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Azt nem tudom, hogy létezik-e  
egzakt vállalkozási tudomány 
de Neked - bárhol dolgozol is -  
szükséged van rá!  

 

Előszó 
 
 Ez a könyv azért készült, hogy új utat mutasson elsősorban a non-
profit területen dolgozó szakembereknek, segítse azokat, akik vállalkozást 
kívánnak alakítani, de nem rendelkeznek a szükséges szakmai 
ismeretekkel. Azoknak is hasznos útmutatást ad, akik már tanultak a 
vállalkozások működéséről, mivel az új információkon túlmenően támogatja 
tudásuk rendszerezését, az ismeretek mielőbbi gyakorlati hasznosítását. A 
hazai menedzserirodalom igen sokféle eltérő színvonalú könyvet tart 
számon, amelyek tanácsokat adnak a vállalkozói élet indításához és az 
eredményes munkához. Nincsen azonban olyan mű, amely nem 
kifejezetten menedzsereknek, hanem e „tudomány” iránt érdeklődő 
szakemberek számára foglalná össze mindazokat az ismereteket, amelyek 
feltétlenül szükségesek a gyakorlati életben. Hiányzik olyan szakirodalom, 
gyakorlati útmutató is, amelyekből a kulturális és non-profit szférában 
dolgozók elsajátíthatnák a legfontosabb vállalkozási ismereteket. 
 Ma már a piacgazdasághoz való alkalmazkodás megköveteli 
mindazoknak az ismereteknek az elsajátítását, amelyek az üzleti 
tevékenységet sikeressé, a környezeti változásokhoz gyorsan 
alkalmazkodóvá és piacorientálttá teszik. Erre az üzleti vállalkozások mellett 
a non-profit szektorban is szükség van és egyre kiemelkedőbb szerepet kell 
betöltenie a szolgáltatói szférában is. A jövőben a vállalkozásoknak nincsen 
más lehetőségük a fennmaradásra, mint a jövőorientált szemléletmód 
alkalmazása, a stratégiai gondolkodásmód követése, a piac felé fordulás és 
a pénzügyek gondos tervezése. A non-profit és kulturális szférának 
folyamatos kapcsolatot kell fenntartania az üzleti vállalkozásokkal, hiszen 
részben ez a terület biztosítja a működéséhez szükséges finanszírozási 
forrásokat, részben pedig azért, mert a kulturális háttér meghatározza a 



5 

 

profitorientált szféra működési lehetőségeit.  
Ezek az ismeretek tehát azért is fontosak, mert a non-profit és kulturális 
szférának a kölcsönös előnyök figyelembe vételével folyamatos kapcsolatot 
kell fenntartania az üzleti vállalkozásokkal. Részben azért, mert ezek a 
szervezetek biztosítják a non-profit vállalkozások működéséhez szükséges 
finanszírozási forrásokat, részben pedig azért, mert a kulturális háttér 
meghatározza a profitorientált szféra működési lehetőségeit. A 
mozgóképterjesztés, a színházak és kulturális intézményrendszer területén 
szintén fontos azoknak az eddig elért modelleknek és eredményeknek az 
ismerete és alkalmazása, amelyek a mindenkori filmkészítési, 
filmterjesztési, előadóművészi, színjátszási és szervezési munkát 
segíthetik. 
 Az elmúlt tíz évben a fejlett nyugati országokban is elkezdődött a 
piaci szférában szerzett ismeretek hasznosítása a korábban nem 
piacosíthatónak tekintett szolgáltatásokat nyújtó szektorokban. Egyrészt 
ezek a területek is piacérzékenyebbé válnak, egyre pontosabban 
behatárolható azoknak a köre, akik igénylik a szolgáltatást és hajlandók 
fizetni is érte. Meghatározhatók azok az eszközök, amelyek felhasználhatók 
az igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakításában, ezeknek az 
igénybevevőkhöz történő eljuttatásában, az árképzésben és a 
kommunikációban. Másrészt a profitorientált területen felhalmozott 
tapasztalatok egy része hasznosítható a nem piaci szolgáltatásokat nyújtó 
szervezeteknél is. Szem előtt kell azonban tartani, hogy az üzleti 
ismereteket és módszereket csak adaptálni szabad, hiszen a teljes és 
változatlan átvétel hibás következtetésekhez vezet, mivel ezek alapvetően 
más, a nem non-profit és kulturális szférában alakultak ki. A non-profit és 
kulturális vállalkozásoknak vannak olyan speciális területei, ahol további 
tanulmányozásra, kutatásra van szükség és ma még nem állnak 
rendelkezésre olyan letisztázott elméleti alapok, amelyek egyértelmű 
útmutatást adnának az ebben a szférában dolgozóknak. A modern 
gazdaságban ma már figyelembe kell venni, hogy a hagyományos üzleti 
vállalkozások és a non-profit szervezetek között egyre szorosabb kapcsolat 
kialakítása szükséges, és ezt már saját érdekeinek megfelelően mindkét fél 
felismerte. 
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 Ebben a könyvben olyan összefoglalást kívánunk nyújtani, amely a 
közgazdasági alapismeretekkel nem rendelkezők számára is minden 
szükséges információt megad, eligazítja az Olvasót ebben az oly sokszor 
rejtélyes útvesztőben. A fogalmak pontosításával, az egységes rendszer 
felállításával és a legújabb szakirodalom felhasználásával pontosan azt a 
tudást nyújtja, amire ma minden területen dolgozó „vállalkozónak” szüksége 
lehet. A könyv alapján nemcsak érteni fogja a vezetés és a marketing 
művészetét, hanem képes lesz alkalmazni is a megszerzett tudást.   
 Ahhoz, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági környezetben 
képesek legyünk vállalkozást létrehozni és tartósan működtetni, feltétlenül 
ismernünk kell a kapcsolódó folyamatok és elméletek fejlődését, változásait. 
A vállalkozástani alapokon belül elsőként megismerkedünk a 
gazdaságtörténeti elemekkel, a piacgazdaság kialakulásával, a 
menedzsertudományok fejlődésével és a mai modern vezetéselméletekkel. 
Ezt követően foglalkozunk a stratégiai menedzsmenttel: a stratégiai 
tervezéssel, a megvalósítás folyamatával és az ellenőrzés folyamatával. 
Ezzel célunk, hogy bemutassunk, hogyan alkalmazkodhatnak a non-profit 
és kulturális vállalkozások a változó környezeti feltételekhez, hogyan 
maradhatnak fenn és hogyan alapozhatják meg hosszú távú sikeres 
működésüket. 
 Részletes tájékoztatást nyújtunk a marketing ismeretekről kiemelve 
a non-profit területre jellemző sajátosságokat az igénykielégítés, az 
értékesítés és az árképzés vonatkozásában. Itt foglalkozunk a marketing 
kommunikáció különböző eszközeivel és alkalmazásukkal, hiszen többek 
között ennek révén valósul meg az üzleti és nem üzleti vállalkozások 
érintkezése. Feltárjuk azokat a lényegi eltéréseket, amelyek a 
kultúraközvetítés, ezen belül is a mozgóképterjesztés, a könyvterjesztés és 
a színművészet területén jelentkeznek. A fejezetet a marketing 
menedzsment lényegének és feladatainak ismertetésével zárjuk.  
 Könyvünk végén a pénzügyi menedzsment egyes fontosabb 
problémáiba nyújtunk betekintést.  Ismerjük azokat a legalapvetőbb 
pénzügyi kimutatásokat, amelyek tájékoztatnak a non-profit és kulturális 
vállalkozások vagyoni helyzetéről és egyben a pénzügyi elemzések 
kiindulópontjai is. Végül néhány olyan módszert mutatunk be, amelyekkel 
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a vezetői döntéshozatalt tehetjük megalapozottabbá.     Az ismeretek 
elsajátítását és alkalmazását az egyes fejezetekhez kapcsolódó 
szemelvények, esettanulmányok és kérdések segítik, amelyek gyakorlati 
útmutatásokat adnak a kezdő szakembereknek és a gyakorló non-profit 
vállalkozóknak is. A könyv oktatási célú használatát még eredményesebbé 
teszik a feladatlapok, amelyek a kiadónál beszerezhető tanári melléklet 
alapján egyszerűen értékelhetők. 
 

A Szerzők 
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1. Vállalkozástani alapok 
 
 Ahhoz, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági környezetben 
képesek legyünk vállalkozást létrehozni és tartósan működtetni, feltétlenül 
ismernünk kell a kapcsolódó folyamatok és elméletek fejlődését, változásait. 
Ez azért is fontos, mert a legtöbb esetben a felvetődött problémákra nem 
adható egyszerű, egyértelmű megoldás, sőt egymásnak látszólag 
ellentmondó véleményekkel is találkozhatunk. A meglévő ismeretek 
összehasonlításával, feldolgozásával fellelhetők az egyes korokban 
felmerült problémák hasonlóságai és a megoldásokból levonhatók a 
legfontosabb tanulságok.  
 A vállalkozással kapcsolatos problémakör évezredek óta létezik, 
talán az sem túlzás, ha azt mondjuk egyidős az emberiség kialakulásával. 
Gondoljunk arra, hogy szükség volt a törzs munkájának irányítására és 
összehangolására, szervezni kellett a cserekapcsolatokat és tervezni a 
termelési folyamatokat. Ha mélyebben belegondolunk, a rendszerváltás óta 
a magyarországi vállalkozók is ezeknek az ősi elveknek megfelelően 
kezdték meg működésüket úgy, hogy sokan még a legegyszerűbb, már 
szintén évezredek óta ismert törvényszerűségeket sem vették figyelembe. 
Nem véletlen tehát a kezdeti vállalkozások többségének kudarca.  
 
1.1. Történeti előzmények 
 
 A korai fejlődést megismerhetjük a régebbi forrásokból, apokrif 
iratokból, de ne feledjük el, hogy igen fontos információkat találhatunk a 
szinte minden családban megtalálható könyvből, a Bibliából, az 
Ószövetségből, és az Újszövetségből. Ismereteket szerezhetünk a több 
évig, néha évtizedekig folyó építkezésekről, a gazdasági tervezés 
folyamatairól. Ezek közül is kiemelkedik Mózes öt könyve, amely az 
együttélés higiénés és lelki elvei mellett a gazdálkodási tevékenységet is 
szabályozza. Meghatározza azoknak a növényeknek és állatoknak a körét, 
amelyek felhasználhatók az élelmezésben és megalapozza a 
kereskedelmet. Mózes ötödik könyve 14 22-29, 15 19-23 szerint 
mindenkinek áldozatot kell bemutatnia és le kell rónia a tizedet, de azt csak 
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egy megszentelt helyen teheti meg, Jeruzsálemben. A távolabb élőknek 
megengedi az áldozati állatok és termények értékesítését, majd a kapott 
pénzért az áldozati helyen vásárolt termény vagy állat feláldozását.  
 

 Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a 
mezőn évről évre terem! Az Úrnak, Istenednek a szeme előtt edd 
meg, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. 
Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, 
marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni 
Istenedet, az Urat mindenkor! De ha túlságosan hosszú az út, és 
nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet 
kiválaszt Istened, Az Úr, hogy oda helyezze a nevét, pedig 
megáldott Istened, az Úr, akkor add el pénzért, és a kapott pénzt 
tedd erszénybe, s úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt 
Istened, az Úr. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy 
juhot, bort vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és 
egyél ott Istenednek, az Úrnak színe előtt, és örvendezz házad 
népével együtt! A lakóhelyeden lévő lévitáról se feledkezz meg, 
mert neki nincs birtoka úgy, mint neked. Minden harmadik esztendő 
végén vedd ki annak az évnek a terméséből az egész tizedet, és 
raktározd el lakóhelyeden, hogyha majd eljön a lévita, akinek nincs 
birtoka úgy, mint neked, meg a jövevény, az árva és az özvegy, akik 
lakóhelyeden élnek, ők is ehessenek, és jóllakhassanak. Így 
megáldja Istened, az Úr, kezed minden munkáját, amit csak végzel.  
 
Forrás: Biblia, 191-192. Magyarországi Református Egyház 
Sajtóosztálya. Budapest, 1990. 
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Feladatlap: 
 
 
Milyennek ítéli a kereskedelem és a vallás kapcsolatát a zsidó 
társadalomban? 
 
 
 
 
 
 
 
Ön szerint a kereskedelem milyen más ágazatok fejlődését segítette? 
 
 
 
 
 
 
 
Ismertesse a bankrendszer alapjait a zsidó társadalomban? 
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 Ez a folyamat a korabeli zsidó lakosságot szinte belekényszerítette 
a kereskedelmi tevékenységbe, a tervezésbe és a rászorultak ellátásába. A 
távolabbi területeken megtermelt javakat a helyi csereeszközként használt 
pénzért adták el, majd Jeruzsálemben átváltották az aranyat és az ezüstöt 
a helyi pénzre és ezért megvásárolták az áldozathoz szükséges 
terményeket és állatokat. Ez a termelés és a kereskedelem folyamatos 
élénkülését eredményezte. 
 Emellett számtalan háborúról is tudomást szerzünk, amelyek talán 
a legnagyobb szervezést igénylő vállalkozások. Történelmi 
tanulmányainkból ismertek a korabeli birodalmak, amelyek katonai és 
közigazgatási rendszere mellett a gazdasági alapokat is meg kellett 
teremteni az uralkodóknak, illetve a tanácsadóknak. A mai gazdasági 
fejlődésre legnagyobb hatással talán a Római Birodalom volt. 
Terjeszkedése során felhasználták a hellenizmus gazdasági vívmányait és 
intézményeit is. Az urbanizáció olyan magas fokát érték el a II. századra, 
amelyet csak a XIX. század végén sikerült meghaladni. 
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 Az ókori szemléletmódra idézzünk néhány példát. Figyeljük meg 
mennyire modernek ma is ezek a megközelítések. 
 

Hogyan is érhetné el ugyanazt az eredményt, aki nem kilincsel 
senkinél, és az, aki kilincsel, vagy aki nem kísérget senkit, és aki 
megteszi, aki nem dicsér szembe másokat, és aki igen? 
Igazságtalan és telhetetlen vagy, ha ingyen akarsz hozzájutni 
olyasmihez, aminek nem fizetted meg az árát. 
Mennyiért is árulják a salátát? Mondjuk egy obulusért. Nos, valaki 
kifizeti az obulust, és kap salátát; te pedig, mivel nem fizettél 
semmit, nem kapsz. Ne hidd, hogy te szegényebb vagy annál, aki 
kapott a salátából! Ő kapott salátát, neked viszont megvan az 
obulusod, amelyet nem adtál ki. Így van ez itt is. Nem hívott meg 
valaki lakomára? Nyilván nem adtad meg neki, amiért az étkezést 
adja: magasztalásért adja, megalázkodásért adja. Ha megéri 
neked, fizesd meg az árát, amiért adják. Ha viszont nem akarod 
kifizetni az árát, és anélkül akarod megkapni, telhetetlen és ostoba 
vagy. 

 
Forrás: Epiktétosz: Kézikönyvecske. Megjelent: Seneca, 
Epiktetos, Marcus Aurelius: Az évek millióit szemlélhetem. 
Maecenas Kiadó,1993. 43.o. 

 
 
Mint amilyen a viszony az egységes szervezetekben az egyes 
testrészek között, ugyanolyan az egymástól térbelileg elválasztott, 
de bizonyos egységes összeműködésre rendelt értelmes lények 
között is. Ez a gondolat azonban akkor lesz mélyebb hatással 
lelkedre, ha minél gyakrabban elismétled magadnak: tagja vagyok 
az értelmes lények alkotta közösségnek. Tagja, nemcsak részese, 
mert ha azt állítod, hogy csak részese vagy, akkor még nem érzed 
a jótett tiszta örömét; hiszen pusztán illendőségből teszel jót, nem 
pedig úgy, mintha magadnak is tennéd. 
Amint te magad egy közösségi rendszer kiegészítő része vagy, úgy 
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minden tetted is járuljon hozzá a közösségi élet teljességéhez. 
Amelyik tetted tehát sem közvetlenül, sem közvetve nem segíti a 
közös célt, az szétaprózza életedet, megbontja annak egységét, 
pártot üt, akárcsak az az ember, aki a politikai életben a maga 
állásfoglalásával távol tartja magát az összhangtól. 
Alakíts ki magadnak tudományos módszert annak vizsgálatára, 
hogyan változik át minden valami mássá. 
 
Forrás: Marcus Aurelius elmélkedései. Megjelent: Seneca, 
Epiktetos, Marcus Aurelius: Az évek millióit szemlélhetem. 
Maecenas Kiadó, 1993. 
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Feladatlap: 
 
 
 
A leírt irodalmi részlet (szekunder esettanulmány) milyennek mutatja be az 
emberi kapcsolatokat? 
 
 
 
 
 
 
Hogyan épül fel a társadalom szerkezete? 
 
 
 
 
 
 
 
