a tevékenység-leírásoknak megfelelően - a 

projektbe bevont belső, és külső (szerződtetett) tagok végzik el. Feladatuk a 

forrásinputok megadott időben és módon történő felhasználása. 

A tevékenységek eredményeit a tevékenység-leírásokban megadott 

utasítások szerint rögzíteni kell. Ha a munkaeredmények kielégítőek, a 

végrehajtásért felelős vezető értesíti a projektmenedzsert a tevékenység 

befejezéséről és az eredményeket átadja ellenőrzésre. 

 

5. A projektirányítás információgyűjtő fázisa 

A projektmenedzser folyamatosan nyomon követi a munka előrehaladását, 

gyűjti az adatokat és az iratgyűjtőjében rögzíti azokat. Így a 

projektmenedzser iratgyűjtője mindig naprakészen mutatja, hogy miből 

mennyit és mennyiért terheltek a projektre, illetve mely tevékenységeket 

fejeztek be vagy kezdtek el. 
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6. Az információk kiértékelő fázisa 

A kiértékelés alapja a tény és a terv összehasonlítása, azaz a projekt-

irányítási információk összehasonlítása a projektterv adataival. Az 

összehasonlítás a projekt valamennyi pontjára kiterjed. 

A projekttervtől való eltérés a következő okokra vezethető vissza: 

n a tervezők túl nagy optimizmusa, mely irreális projektterv becsléseket 

eredményez, 

n előre nem látható változások a projekt környezetében, 

n önkéntes változtatások a projekt forrásinputjaiban, 

n nem hatékony módszerek alkalmazása, 

n rossz menedzsment a vezetés valamelyik szintjén, 

n rossz végrehajtás a végrehajtói szinten. 

 

7. A projektterv módosítási fázisa 

A projektmenedzser a múlt, jelen és várható jövőbeli eltérések alapján 

kidolgozza a projektterv módosítási javaslatát. Ennek érdekében 

kapcsolatba lép a projekt tervezőivel, a tevékenységek vezetőivel és a 

források biztosítóival. Azok hozzájárulása, illetve közreműködése nélkül a 

projektben változtatásokat eszközölni nem lehet. (Pl. a forrásokat érintő 

változások a legtöbb esetben szerződés módosítást igényelnek.) 

 

8. A projekt befejezési fázisa 

A projekt összes tevékenységének befejezése után el kell készíteni a végső 

projektjelentést. Ebben szerepelnie kell a projekt minden lényeges pontjának 

és adatának a célmeghatározástól a végrehajtásig.  

Utolsó feladatként a projektmenedzser feloszlatja a projektszervezetet és 

tájékoztatja a megbízót a projekt befejezéséről. 
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