Az esettanulmány hogyan ítéli meg az egyéni és a közösségi célt?  
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 A klasszikus civilizáció, legalábbis gazdasági értelemben az i. sz. I-
III. században élte a fénykorát. Róma már a Földközi-tenger medencéjének 
teljes meghódítása előtt magába szívta a hellenisztikus kultúrát és ezzel 
együtt örökölte a hellenizmus gazdasági vívmányait és intézményeit is. A 
Római Birodalom gazdasági alapját a mezőgazdaság és a folyamatosan 
fejlődő kereskedelem jelentette, a városokban bonyolult munkamegosztás 
alakult ki. A demográfiai növekedés jelentős volt és ezzel együtt a gazdasági 
fejlődés is. Marcus Aurelius halálakor (i. sz. 180) a birodalom népessége 
elérte a 100 millió főt, kétszer annyi volt, mint Julius Cesar halálakor (i. e. 
44), Róma népessége pedig meghaladta az 1 milliót. A demográfiai 
növekedéssel együtt folyamatosan emelkedett az átlagos életszínvonal is. 
Colin Clark közgazdász becslései szerint ekkorra egy átlagos szabad római 
polgár reáljövedeme megfelelt a XIX. századi angol munkás keresetének. 
Az anyagi jólét mérhető az átlagos élettartammal, ami szintén folyamatosan 
emelkedett, meghaladta a 25 évet.  
Egy sor probléma viszont már Marcus Aurelius halála előtt előrevetítette a 
birodalom és az alapját képező gazdaság hanyatlását. A III. században 
viszont már megjelentek a gazdasági élet problémái. Állandósult az infláció, 
növekedtek az adóterhek, Diocletianus röghöz kötötte a földműveseket, 
öröklődővé tette a hivatalt és a foglalkozást, bevezette a kötelező 
természetbeni beszolgáltatásokat, ezzel együtt viszont jelentősen 
visszaszorult a kereskedelem, végül a gazdaság szinte teljesen 
összeomlott, visszatért a primitív önellátásra. Nagy Konstantin reformjai, a 
bérek és az árak szabályozása, a közigazgatás és az adórendszer 
átszervezése a IV. században egy időre megszilárdították a birodalmi 
struktúrát, de az alapvető problémákat nem oldották meg, sőt valójában 
csak súlyosbították azokat.  Az összeomláshoz a folyamatos restrikciós 
politika vezetett, de a mélyben egy sokkal súlyosabb okot is feltárhatunk, 
mégpedig azt, hogy teljesen háttérbe szorult a technikai fejlődés. 
Számunkra talán meglepő, de már ekkor ismerték a gőzgép alapjait, a víz 
és a szél erejének hasznosítási lehetőségeit, a munkát megkönnyítő 
eszközöket, de ezeket a gyakorlatban nem hasznosították. Ennek igen sok 
oka volt, amelyre itt részletesebben nem térünk ki. Röviden elég csak annyit 
megemlíteni, hogy a fizikai munkát rabszolgák végezték, így ennek a 
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tevékenységnek értéke nem volt, hiszen a munkaerő lényegében korlátlanul 
állt rendelkezésre. Olyan szintű tömegtermelésre még nem volt szükség, 
amelyhez elengedhetetlen lett volna a munka termelékenységének extenzív 
növelése. A birodalom a III. század végére mind külgazdasági mind 
belgazdasági szempontból válságba került és a gazdasági összeomlást 
természetesen igen rövid idő alatt követte az intézményi és katonai válság, 
a bukás. 
  A jelenlegi vállalkozások működésének megértéséhez áttekintjük 
az európai gazdaság fejlődését, mivel a piacgazdaság ma oly sikeresnek 
tekintett iránya itt vette kezdetét. Vizsgálatainkat a középkori gazdaság 
áttekintésével kell kezdenünk, melynek megértéséhez fel kell idéznünk a 
létrejöttekor fennálló társadalmi és politikai viszonyokat. Mint azt már az 
előbbiekben is láthattuk, az adóterhek már a II. századtól kezdve egyre 
súlyosbodtak, a Római Birodalom belső gépezete tehetetlen volt, a végső 
összeomlás elkerülhetetlen volt, amelyet súlyos anarchia követett. 
  A birodalom bukása után a barbár törzsek már szabadon dúltak 
és fosztogattak, apró királyságok születtek és tűntek el a történelem 
süllyesztőjében. Csak néhánynak sikerült rövid időre lokálisan rendet 
teremteni és adórendszert bevezetni. Legtovább a Loire és a Rajna folyó 
között létrejött Frank Birodalom maradt fenn, de stabil adórendszer és 
állandó közigazgatás nélkül kiszolgáltatott helyzetben volt. A VIII. 
századtól kétszáz éven keresztül folyamatosan újabb törzsek érkeztek és 
veszélyeztették a frankokat. 711-ben az arabok Észak-Afrikából 
elözönlötték Hispániát, elsöpörték az ottani vizigót királyságot, bár a 
frankok visszaverték őket a Pireneusokon túlra, hódításuk eredményeként 
gyakorlatilag muzulmán beltengerré változtatták a Földközi-tengert. 
Skandináviából a vikingek rajzottak ki, majd a IX. században vad magyar 
törzsek dúlták végig Észak-Itáliát, Dél-Germániát és Kelet-
Franciaországot, végül letelepedtek a Kárpát-medencében.  
 A X. századig Európa területére folyamatosan érkeztek az újabb 
törzsek és telepedtek le. A fenyegetések elhárítására a frank királyok 
bevezették a katonai és politikai viszonyoknak azt a szisztémáját, amelyet 
aztán meghonosítottak a fejlődő gazdasági rendszerekben egész 
Európában. A gazdálkodás meghatározó eleme hosszú időn keresztül a 
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mezőgazdaság maradt. A lakosság döntő többsége a földesúri 
nagybirtokokon vagy azok szomszédságában falvakban élt. A Római 
Birodalom idejéből származó városi tradíció - ha lényegesen kisebb 
méretekben is - Itáliában továbbra is fennmaradt, sőt az itáliai városok 
közvetítőként működtek a fejlett és gazdagabb Kelet, a Bizánci Birodalom 
és a szegény, elmaradott Nyugat között. A városiasodás Európa más 
részein sokkal később kezdődött, kevésbé intenzív volt és népességüket 
sem tekinthetjük jelentősnek. Meghatározó a feudális földbirtok volt, a 
parasztok apró falvakban laktak az urasági kastélyok falainak tövében. 
 A Kelettel folytatott kereskedelem Európa számára egyre 
meghatározóbb lett, luxuscikkekkel látta el a Nyugat nagyúri udvarait. A 
keleti kalmárok helyét elsősorban a Földközi-tengeren fokozatosan átvették 
az itáliai kereskedők és a szárazföldi utak további építésével felvirágoztatták 
az egzotikus, igen jól jövedelmező kínai kereskedelmet. A XIV. századig 
ezeken a szárazföldi útvonalakon bonyolódott az európai kereskedelem 
legnagyobb része, mivel a navigációs műszerek nélkül a hajózás még a 
Földközi-tengeren is veszélyes volt, és a tengeri közlekedést a Török 
Birodalom terjeszkedése szintén akadályozta. Ennek ellenére a XIV. 
századra egyre jelentősebbé vált a tengeri hajózás, amelyhez egy új 
rendszer, a kommenda, egy bérleti szerződéses forma is kapcsolódott. A 
római jogrend már ismerte a tulajdonos és a lebonyolító közötti különbséget 
és ez tért vissza ismét ebben az új formában. A szükséges tőkét a 
tulajdonos biztosította és a haszon 3/4 része illette meg, míg az aktív, 
kockázatot vállaló partnert az 1/4 rész. A tulajdonos és a menedzser 
elválása egymástól igen fontos tényező a további fejlődés szempontjából. 
Ezt akkor értjük meg, ha figyelmesebben megnézzük, mi is a tulajdonos 
érdeke és mi a menedzseré. Sokan tévedtek már el ennél az alapkérdésnél, 
vagy el sem jutottak eddig.  
Nos, a tulajdonos  elsősorban a tőkéje biztonságára törekszik és csak ezt 
követően gondol arra, hogy minél nagyobb haszonra tegyen szert. 
Különösen azért, mert a haszon mindig együtt jár a kockázat vállalásával.  
A menedzser viszont a saját részesedésének növelése érdekében 
hajlandó akár nagy kockázatot is vállalni a nagyobb haszon reményében. 
A két fél érdekegyeztető tárgyalásain alakul ki az a végső megoldás, amely 
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mindkét résztvevőnek előnyös lehet. Amennyiben nem válik szét a 
tulajdonos és az aktív menedzser olyan állandó feszültség keletkezik a 
vállalkozóban, amelyet nem képes önmaga feloldani és ennek ellenére 
sohasem lesz képes akkora kockázatot vállalni, mint a menedzser (a 
tulajdonosi énje miatt) és sohasem tud annyira vigyázni a vagyonra, mint az 
igazi tulajdonos (a menedzser énje miatt). A XIII. századtól ez az elsőként 
az itáliai városállamokban alkalmazott fejlődési lépcső lett az alapja az üzleti 
szervezeteknek, a szabályozott kereskedelemnek, az áruforgalom 
folyamatos növekedésének. A kereskedelemmel együtt alakult ki a 
biztosítás, mint új üzletág, valamint a banki és hitelügyletek. Az 
áruforgalommal szoros összefüggésben fejlődött ki a váltóforgalom és a 
kapcsolódó hitelezési rendszer. Ezt szükségessé tette a sokszor 
áttekinthetetlen pénzrendszer is. 
 A földbirtokrendszer fokozatosan változott a többszáz év alatt. A XI. 
századtól termelékenység az új technológiának (vetésforgó alkalmazása) 
és a fejlettebb eszközöknek (nehéz vaseke) valamint a ló termelésbe 
történő bevonásának köszönhetően (szügyhám) folyamatosan emelkedett. 
Itt kell megjegyezni azt, hogy ezek az eszközök és módszerek nem 
egyszerre jelentek meg Európában, így a fejlődés üteme is eltért. A 
termelékenység a Németalföldi területen volt a legnagyobb, míg a déli 
területeken csak később indult növekedésnek. A termékek kínálatának 
bővülésével együtt növekedett a lakosság száma is, sőt a szaporulat 
túlságosan is naggyá vált. A XIV. századra ennek eredményeként az egy 
főre jutó termék mennyisége már csökkenő tendenciát mutatott.  
A primitív termelési technika ellenére egyre erőteljesebbé vált az ipari 
termelés, ahol a mesterségbeli specializáció mind jobban előtérbe került. 
Ezzel együtt fennmaradt a társadalmi stabilitás és folytonosság, az 
életszínvonal pedig még mindig elfogadható szinten mozgott. Közben 
azonban jelentős időbeli eltolódásokkal ugyan, de megjelent a fejlődés igazi 
mozgatója, amely a mai piacgazdasághoz vezetett: a folyamatos technikai 
újítás. Ennek a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó elemei már a X. 
században tért hódítottak, de az igazi fejlődés, az egyre újabb eszközök és 
módszerek használata inkább a XII. századtól jellemző. A folyamatos 
technikai újítás vonatkozik a szerszámok fejlesztése mellett a technológiára, 
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a termelési és szervezési területre is. A mezőgazdaságban ekkorra már 
Európa egész területén mindjobban elterjedt a vetésforgó és a 
háromnyomásos gazdálkodás alkalmazása. Bővült a termesztett növények 
mennyisége és a tenyésztett állatok száma is. A népesség a falvakban és 
a városokban is a fejlődés eredményeként a XIII. századig folyamatosan 
növekedett.  
Megjelentek az első mesteremberek, akiknek fő megélhetési forrásuk a 
használati eszközök előállítása volt és ennek hatásaként a nemzetközi 
kereskedelmi hálózatok mellett egyre fontosabb szerephez jutottak a lokális 
kereskedelmi útvonalak. Az ipari termelés messze elmaradt a 
mezőgazdaságtól, ennek ellenére semmiképpen nem lehet a középkori 
gazdaság elhanyagolható szektorának tekinteni. A jelentősége egyre 
növekedett. Legnagyobb és legelterjedtebb iparág - többek között a 
lakosság folyamatos növekedése miatt is - a textilgyártás volt, de ezt 
szorosan követte az építészet. A fémipar jelentősen fejlődött, de volumene 
elenyésző maradt. Érdemes azonban megemlíteni a vasgyártás növekvő 
ütemét, amely előre vetíti az egész gazdaság egyre lendületesebb 
fejlődését. Igazi áttörést a vízikerekek és a malmok alkalmazása hozott, 
szükségessé váltak az áttételek, különféle szerkezetek, növekedett a 
mérnöki munka jelentősége. Megjelent a mechanikus óra, így az idő egyre 
fontosabb szerepet kapott az emberek életében és egyre közelebb került a 
pénz fogalmához is, előrevetítette a későbbi életelvet, mely szerint az idő 
pénz. 
 A XIV. századra viszont jelentős változás következett be, a 
középkor végét a politikai labilitás, a gyakran kirobbanó erőszak, a 
fokozatosan csökkenő kereskedelmi tevékenység, a gazdaság hanyatlása 
jellemezte. A középkor gazdasági válságához szorosan kapcsolódott az 
Ázsiából érkező Fekete Halál, a pestis. 1348-ban érte el Európát, két éven 
keresztül tombolt és 15 évenként háromszor tért vissza. Európa jelentős 
területei néptelenedtek el ebben az időszakban. Az egyes gazdasági 
egységek növekvő adókkal próbálták a kieső jövedelmet pótolni, melynek 
eredményeként több helyen is parasztlázadások törtek ki, melyek ritkán 
érték el céljukat. A már születésekor is kétpólusú Európa ekkor szakad talán 
először radikálisan ketté. Míg a nyugati részen a városok megmaradtak, sőt 
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folyamatosan fejlődtek, ezzel párhuzamosan csökkentek a jobbágyterhek, 
az állattenyésztés egyre jelentősebbé vált, addig a keleti területeken szinte 
mindenütt az önellátásra rendezkedtek be a családok és az egész 
gazdaság. Ez sokkal kisebb teret nyújtott a további fejlődés számára. 
 A következő fejlődési szakasz az évszázados hanyatlás után a XV. 
század közepétől kezdődött. Egyenetlenül ugyan, de megkezdődött a 
demográfiai növekedés, amely egészen a XVII. századig tartott. A 
navigációs műszerek elterjedésével a tudományos fejlődés hatására 
elindultak a nagy expedíciók, megkezdődtek a felfedezések, hódítások. A 
fűszer és az egyéb különleges termékek, a szantálfa, a kókuszdió, az erős 
kókuszháncs kötél és a selyem továbbra is a legfontosabb kereskedelmi 
cikkek közé számítottak, csak Indiából és Kínából lehetett beszerezni őket. 
A portugál hajósok újabb utakat kerestek, közvetítők nélkül kívántak a 
megfelelő áruhoz hozzájutni, de ezt csak akkor érhették el, ha saját 
hajóikkal bonyolítják az utazásokat. Az arab kereskedők kiszorítása a 
piacról új kereskedelmi útvonalak felfedezésével vált lehetségessé. Először 
dél felé keresték az átjárást India felé, így felfedezték Afrika keleti 
partvidékét, majd nyugat felé elindulva jutottak el Amerikába. 1515-re már a 
portugálok voltak az Indiai-óceán urai, miután szétverték az arab flottát, sőt 
sikerült a Vörös-tenger és Egyiptom felé irányuló arab kereskedelmet 
teljesen leállítani. Ebben az esztendőben foglalták el Ceylont, az Indiai-
óceán feletti uralom kulcsfontosságú őrhelyét. Kereskedelmi kapcsolataik 
kiterjedtek Sziámra és Japánra is.  
 Amerika felfedezése után Portugália és Spanyolország felosztotta 
egymás között az új kontinenst, hódításuk eredményeként viszont az 
amerikai őslakosság lélekszáma jelentősen csökkent, a meglévő kultúrák 
nagy része eltűnt, kialakultak azok az érdekszférák, ahol a még megmaradt 
lakosságot teljesen kifosztották. Az őslakosok száma rövid idő alatt a 
felfedezéskori 25 millióról 3 millióra csökkent. Cortez a mexikói Azték 
Birodalmat hódította meg, Pizarro 1530-ban a perui Inka Birodalmat győzte 
le. A XVI. század végére a spanyolok voltak az egész félteke urai, északon 
Floridától és Dél-Kaliforniától délen Chiléig.  
 A spanyolok juttatták el az új kontinensre, elsősorban Kaliforniába 
és Mexikóba a gabonaféléket, a citrusféléket, a cukornádat, a kávét a 
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leggyakoribb zöldségféléket és gyümölcsöket, a háziállatokat (lovat, 
szarvasmarhát, juhot, kecskét, sertést). Sajnos az európai civilizáció nem 
csak áldást hozott az új kontinensnek, de - elsősorban a spanyolok és a 
portugálok - behurcolta Amerikába az egész kontinens életét megváltoztató 
káros anyagokat és a betegségeket, így a tűzfegyvert, az alkoholt, a himlőt, 
a kanyarót és a tífuszt. Ezek gyorsan terjedtek és a mentális valamint a 
fiziológiai ártalmak tovább tizedelték az őslakosságot.  
 Ezzel szemben Amerikából jutott el Európába számos, később 
alapvető élelmezési cikk, mint a kukorica, a burgonya, a tökfélék, a bab, a 
paprika, a paradicsom, a trópusi gyümölcsök, az egzotikus fafélék.  
Mindezek mellett az öreg kontinensre is megérkeztek lakosságára igen 
káros hatást gyakorló termékek és egészségkárosító fertőzések, mint a 
dohány és a hosszú ideig gyógyíthatatlan betegség, a szifilisz. 
 Az új termékek megjelenésével a kereskedelem egyre jobban 
fellendült, a termékek mellett a kiirtott őslakosság helyébe lépő munkaerő 
(afrikai néger lakosság) szállítása is egyre jelentősebbé vált. Fokozatosan 
elterjedtek az új vállalkozási formák, egyre több részvénytársaság alakult, 
ahol a tagok tőke-hozzájárulásait gyűjtötték össze és helyezték közös 
igazgatás alá. A cégek egy jelentős része monopol jellegű volt. Az ügyletek 
könnyítésére megjelent és egyre nagyobb szerepet kapott a tőzsde, ahol 
csak árumintákat mutattak be, a szállítás a raktárbázisról történt. A fizetés 
általában váltóval, hitellel, banki átutalással történt. Egyre elterjedtebbé 
váltak az opciós jellegű üzletkötések, amelyek egy jövőbeni vásárlásra vagy 
eladásra vonatkoztak. Ezeknek az értékesítési illetve vásárlási jogoknak 
külön piaca alakult ki. Az át nem gondolt és felelőtlen üzletkötések már a 
XV. században a tőzsde összeomlását okozták Hollandiában a 
tulipánpiacon, és ez a tény a későbbiekben a tőzsdei ügyletekre illetve 
ezeken keresztül az egész gazdaság fejlődésére kihatott. 
 Ezek az események hatalmas új erőforrásokhoz juttatták Európát 
és elősegítették a fő gazdasági központok áthelyeződését. A XV. század 
közepétől kereskedelmi jelentőségük csökkenése miatt háttérbe szorultak 
az itáliai városok, előtérbe került viszont a piacokkal aktív kapcsolatot tartó 
portugál, spanyol és holland flotta. Az egymást követő háborúk tovább 
gyorsították Itália kereskedelmi és gazdasági hanyatlását, a kereskedelem 
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súlypontja egyre inkább áthelyeződött az Atlanti-óceán partvidékére. 1521-
ben a velenceiek még megpróbálták visszaszerezni monopóliumukat, meg 
akarták venni a teljes portugál behozatalt, de ez az akció nem járt sikerrel. 
A híres Flandriai Flotta Velencéből 1532-ben indult utoljára útnak, a 
későbbiekben teljesen visszaszorult ez a kereskedelmi tevékenység, hiszen 
már a közel-keleti piacokon - az olaszok kizárólagos felségterületén - is 
megjelentek az olcsóbb francia és angol gyapjúipari termékek Európa 
legnagyobb hatalmú vezető országai Portugália és Spanyolország lett, főleg 
a hódításokból szerzett kincsek, valamint a fűszerkereskedelem miatt. Az 
első portugál fűszerszállítmány 1501-ben érkezett meg Antwerpenbe, 
csakhogy nem portugál kereskedők hozták, hanem hollandok. A spanyolok 
és a portugálok, miközben tengerentúli birodalmuk kiszipolyozására 
koncentráltak, az általuk behozott cikkek európai terítését valamint a 
gyarmataikra irányuló export oroszlánrészét másoknak, elsősorban a 
hollandoknak és a flamandoknak engedték át. A nyugati államok tehát igen 
korán be tudtak kapcsolódni a kereskedelembe, részesültek a hódítások 
hasznából, míg a keletiek erejét felőrölték a folyamatossá váló vallás- és 
örökösödési háborúk mellett a török terjeszkedés megállítására, 
visszaszorítására irányuló hadműveletek. Ez még tovább mélyítette azt a 
szakadékot Kelet és Nyugat között, amely már az európai letelepedések 
idején létrejött és a technikai fejlődésben, a kereskedelemben megtalálható 
eltérések miatt folyamatosan szélesedett. 
 Nem szabad megfeledkeznünk a kor egyik igen fontos, a későbbi 
gazdasági és társadalmi eseményeket meghatározó eleméről, a 
reformációról. Ez az új vallási irányzat, mely - leegyszerűsítve - a római 
központú katolicizmus ellenpólusaként hívta életre a protestantizmust, 
melynek ideológiája lényegesen kedvezőbb volt a kapitalista gazdaság 
kialakulása szempontjából, a mai piacgazdaság csíráit ültette el. Melyek 
azok a főbb területek, ahol a reformáció a gazdaság változása 
szempontjából új irányt mutatott? 
 

 Szentnek tekinti a munkát, a hivatást és ezzel áttételes kapcsolatban a 
megszerzett pénzt, vagyont. Lutherre vezethető vissza a német Beruf 
szó jelentésváltozása, amely eredetileg elhivatottságot jelentett, míg a 
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mai értelme egyértelműen a munkára, szaktevékenységre vonatkozik. 
Az előző századokban, a katolicizmus tételeinek megfelelően a munkát 
Isten büntetésének, az élethez hozzátartozó szükséges rossznak 
tekintették, a protestantizmus ezzel szemben nemessé, sőt szentté 
magasztalja. Innen már egyenes az út a kapitalizmus felé. 

 A kor katolicizmusával részben szemben állva nem ismeri el a válást, 
szentnek és megszenteltnek tekinti a házasságot és a családot, ezzel 
megalapozza a családi vállalkozásokon, a családi vagyon gyarapításán 
alapuló új társadalmat. 

 A katolicizmushoz hasonlóan szentnek tekinti az államot, sőt tételeivel 
megalapozza azt a szuverenitását, amely az újkor emberének ostora, 
amely kíméletlen adórendszerével a magántulajdont, sehonnét sem 
távoztatható rendőriességével a szabadságot, militarizmusával a 
polgári életet köti gúzsba. 

 A katolicizmussal ellentétben fellép a kánoni kamattilalom ellen és ezzel 
vallási szempontból is megalapozza a bankrendszert, megteremti a 
vállalkozások hitelezésének feltételeit.  

 A katolicizmussal ellentétben tagadja a tettek általi igazolódást, a 
vezeklést az ember bensőjébe, magába a puszta hitbe helyezi át, ezzel 
erősíti a polgári individualizmust. 

 
 A protestantizmus mind szélesebb körű terjedésével egyre több 
helyen indul meg a korai kapitalista irányú fejlődés. Előtérbe kerül egy 
sajátos önérdek. Kálvin és Luther tanításai szerint az embernek önmagát 
csupán Isten céljainak és eszközének kell tekintenie. Ezt a tartalmat az 
emberek elfogadták, de túlmentek a vallási kitételeken. Önmagukat tették 
meg eszközül, de nem Isten akaratából, hanem a gazdasági gépezet, az 
állam hatására. Dolgoztak és pénzt halmoztak fel, de nem a pénzköltés, a 
boldogság gyönyöréért, hanem azért, hogy befektethessenek, sikeressé 
váljanak. A személyes boldogság és öröm már nem az élet igazi céljai. 
 Az ipar piacorientáltsága ebben a korszakban erősebbé vált, mint 
a mezőgazdaságé. Egyre több újítás jelent meg csökkentve a költségeket 
és a vevő számára elérhetővé téve a terméket. Jellemző volt a textilipar 
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fejlődése Angliában és Franciaországban. Az építészetben és a fémiparban 
jelentős változások nem következtek be, bár a mennyiségi termelés egyre 
inkább előtérbe került. A felfedezésekhez kapcsolódóan új iparágak 
honosodtak meg, mint pl. a dohányfeldolgozás, a rumfőzés, és a szükséges 
energiahordozók bányászata. 
 A népesség növekedése az egész kontinensen jelentős volt, egyre 
nagyobb városok alakultak ki. A beáramló arany és ezüst az árak 
robbanásszerű növekedését idézte elő, így az élelmiszerárak is az égbe 
szöktek, miközben a paraszti bérlők képtelenek voltak növelni termelésüket, 
sőt néhol visszaesés is tapasztalható volt. Ez vezetett oda, hogy a XVII. 
századra a lakosság száma meghaladta az előállítható élelmiszer 
mennyiségét, ami éhínséghez vezetett, elősegítette a járványok kiújulását, 
ismét pestis söpört végig Európán. 
  
1.2. Az angol jogrendszer fejlődése 
 
 A mai piacgazdaság megértéséhez tisztáznunk kell a jogi háttér 
alakulását, azt, hogy milyen szerkezetben, milyen formában kezdhették 
meg működésüket az ipari- kereskedelmi- és mezőgazdasági 
vállalkozások, hogyan történt az emberek közötti viszonyok szabályozása. 
Történelmi ismereteink alapján is tudjuk, hogy a mai kapitalista rendszer 
csírái Angliában alakultak ki és indultak szinte hihetetlen ütemű 
fejlődésnek az ottani jogi keretekre támaszkodva, ezért feltétlenül meg kell 
ismernünk a fejlődését. 
 Az angliai piacgazdaság és a kapcsolódó jogrendszer 
szempontjából vizsgálnunk kell a külső körülményeket is. Mi is volt ez a 
külső körülmény? Ez maga Európa volt, a távolságával és a közelségével 
együtt. Anglia legalább annyit köszönhet a csatorna létének, mint a szűk 
voltának. A folyamatos, szinte megszakítatlan fejlődés - amelyre az angolok 
olyannyira büszkék - éppúgy köszönhető ennek a viszonylagos földrajzi 
elszigeteltségnek, mint az Európából állandóan érkező jogi, politikai, 
gazdasági és vallási hatásoknak. 
 A történelmi kutatások azt bizonyítják, hogy az angol jogrend a XIV. 
századig nem különbözött jelentősen a többi európai ország jogrendjétől. A 
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mindenkori helyi bíróságok ítélkeztek a helyi jog alapján, az időszakot 
feudális partikularizmus, helyi bíróságok tömege, helyi szokásjogok 
jellemzik. Az egyik különbség, hogy a normann hódítás után viszonylag 
hamar kialakult a hűbéruralmi rendszer, amely a jog centralizációját is maga 
után vonta. A másik fontos különbség az állam és az egyház korai 
szétválása, az egyházi intézményrendszer erősödése, amely serkentette a 
királyi udvar, a központi királyi bíróságok és a jog fejlődését is. Angliában a 
központi hatalom folyamatosan erősödött, így a bíráskodás is teljes 
egészében a király ellenőrzése alá került. A szokatlanul erős királyi hatalom 
lehetővé teszi a Common Law Courts tevékenységének eredményeként az 
egységes jogrendszer létrejöttét, amely az angol szokásjog mellett 
elemeket vesz át a római jogból is. 
 Az egyre növekvő számú ügyek miatt a királyi udvar és bíróság 
differenciálódott, szükségessé vált az eljárási szabályok rendszerezése. A 
törvénykezés visszáságai, valamint János király túlkapásai miatt tört ki az a 
nemzeti felkelés, melynek eredményeként megszületett a Magna Carta. Ide 
nyúlnak vissza az angol Parlament csírái is, miközben érdekes ellentétként 
a király központi bíráskodása nemhogy gyöngült volna, hanem még 
erősebbé vált. Eközben az is megfigyelhető, hogy a feudális társadalom 
rendjei sehol sem voltak olyan egyensúlyban, mint a középkori Angliában. 
 A XVI. században újabb jelentős változások következnek be. 
Alapvetően két bíróság alakul ki, amelyek mögött ellentétes érdekű 
csoportok állnak. 
 

 Common law bíróság, amely követi a magánjogi perekben a kialakult 
szabályokat 

 Privy Seal-en alapuló equity eljárás, amely a magánjogi eljárásokban 
az uralkodó osztályok előjogait érvényesítette. 

  
 A két bíróság között az ellentét egyre inkább kiéleződött, a kancellár 
által képviselt equity jogosultságát egyre többen kérdőjelezték meg. Bár az 
uralkodó kiált e forma mellett, a parlament győzelme után a common law is 
felvirágzott. Ebben a században az európai államokban - többek között a 
kánonjog és az írásbeliség hatására - bekövetkezik a recepció, újra 
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törvénybe iktatják a római jogot. Angliában is megvolt erre a lehetőség, 
hiszen a kancelláriai bíróság a recepció bölcsője volt, a kánonjogot is ismerő 
kancellárok itt is az írásbeli inkvizitórius eljárást alkalmazták. 
 Figyelemre méltó kérdés, hogy a fentiek ellenére miért maradt meg 
a feudális hagyományokon alapuló szokásjog intézménye? Ennek a 
legfontosabb oka a XIV. század óta folyamatosan működő 
jogászképzésben keresendő. Az angol jogászképzés igen sajátos volt, a 
gyakorlati oktatásra, az eljárásra és az angol nemzeti jogra koncentrált. A 
hallgatóknak meg kellett ismerni mindazokat az eseteket, amelyekben már 
ítélet született, hiszen a későbbiekben akkor lehetett egy jogesetet 
eldönteni, ha sikerült találni olyan hasonló ügyet, amelyben már ítélet 
született. Az esettanulmányokon alapuló oktatás tehát visszavezethető a 
középkori angol jogászképzésig, bár ekkor még kevésbé szolgálta a 
felkészülést, sokkal inkább az ismeretek megszerzését és tárolását 
segítette elő. A XVI. század végétől a jogeseteket feljegyzik, ezzel is segítik 
a tanulmányozást és a hivatkozási rendszer működését. A common law 
keretében minél régebbi esetre tudott hivatkozni az ügyvéd, annál 
sikeresebbnek bizonyult, annál előnyösebb döntést várhatott. 
VIII. Henrik reformációja szintén akadályozta a római jog kialakulását 
Angliában, hiszen így a kánonjog nem kapott megfelelő teret. Mivel az 
államban már a XII.-XIII. században létrejött egy recepció, így a polgári 
forradalom után nem kellett semmiféle partikularizmust felszámolni. 
Ahogyan a forradalom kompromisszumosan végződik, de mégis 
egyértelműen a polgárság győzelmével, ugyanúgy a feudális jogrendszer is 
fennmaradt, de már nem feudális tartalmat hordozott, szabályai változtak, 
adaptálódtak. 
 A common law a XVII. századtól jelentős változásokon megy 
keresztül. A feudális jogintézmények folyamatosan telítődtek tőkés 
tartalommal és egyre több anyagi jogi szabályt is tartalmazó, megállapodott, 
rögzített jog alakult ki. Az elméleti összegző és rendszerező munka lehetővé 
tette a precedens rendszer továbbélését. Mindezek mellett az equity a 
common law-t kiegészítő, de nagyon is konkrét szabályokkal és 
alapelvekkel rendelkező rendszerré vált. 
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1.3. A modern vállalkozások kialakulása 
 
 A gazdasági folyamatok elméleti megközelítésére 1776-ban Adam 
Smith az erkölcsfilozófia professzora vállalkozott, az által kidolgozott 
közelítést még ma is igen sok helyen használják. Kora gazdaságpolitikáját 
merkantilista rendszerként jellemezte. Erre jellemző, hogy az egyéni 
kereskedők mintájára alakítja a nemzetgazdaságot, folyamatosan arra 
törekszik, hogy a bevételei meghaladják a kiadásokat. Nemzeti szinten ez 
azt is jelenti, hogy az exportot minden körülmények között növelni kell, míg 
az importot a minimálisra célszerű csökkenteni, így kedvező kereskedelmi 
mérleg érhető el az ország számára lehetővé téve a folyamatos 
gazdagodást. 
 A nemzetek gazdagsága című művében elítéli a kereskedelmi 
mérleget privilegizáló politikát. Ehelyett a kereslet-kínálat piaci 
mechanizmusát tekinti fontosnak, amelynek keretei között az eladó 
folyamatosan informálódhat a vevő igényeiről és ezen keresztül munkája 
értelméről, eredményeiről. Szerinte a piacon egy "láthatatlan kéz" igazítja 
egymáshoz az ellentétes érdekeket, valósítja meg a harmóniát. Az egyéni 
jólét és a társadalom gazdagsága egyidejűleg növekedhet, ha növekszik az 
elosztható termék mennyisége. Ez szoros összefüggésben áll a 
specializációval, az egyes emberek igényeinek kielégítésével. A gazdaság 
alapja a munkamegosztás és a csere, melynek színtere a piac, ezért az 
ország gazdagsága a piaci kiterjedtségtől függ. Minél szabadabb a csere, 
annál fejlettebb a munkamegosztás, és annál nagyobb lehet a gazdagság. 
A szabad piaci folyamatok elősegítésének legfontosabb eszköze a piacot 
gúzsba kötő jogi korlátok feloldozása. Ma kevesen figyelnek fel arra, hogy 
Smith több helyen figyelmeztető megjegyzéseket is tett művében. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a munkamegosztás eredményeként a szakemberek 
látóköre beszűkül, egyre kevésbé képesek megérteni a szakterületükön 
kívüli eseményeket. Külön kiemeli, hogy az önző önérdek racionális 
követése mellett szükség van az erkölcsre, amely az egyéni magatartást 
motiváló erő és ennek segítségével lehet ítéletet alkotni a gazdaságról. 
 Látható, hogy a közgazdaságtan, mint önálló átfogó jellegű 
tudomány sokkal bonyolultabban írja le a gazdasági folyamatokat, nem 
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egyszerűsíti le a bevétel és a kiadás pozitív egyenlegére. Pontosan érzékeli, 
hogy ami az egyéni kisgazdaság szintjén igaz, az a nemzetgazdaság 
szintjén már téves is lehet. 
 A XVIII. század végére Európa nyugati felében egyre nagyobb 
méretűvé vált a vidéki ipar koncentrációja. A modern nagyipar Angliában 
alakult ki és ennek mintáját követték a többi államok. Egyre növekedett a 
foglalkoztatottak száma és a termelés volumene a bányászatban, az ipar 
különféle ágazataiban. A modern ipar kialakulására jellemző 
 

 a gépi meghajtású eszközök, berendezések széles körű alkalmazása, 

 új energiaforrások, ásványi fűtőanyagok használata, 

 természetes állapotban elő nem forduló anyagok kifejlesztése és 

 egyre nagyobb vállalatok kialakulása. 
 
 A fejlődés mozgatórugója az alkalmazott tudományok 
megjelenése, a tudomány és a gazdaság egyre szorosabb 
összekapcsolódása. A legfontosabb technológiai előrelépés az emberi és 
állati erő kiváltása munkagépekkel, valamint új, nagyobb hatásfokú 
energiaforrások alkalmazása. A gőzgép feltalálása után szinte azonnal 
helyet kapott az ipar minden területén, forradalmasította a szállítást. 
Megjelentek az első gőzmozdonyok és gőzhajók. Az anyagok 
továbbításában nagy szerep jutott a vízturbináknak és a szél energiáját is 
jól hasznosították. A XIX. század második felében fedezték fel az új, 
rendkívüli energiaforrást, a kőolajat. Ez alapvetően megváltoztatta a 
fejlődés útját, mind a szállítás, mind az egyéb területen terjedt a 
felhasználása. Az elektromosság felfedezése új irányt mutatott, főleg a 
munkakörülmények javításában és a kisebb gépek hajtásában. A 
hírközlésben való alkalmazása indította el az információs forradalmat. 
 Az acéliparban is egyre újabb szabadalmakat alkalmaztak, sikerült 
egységesen jó minőségű acélt nagy tételben előállítani. Az acélipar 
fejlődése mélyreható változásokat idézett elő a többi iparágban is. A vasút 
terjedésével növekedett az igény a jó minőségű sínek iránt és ez serkentette 
a szükséges energiahordozók (szén) termelését is. Azt is mondhatjuk, hogy 
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az ipari fellendülésben kulcsfontosságú volt az acél gyártása. 
 Az eddigiekből is láthattuk, hogy a találmányoknak, a technikai 
újításoknak rendkívül fontos szerepe volt a modern ipar kialakulásában. 
Ebben az időszakban kerül sor a tudomány ipari alkalmazására, ami 
különösen jellemző az elektromos iparban. A tudományos kutatás közel 
került az iparhoz, mélyült a tudósok, mérnökök és a vállalkozók közötti 
együttműködés. A technikai fejlődés megkövetelte a szaktudósok és a 
szakmérnökök alkalmazását, munkájukat az üzletemberek hangolták 
össze. A változások azonban nemcsak ipariak voltak, hanem társadalmiak 
és szellemiek is, kihatottak a kereskedelemre, a pénzügyekre, a 
mezőgazdaságra és a politikára is. 
 A nagyszabású iparosítás a textilipart és a nehézipart érintette, de 
kihatással volt a mezőgazdasági termelésre. Bár a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak száma folyamatosan és jelentősen csökkent (A XVIII. 
században a lakosság 60%-a, míg a XX. század elején csupán 10 %-a 
dolgozott ezen a területen.), a termelés mennyisége a gépek 
alkalmazásával egyre jobban növekedett. A XIX. századra bevezetésre 
került a tudományos agrotechnika, amely további növekedést 
eredményezett. A fokozódó termelékenység lehetővé tette a nyugat-európai 
mezőgazdaság számára, hogy a gyarapodó népességet egyre magasabb 
színvonalon tartsa el. A mezőgazdaság egyre inkább kereskedelmi 
alapokra helyeződött és folyamatosan növekedett az ipacikkek iránti 
kereslet is. 
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A film története 
 

 A film, azaz a mozgófényképezés története jól tükrözi a 
műszaki fejlesztés és az üzleti élet kapcsolatát, rámutat arra, hogy 
az alkalmazott tudás milyen áttörést hozhat az üzlet folytonosan 
megújuló világában.  
 A kezdetekhez vissza kell nyúlnunk a görög 
természetfilozófusokhoz, akik eljutottak ahhoz a megállapításhoz, 
mely szerint amit mozgásnak látunk az nem más, mint statikus 
állapotok egymásutánisága. Ez a gondolat vezette az úttörőket 
arra, hogy a mozgásból képeket vegyenek fel, majd egymás után 
rakva mozgassák őket. Ehhez nyújtott segítséget a francia J. N. 
Niépce L. J. M. Daguerre által népszerűsített, 1826-ban született 
találmánya, a fényképezés. Ez lehetővé tette az egyes képek 
készítését. 1872-ben Kaliforniában készített először 
sorozatfelvételt E. Muybridge egy ló mozgásáról egy milliomos 
kívánságára, aki azt akarta tudni, vágta közben leér-e a földre 
mindig a ló egyik lába. Nemcsak azt sikerült ezzel a kísérlettel 
bebizonyítani, hogy időnként a ló egyik lába sem éri a földet, hanem 
azt is, hogy a mozgási folyamat fázisai rögzíthetők. Ezt követően 
tudósok és szélhámosok százai dolgoztak azon, hogy 
megmozdítsák a még álló képet. Egyes legendák szerint a 
megoldáshoz elsőként 1886-ban jutott el az Angliában élő Le 
Prince. Szerkezete, amelyet animated pictures névre keresztelt, 
állítólag másodpercenként húsz képet rögzített valamilyen 
fényérzékeny szalagra, és ezeket falra vagy fehér vászonra 
kivetítve láthatóvá is tudta tenni. Hogy mégsem őt tekintjük a 
mozgófilm feltalálójának, annak az a magyarázata, hogy Le Prince 
volt egyúttal az első "filmkrimi" áldozata is. 1890. szeptember 16.-
án ugyanis még látták Dijonban csodálatos gépével felülni a párizsi 
gyorsra, ám ettől fogva találmányával együtt nyoma veszett.  
 Ezt követően többen nyújtottak be szabadalmat a 
mozgókép megvalósításával kapcsolatban. T. A. Edison 1894-ben 
a New York-i Broadway-n állította fel kinetoscope-nak elkeresztelt 
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szekrénykéjét, amelybe betekintve a néző - természetesen csak 
bizonyos összeg bedobása után - 10-15 méternyi filmszalagra vett 
képsort láthatott. Ez a berendezés azonban csak individuális 
nézelődésre volt alkalmas, a benne futó filmet a szerkezet technikai 
megoldásai miatt nem lehetett átvilágítani, kivetíteni. De már 
celluloidból készült filmszalag futott a gépben, amely áttetsző volt 
és strapabíró, G. Eastman találta fel nem sokkal a bemutató előtt. 
Edisonnak ez a találmánya is mutatja, milyen szoros kapcsolat van 
a tudományos fejlesztés és kutatás valamint az üzleti élet között. A 
szekrénykéből már az első évben többet sikerült értékesíteni, így 
került el Lyonba, az 54 éves Antoine Lumiére birtokába. A 
szerzeményt megmutatta fiainak, és megbízta őket 
tanulmányozzák, miként lehetne a szerkezetben futó filmszalagot 
vászonra kivetítve hasznosítani, vagyis egyszerre nagyobb 
publikumnak is megmutatni. A két fiú, akik egyébként vegyészettel 
foglalkoztak - később ők találták fel a színes fényképezést és a 
háromdimenziós mozit - mérnöki segédlettel két hónap alatt 
megoldották a problémát. A cinematographe-ot végül 
alkalmazottjuk, J. Carpantier mérnök építette meg. Ez külsőre 
szintén csak egy doboz volt, ám már egyaránt alkalmas volt 
felvételre és annak levetítésére is.  
 Az első felvevő-vetítő szerkezete is jól mutatja, mennyi sok 
tényező együttállására volt szükség a korszakalkotó találmány 
megszületéséhez. A feltalálók a filmszalag jellegzetes szakaszos 
mozgását például a Jacquard-féle szövőgép száltovábbítójának 
analógiájára oldották meg. A takácsok által máltai keresztnek 
nevezett elem mindenesetre tökéletesen megfelelő volt, hogy 
belekapaszkodva a celluloidszalag két szélén lévő, egymástól 
egyenlő távol lévő lyuksorozatba, perforációba a mozgásérzetet 
keltő tempóban és módon mozgassa az egyes mozgásfázisokat 
rögzítő állóképeket őrző filmet az objektív előtt.  
 Több felvételt is készítettek és 1895 márciusában 
bemutatták a tudományos közvélemény előtt. Először kizárólag 
csak tudományos hasznosításra gondoltak és elutasították a 
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berendezésüket megvásárolni kívánó Ch. Pathe-ét, aki már 
kezdetben is a szélesebb publikum szórakoztatására gondolt. A 
film azonban még abban az évben kilépett a tudományos 
laboratóriumok exkluzivitásából és megkezdte nemzetközi 
diadalútját. Olyannyira, hogy 1896 tavaszán a millenniumi 
ünnepségek keretén belül bemutatták Budapesten is a később 
mozi névre keresztelt csodálatos mozgó képeket. 
 
Forrás: Vajna Tamás: A kamera haszna, Heti Világgazdaság, 
1995. január 14. 61-63. o. 
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Feladatlap: 
 
 
Miért volt érdekes a mozgókép? 
 
 
 
 
Volt-e rá piaci igény? 
 
 
 
 
Ki finanszírozta a fejlesztést? 
 
 
 
 
Milyen kapcsolat fedezhető fel a műszaki fejlesztés és a kulturális háttér 
között? 
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 Azt már az eddigiekben is láttuk, hogy a gazdaság működése, 
fejlődése eltérő intézményi keretek között mehet végbe. Nagy-Britannia már 
ekkorra kifejlesztette a gazdasági előrehaladáshoz szükséges modern 
kereteket, alkalmazkodott mind a társadalmi, mind az anyagi megújuláshoz. 
Az egyik kulcsfontosságú intézmény a szokásjogként ismert jogrendszer. 
Ennek jellemzője a fejlődőképesség, a flexibilitás, a szokásokra és az írott 
törvényi határozatokban ismertetett precedensekre való támaszkodás. 
Megvédelmezte a magántulajdont, a magánérdeket az állami fosztogatástól 
és ugyanakkor védi a közösségi érdeket is a magánharácsolással szemben. 
Mivel azt a jogrendszert a kitelepülők magukkal vitték a meghódított 
területekre, így ez lett az alapja az Egyesült Államok valamint a brit 
domíniumok jogrendszerének is. Ezzel szemben a kontinensen az elavult 
intézmények megcsontosodtak, gátolták az új rendre való fokozatos 
átállást. Franciaországban a forradalom után lehetőség nyílt a polgári 
törvénykönyvben kompromisszumot kötni a római jog és a forradalmi jog 
között. Ez az új, a változásokhoz ugyan kevésbé alkalmazkodó, de mégis 
haladó szellemű jogrend terjedt el a franciák által megszállt területeken. A 
pénzügyi élet is fokozatosan megélénkült. Növekedett a bankok száma, a 
kereskedelem fejlődött, újabb és újabb részvénytársaságok alakultak. A 
legtöbb országban jogi úton is szabályozták a társaságok alapítását és 
működését. 
 
1.4. A vállalkozás lényege 
 
 A ma már az egész világon elterjedt vállalkozási kultúra Európából 
indult hódító útjára. A történeti áttekintés arra hívja fel a figyelmet, hogy 
vállalkozások nagyon régen, több ezer évvel ezelőtt jöttek létre, 
meghonosodásukhoz szorosan hozzájárult a vallás. Kezdetben a 
legfontosabb cél a közösség fiziológiai szükségleteinek tartós kielégítése 
volt úgy, hogy ezzel együtt a csoport egyre jobb gazdasági körülmények 
közé kerüljön. Az Ókorban már a központi irányítás, az állam fenntartása is 
a vállalkozások feladatává vált. Ilyen módon elkerülhetetlen lett olyan 
mennyiségű haszon megtermelése, amely a nagycsalád életének 
biztosítása mellett elegendőnek bizonyult az állami kötelezettségvállalások 
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teljesítésére is. Az elkülönült vállalkozási vagyon biztonságot nyújtott a 
családnak, támogatta a kockázat vállalását. A Középkorban az ekkor már 
monogám család helyzetének gazdasági stabilizálása és folyamatos 
fejlesztése vált a legfontosabbá. Az ókor után ekkortól beszélhetünk azokról 
a mai értelemben is modernnek tekinthető vállalkozásokról, amelyek fő célja 
a hosszú távú működés és a profit, a haszon folyamatos termelése, a család 
vagyonának növelése. Természetesen az adók befizetésével ezek a 
vállalkozások és a munkát végző alkalmazottak biztosították az állami 
intézményrendszer működését is. Az Újkorban az ipari forradalom után 
ezek a vállalkozások az európai kulturális befolyásolási övezetekben egyre 
jobban megerősödtek, sőt mint a környezeti alkalmazkodás legsikeresebb 
formáinak tekintett egységek tért hódítottak a föld más, eltérő kulturális 
háttérrel rendelkező térségeiben is. 
 
1.4.1. A vállalkozások jellemzői 
 
 A vállalkozás olyan tevékenység, amelynek során egyének vagy 
szervezetek nyereség elérésére törekszenek a társadalom igényeinek 
kielégítése révén. A vállalkozások fogalmát széleskörűen, meghatározott 
igények kielégítésére létrejött egységekként értelmezzük, amelyek 
magukban foglalják profit- és a nem profitorientált szervezeteket is. A 
vállalkozások termékeket állítanak elő és szolgáltatásokat nyújtanak, 
amelyekkel az egyének és szervezetek kielégíthetik igényeiket. A termékek 
materiális javak, amelyek kézzelfoghatók, szemben a szolgáltatásokkal, 
amelyek nem anyagi jellegű tevékenységek eredményei. A termék vagy a 
szolgáltatás megvásárlásakor előnyt, hasznot és megelégedettséget 
vásárolunk. Erről későbbiekben még részletesebben is lesz szó. 
 A vállalkozás célja, hogy nyereséget, más néven profitot érjen el. A 
nyereség a termék előállításával, illetve a szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatosan felmerült költségek és a vevők, szervezetek által fizetett ár 
különbözete. A vállalkozás a megszerzett nyereséget - a törvényekben 
szabályozott keretek között - szabadon használhatja fel szétosztva a 
tulajdonosok között, vagy visszaforgatva a működés további 
finanszírozására. A profitorientáció az üzleti vállalkozások sajátossága. 
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Léteznek azonban olyan vállalkozások is, amelyeket nem profitszerzés 
céljából hoztak létre. Ezek a non-profit szervezetek, amelyek valamilyen 
közösségi célt szolgálnak vagy közhasznú tevékenységet végeznek. 
Természetesen lehet nyereségük, de ezt nem oszthatják fel az alapítók, az 
tulajdonosok között, hanem a vállalkozás működtetésére kell fordítaniuk.  
 A vállalkozások célrendszerében a gazdasági jellegű célok mellett, 
kiegészítő célként úgynevezett etikai és a társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos megfontolások is megfogalmazódhatnak. A felelős vállalkozás 
koncepciója a racionalitás és a moralitás összekapcsolása mellett áll ki 
(Zsolnai /1989/). Ez azt jelenti, hogy a vállalkozás a megoldási 
lehetőségeket feltárva, következményeiket értékelve a célok függvényében 
dönt a megvalósítandó cselekvési változatról, miközben figyelembe 
döntéseinek az emberekre, a természeti környezetre, a társadalomra 
gyakorolt hatását és érdekellentétek esetén kompromisszumra törekszik. 
Ez a szemléletmód a vállalkozásoktól újfajta gondolkodásmódot kíván és 
felhívja a figyelmet az etikai kérdések újragondolására.  
 A vállalkozásnak számos szereplője van, így megkülönböztetjük a 
tulajdonosokat, a menedzsereket és az alkalmazottakat (Chikán /1992/). A 
tulajdonosok vagyonilag is hozzájárulnak a vállalkozás megalapításához, 
céljuk az, hogy a befektetett tőkéjük értéke növekedjen, aminek feltétele, 
hogy a vállalkozás nyereségesen működjön. A tulajdonosok nem minden 
esetben vesznek részt a vállalkozás működtetésében, ez a menedzserek 
feladata. A menedzserek céljai elsősorban a vállalkozás sikeres 
működtetéséhez kapcsolódnak, amelynek egyik megjelenési formája a 
nyereséges tevékenység, de emellett a növekedéshez, a hosszú távú 
fennmaradáshoz is kapcsolódhatnak. Az alkalmazottak a végrehajtásban 
vesznek részt és jövedelmük maximalizásában érdekeltek. A vállalkozás 
szereplőinek eltérő érdekei gyakran konfliktusokhoz vezethet, amelynek 
feloldása a megfelelő érdekeltségi és ösztönzési rendszer kidolgozásával a 
tulajdonosok és a menedzserek feladata. Kisebb méretű vállalkozásoknál 
ezek a szerepkörök nem válnak ilyen élesen szét egymástól. Ebben az 
esetben a vállalkozó egymaga a tulajdonos, a menedzser és az alkalmazott. 
 A vállalkozások céljainak megvalósítása számos tevékenység 
végrehajtásán keresztül valósul meg. A menedzseri feladatok tervezés, a 
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szervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés, amelyek mind a profit, mind a 
non-profit vállalkozások tevékenységének szerves része. A vállalkozások 
működésük során a marketing, a termelés/szolgáltatás, a pénzügyek és az 
emberi erőforrás gazdálkodás tevékenységei révén valósítják meg céljaikat. 
A marketing segíti az igények feltárását és ezek közvetítését a többi 
funkcionális terület felé. A termelő, illetve szolgáltató tevékenység 
eredményei teszik lehetővé az igények kielégítését. A pénzügyi 
tevékenység biztosítja azokat a forrásokat, amelyekkel a működés 
finanszírozása megvalósítható. Az emberi erőforrás gazdálkodás feladata 
pedig az, hogy a vállalkozás számára megfelelő képzettségű 
szakembereket megfelelő bérezés ellenében biztosítson.   

A vállalkozások különböző formákban valósítják meg céljaikat. A 
formák összetettsége, bonyolultsága következtében igen nagyszámú 
ismérv alapján csoportosíthatók a vállalkozások, amelyek  

 a tulajdonforma, 

 a tevékenység jellege, 

 a méret, 

 a profithoz való viszony, 

 a vállalkozás jogi formája szerint. 
 

Tulajdonforma 
 

A tulajdonforma szerint megkülönböztetjük az állami, a magán és 
a szövetkezeti szektort. Valamennyi gazdaságban megtalálható 
mindhárom forma, természetesen az adott gazdaságot jellemző 
arányokban. Hazánkban az l980-as évek végéig az állami vállalatok és 
szövetkezetek domináltak, de 1988 óta elterjedtek a magánvállalkozások 
különböző formái is. 
 

Gazdasági tevékenység jellege 
 

A gazdasági tevékenység jellege szerint megkülönböztetünk 
termelő, szolgáltató és kereskedelmi vállalkozásokat, amelyek az alábbi 
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nemzetgazdasági ágakban működhetnek:  
 

a. Anyagi tevékenységek: 
 - ipar, 
 - építőipar, 
 - mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
 - közlekedés, posta és távközlés, 
 - kereskedelem: bel- és külkereskedelem, 
 - vízgazdálkodás, 
 - gépi adatfeldolgozás, számítástechnikai tevékenység, 
b. Nem anyagi tevékenységek: 
 - személyi és háztartási szolgáltatások, 
 - üzleti szolgáltatások, 
 - pénzügyi szolgáltatások, 
 - lakás-, város és községgazdálkodási szolgáltatás, 
 - környezet és természetvédelem, 
 - egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatás, 
 - közösségi, közigazgatási és egyéb szolgáltatás. 
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Méret 
 

A vállalkozás mérete szerint beszélünk mikro-, kis-, közepes- és 
nagyvállalkozásokról. A méret szerinti megkülönböztetés 
Magyarországon az Európai Unió létszám ajánlása szerint történik, de a 
teljesítményadatok jóval alacsonyabb értékhatárokhoz kötötték. 
Mikrovállalkozás esetében a létszám nem éri el a 10 főt, kisvállalkozásnál 
maximum 50 fő és éves nettó árbevétele évi legfeljebb 500 millió forint, a 
közepes méretű vállalkozások létszáma 50-250 fő és a nettó árbevétel 
legfeljebb 2,5 milliárd forint, míg nagyvállalkozásokról beszélünk, ha a 
létszám meghaladja a 250 főt és árbevétele a 2,5 milliárd forintot. 
 

Profithoz való viszony 
 

A profithoz való viszony alapján megkülönböztetünk profitorientált 
és nem profitorientált szervezeteket. A profitorientált vállalkozások 
üzletszerű, gazdasági tevékenységet látnak el, nyereségszerzés 
érdekében jönnek létre, valamely fogyasztói igény kielégítése céljából. A 
non-profit szervezetek valamilyen közösségi célt szolgálnak, vagy 
közhasznú tevékenységet végeznek, emellett végezhetnek nyereségszerző 
tevékenységet is, amelyből származó hasznot azonban nem oszthatják fel 
az alapítók között.      
 

A vállalkozás jogi formája 
 
 A Magyarországon alapítható vállalkozási formákat különböző 
törvények szabályozzák. Ezek közül a legfontosabb az egyéni és a társas 
vállalkozásokról, valamint a szövetkezetről szóló törvény.  A vállalkozás 
létrehozható egyéni vagy társas vállalkozásként. Az első esetben egy 
személy a vállalkozás alapítója és működtetője. Társas vállalkozások 
esetében a tulajdonosok száma legalább két fő, akik megosztják egymást 
között a vezetéssel járó feladatokat, együttesen részesednek a 
vállalkozás nyereségéből és viselik a veszteséges tevékenység 
következményeit.  
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A regisztrált vállalkozások megoszlása a 

foglalkoztatottak száma és jogi forma szerint 
 
 

Létszám - 11 11 - 20 21 - 50 51 - 300 300 - Összesen 

Jogi 
személyiségű 

87885 14044 8249 5598 1152 116928 

Kft 81398 11693 6266 3007 333 102697 

Rt 1054 253 439 804 636 3186 

Szövetkezet 3809 1544 1329 1542 97 8321 

Nem jogi 
személyiségű 

926128 2314 935 214 20 929611 

Bt 101362 824 304 66 4 102560 

Egyéni 789951 1017 405 107 16 791496 

Összesen 1014013 16358 9184 5812 1172 1046539 

 
 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete 1996,  
Éves jelentés 
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1.4.2. A non-profit vállalkozások jellemzői  
 
 Ebben a fejezetben a non-profit vállalkozások jellemzőit vizsgáljuk 
részletesen, kitérve az üzleti vállalkozásokkal való összehasonlításukra is  
A non-profit szektorba sorolt intézmények az alábbi jellemzőkkel írhatók le 
(Salamon-Anheier /1995/): 

 intézményesültség 

 kormánytól való függetlenség 

 a profit szétosztásának tilalma 

 önkormányzatiság 

 önkéntesség, öntevékenység 
 
 A non-profit szervezetek intézményi formában folytatják 
tevékenységüket és hivatalosan bejegyzett, nyilvántartott vállalkozások.  A 
non-profit vállalkozások lehetséges jogi formáit országonként eltérő 
törvények szabályozzák. Magyarországon ezek a vállalkozási formák 
egyesületi, alapítványi, közalapítványi formában, közhasznú társaságként, 
köztestületként, valamint költségvetési szervezetenként működhetnek. 
 A non-profit szektor intézményei nem tagolódnak be az állami 
intézményrendszerbe, elkülönülnek a kormányzati szervezetektől. A 
piacgazdaságban működő szervezeteknek alapvető sajátossága, hogy a 
magánszektor intézményei. Magyarországon a szocializmus időszakában 
is megvoltak a vállalkozások, de szerepük 1982-től folyamatosan, majd 
1988-tól ugrásszerűen növekedett. A non-profit szektor a rendszerváltás 
előtti időszakban elsősorban a kulturális élet területére volt jellemző, de 
később egyre több társadalmi funkciót látott el. Ma már a non-profit szektor 
az élet minden területére bevonult, legyen az a szociális szféra vagy a 
vállalkozások legkülönfélébb szeletei. 
 A non-profit szervezeteket leginkább alapvető céljaik alapján 
különíthetjük el az üzleti szférában működő vállalkozásoktól. Az üzleti 
vállalkozások célja, hogy fogyasztói igényeket elégítsenek ki nyereség 
elérése mellett. A non-profit intézményeknél a nyereség (profit) más 
értelmezést nyer. Nem azt jelenti, hogy ezek a szervezetek egyáltalán nem 
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jutnak nyereséghez, hanem azt, hogy a profithoz való viszonyuk más. A 
non-profit vállalkozások az esetlegesen keletkezett nyereséget teljes 
mértékben visszaforgatják alaptevékenységük ellátására, eltérően a 
profitorientált intézményektől, amelyeknél ezt felosztják a tulajdonosok, a 
menedzserek és a munkavállalók között.  A nem profitorientált 
vállalkozásoknál a cél meghatározásában a közcélokat szolgáló 
igénykielégítés kap hangsúlyt és csak ennek az elsőrendű feladatnak az 
ellátása érdekében végeznek nyereségtermelő tevékenységet. Hasonlóan 
a profitorientált vállalkozásokhoz a non-profit szervezeteknek is szükségük 
van pénzügyi és egyéb erőforrásokra, valamint más szervezetek 
támogatására, hogy a kiadásaiknak megfelelő, illetve a fennmaradásukhoz 
szükséges anyagi eszközöket előteremtsék. Míg az üzleti vállalkozások a 
vevő megszerzésért (megtartásáért) versenyeznek, addig a legtöbb non-
profitszervezet a működésükhöz szükséges erőforrások és támogatások 
megszerzésért (megtartásáért) küzd, hiszen az önkéntes adományokból 
sok esetben működésük nem lenne biztosítható. A non-profit vállalkozások 
a pénzügyi vagy egyéb támogatásokat nem mindig közvetlenül azoktól 
kapják, akik a szervezetek által nyújtott előnyöket élvezik. Például az 
alapítványok által nyújtott ösztöndíjak igénybevevői és az alapítványok 
támogatói rendszerint eltérő személyek.  Ebből a szempontból a non-
profitszervezeteknél fokozottabb hangsúly helyeződik arra, hogy ne csak a 
végleges haszonélvező, hanem a vállalkozást támogató személyek, 
szervezetek érdekei is érvényesüljenek. A fenti példánkat folytatva, ha az 
alapítvány támogatói azt látják, hogy a támogatás összegét nem a kitűzött 
céloknak megfelelően használják fel, akkor feltételezhető, hogy 
erőfeszítéseiket máshová fogják összpontosítani esetleg veszélyeztetve 
ezzel az adott non-profitvállalkozás működését. A non-profit szervezetek 
hosszú távú sikeres működésének mércéje tehát nem az elért nyereség, 
hanem az, hogyan szolgálják azt a közcélt, amelynek érdekében létrejöttek. 
A megmérettetés a felkínált előnyök alapján, a szolgáltatások és termékek 
igénykielégítő képessége, színvonala, az intézmény arculata, stb. révén 
történik. A non-profit szektor intézményei önkormányzó szervezetek, saját 
maguk alakítják ki működési rendjüket a mindenkori jogszabályoknak 
megfelelően. Vezetőt választanak, aki képviseli a szervezetet és ellátja az 
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irányítás feladatait. Tevékenységük jellegét tekintve ezek a vállalkozások 
öntevékenyek, és dominál az önkéntes munkavégzés. 

 
A non-profit szektor Magyarországon 

 

Megnevezés Magyar-
ország 

7 ország 
átlaga* 

I. A foglalkoztatottak**   

száma, fő 32738  

összes foglalkoztatotthoz viszonyított aránya, % 0,8 3,4 

II. A folyó kiadások   

összege (milliárd ECU) 3,1  

              (milliárd USD) 3,9  

GDP-hez viszonyított aránya, % 1,2 3,5 

Tevékenységi csoportok szerinti megoszlása, %   

Kultúra, rekreáció 56,6 16,5 

Oktatás, kutatás 4,0 24,0 

Egészségügy 0,9 21,6 

Szociális ellátás 25,0 19,6 

Környezetvédelem 1,5 0,8 

Gazdaságfejlesztés, lakásügy 1,4 5,0 

Emberi jogok 0,4 1,2 

Adományosztás, non-profit szövetségek 0,7 0,5 

Nemzetközi kapcsolatok 0,1 1,2 

Üzleti, szakmai érdekképviselet*** 9,5 9,2 

Összesen 100,0 100,0 

III. A bevételek források szerinti megoszlása, %   

Állami támogatás 23,3 43,1 

Magánadományok 19,7 9,5 

Díjbevételek 57,0 47,4 

Összesen 100,0 100,0 
 

Forrás: (Salamon-Anheier /1995/, 122. o.) 
 

*A vizsgálatba bevont hét ország: Japán, Egyesült Királyság, USA, Németország, Franciaország, 
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Olaszország és Magyarország. 

** Teljes munkaidős foglalkoztatott létszámra átszámított adat. 

*** A szakszervezetekkel együtt. 

 A forprofit és non-profit vállalkozások között számos különbséget 
fedezhetünk fel, amelyek összefoglalva a következők: 
 

 a vállalkozások alapvető célja, 

 a kielégítendő igények köre és módja, 

 a működés finanszírozásának módja, valamint 

 a vállalkozás szervezeti, jogi kerete. 
 
 A non-profitszervezetek fogalmát a továbbiakban tágan 
értelmezzük, és ide soroljuk mindazokat a vállalkozásokat, amelyek a 
tevékenységük során megszerzett nyereséget visszaforgatják működésük 
elősegítésére. A forprofit és non-profitszervezetek közötti elhatárolást 
felfogásunk szerint tehát nem elsősorban a szervezet lehetséges jogi 
formája, hanem a profithoz való viszony jelenti. 
 
1.4.2.  A vállalkozások környezete 
 
 A vállalkozásoknak, legyen szó üzleti vagy non-profit szervezetről, 
ismerniük kell azt a közeget, amelyben működni fognak vagy működnek. A 
működés szempontjából a vállalat számára a környezet jelenti azt a 
feltételrendszert, amelyet figyelembe kell vennie tevékenysége során, 
amely számára lehetőségeket biztosít és veszélyforrásokat rejt magában.  
A vállalkozások környezete két részre bontható: külső és belső környezetre. 
A továbbiakban ezeket elemezzük részletesebben.  
 
 Külső környezet 
 
 A külső környezet a vállalat számára olyan feltételeket jelent, 
amelyekre nem, vagy csak kismértékben tud hatással lenni. A vállalkozás 
céljainak elérését nemcsak szervezet tagjai, a tulajdonos, a menedzser és 
az alkalmazott, befolyásolják, hanem a külső környezet is. A külső 
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környezet szereplői, csoportjai a szervezet célmegvalósítási törekvéseit 
elősegíthetik, támogathatják, de egyben akadályozhatják is, ezért fontos, 
hogy minden vállalkozás tisztában legyen külső érintettjeivel és a 
vállalkozásra gyakorolt hatásukkal.  
 Egy Magyarországon működő vállalkozás külső környezetének 
szereplői az alábbiak lehetnek: 

 vevők 

 szállítók 

 versenytársak 

 állami szervek 

 politikai csoportok 

 pénzügyi intézmények 

 non-profit szervezetek 

 szakmai és érdekvédelmi szervezetek 

 piacra jutást segítő szervezetek 

 információ továbbító szervezetek 

 természeti környezet 
  
 A vállalkozáshoz az adott ágazaton keresztül kapcsolódó 
szereplők csoportját a vevők, a szállító és a versenytársak jelentik. A 
vevők az adott vállalkozás termékeit vásárolják meg, szolgáltatásait veszik 
igénybe. A vállalkozás a fogyasztók igényeinek kielégítésére jön létre, így 
elégedettségük a működés sikerességének egyik mércéje és a profithoz 
jutás meghatározó feltétele. A szervezet számára a működéshez 
szükséges erőforrásokat a szállítók biztosítják. Mivel ezek nélkül a 
termelés és a szolgáltatás nyújtás lehetetlenné válik fontos, hogy a 
vállalkozás a velük való kapcsolat kialakításánál megbízhatóság és a 
stabilitás szempontjait figyelembe vegye. A versenytársak az adott ágazat 
azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató vállalkozásai. Azonos 
fogyasztói csoportok megszerzésére törekednek, így osztoznak az 
ágazatban elérhető nyereségen. A vállalkozás profitkilátásait és a verseny 
erősségét jelentősen befolyásolja a konkurens vállalkozások száma, az 
előállított termékek jellege, a szolgáltatások színvonala, árbefolyásolásuk 
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lehetősége és az új vállalkozás alapításának nehézségei. A konkurens 
vállalkozások nemcsak egymással szembeni előnyszerzésre 
törekszenek, amely kényszeríti a többieket az új megoldások keresésére, 
hanem sok esetben együttműködésre is készek. 
 A politikai csoportok valamilyen szinten minden vállalkozás 
működésére hatnak, ezért velük a kapcsolatfelvétel elengedhetetlen. Mind 
a forprofit mind a non-profit szervezetek között találhatunk olyanokat, 
amelyek tevékenységét valamely párt vagy politikai szervezet közvetlenül 
befolyásolja még akkor is, ha a vállalkozás tevékenységébe direkt módon 
nem is avatkozik be. Gondoljunk csak arra, hogy egy korcsoportot vagy 
földrajzi szegmentumot illetve annak fogyasztási szokásait, 
interperszonális kapcsolatait mennyire meghatározhatják politikai 
személyek, csoportok vagy irányzatok és ezek milyen hatással lehetnek 
ezekre a rétegekre és ezeken keresztül a vállalkozásokra. A politikai 
csoportok ismerete, a megfelelő információk összegyűjtése utat mutat a 
sikeres működéshez még akkor is, ha a vállalkozás hangsúlyozza politikai 
semlegességét, hiszen a mindenkori politikai élettől senki, még egy 
egyszerű élelmiszeripari vagy kereskedelmi üzlet sem függetlenítheti 
magát. A környezeti hatásokra felkészülve viszont a vállalkozás akár a 
saját elképzeléseit is érvényesítheti a gazdasági kamarákon vagy más 
érdekvédelmi szervezeten keresztül és másokkal összefogva akár 
lobbizhat is újabb, kedvezőbb törvényi szabályozások megszületése 
érdekében.      
 Az állami szervek a gazdaság működése feltételrendszerének 
kialakításában vesznek részt korlátok felállításával vagy kedvező 
körülmények biztosításával, amelyekkel akadályozzák, illetve segítik a 
vállalkozások működését. Magyarországok ezek közé az intézmények 
közé tartoznak az államhatalmi szervek (Országgyűlés, helyi 
önkormányzatok), az államigazgatási szervek (Kormány, minisztériumok, 
hatóságok, felügyeletek, polgármesteri hivatalok, stb.), a bíróságok és az 
ügyészségek. A vállalkozások elsősorban lobbyzással lehetnek hatással 
az állami szervekben folyó döntéshozatalra.     
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 Állami mecenatúraszervezet 
 
 Az állami mecenatúra mai fő szervét, a Nemzeti Kulturális 
Alapot (NKA) 1993. áprilisában hozta létre az Országgyűlés törvénnyel, 
amely szerint az NKA elsődleges célja  „a nemzeti és egyetemes 
értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint a hazai és határokon 
túli terjesztésének a támogatása.” 
 Az NKA egyebek mellett az állami költségvetésben 
meghatározott dotációból (ez 1994-ben 133 millió forint volt) és fő 
forrásként „az egyes kulturális termékek és szolgáltatások után 
fizetendő kulturális járulékokból” származó bevételekből (1994-ben 657 
millió forint) gazdálkodhat. Az NKA élén, csúcskuratóriumként egy 11 
fős bizottság áll. A csúcskuratórium a rendelkezésre álló pénzt 14 - a 
beérkezett pályázatokat elbíráló - szakkollégium (alkuratórium) között 
osztja szét.  

 
Kollégium    1994 1995 

Film és videó 50 70 

Irodalom és könyvkiadás 55 60 

Folyóirat 153 142 

Színház 56 70 

Zene 76 63 

Táncművészet 34 30 

Képzőművészet 53 50 

Iparművészet 31 35 

Fotóművészet 20 20 

Népművészet 20 25 

Közművelődés 30 50 

Könyvtár 25 25 

Levéltár 18 20 

Múzeum 66 50 

 
Forrás: Állami mecenatúraszervezet. Heti Világgazdaság. 

 1995. május 27. 105. o.  
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 A vállalkozások működésében a finanszírozás szempontjából 
fontos szerepet töltenek be a pénzügyi intézmények. Magyarországon ide 
soroljuk a Magyar Nemzeti Bankot, a kereskedelmi bankokat, a szakosított 
pénzintézeteket, a befektetési bankokat, a takarékpénztárakat, 
nyugdíjpénztárakat, a tőzsdét, és a felügyeleti szerveket. A 
vállalkozásokkal számlavezetés, pénzügyi műveletek lebonyolítása, 
hitelnyújtás, befektetések, stb. során kerülnek kapcsolatba. A pénzügyi 
intézmények a finanszírozási és a befektetési feltételek alakításával 
teremthetnek a vállalkozások számára korlátokat és kedvező 
körülményeket. 
 A non-profit szervezetek a vállalkozásokkal szoros kapcsolatban 
állnak. Egyrészt ugyanazt a megcélzott réteget szolgálják ki, ezért 
támogathatják, vagy éppen korlátozhatják a forprofit szektor működését. 
Másrészt tevékenységükkel közvetve vagy közvetlenül beavatkoznak a 
vállalkozások életébe. 
 A non-profit szervezeteken belül kell szólnunk a különböző 
szakmai és érdekvédelmi szervezetekről, amelyek egy-egy ágazat, 
szakma, közösség vagy a munkavállalók sajátos érdekeit védik és 
képviselik. Itt említhetjük meg a szakmai kamarákat, a fogyasztóvédelmi 
szervezeteket, szakszervezeteket, önkéntes szervezeteket, stb. 
Tevékenységükkel nemcsak segítséget nyújthatnak, hanem sok esetben 
negatív módon is befolyásolhatják egyes vállalkozások működését, 
különösen akkor, ha érdekellentétek állnak fenn a védett terület érdekei 
és a vállalkozás céljai között piacra jutást segítő szervezetek 
között. Meg kell említenünk a természeti környezet is, amellyel a 
vállalkozások tevékenységük jellegéből adódóan eltérő mértékben 
kerülnek kapcsolatba. A természetet hosszú ideig csak kihasználtak a 
vállalkozások, de megóvására nem fordítottak kellő figyelmet. 
Napjainkban az ökológiai katasztrófákról szóló előrejelzések hatására 
fokozottan került előtérbe a természeti környezet megóvására, felismerve 
azt, hogy csak így biztosítható a nemkívánatos hatások csökkentése, 
megszüntetése. 
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 Belső környezet 
 
 A belső környezetet maga a vállalkozás jelenti, amely leírható: 

 adottságaival   

 struktúrájával   

 tagjaival és a közöttük lévő kapcsolattal  
 A vállalkozás adottságai különböző jellemzőkkel például az 
alapítás tényezőivel, a vállalkozás történetével, méretével, a termékek és a 
szolgáltatások körével, az alkalmazott technológiával, a végrehajtott 
tevékenységekkel, stb. írhatók le. Amikor valamely adottság a szervezet 
szempontjából előnyt jelent más vállalkozásokkal szemben erősségekről 
beszélünk. Ezek a területek kulcsfontosságúak, hiszen ezek jelenthetik 
azokat a versenytényezőket, amelyekre a vállalkozás működését 
alapozhatja a versenytársakkal szemben. A vállalkozásoknak azonban 
számos korláttal is szembe kell néznie, amelyek hátrányként jelentkeznek 
a célok megvalósítása szempontjából. Ezeket az adottságokat nevezzük 
gyengeségeket, amelyek rámutatnak a szervezetnek azon területeire, ahol 
könnyen sebezhetőek.   
 A vállalkozásnak a szervezete ad keretet. Szervezetnek nevezzük 
azt a rendszert, amelynek működése emberi tevékenységeken keresztül 
valósul meg egy meghatározott cél elérése érdekében. Minden szervezetre 
jellemző egy struktúra, amely a szervezet belső elrendezésének a leírására 
alkalmas. Ennek elemei (Dobák /1991/): 

 a munkamegosztás, 

 a hatáskörmegosztás, 

 a koordináció és 

 a szervezeti felépítés. 
  
 A munkamegosztás egy összetett feladat részfeladatokra bontását 
és ezeknek a szervezet egyes egységeihez való hozzárendelését értjük. A 
munkamegosztás többféle elv alapján valósítható meg, például 
tevékenységi körök (fejlesztés, gazdasági elemzés, minőségellenőrzés, 
stb.), a szolgáltatások jellege (azonnali, időszakos, személyes szolgáltatás, 
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tárgyhoz kapcsolt szolgáltatás, stb.), vagy földrajzi régiók (város, megye, 
régió, ország, nagyobb földrajzi egység, stb.) szerint.   
A hatáskörök szabályozása a szervezet egységeinek, illetve a személyek 
döntési és utasítási jogkörének megállapítására irányul. A 
munkamegosztásból és a hatáskörök szabályozásából adódik a 
koordináció igénye, amelynek során az eltérő feladatokat végző és 
hatáskörrel rendelkező egységek és személyek tevékenységvégzését 
összehangolják. A felsorol három jellemző alapján alakítható ki a szervezet 
konfigurációja, amely az alábbiakkal írható le: 

 a hierarchikus szintek száma (mélységi tagozódás), 

 az egy vezető alá rendelt beosztottak száma (szélességi tagozódás)  

 az egyes szervezeti egységekben foglalkoztatottak száma. 
  
 A vállalkozás tagjai a tulajdonosok, a menedzserek és az 
alkalmazottak, akik hozzájárulnak a szervezet működtetéséhez. A 
szervezetben eltérő szerepköröket töltenek be és ezáltal különböző céljaik 
vannak, amelyekkel az előzőekben már megismerkedhettünk. 
 A belső környezet a vállalkozás számára csak rövid távon jelent 
megváltozhatatlan adottságot. Hosszú távon a vállalkozás belső 
környezete megváltoztatható, mind az adottságait, mind a szervezeti 
struktúra, mind a szervezet tagjait illetően. 
 
 A non-profit vállalkozások környezetének sajátosságai 
 
 A fentiekben az üzleti vállalkozások szemszögéből vizsgáltuk a 
szervezet belső és külső környezetének jellemzőit. A non-profit 
vállalkozások szempontjából két kiegészítést kell tennünk. A belső 
környezet szereplőit az esetek többségében nem tudjuk olyan módon 
megkülönböztetni, ahogyan ez a korábbiakban tettük. A tulajdonosi, a 
menedzseri és alkalmazott szerepkörök gyakran egybemosódnak vagy 
más tartalommal jelennek meg, máskor új szerepkörökkel bővülnek. 
Sokkal komolyabb szerepet kapnak a csoporton belüli tényezők, az egyes 
döntések előkészítésére lényegesen nagyobb hangsúly helyeződik. 
Másodsorban non-profit vállalkozásokról lévén szó a külső környezet 
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szereplői közé kell sorolnunk az üzleti szférát is, amely jelentősen 
befolyásolja ennek a területnek a működését. Mivel ugyanannak a 
szegmensnek az igényeit elégítik ki, ezért adott esetben akár konkurensei 
is lehetnek egymásnak, ám sokszor éppen a non-profit szektor az, amely 
a forprofit gazdálkodó szervezetek termékeit vagy szolgáltatásait 
eljuttathatja a fogyasztókhoz és ezáltal biztosítja saját maga tartós 
fennmaradását.  
 
 Stakeholder menedzsment 
 
 A külső és belső környezet meghatározó szerepének felismerése 
a vállalkozás célkitűzéseinek megvalósításában hívta életre azt az új 
szemléletet és tevékenységet, amelyet stakeholder menedzsmentnek 
nevezünk (Freeman /1982/). A stakeholder (érintett) fogalom alatt értjük 
mindazokat az egyéneket, csoportokat, szervezeteket, amelyek hatással 
vannak a vállalkozás működésére. Így ide tartoznak a szervezet tagjai és 
a külső környezet szereplői is. A stakeholder menedzsment konkrét 
cselekvéseket eredményez az érintettek vonatkozásában, és arra utal, 
hogy „a szervezetnek tudatosan akcióorientáltan irányítania szükséges az 
egyes stakeholder csoportokkal való kapcsolatát”. (Freeman /1982/, 169. 
o.) Freeman az ezzel kapcsolatos feladatokat az alábbiakban fogalmazza 
meg: 

 az érintettek feltérképezése 

 az érintettek céljainak meghatározása 

 az érintettekkel való kapcsolattartás elveinek kidolgozása 

 az érintettekkel való kapcsolattartás   
 
 Azok a vállalkozások, amelyek a stakeholder menedzsment elveit 
érvényesítik működésük során rendszeres kommunikációt folytatnak 
környezetükkel, konfliktusok esetén megállapodásra törekszenek, sokat 
foglakoznak azzal, hogy megismerjék a környezetük igényei és 
figyelembe veszik a környezetből adódó korlátokat, amelyek a célok 
megvalósítását akadályozhatják.    
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1.4.3. Vállalkozások alapítása 
 
 Új vállalkozás létrehozása számos kérdést vet fel az alapítók 
részéről. Mi legyen a működési köre, van-e igény a tevékenységére, más 
szervezetek végeznek-e hasonló feladatokat, milyen jogi formában 
működjön, mennyi vagyon szükséges az alapításhoz, milyen méretű legyen 
a vállalkozás, stb. Miden vállalkozás számára az alapítás egyrészt piacra 
lépést jelent, másrészt pedig jogi tevékenységet.  
 
 A piacra lépéssel kapcsolatos feladatok 
 
 A piacra lépéssel kapcsolatos teendők a vállalkozás külső és belső 
környezetének elemzéséhez kapcsolódnak. A külső környezet vizsgálata 
során a működési kör meghatározása, az adott ágazat elemzése és a 
makrokörnyezet befolyásoló tényezőinek feltárása jeleneti az elvégzendő 
feladatokat.  
 A vállalkozás lényege, legyen szó üzleti vagy non-profit 
szervezetről, hogy valamely igény kielégítésére jön létre. Profitorientált 
vállalkozásoknál ennek révén válik lehetővé a nyereség elérése, amely a 
hosszú távú fennmaradás elengedhetetlen feltétele. Non-profit szervezetek 
esetében is az igénykielégítés a működés alapja, de nyereség csak 
eszközként és nem célként szolgálj. Első lépésként részletes elemzést kell 
végezni, amelynek során választ kapunk a következő kérdésekre: 

 Kik fogják a termékeket vásárolni az a szolgáltatásokat igénybe venni? 

 Milyen igényeket kívánunk kielégíteni? 

 Hogyan kívánjuk az igénykielégítést megoldani?   
 
 A fenti kérdésekre adott válasszal körvonalazhatjuk a vállalkozás 
működési körét, amely kijelöli a tevékenységek kereteit. A működési körre 
vonatkozó döntés hosszú távra határozza meg a vállalkozás profilját, de az 
idők során meg is változhat: kibővülhet, de szűkülhet is egyes 
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tevékenységekkel. A tevékenységi kör kijelölésekor meghatározásra kerül 
a célpiac, azaz hogy kik fogják a termékeket vásárolni, a szolgáltatásokat 
igénybe venni. A fogyasztók kör behatárolása lehetővé teszi a vállalkozás 
számára, hogy erőfeszítéseit adott csoportokra koncentrálja, és ennek 
megfelelően döntsön a kielégítendő igényekről és ennek módjáról. Ez 
utóbbi két döntés kapcsán a vállalkozásnak figyelembe kell vennie, hogy 
milyen lehetőségei vannak, milyen korlátokkal kell számolnia.   
 A működési kör kijelölésével a vállalkozás meghatározza azt az 
ágazatot, mikrokörnyezetet is, amelyben tevékenykedni fog. Az adott 
területen már létezhetnek más vállalkozások, amelyek különbözőképpen 
reagálhatnak egy-egy új versenytárs megjelenésére, ezért az alapítás 
kapcsán fel kell tárni az adott ágazat jellemzőit, szereplőit és a közöttük 
kialakult kapcsolatokat. Az elemzéshez jó kiinduló alapot ad a Porter-féle 
modell, amely az adott ágazat elemzéséhez az alábbi szempontokat 
javasolja (Porter /1993/): 

 a már működő vállalkozások közötti verseny 

 helyettesítő termékek 

 szállítók 

 vásárlók 

 belépést akadályozó tényezők 
 
 A fenti tényezők együttes ereje határozza a vállalkozás számára az 
adott ágazatban elérhető lehetőségeket, a profitkilátásokat és a verseny 
erősségét. Nézzük mindegyiket részletesebben! A verseny az egyik 
legnagyobb erő egy ágazatban. A rivalizálás intenzitása eltérő az egyes 
területeken és nagymértékben meghatározza, hogy a vevőkért vívott harcot 
az egyes vállalkozások hogyan oldják meg. A versenyhelyzet kapcsán a 
vállalkozásnak elemeznie kell, hogy hány cég működik az adott ágazatban 
és ezek mennyire erősek.  Milyen eredményeket értek el és milyen 
növekedési lehetőségek vannak az adott piacon. Az adott ágazaton belül 
milyen termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, ezek mennyire 
különböznek egymástól. Milyen stratégiát követnek az egyes vállalkozások 
és hogyan reagálnának egy új piaci szereplő megjelenésére. 
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 A már működő vállalkozások tevékenységének vizsgálatakor 
fontos tényező termék- és szolgáltatás kínálatuk elemzése, ugyanis ezek 
helyettesíthetik egymást a fogyasztói igények kielégítésében és korlátozzák 
az ár és az elérhető profit nagyságát. A helyettesítő termékek és 
szolgáltatások közül azok jelentik a legnagyobb fenyegetést, amelyek 
többet nyújtanak az adott ágazat kínálatához viszonyítva, magas az általuk 
érhető nyereség érhető és agresszívan vezetik be őket a piacra. 
 A vevők és a szállítók alkupozíciójukon keresztül lehetnek hatással 
az adott ágazatra. Minél inkább képesek számukra kedvező feltételeket 
érvényesíteni, annál kevésbé tudják a vállalkozások profitelvárásaikat 
érvényesíteni. Egy adott területen a vásárlók annál nagyobb befolyással 
lehetnek minél szabványosabb számunkra a termék vagy szolgáltatás, 
minél nagyobb mennyiségben vásárolnak, minél nagyobb az 
igénykielégítés egyéb lehetőségeihez való hozzájutás és minél több 
információval rendelkeznek. A szállítók azáltal befolyásolhatják a 
vállalkozás működését, hogy emelhetik az árakat, csökkenhetik a termékek 
és szolgáltatások minőségét, szigoríthatják a fizetési- és szállítási 
határidőket. A hatalmi pozíciók elemzésével feltárhatók tehát azok a 
tényezők, amelyek e csoportokon keresztül vannak hatással a vállalkozás 
adott ágazatban elérhető teljesítményére.  
 A piacralépés kapcsán fel kell tárni azt is, hogy milyen tényezők 
gátolhatják az adott ágazatban való megjelenést. Ezeket összefoglalóan 
belépési korlátoknak nevezzük és az alábbi csoportjait különböztetjük meg: 

 állami szervek különböző előírásai, szabályai 

 a termelő vagy szolgáltató tevékenység gazdaságosságának 
követelménye  

 a vevők márkahűsége 

 a tőkeszükséglet 

 új beszerzési és értékesítési csatornákhoz való hozzájutás, illetve 
áttérés költsége 

 egyéb korlátok: szabadalmak, licensek, know how-uk, birtoklása, 
kedvező földrajzi elhelyezkedés, stb. 
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 A belépés kapcsán érdemes azt is megvizsgálni, hogy a működés 
megszüntetésének milyen lehetőségei és költségvonzatai vannak.    
 Az ágazati környezet elemzése arról nyújt információkat, hogy a 
vállalkozás közvetlen környezetére mi jellemző és milyen hatással van a 
szervezet működésére. Emellett azonban szükség van a tágabb, un. 
makrokörnyezet ismeretére és az ott érvényesülő tendenciák feltárására is. 
A makrokörnyezet kapcsán vizsgálni kell: 

 a politika hatását  

 a gazdaság állapotát (növekedés, infláció, munkanélküliség, stb.) 

 a gazdasági szabályozók rendszerét 

 a demográfiai változások irányait 

 az életszínvonal alakulását 

 az innováció környezetét, stb.   
 
 A makrokörnyezet elemzése választ ad arra, hogy a vállalkozás 
milyen igényeket elégítsen ki, milyen politikai-gazdasági környezetben 
valósulhat meg a működés illetve milyen válaszreakciókat kell adnia a 
szervezetnek a környezet dinamikus változásaira. 
 Az új vállalkozás alapítására vonatkozó döntést, a szervezet 
jellemzőinek, erősségeinek és gyengeségeinek a feltárásával tehetjük 
megalapozottabbá, amelyekkel az előző fejezetben foglalkoztunk.  
 
 Az alapítással kapcsolatos jogi tevékenység 
 
 Az alapításával kapcsolatos kérdések között kell megválaszolni, 
hogy a vállalkozás milyen jogi formában működjön. A jogi forma 
kiválasztását jogszabályok és célszerűségi szempontok határozzák meg. 

Egyéni vállalkozást bármely magánszemély alapíthat, ha 
megfelel a törvényben előírt követelményeknek. Magyarországon a társas 
gazdasági vállalkozások különböző formáira vonatkozó jogszabályokat az 
l988. évi Társasági Törvény és ennek módosításai tartalmazzák. A törvény 
meghatározza azokat az általános szabályokat, amelyek érvényesek 
minden gazdasági társaságra, emellett tartalmazza az egyes jogi formák 
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alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos 
tudnivalókat is. A non-profit szervezetekre vonatkozó szabályokat a 
Polgári Törvénykönyv közhasznú szervezetekre vonatkozó része, az 
egyesülési jogról szóló, valamint a társasági törvény tartalmazza.   
 
 Egyéni vállalkozás 
 
 Egyéni vállalkozás belföldinek minősülő magánszemélyek 
üzletszerű gazdasági tevékenysége. Az egyéni vállalkozó tevékenységét 
vállalkozói igazolvány birtokában folytathatja, amelyet a székhely szerint 
illetékes önkormányzat állít az adó- és a vámhatóság, az illetékhivatal és a 
társadalombiztosítás által kiállított igazolások birtokában és az eljárási díj 
befizetése után. Az egyéni vállalkozásban a vállalkozónak személyesen kell 
közreműködnie, de foglalkoztathat alkalmazottakat is. Az egyéni vállalkozó 
a vállalkozás keretében folytatott tevékenységéből eredő kötelezettségeiért, 
tartozásaiért magán vagyonával felel.  
 
 

 
Gazdasági társaságok 
 

 A gazdasági társaságok saját cégnevük alatt jogokat 
szerezhetnek és kötelezettségeket vállalhatnak. A társasági törvény 
szerint gazdasági társaság hat formában alapítható. 
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  Non-profit szervezetek jellemzői 
 

 Egyesület Köztestület Alapítvány Közalapítvány Közhasznú 

társaság 

Alapítók 

 

Jogi és 

magánszemélyek 

Törvény Jogi és magán-

személyek, kivéve 

Országgyűlés, 

kormány, helyi önk. 

Országgyűlés, 

kormány, helyi 

önkormányzatok 

Jogi és 

magánszemé-

lyek 

Csatlakozás 

lehetősége, 

tagság 

Belépés 

önkéntes, 

befogadás 

alapszabály 

szerint 

Törvényben 

meghatározott 

kötelező tagság 

vagy önkéntes 

belépés 

Csatlakozás 

önkéntes, elfogadása 

alapító okirat szerint 

Csatlakozás 

önkéntes, 

elfogadása alapító 

okirat szerint 

Társasági jog 

szerint 

Cél, 

alaptevékeny-

ség 

Alapszabályban 

meghatározott cél 

Tagsághoz 

kapcsolódó 

közfeladat 

Tartós közérdekű cél Jogszabály alapján 

állam v. önkor-

rmányzat által ellá-

tandó feladat 

A társadalom 

közös 

szükségleteinek 

kielégítése 

Gazdasági 

tevékenység 

lehetősége 

Csak kiegészítő 

tevékenység 

Az alapító törvény 

előírása szerint 

Csak kiegészítő 

tevékenység 

Csak kiegészítő 

tevékenység 

Elsődleges 

tevékenység 

Jogi 

személyiség 

megszerzése 

Bírósági 

bejegyzés 

Bírósági 

bejegyzés 

Bírósági bejegyzés Bírósági bejegyzés 

és hivatalos 

közzététel 

Cégbírósági 

bejegyzés 

Törvényességi 

felügyelet 

Ügyészség Az alapító tör-

vényben megje- 

lölt hatóság 

Ügyészség Ügyészség és 

Állami 

Számvevőszék 

Cégbíróság 

A vagyon sorsa 

megszűnés után 

Alapszabály 

rendelkezése, 

vezetőség 

döntése szerint, 

annak hiányában 

közérdekű célra 

Alapító szerint Alapító okirat 

rendelkezése szerint, 

annak hiányában 

bíró-sági döntéssel 

hasonló célú 

alapítványba 

Az alapító döntése 

szerint 

A gazdasági 

társaságokról 

szóló törvény 

szerint 

Megszüntetés Feloszlás, 

egyesülés, 

feloszlatás útján 

Törvénnyel Alapító okiratban 

meghatározott cél 

megvalósul, idő 

eltelik, feltétel  

bekövetkezik, vagy 

megszüntetés, 

egyesítés útján 

Közfeladat ellátása 

iránti igény 

megszűnt, vagy más 

módon 

hatékonyabban 

kielégíthető, ill. lásd 

alapítvány  

A gazdasági 

társaságokról 

szóló törvény 

szerint 

 

Forrás: Non-profit szervezetek jellemzői. Heti Világgazdaság, 1996. június 15. 116. o. 
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Az üzleti terv 
 
Az üzleti terv a vállalkozás rövid, de információ gazdag leírása. 

Alapvetően a vállalkozás reális és biztos alapokon való beindítását szolgálja 
és lehetővé teszi a vállalkozás életképességének megítélését piaci és 
pénzügyi elemzések elvégzésével. A piacelemzéssel kapcsolatos 
kérdésekkel az előzőekben foglalkoztunk. A pénzügyi elemzés során arra 
kell választ adnunk, hogy   

 a vállalkozás alapításához mennyi pénzre van szükség  

 ennek mekkora hányada finanszírozható saját forrásból 

 milyen formában lehet a hiányzó forrásokat pótolni 

 a külső források közül melyik és miért előnyösebb 

 milyen reális visszafizetési, kamat vagy osztalékfizetési feltételeket 
lehet vállalni 

 
A fenti kérdésekre adott válaszokat különböző számítások 

elvégzésével tudja megadni, amelyekről a pénzügyi fejezetben 
foglalkozunk. Az alábbiakban az üzleti terv fejezeteire mutatunk példát:  
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Egy induló vállalkozás üzleti tervének fejezetei  
 
A vállalkozás bemutatása 
 PEST és SWOT analízis 
 belső- és külső környezetelemzés 
 erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek 
A vállalkozás stratégiájának kialakítása 
 küldetés 
 stratégiai célok 
 stratégia  
A működés helyszínének (telephelyének) megválasztása 
 elérhetőség 
 méret 
 bérlet (vétel) költségei 
Belső elrendezés, elhelyezés terve 
 vevők, ügyfelek és  fogadásuk igényei 
 munkatársak és elhelyezésük. 
A szervezet jogi formájának kiválasztása 
 jogi formák összehasonlítása, előnyeik és hátrányaik  
 tulajdonos köre, vagyoni hozzájárulásuk  
Pénzügyi elemzések 

Nyitómérleg készítése 
Nyereség-veszteség számítás 
Állandó és változó költségek elemzése 
Fedezeti elemzés 
Beruházási igények és forrásaik meghatározása 
Pénzügyi és hitelpolitika kialakítása 
Pénzforgalmi terv készítése 
Kockázati tényezők és elemzésük 
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  Laptörténet  
 

 „A kölyök egy svindler, egy semmirekellő gazfickó, nincs 
egyénisége és tartása, fittyet hány a törvényekre, nem tudom, végül 
mibe keveredik” - írta elkeseredetten kamaszodó gyermekéről, az 
1890-es években James Wallace, minnesotai presbiteriánus tanító 
és iskolaigazgató. Aligha gondolta, hogy néhány évtizeddel később 
fia megállapodott, konzervatív úriember, az Egyesült Államok egyik 
legmegbecsültebb cégvezetője lesz. Pedig akkoriban már csak 
néhány év választotta el DeWitt Wallace-t, hogy megszülessen a 
fejében a későbbi Reader’s Digest alapötlete. 
 A középiskolai tanulmányai alatt főként a baseballban és a 
gyeplabdában jeleskedő fiatal Wallace egy coloradói farmon töltött 
nyári vakáció alatt unalmában az összes fellelhető újságot 
végigolvasta, s az érdekesebb cikkekről rövid jegyzeteket készített. 
Néhány évvel később továbbfejlesztette a módszer, amikor első 
világháborús sebesüléséből lábadozva hónapokig feküdt egy 
franciaországi kórházban. A nagy késéssel odaérkező amerikai 
újságokból kiválogatta az idő múlása ellenére maradandónak ítélt 
írásokat. Ekkor gondolt először arra: mi lenne, ha a legérdekesebb 
cikkeket összegyűjtené egy újságban, hogy az olvasóknak ne 
kelljen sok „fölösleges” lapon átrágniuk magukat. Ugyanakkor le is 
rövidítette a többségében hosszúnak talált írásokat, hogy az olvasó 
figyelme egy pillanatra se lankadjon. Egyes cikkeket olyannyira 
meghúzott, hogy a szöveg 75 %-át kidobta, de - vélte legalábbis az 
önjelölt ifjú szerkesztő - azok így is érdekesek és lényegre törők 
maradtak. 
 Az USA-ban visszatérve hónapokon át gyűjtötte az 
írásokat, tíz-tizenöt éves újságokat böngészett át, míg végül 1920-
ban előállt a Reader’s Digest prototípusával. „Havonta 31 cikk a 
vezető magazinokból, érdekes és maradandóan értékes írások, 
tömörített formában” - hirdette a 25 centért kínált, havilapnak szánt 
kiadvány borítóján. Kiadót azonban nem sikerült találnia, pedig még 
a sajtókirály Hearstnél is járt, aki látott ugyan fantáziát a dolgon, de 
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az általa jósolt 300 ezer példány nem kecsegtetett számára elég 
haszonnal. 
 A Westinghouse cég marketinosztályán 
reklámszöövegíróként és levelezőként dolgozó Wallace-nak ekkor 
egyik munkatársa azt ajánlotta: próbálja meg névre szóló 
levelekkel, a direct mail előfutárával ajánlani az újságot a 
megcélzott olvasóknak. Wallace megszerezte néhány közeli 
egyetemen a hallgatók és a tanárok, valamint a végzettek címének 
a listáját, végigjárta a nőegyleteket, a kórházakat, majd minden 
egyes címzettnek személyre szóló, írógépen írt levelet küldött. 
Hónapokon át fáradhatatlanul ajánlotta előfizetésre a valójában 
még nem is létező magazint, még nászútját is úgy szervezte, hogy 
további megrendeléseket tudjon begyűjteni. Mikor már 5 ezer 
dollárnyi megrendelése volt, kölcsönkért néhány ezer dollárt, és 
egy pittsburghi nyomdában kinyomatott 5 ezer példányt. 
 Az első évfolyam első száma 1922 februárjában jelent, 
meg lényegében ugyanazokkal a jellemzőkkel, amelyek ma is 
meghatározzák a lapot. Kis méret, teljes tartalomjegyzék a borítón, 
a kalandos történetekről és a technikai csodáktól kezdve a 
fogyókúrás és életmódbeli javaslatokon át a humoros írásokig 
terjedő tematika, rövid anyagok, hangzatos előfizetési felhívások, 
politikai szélsőségektől menetes cikke, a család és a hit 
elsőbbrendűségét sugárzó konzervatív szemlélet, válogatott 
hirdetések. A direct mail hőskorában Wallace már az első 
számoknál bedobta újdonságszámba menő előfizetési toborzó 
ötletét: az az olvasó, aki új előfizetőt szerzett és elküldte tíz 
ismerősének a címét, egy évig ingyen kapta a magazint. 
 A lapot feleségével, Lila Bell Achesonnal együtt jegyző 
Wallace a magazin kiadására hamarosan létrehozta a Reader’s 
Digest Associationt, amelyben neki 52, feleségének 48 százalékos 
tulajdoni hányada volt, s minden előfizetőjük automatikusan tagja 
lett a „szövetségnek”. Egymás után érkeztek az előfizetések, s 
1926-ban már 20 ezer példányt adtak el, évi 60 ezer dolláros 
bevételre téve szert. 
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 Tíz évvel később a lap már valóságos nagyhatalom, 1935-
ben 1 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban. A 
negyvenes években külföldön is megjelent, először Nagy-
Britanniában, majd néhány évvel később fordításban több európai 
országban is. Ma az USA-ban 16 millió, világszerte pedig összesen 
27 millió előfizetőt tartanak nyilván, ami a becslések szerint azt 
jelenti, hogy a 48 kiadásban, 19 nyelven megjelentetett magazint 
közel 100 millióan olvassák. 
 

Laptörténet. Heti Világgazdaság. 1996. október 12. 45. o.  
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Feladatlap: 
 
 
Mi volt a magazin alapötlete? 
 
 
 
 
 
 
Miért nem sikerült Wallace-nak 1920-ban kiadnia a lapot? 
 
 
 
 
 
Hogyan próbált Wallace előfizetőket gyűjteni? 
 
 
 
 
 
 
 
Minek köszönhette a Reader’s Digest sikerét? 
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1.5. A menedzsment alapjai  
 
 A vállalkozások céljainak megvalósításához a menedzsernek 
terveznie, szerveznie kell a munkát, ki kell választania a feladatokat elvégző 
szakembereket, irányítania kell őket és ellenőriznie kell, hogy a vállalkozás 
a kitűzött céloknak megfelelően működik-e. Ebben a fejezetben 
megvizsgáljuk a vezetési, szervezési és szervezet elméleti irányzatokat, 
áttekintjük a menedzseri tevékenység természetét, kitérünk a vezetők 
feladataira, feltárjuk azokat a képességeket, amelyek a vezetői feladatok 
ellátásához szükségesek.  
 
1.5.1.  Vezetési, szervezési és szervezetelméleti irányzatok 
 
 A vezetési, szervezési és szervezeti problémák legelőször az 
állami, az egyházi, a katonai, a törzsi és a családi élet területén merültek 
fel. Az alábbi felsorolás a ókor és középkor legfontosabb eredményeit 
tartalmazza, amelyek hozzájárultak a vezetési és szervezési gondolkodás 
fejlődéséhez (George/1968/): 

 A sumérokat már i.e. 5000 évvel ezelőtt hangsúlyozták az adatok 
nyilvántartásának az ellenőrzésben betöltött szerepét.  

 Az egyiptomiak i.e. 4000-re felismerték a tervezés, a szervezés és az 
ellenőrzés jelentőségét. 

 I.e. 2000-re az egyiptomi vezetők már tanácsadókat alkalmaztak. 

 Szókratesz i.e. 400 körül a vezetés univerzális jellegét fejtegette.  

 Xenophon a vezetést külön művészetnek tekintette i.e. 400-ben. 

 Plato specializációról beszélt i.e. 350-ben. 

 Nagy Sándor vezérkari szervezetet alkalmazott hadjáratai során i.e. 
336 és i.e. 323 között. 

 Alfarabi meghatározta a vezető jellemző vonásait i.sz. 900-ban. 
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A Nagy Piramis 
 
A Nagy Piramis feltehetőleg a legmasszívabb építmény, amit 
valaha a Földön építettek. A magassága egy vagy másfél 
futballpálya hosszúságával egyenlő, területe pedig kb. 5,2 ha. A 
leghihetetlenebb, hogy a Nagy Piramist 4600 évvel ezelőtt 
építették, amikor az embereknek nem voltak sem gépi felszerelései 
sem vasszerszámai. Cheops fáraó sírhelye kétmillió kőtéglából 
készült el, amelyek egyenként közel 50 tonnát nyomtak. A kőtéglák 
egy részét a közeli kőfejtőből, a többit a Nílus déli részén található 
bányákból szállították az építkezés színhelyére. A köveket, 
amelyeket rézből készült vésőkkel és fűrésszel vágtak el, olyan 
pontosan darabolták fel, hogy az illesztések között kevesebb, mint 
0,17 cm eltérés volt.  A Nagy Piramis úgy nézett ki, mintha egyetlen 
fehérre csiszolt mészkőből lett volna kivágva. Nem meglepő, hogy 
néhány megfigyelő arra a következtetésre jutott, hogy ilyen 
hihetetlen építészeti tökéletességet csak földönkívüli lények 
érhettek el.  
 A Nagy Piramis felépítése mérhetetlen szervezési 
képességet igényelt. Néhány ezer képzett munkás dolgozott az 
építkezésen több mint húsz éven keresztül. A képzetlen 
munkásokat csak akkor foglalkoztattak, ha a Nílus áradásai miatt a 
mezőgazdasági munkák elvégzése lehetetlen volt. Számos 
speciális tudással rendelkező emberre, földmérőkre, bányászokra, 
szerszámkészítőkre, felügyelőkre, papokra, mérnökökre és 
írnokokra volt szükség. A munkások csoportjai húzták a 
kibányászott köveket vagy a hajón érkezett szállítmányokat az 
építkezés helyére. A kövek felemeléséhez rámpákat alkalmaztak.  
Egyes munkásoknak az volt a feladat, hogy tejet öntsenek a szán 
alá, hogy csúszóssá tegye a csigákat és megkönnyítse a kövek 
mozgatását felfelé. A dolgozók munkájuk elismeréseként kenyeret, 
hagymát, húst, sót és sört kaptak fizetségül. A munkásokat 
büszkeséggel töltötte el, hogy a piramis építkezésén vehettek részt, 
amelyre a kövekbe vésett feliratok is utaltak. A Nagy Piramis 
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létrehozásának építészeti és szervezési eredményei még inkább 
figyelemre méltóak, ha szem előtt tartjuk, hogy az építkezés több 
mint négy és fél évezreddel ezelőtt történt.     
 

Forrás: Peter Lemsurier, The Great Pyramid (New York: St. 
Martin’s Press, 1977), Rafael Steinberg, Man and the 

Organization (New York: Time-life Books, 1975). 
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Feladatlap: 
 
 
 
Milyen feladatokat kellett megtervezni a piramis építése előtt? 
 
 
 
 
 
 
Milyen képességekre volt szükség a piramis felépítéséhez? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen feladatai lehettek az építkezésen dolgozó vezetőknek? 
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 Az 1700-as évek közepén az ipari forradalom kezdetével a 
manufakturális rendszert felváltotta az üzemi keretek között folyó 
termelés, amelynek elterjedése jelentősen hozzájárult a vezetési 
gondolkodás fejlődéséhez. A vezetési és szervezési elveket a 
közigazgatási szférából át kellett ültetni a fejlődő ipari vállalatokra. Ebben 
a korai szakaszban Robert Owen, Charles Babage, Andrew Ure és 
Charles Dupin munkássága járult hozzá a vezetési és szervezési 
gondolkodás továbbfejlődéséhez. Owen (1771-1858) felismerte az emberi 
tényező szerepét, amellyel megelőzte a magatartástudományi elmélet 
képviselőit, Babage (1792-1871) a tudományos vezetés, az 
operációkutatás és a vezetéstudomány területén végzett úttörő 
tevékenységet, Ure és Dupin pedig korai pártolói voltak a vezetési 
ismeretek oktatásának (Wren /1972/).    
 A vállalkozásokkal kapcsolatos vezetési, szervezési és szervezeti 
problémák a csak múlt század elején, az ipari forradalom után merültek 
fel. Elsősorban a fegyvergyártás, a textilipar és a finommechanikai-optikai 
ipar területén volt leginkább szükség céltudatos vezetési-szervezési 
tevékenységre.   A polgári vezetés- és szervezéstudomány a 
protestáns etika, a puritanizmus talaján kialakult polgári demokráciának és 
a liberálkapitalizmus individualizmusának terméke, amely az Egyesült 
Államokban alakult ki. Az 1800-es évek közepétől Amerikában és 
Európában egyre tudatosabbá vált a vezetési és szervezési problémák 
kezelése. A szervezés fő területe mindkét régióban a termelés volt. 
Emellett a gazdasági, kereskedelmi jellegű munka vezetésével és 
szervezésével egyáltalán nem foglalkoztak (Balaton-Dobák 1991/)/.  
 Szervezés- és vezetéselméleti szempontból a legfontosabb 
tényező a vasút fejlődése volt, amely fontos szerepet játszott az Ó- és az 
Újvilág közötti különbségek kialakulásában is. Az amerikai közlekedési 
infrastruktúra szinte teljes hiánya, valamint a hatalmas távolságok 
elősegítették a vasúti társaságok nagymértékű növekedését és 
terjeszkedését (Chandler /1977/). Ezzel szoros összefüggésben születtek a 
vállalkozásokhoz kapcsolódó eredmények és a tradíció hiányában teljesen 
új menedzsment-módszerek jelentek meg. 
 A földrajzi távolságok miatt a központ elkülönült a területi 
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egységektől, ezért a horizontális koordináció problémáival is foglalkozni 
kellett. A vasúti cégek társulási jellegéből és a földrajzi távolságokból 
következően viszonylag gyorsan elkülönült a tulajdonosi és a menedzseri 
funkció. Ezek a szempontok egyre jobban érvényesültek az eltérő ipari 
területeken is.  
Az iparosodó Európában a vasút megjelenése kevésbé hatott a 
menedzsment ismeretek változására. Továbbra is hatottak az alábbi 
tényezők (Kocka /1969, 1970, 1975/): 
 

 Az iparvállalatok az állami bürokráciában használt és bevált szervezési 
szokásokat és módszereket adaptálták. 

 A vezetésben szinte csak a hierarchikus, vertikális típusú koordinációs 
problémákkal foglalkoztak, ideálisnak tekintették a tökéletesen 
centralizált nagyvállalatot (Schwarz /1896/, Frese /1984/). 

 
 A tulajdonosi és a menedzseri funkciók sokáig nem váltak szét. A 
vezetést a családtag tulajdonosok látták el, sokszor megfelelő szakértelem 
hiányában. 
 Ebben a fejezetben azokat a legfontosabb irányzatokat tekintjük 
át, amelyek hozzájárultak napjaink vezetési és szervezési tevékenysége 
mögött meghúzódó elméleti háttér kialakulásához.  
 
 A klasszikus vezetéselméleti irányzatok 
  
 A menedzserismeretek a századfordulón kaptak új lendületet. 
Felmerült az igény a vezetési tanok rendszerezett leírására, a tudományos 
igényű megközelítésre. Ehhez döntő módon járult hozzá Frederick Winslow 
Taylor, aki saját korában megfelelő módon megoldotta a vállalat különféle 
tevékenységeinek racionalizálását, a termeléstervezést, a termelésirányítás 
szervezeti hátterét, munka és időtanulmányokat végzett, új bérezési és 
ösztönzési rendszert dolgozott ki. 
 A tudományos vezetés alapjai (1911) című munkájában igyekezett 
a termelő üzemben a munka megszervezését és irányítását tudományos 
alapokra helyezni. Elsődlegesnek tekintette magát a rendszert és ezzel 
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együtt az embert háttérbe szorította. Főbb alapelvei néhány kezdő 
vállalkozás számára ma is időszerűek. Nézzük, melyek is ezek! 
 

 Dolgozzuk ki a technológiát pontosan, tudományos igényességgel és 
ne a munkásra bízzuk, hogyan hajtja végre a feladatot! 

 Válasszuk szét a fizikai és a szellemi munkát, a munkás csupán az 
előírt feladatok végrehajtója, nem több mint egy gép tartozéka! 

 A dolgozókat pályaalkalmassági vizsgálat alapján kell kiválasztani! 

 Magas bér - alacsony költség! 

 Mindenkit a képességeinek megfelelő legmagasabb szintű feladattal 
kell megbízni! 

 A dolgozóktól azt a teljesítményt kell elvárni, amit a legjobb munkás 
képes teljesíteni! 

 Mindenkit, aki első osztályú munkát végez, az átlagnál lényegesen 
jobban meg kell fizetni! 

 A teljesítményt a munkás számára egyértelműen elő kell írni, 
alkalmazni kell a feladat szerinti vezetést, a task management-et. 

 Csak egyéni munkát szabad alkalmazni, a csoportos munkavégzés 
nem hatékony. 

 A hatékonyság jelentősen növelhető a szabványosítással. 
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- Figyelj ide Schmidt, te egy magas fizetésű ember vagy? 
- Hát, nem, ‘tom mire gondol főnök.  
- Már hogyne tudnád. Kiváncsi vagyok, hogy te egy magas fizetésű 
embernek tartod-e magad? 
- Ezt meg hogy érti? 
- A kérdésemre válaszolj, ne idegesíts. Magas fizetésűnek tartod- 
magad, vagy a többi olcsójánoshoz hasonlítasz? Szeretném tudni, 
akarsz-e naponta 1,85 dollárt keresni, vagy elég neked a mostani 
1,15 dollár. 
- 1,85 dollárral magas fizetésű lennék? Hogy akarok-e ennyit? 
- Tudom, hogy akarsz, Schmidt, mindenki akar. Megmondom, mit 
kell ezért tenned. Látod ezt a halom nyersvasat meg azt a vagont?  
Na, ha magas fizetésű akarsz lenni, akkor holnaptól ennyi 
nyersvasat kell felraknod a vagonba. Minden nap. És minden nap 
1,85-öt kapsz. 
- Rendben. Akkor holnaptól magasfizetésű akarok lenni.  
- Várj, még nem mondtam el mindent. A magasfizetésűek ezt 
teszik, amit az az ember (egy szervezőre mutat) mond nekik. Ha ő 
azt mondja, hogy vegyél fel egy öntvényt és indulj el vele, felveszed 
és elindulsz. Megjegyzés nélkül. Ha azt mondja, ülj le és pihenj, te 
leülsz. És nincs visszabeszélés. OK? 
- OK. 
- Akkor reggel így kezded a munkát és estére meglátjuk, hogy lehet-
e belőled egy valódi magasfizetésű fickó itt a cégnél. 
 

Forrás: F. W. Taylor, Üzemvezetés. A tudományos vezetés 
alapjai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1983.  
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Feladatlap: 
 
 
 
Mit jelent a Taylor-féle motíválás?  
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 A fentiek rámutatnak arra, hogy ezek az elméleti megközelítések 
az adott korban nagyszerű eredményeket hoztak, és ma is hasznosak 
lehetnek. Munkaszervezési elveit többek között Henry Ford ültette át a 
gyakorlatba. Szervező tevékenységének világszerte ismertté vált 
eredménye a futószalagszerű gyártás bevezetése az átfutási idő radikális 
csökkentése érdekében. Bár Fordnak is az volt a véleménye, hogy a 
munkásokat magasabb bérekkel kellőképpen lehet ösztönözni, de ő már 
bizonyos szociális juttatásokról is gondoskodott. 
 A klasszikus iskolához tartozó Frank Gilbreth Taylor munkájához, 
a műveleti elemek egységesítéséhez kapcsolódva dolgozta ki a 
mozdulatelemzés módszerét. Sikerült az egyes folyamatokat fényképeken 
rögzíteni és ez alapján pontosan meghatározni a szükséges mozdulatok 
sorozatát. A termelékenység ezáltal jelentősen növelhető volt. A módszert 
ma is sok helyen használják, természetesen sokkal modernebb felvételi 
technikák alkalmazásával. Többek között a ma széles körben ismert és 
használt 3M módszer és néhány ergonómiai jellegű technika is erre az elvre 
épül. 
 A másik kiemelkedő személyiség a francia bányamérnök, Henri 
Fayol, aki ellentétben a tayloristákkal nem a termelés, illetve a végrehajtó 
munka megszervezésével és irányításával, hanem a vállalati vezetéssel, 
elsősorban a felső vezetés kérdéseivel foglalkozott. Elsőként vizsgálta a 
vállalatok vezetésének általános kérdéseit és kezdeményezte a vezetés 
törvényszerűségeinek megfogalmazását (Fayol /1984/). Általában 
egyetértett Taylor elgondolásaival, de továbbra is szükségesnek tartotta az 
egyszemélyi vezetés fenntartását, a vezetői tekintély, a fegyelem fenntartás 
érdekében. Véleménye szerint a funkcionális dolgozókból álló törzskarnak 
az egyszemélyi vezető munkáját kell támogatnia. Meghatározta azokat a 
tevékenységi köröket, amelyek minden vállalatnál fellelhetők.  
Ezek a következők: 
 

 műszaki tevékenység 

 kereskedelmi tevékenység 

 pénzügy 
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 biztonsági tevékenység 

 számvitel 

 vezetési tevékenységek 
 
A vezetési tevékenységet elkülöníti a többitől, ezt tartja a meghatározónak. 
Meghatározta a vezetés összetevőit az alábbiak szerint: 
 

 tervezés, a cselekvési program meghatározása 

 szervezés, a vállalati szervezet kialakítása 

 közvetlen irányítás, a feladatok végrehajtása rendelkezésekkel, 
utasításokkal 

 koordinálás, a munkák összehangolása 

 ellenőrzés, a kiadott szabályok és utasítások betartásának felügyelete 
 
 Fayol szerint a sikeres vállalati működés titka mindenekelőtt az, 
hogy képes legyen a menedzser a vezetési elveket meghatározni és 
alkalmazni. Ehhez megpróbálta felvázolni a legfontosabb elveket is. 
Megközelítésének tehát a fentiek alapján három alappillére ismerhető fel: 
 

 A menedzsment általános módszer. 

 A vezetés a szervezetek működésének kormányzása. 

 A vezetés rendszerkoncepción nyugszik. 
 
 Németország a századfordulótól kezdve egyre nagyobb figyelmet 
fordított a gazdasági szféra működésére, szervezésére. A többi európai 
országhoz hasonlóan itt is csak lassan váltak szét a menedzseri és 
tulajdonosi funkciók, de ennek ellenére terjedni kezdtek a taylori tanok és a 
hozzájuk kapcsolódó kritikai észrevételek is. Egyre több mű jelent meg, 
amelyekben a szerzők az egyes vállalati funkciók működését írták le, 
szervezeti kérdésekkel foglalkoztak rendszerező szándékkal, ezen 
keresztül hozzájárultak az üzemgazdasági szervezéstanok fejlődéséhez. 
 A klasszikus iskola képviselői közé soroljuk Max Webert, bár ő 
maga sohasem foglalkozott közvetlenül üzemszervezéssel, gyárak 
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irányításával. Ennek ellenére 1921-ben megjelent Wirtschaft und 
Gesellschaft című munkája a szervezetszociológia és a szervezetelméleti 
kutatások egyik alapkönyve lett (Weber /1967/). Weber gondolatmenete 
elvontabb, mint az eddig tárgyalt szakembereké, ugyanakkor 
mondanivalója tudományosan megalapozottabb és igényesebb. 
Vizsgálódásai döntően a centralizált porosz államhatalom közigazgatási 
viszonyaira irányultak, de foglalkozott a kibontakozó tőkés nagyüzem belső 
strukturális vonatkozásaival is. 
 Weber meglátása szerint az újkori európai történelem közösségi 
életében felismerhető egy fokozatosan terjedő szervezeti forma, amit 
bürokráciának nevez. A bürokratikus szervezet, mint a lehető legjobb 
szervezeti forma, az ideális szervezettségi alakiság, amely a legnagyobb 
lehetőséget biztosítja az ésszerű alkotó tevékenységhez, stabilitásban, 
fegyelemben, megbízhatóságban felülmúl minden más szervezeti 
formációt. Megoldja a tömegméretű igazgatás problémáját, gazdaságosan 
biztosítja a pontos és gyors ügyintézést. Weber tehát a tudatos 
szabályozást, a személytelen emberi kapcsolatokat, az előre kialakított 
szervezeti formákat és kereteket tartotta igen fontosnak. Elméleti 
rokonságot mutat Taylorral a standardizálási formák kialakításának 
szükségességében. 
 A klasszikus irányzat terjedése felbecsülhetetlen lendületet adott a 
menedzsment tudományok fejlődésének. Az elméleti eredmények igen 
hamar hasznosultak a vállalati gyakorlatban, hiszen a teoretikusok 
többsége maga is gyakorló vállalati vezető volt. 
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 Emberközpontú irányzatok 
 
 Az emberközpontú irányzatok a század első felében alakultak ki és 
folyamatosan fejlődnek napjainkig. A klasszikus irányzattal szemben egyre 
több ellenérv merült fel. Ezek a következők voltak: 
 

 A szervezetet csak a formális tényezők oldaláról vizsgálja. 

 Racionális, természettudományos módszereket, szemléletmódot 
alkalmaz, túlhangsúlyozza az optimalizálást, nem fordít figyelmet a 
racionalitás korlátaira. 

 Alulértékelte az ember szerepét, mivel a termelés oldaláról, racionális 
szempontból nem tudta kezelni magát az embert. 

 
 Az emberközpontú irányzatok kialakulása egy olyan 
kísérletsorozatra vezethető vissza, amely igen sok információt adhat korunk 
kutatóinak, elméleti és gyakorlati szakembereinek egyaránt (Mayo /1933/, 
Roethlisberger /1938/)  
A Hawthorne-i kísérletek Chicago egyik külvárosában arra irányultak, hogy 
a klasszikus irányzat szellemében vizsgálják a termelékenység és a 
munkakörülmények kapcsolatát.  
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A tesztben résztvevő dolgozók a fényintenzitás változására 
olymódon reagáltak, ahogyan feltételezték, hogy elvárják tőlük. 
Azaz, amikor a fény erősségét növelték, azt várták tőlük, hogy 
többet fognak termelni, a fény intenzitásának csökkentésekor pedig 
kevesebbet. Ennek a demostrálására egy további kísérletet 
végeztek. A villanykörtéket ugyanúgy kicserélték, mint előbb, a 
munkásokkal pedig elhitették, hogy ennek eredményeként több 
lesz a fény. A dolgozók kedvezően nyilatkoztak a jobb 
megvilágításról. A valóságban azonban az égőket pontosan ugyan 
olyan teljesítményű égőkre cserélték ki. Egyéb ilyen kísérleteket is 
végeztek, és az eredmények minden esetben „fiziológiai” helyett 
inkább „pszichológiai” reakcióként jelentkeztek. 
 
Forrás: Homans, G. C.: A Western Electric vállalatnál folytatott 
kísérletek. In: Sutermeister, R. A.: Ember és termelékenység. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1966. 76. o. 
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Feladatlap: 
 
 
 
A tanulmány alapján jellemezze az emberközpontú irányzatot! 
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 Bár a kísérleteket a legkörültekintőbben végezték el, mégsem 
sikerült az elvárásoknak megfelelően. A taylori elmélet alapján feltételezték, 
hogy a külső körülmények változtatásával megtalálható az összes tényező 
olyan kombinációja, amely mellett a termékkibocsájtás maximális és 
feltételezhető, hogy a vállalkozás nyeresége is az. A kísérlet során az egyes 
fizikai tényezőket változtatták a többiek változatlansága mellett. 
Amennyiben folyamatosan változik az egyik tényező, figyelhető a 
termelékenység alakulása és meghatározható az erre a tényezőre 
vonatkozó optimum. Mindegyik tényezőn egyenként végigmenve 
kialakítható az összes tényezőre vonatkozó maximális termelékenység. 
Konkrétan első lépésben a megvilágítás hatását vizsgálták egy relészerelő 
műhelyben. Végeredményként nem sikerült egyértelmű korrelációt 
kimutatni a megvilágítás erőssége és a munkások teljesítménye között. A 
kísérlet vezetői számára az adatokból világossá vált, hogy a fizikai tényezők 
mellett valamilyen más hatásnak is kell érvényesülnie, ugyanis a kísérleti 
szakaszban a dolgozók teljesítménye egyértelműen emelkedett. Azt is 
megfigyelték, hogy a megnövekedett teljesítmény akkor is megmaradt, 
amikor a megvilágítás erősségét jelentősen csökkentették. A munkába 
bekapcsolódtak a Harward Business School munkatársai, Elton Mayo és 
csoportja. Ötéves vizsgálatuk bizonyította, hogy a munkakörülmények 
változásától függetlenül növekszik a teljesítmény. Arra a következtetésre 
jutottak, hogy a növekvő teljesítmény a társas kapcsolatokban, a 
motivációban és a felügyelet módjában bekövetkező változásokra 
vezethető vissza. Többezer személyes beszélgetés lefolytatása után 
világossá vált, hogy a teljesítmény igen szoros összefüggésben áll a 
munkások érzelmi beállítottságával és a társas közegben betöltött 
szereppel. A kutatóknak adott csoport esetén sikerült feltárniuk az informális 
struktúrát, a normákat. Megállapították, hogy a csoportnak van informális 
vezetője, valamint azt is, hogy a csoport normái sokszor ellentétesek a 
hivatalos, elvárt normákkal. 
 Ezeknek a kísérleteknek az eredményeképpen vált az emberi 
viszonyok tana tudományosan is elismert irányzattá és került maga az 
ember az ipari szervezetek, a vezetők érdeklődési körébe. A hagyományos 
racionalizáláson felül sikerült ugyanis találni egy újabb módszert, amelyet a 
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teljesítmény fokozásának szolgálatába lehetett állítani. Ne feledjük, 
bizonyos iparágakban, mint pl. az acélipar, igen magas volt a piaci kereslet, 
amelyet minél rövidebb idő alatt kellett kielégíteni. Hamarosan sikerült olyan 
összefoglaló tanulmányt készíteni, amely bemutatta az emberi viszonyok 
tanának alkalmazásához kapcsolódó módszereket és eredményeket. 
 A klasszikus és az emberközpontú irányzatot Douglas McGregor 
vetette össze X és Y elméletében. Tanulmányában (1960) 
összehasonlította a klasszikus iskola (X elmélet) és a Human Relations (Y 
elmélet) alapjellemzőit. McGregor abból indult ki tanulmányában, hogy a 
vezetői munkában és döntésekben igen nagy szerepet kap az emberi 
természetről és viselkedésről alkotott feltételezések sora és ez az oka a két 
eltérő irányzatnak. Mi is jellemző a két elméletre? 
 
 X elmélet 
 

 Az emberek idegenkednek a munkától, ezért kényszerítést kell 
alkalmazni. 

 A legtöbb embert ellenőrizni, irányítani és büntetni kell annak 
érdekében, hogy munkáját jól végezze. Az engedékenység és a vezetői 
jószándék nem célravezető. 

 Az ember nem szereti a felelősséget és elvárja, hogy irányítsák. 
 
 Y elmélet 
 

 Az ember számára természetes és kívánatos a fizikai és a szellemi 
munka. 

 Ha valaki elkötelezi magát egy cél mellett, akkor azonosulva a célokkal 
képes önmagát irányítani és ellenőrizni. 

 Megfelelő feltételek esetén az ember vállalja és keresi a felelősséget. 

 Az alkotókészség, a képzelőerő az ember veleszületett képessége. A 
szellemi potenciál nagy része a jelenlegi feltételek között 
kihasználatlan. 
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 A szervezeti magatartástudomány 
 
 Már az előző rész is mutatta, hogy a XX. század első felében az 
ember, mint a tudományos vizsgálódás tárgya egyre inkább előtérbe került. 
Mindez nem véletlen, hiszen már az előző századokban is sok területen 
szenteltek különleges szerepet az embernek és a társadalomnak. 
Gondoljunk itt az ekkor kialakult filozófiai irányzatokra, vagy az evolúciós 
elméletre. A Human Relations térhódítása, eredményei egyre inkább 
felhívták a figyelmet arra, hogy az ipari világban, a gazdasági szervezetben 
igen jelentős eredményeket lehet elérni, ha sikerül feltárni az emberek lelki, 
érzelmi világát. Sigmund Freud munkássága nyomán a pszichológia, mint 
tudomány jelentősen fejlődött, egyre több területen vetette meg a lábát. 
 A II. világháború előtt igen figyelemre méltó eredmények születtek 
az emberi viselkedés megértésére. A szociológiai, pszichológiai és 
vezetéstudományi fejlődés eredményeként a háború után kialakult egy új 
tudományág, a szervezeti magatartástudomány, amely a szervezeti lét 
feltételei között vizsgálja az egyéni-, csoport- és szervezeti szintű 
magatartást. 
 Ennek a tudományágnak egyik jelentős képviselője Kurt Lewin, aki 
a csoportdinamikával, akciókutatással és a magatartás területén 
tapasztalható változásokkal foglalkozott (Lewin /1972/). Vizsgálatai során 
azt kívánta feltárni, hogy az egyes emberek konkrét szituációkban 
megfigyelhető magatartását milyen egyéni-, csoport- és kulturális tényezők 
határozzák meg. Lewin szerint az ember cselekedeteit meghatározott 
térben és időben egymással szembekerülő külső és belső hatások 
határozzák meg. Az adott pillanatban követett magatartás ezen erők 
egymásra hatásának eredője lesz. Kimutatta, hogy a magatartási 
változások annál sikeresebbek, minél inkább a csoportmunkát és az 
elkötelezettséget helyezzük előtérbe. Leírása alapján a magatartás 
megváltoztatása három lépésből áll: 
 

 A meglévő szokások, rutinok, működési sémák felolvasztása. 

 Új szokások, normák, működési módok kialakítása, a változás 
előidézése. 
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 A megváltozott magatartás rögzítése, befagyasztása. 
 
Ez a módszer ma is igen kedvelt és használt bizonyos szervezeten belüli 
magatartások kialakításánál. 
 Az irányzat másik képviselője Chester Barnard, aki a szervezeti 
magatartással foglalkozott. A szervezetet szociális, társas rendszerként 
tekinti, amely kívánatos működése a szervezetben résztvevő munkások, 
vezetők, alkalmazottak kooperációjának eredményeként jön létre (Barnard 
/1938/). A szervezet fennmaradása azon múlik, hogy milyen mértékben 
valósul meg a tagok szervezeti hozzájárulásának és kielégülésének 
egyensúlya. A közösen kitűzött szervezeti célok akkor valósíthatók meg, ha 
ezeket a célokat mindenki elismeri és hajlandó ennek érdekében 
tevékenykedni. A vezetés feladata, hogy megteremtse a szervezeti célok 
eléréséhez szükséges feltételeket. Barnard kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
kommunikációs rendszernek, amelyen keresztül a szervezeti tagok 
együttműködésének koordinációja valósul meg. Szerinte az elsődleges 
vezetői funkció a szervezet kommunikációs rendszerének kifejlesztése és 
fenntartása. Munkája eredményeit ma is igen széleskörűen alkalmazzák, 
többek között az együttműködésen alapuló vezetés (MBO, Management by 
Objectives) módszereiben. 
 Az irányzathoz kapcsolódó harmadik tudós Herbert Simon, aki 
Barnard örökségét fejlesztette tovább és munkásságáért Nobel-díjat kapott. 
Legnagyobb eredménye az emberi döntéshozatal új elméletének 
kidolgozása (Simon /1982/). A klasszikus iskola elgondolása szerint az 
ember az egyéni döntéshozatal során mindig racionálisan dönt. Simon 
szerint viszont ez a feltételezés hibás, a döntéshozók nem így hozzák 
döntéseiket. Alapvetően kétféle döntési modellt tételez fel. 
 

 A döntéshozók leegyszerűsítik a világot és a döntési szituáció elemeit 
és ezután hoznak optimális döntést. 

 A realisztikus világban keresnek egy számukra elfogadható megoldást. 
 
 A gyakorlatban legtöbbször ezzel a második megoldással 
találkozunk és ezeket nevezte Simon korlátozottan racionális döntésnek. 
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Elmélete szerint a döntéshozatal döntően környezeti és pszichológiai 
feltételek által befolyásolt folyamat, a döntés kimenetele nem az objektív 
tények által kiadott optimum, hanem a döntéshozó elvárásai, észlelései, a 
világ leképezése alapján megfelelőnek ítélt eredmény lesz. A modell szerint 
a döntés nem egyszeri mozzanat, hanem egy keresési folyamat 
eredménye, amelyben alternatívák kidolgozására és begyakorolt döntési 
algoritmusok alkalmazására kerül sor. 
 
 Strukturalista elméletek 
 
 Az eddig ismertetett elméletek közös jellemzője, hogy a 
szervezeteket többé-kevésbé zárt rendszerként, a környezettől függetlenül 
leírhatónak és megérthetőnek tekintették. A hatvanas években jelentek meg 
olyan új megközelítések, amelyek 
 

 a szervezetet a környezettel szerves kölcsönhatásban működő nyílt 
rendszerként értelmezik és 

 integrálva a szervezetek technikai és emberi megközelítéseit 
szociotechnikai rendszereknek tekintik azokat multidiszciplináris 
megközelítést alkalmazva. 

 
 Rendszerelmélet 
 
 Bár a rendszernek nincsen általánosan elfogadott definíciója, olyan 
egészet értünk rajta, amely egymással és az egésszel kölcsönhatásban álló 
elemekből áll. Rendszerelméleti kutatásairól ismert J. Bertalanffy /1969/, aki 
rámutatott a társadalmi egységek, az organizációk és az organizmusok 
közötti különbségekre. A rendszertulajdonságok közé tartoznak a 
sokváltozós kölcsönhatások, az egész megmaradása a részek egymásra 
hatásában, a sokrétegű organizációk a magasabb rendű szervezetekben, a 
differenciálódás, a centralizálódás, a vezérlési és kioldási kauzalitás, a 
magasabb rendű organicációvá fejlődés, a konkurencia, a célirányosság, 
stb. A rendszerelmélet fejlődésének eredményeként alakult ki többféle új 
tudományág, többek között a rendszerszervezés, amely a tervezéshez, 
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irányításhoz és ellenőrzéshez szükséges eljárásokat és szervezeti 
struktúrát alakítja ki. 
 Az általános rendszerelmélet feladatának tartja a valóság minél 
pontosabb leképezését, az ehhez szükséges modellek és törvények 
megalkotását, amelyhez matematikai fejlesztésekre is szükség volt. A 
rendszereket és rendszerelveket különböző matematikai módszerekkel 
lehet tárgyalni, többek között halmazelmélettel, gráfelmélettel, topológiával, 
szimultán differenciálegyenletekkel. A többváltozós problémák 
megoldásánál igen nagy szerepet kapott a számítástechnika, a modellek 
alkotása és a szimuláció. A rendszereknek egységes átfogó elmélete még 
ma sem léteik, ám az említett ismérvek, törvényszerűségek matematikai 
formában kidolgozhatók és levezethetők. Itt kell felhívni arra is a figyelmet, 
hogy vannak olyan területek, amelyek a mai matematikai módszereket 
meghaladó új levezetéseket és technikákat igényelnek. Ezek közé 
tartoznak a nemlineáris rendszerek, a végesen nagy nagyságrendű 
számok, stb. Alkalmas modellekkel, absztrakciókkal és egyszerűsítésekkel 
számos rendszerproblémát sikeresen lehet vizsgálni. Legtöbbször már az 
elemi matematika is meglepő eredményekkel szolgál. 
 Noha az általános rendszerelmélet az ismert jelenségeket csak 
korlátozott területeken képes egzakt módon tárgyalni, a szemléletmód 
alkalmazása széleskörűen elterjedt. Kiterjed a biofizikára, a nyitott 
rendszerek tanulmányozására, a populációk analízisére, az 
ökorendszerekre, a gazdasági rendszerekre, az urbanizációra, a társadalmi 
trendekre, stb. 
 
 Tranzakciós költségelmélet 
 
 Coase /1937/ elsőként ismeri fel, hogy a neoklasszikus 
közgazdaságtan kiegészítésre szorul. Elsőként veti fel, hogy nemcsak a 
termelésnek vannak költségei, hanem a specializáció körülményei között 
szükséges cserének (tranzakciónak) is vannak költségei. A szervezetek 
szerepe többek között a tranzakciós költségek (információs-, tárgyalási-, 
ellenőrzési, beszerzési, értékesítési költségek) csökkentése. Ez az elmélet 
külön taglalja a gyártás és beszerzés kapcsolatát azt, hogy mikor érdemes 
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vásárolni félkész terméket és mikor célszerű azt a cégnek magának 
legyártania.  
 
 Kontingencia elmélet 
 
 Ez az elmélet a hatvanas évek közepétől jelent meg a 
szervezetkutatásban, és szituáció elméletként, vagy a feltételes 
kapcsolatok elméleteként fordíthatjuk magyarra. Az elmélet lényege szerint 
a szervezet teljesítménye attól függ, hogyan tudjaa struktúráját a környezeti 
feltételekhez igazítani, amelyben igen fontos szerepet töltenek be a 
szervezet tagjai. Minden szervezetre érvényes általános vezetési elvek nem 
határozhatók meg, hiszen minden szervezetnél és feltételrendszernél más 
megoldás bizonyul helyesnek. Igazán hatékony az lehet, ha a környezet 
szempontjából a legmegfelelőbb szervezetet hozzuk létre (Galbraith 
/1973/). Két szervezet közül mindig az a hatékonyabb, amelyik jobban 
megfelel a környezetnek. 
 A szervezetnek mindenkor alkalmazkodnia kell a külső 
környezethez, sőt figyelembe kell venni azt is, hogy ez a környezet nem 
statikus, folyamatosan változik. Ez indokolja, hogy a szervezetnek mindig 
folyamatosan igazodnia kell a környezet dinamikus átalakulásához. Ehhez 
fontos az állandó interakció és a kommunikáció. A működés 
szabályozásában az előírások legtöbbször akadályozók lehetnek. 
 A Harward Egyetem tanárai kutatásaik eredményeként arra a 
megállapításra jutottak, hogy a szervezet úgy képes a környezetének 
megfelelni, ha részekre bontja magát, szakosodik és mindegyik rész külön-
külön a maga területén felel meg a kihívásoknak. A differenciáltság mellett 
igen nagy szerep jut az integrációnak, amely az egyes szervezeti egységek 
együttműködését, összehangolását biztosítja. Nem szabad elfeledni 
azonban, hogy mind a differenciálásnak, mind az integrációnak meg kell 
felelnie a környezetnek. 
 Az elmélet egyik irányzata szerint a szervezetek fennmaradása 
attól függ, mennyire képesek megszerezni a fennmaradásukhoz szükséges 
erőforrásokat. Ez azt eredményezi, hogy a szervezetek folyamatos 
versenyben állnak egymással a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások 
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megszerzéséért, csak az erősebb marad fenn, csak annak jut élettér. A 
környezet és annak változása valamint az alkalmazkodás gyorsasága az a 
kritikus tényező, ami meghatározza a szervezet sikerét. 
 Egy másik irányzat rámutat arra, hogy nemcsak a környezet az 
amihez alkalmazkodik a szervezet, hanem - ha a környezet megfelelően 
puha - a szervezet is képes a saját működéséhez, feltételeihez igazítani a 
környezetét. Az adott környezeti kihívásokra nemcsak a struktúra 
változtatása lehet a válasz, hanem a befolyásoló tényezők megváltoztatása. 
Ez azt is jelenti, hogy a szervezetek és környezetük kölcsönösen teremtik, 
alakítják, formálják egymást.  
Mi az oka annak, hogy a szervezetek befolyásolni tudják környezetüket? Ez 
azért történhet meg, mert a környezetben éppen más szervezetek 
találhatók, amelyekre az adott szervezet képes hatást gyakorolni. A 
környezet tehát egy megegyezéssel, alkukkal kialakított feltételrendszer, így 
a fejlődés lehetősége csak részben jelentkezik az adott szervezetben, 
sokkal nagyobb szerepe van az egymás közötti kapcsolatnak, a fejlődés így 
nem más mint a túlélő illeszkedés. 
 
 A japán iskola 
 
 A Japán gazdaság ma már egyre több menedzser számára 
mintaként szerepel. Nem véletlen, hiszen egy teljesen romokban heverő 
országból a világ egyik legprosperálóbb gazdasági nagyhatalmát sikerült 
létrehozni, ami önmagában is rendkívüli eredmény. A japán technológia 
egyre több helyen hódít, egyre több országban találkozunk japán autókkal, 
műszaki cikkekkel stb. Természetes, hogy sokan próbálják utánozni azokat 
a módszereket, amelyeket innen-onnan megismernek, és persze 
csodálkoznak, hogy náluk mégsem realizálódnak a csodák. Elfelejtik, hogy 
minden módszernek megvannak a társadalmi, kulturális, vallási és filozófiai 
gyökerei és csak ebben a környezetben lehet igazán hatékony. 
 Japánban az elmélet és a gyakorlat mindig is eléggé elkülönült 
nézeteket vallott. A nyugati elméletek és módszerek azon részét, amelyet 
sikerült a társadalom és a gazdaság feltételeihez igazítani átvették, 
adaptálták. Japánra mindig is az emberközpontúság volt jellemző. Ennek 
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többek között egyik magyarázata a nyersanyaghiány, a helyhiány. A japán 
emberek már a múlt század óta együtt élnek a gazdaság fejlődéséből 
származó konfliktusokkal, elsőrendű feladatnak tekintik a vállalaton belül a 
konfliktusok kezelését. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a 
nyugati emberközpontú irányzatok és a japán felfogás között alapvető 
különbség van. Míg a Human Relations elméletek az embert, mint 
indivídumot tekintik és a hangsúlyt az egyén megelégedettségére, 
boldogulására helyezték, addig Japánban a csoport áll a figyelem 
középpontjában. Nézeteikre legnagyobb befolyásolással a konfuciánus 
etika volt, amely a feljebbvaló iránti feltétlen engedelmességet hirdette, 
ugyanakkor szükségesnek tartotta az alárendeltek bizalmának elnyerését. 
Ez azt mutatja, hogy a felettes és az alárendelt mindig kölcsönös 
függőségben élt, gondolkodásukban a közösség, a csoport gondolatvilága 
töltött és tölt be fontos szerepet. A vállalatok vezetői ma is Konfuciuszt 
tanulmányozzák, ezen elvek szerint végzik vezetői munkájukat. Mivel 
Japánban a feudalizmus nem forradalmi úton szűnt meg igen sok területen 
fennmaradtak a feudalista intézmények, értékek. A monopolkapitalizmus 
gyakorlatilag a liberalkapitalizmus és a polgári demokrácia értékrendje 
nélkül alakult ki, aminek eredményeként munkaerőpiacról még ma sem 
beszélhetünk Japánban. 
 A japán vezetéselméletre jellemző, hogy leíró jellegű, csak a 
gyakorlati tapasztalatok rögzítésére, magyarázatára korlátozódik, normatív 
elemeket nem tartalmaz. A japán vállalatokba a hagyományos családi 
háztartás elemeit ültették át, amelyre jellemző a családfő korlátlan hatalma, 
aki viszont köteles gondoskodni a háztartásban élőkről, a szolgákról és az 
alkalmazottakról. A vállalatnál tehát a menedzsment hatalma korlátlan 
ugyan, a dolgozótól teljes elkötelezettséget, engedelmességet vár el, de 
ugyanakkor köteles gondoskodni munkásáról, nem küldheti el őket. A teljes 
elkötelezettség még ma is napi 10-16 órás munkaidőt jelent sztrájkok és 
elégedetlenség nélkül. 
 A taylori elmélet hamar ismertté vált itt is, de megismerés után 
azonnal elvetették, mint alkalmatlan teóriát. Japánban hagyománya volt a 
munkásokkal való törődésnek, a betegellátásnak, a családi törődésnek, a 
nyugdíjrendszernek, a munkaegészségügynek. Ez viszont éles ellentétben 
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állt a Taylor által megfogalmazottakkal. A családi alapú vállalatoknak a II. 
világháború vetett véget, mivel a veszteségek miatt szükségessé váltak az 
átcsoportosítások, így felbomlottak a már kialakult vállalatok. 
 A háború után a nyugati technológia importja kezdődött, és 
kialakultak az újabb vállalatok, amelyek megőrizték a hagyományokat, 
továbbra is igen nagyra értékelték az emberi kapcsolatokat. Jellemző a 
menedzserek uralma, de sokkal lágyabb a szervezet, mint a nyugati 
menedzserkapitalizmusban. A növekedés szakaszában - amikor 
védővámokkal, szakemberek importjával, korlátozott letelepedési 
lehetőségekkel védték a gazdaságot - a család típusú vezetési irányzat igen 
jónak bizonyult, de ma már Japán is recessziós szakaszban van. Ebben a 
helyzetben a hagyományos munkaügyi rendszer fenntartása egyre kevésbé 
lehetséges, bár ma még nem beszélhetünk munkanélküliségről ebben az 
országban. 
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A vezetési és szervezési elméletek főbb irányzatainak összefoglalása 
 

Irányzat Jellemző 

1. Az ipari fejlődés korai szakasza A vállalkozásokkal kapcsolatos vezetési 
és szervezési problémák megjelenése 

2. Klasszikus vezetéselméleti 
irányzatok 

 

2.a. Adminisztratív iskola   

Fayol Menedzsment általános elmélete  

Weber Bürokratikus szervezeti modell  

2.b. Tudományos vezetés   

Taylor Tudományos vezetés módszere 

Gilbreth Idő- és mozdulattanulmányok 

3. Emberközpontú irányzatok  

Mayo Az emberi tényező és a motíváció 
szerepe a termelékenységben 

McGregor X és Y elmélet 

4. Magatartástudományi irányzatok  

Lewin Csoportdinamikai vizsgálatok 

Barnard Egyének szervezeti magatartásának 
vizsgálata 

Simon Korlátozott racionalitás 

5. Strukturalista irányzatok  

Rendszerelmélet A vállalkozás rendszerszemléletű 
felfogása 

Tranzakciós költségelmélet A termelés mellett a cserének is vannak 
költségvonzatai 

Kontingencia elmélet A vezetésnek-szervezésnek nincs 
egyetlen legjobb útja, a különböző utak 
nem egyformán hatékonyak 

6. Japán iskola Csoportmunka, konfuciánus etika 
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 Filmipar Sony módra 
 (Siker és bukás) 
 

 Az Egyesült Államok filmiparának vezetői elsápadtak az 
ijedségtől és a félelemtől a nyolcvanas évek végén. Megjelent a 
japán tőke és megkezdte a filmmel foglalkozó cégek, az amerikai 
kultúra gyöngyszemeinek felvásárlását. Elsőként a Matsushita 
lépett erre az útra és hamarosan követte a Sony is. Mindez nem 
volt véletlen. Az elektronikai ipar fejlődése Japánban volt a 
legjelentősebb, itt sikerült először piaci forgalom szempontjából is 
alkalmas módon a képi rögzítést és visszajátszást megoldani. Mivel 
a hardver, a kiváló minőségű televízió, video, hangrögzítés 
rendelkezésre állt úgy gondolták akkor lehet még nagyobb 
érdeklődést kiváltani, ha az alkalmas szoftvert is megvásárolják, és 
ezzel növelik az eladást. Ez a szoftver nem más, mint a film, a képi 
és hanganyag. Hogy mennyire fontos a szoftver, azt már a 
videokazetták szabványosítása is mutatja. A nyolcvanas évek 
elején kétféle típust fejlesztettek ki, a Sony a Betamax-szal míg a 
Matsushita a VHS rendszerrel lépett a piacra. Természetesen a 
készülékek csak az egyik típus lejátszására voltak alkalmasak. 
Minden teszt azt bizonyította, hogy a Betamax színhűségben, kép- 
és hangvisszaadásban messze felülmúlja a VHS-t. A Matsushita 
vezetése ekkor döntő lépésre szánta el magát: megvásárolta a 
hollywoodi Universal filmstúdiót a kapcsolódó jogokkal együtt. Ez 
első látásra nem tűnik jó ötletnek, de a szakemberek hosszas 
vizsgálatok után jutottak eddig. Megfigyelték, hogy az otthoni 
videózók a kedvenc filmjeiket szeretnék újra, többször megnézni. 
Saját felvételek készítése az otthoni készülékek nagyrészével nem 
volt lehetséges, vagy a programozás nehézkessége miatt bonyolult 
volt és a minőség így elég gyatrára sikeredett. Akkor lehet tehát a 
készülékek értékesítését igazán növelni, ha megfelelő 
mennyiségben biztosítanak hozzá nézhető filmeket.  
 A filmstúdió és a jogok megvásárlása eldöntötte a harcot a 
két piaci szereplő között. A Matsushita rengeteg filmet tudott rövid 
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idő alatt VHS kazettán a nézők rendelkezésére bocsájtani és így az 
értékesítés a készülékek terén is jelentősen növekedett. A Sony 
nem tudta behozni hátrányát, ma is az otthoni videózásban a 
legelterjedtebb a VHS rendszer, pedig a televíziós társaságok a 
felvételeikhez, a vágásokhoz a technikailag lényegesen jobb 
minőségű Betamax-ot használják.  
 A Sony 1988-ban megvásárolta a CBS Records-ot majd 
egy évvel később a Columbia Pictures-t és a TriStar stúdiót. A 
stúdiókat amerikai módra kívánták irányítani, ezért Jon Peterst és 
Peter Gubert kérték fel a vezetésre. Renováltatták az épületeket és 
a vezetők minden extra igényét (repülők, frissen vágott virág 
minden nap, külön séf) kielégítették. Az első időszak hozott néhány 
sikert, telt ház előtt mutatták be a Hullámok hercege és a Drakula 
című filmeket és Oscar-díjat kapott a Philadelphia című alkotás. 
Mégsem sikerült felvenniük a versenyt a Matsushitával, aki a 
Jurassic Park című filmmel igazi kasszasikert ért el, míg a Sony 
ellenprodukciója, Az utolsó akcióhős Arnold Schwarzeneggerrel a 
főszerepben az évszázad bukása lett. A helyzeten már nem segített 
a két vezető menesztése sem, és a Sony végül az 1994. pénzügyi 
évet közel 3 milliárd dolláros veszteséggel zárta. Ez azt is jelentette, 
hogy Morita Akionak, a cég legendás hírű alapítójának is le kellett 
mondania az igazgatótanács elnöki posztjáról. 
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Feladatlap: 
 
 
 
Miért választottak amerikai menedzsereket a megvásárolt filmgyárak élére? 
 
 
 
 
 
 
Mi volt a bukás oka? 
 
 
 
 
 
 
Milyen tényezőket kell figyelembe venni a műszaki fejlesztésnél? 
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1.5.2. A menedzsment lényege 
 
 Az előző fejezetben áttekintettük azokat az irányzatokat, amelyek 
elméleti hátteret jelentenek a vállalkozások sikeres menedzseléséhez. 
Menedzsmentnek nevezzük az erőforrások koordinálásának folyamatát a 
szervezet céljainak elérése érdekében. A menedzselés nemcsak az üzleti 
vállalkozások sajátossága, a non-profit szervezeteknek ugyanúgy szüksége 
van arra, hogy működésükhöz szükséges erőforrásokat megszerezzék és 
felhasználásukkal, átalakulásukkal a szervezet céljainak megvalósítását 
lehetővé tegyék.  
 Bármely vállalkozás működéséhez erőforrásokra van szükség, 
amelyek különféle tárgyi eszközök (berendezések, felszerelések, stb.), az 
emberi erőforrások és pénzügyi eszközök. A tárgyi eszközök részben 
hozzájárulnak működés feltételeinek megteremtéséhez, részben pedig a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükségesek. Például ilyenek lehetnek a 
számítógépek. Az emberi erőforrások alatt azokat a személyeket értjük, akik 
szaktudásukkal és képességeikkel járulnak hozzá a célok 
megvalósításához. Például ide tartoznak a szükséges tudással rendelkező 
szakemberek. Az erőforrások utolsó csoportja a vállalkozás pénzeszközeit 
és vagyontárgyait foglalja magában. Ez utóbbiaknak kiemelt szerepe van a 
működés során, hiszen ezek révén biztosíthatók a tárgyi és emberi 
erőforrások. 
 A menedzseri tevékenységeket először Fayol fogalmazta meg, aki 
a következő csoportosítást alkalmazta (Fayol /1984/):   

 tervezés, a cselekvési program meghatározása 

 szervezés, a vállalati szervezet kialakítása 

 közvetlen irányítás, a feladatok végrehajtása rendelkezésekkel, 
utasításokkal 

 koordinálás, a munkák összehangolása 

 ellenőrzés, a kiadott szabályok és utasítások betartásának felügyelete 
 
A Fayol által meghatározott menedzseri feladatok képezik ma is a 
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menedzsment lényegét, azonban tartalmuk napjaikra lényegesen 
kiszélesedett.  
  
 Tervezés 
 
 A tervezés minden más menedzseri tevékenység alapja. Lényege 
a szervezet céljainak megvalósítása érdekében szükséges tevékenységek 
meghatározása. A vállalkozások működésük során számos célt kitűzhetnek 
maguk elé, amelyek minden esetben a küldetés megvalósítását szolgálják. 
A küldetés - a működés időtartamára vonatkozóan - elhelyezi a vállalkozást 
környezetében, kijelöli helyét és szerepét, utal működési körére, a működés 
legfontosabb alapelveire és megkülönbözteti más vállalkozásoktól. A 
küldetés az alapja a stratégiai célok és a rövidebb távú célok 
meghatározásának. A stratégiai célok hosszabb távra (3-10 év) jelölik ki, 
hogy hová szeretne a vállalkozás eljutni. Ezekből levezetve kerülnek 
meghatározásra a rövidebb távú célok 1 évre, vagy rövidebb időtartamra. A 
tervezési folyamat eredményeként a vezetők elkészítik a stratégiai tervet, 
amely lehetővé teszi a vállalkozásnak a környezethez való alkalmazkodást, 
a versenyelőnyökre építve a piaci lehetőségek kihasználását és a működést 
veszélyeztető tényezők figyelembe vételét. A stratégia terv mellett a taktikai 
tervek tartalmazzák, hogy a kitűzött hosszú célokat milyen tevékenységek 
végrehajtásán keresztül kell megvalósítani.        
  
 Szervezés 
 
 A célok megvalósítása nehezen képzelhető el szervezés nélkül. A 
szervezés arra irányul, hogy a feladatokhoz hozzárendeljük a 
végrehajtásukhoz szükséges tárgyi-, személyi- és pénzügyi feltételeket 
(erőforrásokat) valamint a tevékenységeke és az erőforrások felhasználását 
összehangoljuk. A vezetők áttekintik a stratégiai és taktikai terveket és 
meghatározzák, mit kell tenni a célok elérése érdekében, azután 
csoportokhoz, vagy egyénekhez rendelik az elvégzendő feladatokat. A 
szervezés, mint vezetői funkció elsősorban a középvezetők feladata, de a 
legfelső vezetőknek és az operatív irányításban résztvevőknek is vannak 
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ilyen jellegű tevékenységei.  
 A vállalkozás elsősszámú vezetője a végrehajtandó feladatokat 
átruházza, delegálja további vezetői szintekre, így munkáját a stratégiai 
jellegű tevékenységekre tudja összpontosítani. A delegálás során el kell 
végezni: 

 az átruházandó terület pontos meghatározását 

 a feladat ellátására leginkább alkalmas személy kiválasztását 

 a hatalmi, döntési, felelősségi és ellenőrzési jogkörök adott személyhez 
történő hozzárendelését 

 
 Közvetlen irányítás 
 
 Az irányítás a szervezet tagjaira irányuló tevékenységként 
értelmezhető, amelynek lényege az emberek vezetése és motíválása a 
célok elérése érdekében. Az irányítás minden menedzser feladata, de 
különösen az operatív vezetők fő tevékenysége, akik nap mint nap 
kapcsolatba kerülnek a munkavállalókkal.  
 A motíváció révén a vezetők ösztönözhetik, lelkesíthetik a 
szervezet tagjait, hogy a vállalkozás céljaival összhangban végezzék 
tevékenységüket. Az eredményes motíváláshoz a vezetőknek ismernie kell 
beosztottjai szükségleteit, igényeit is, amelyek meghatározzák az 
alkalmazható ösztönzőket is. Ezeknek két nagy csoportját a pénzbeli és 
nem anyagi jellegű motívációs eszközöket különböztethetjük meg. Az első 
csoportba tartozik a bér, a bérpótlékok, a prémiumok, a jutalmak és egyéb 
bér jellegű juttatások. A nem pénzbeli eszközök között említhető meg 
például az étkezési hozzájárulás, a cégautó biztosítása, a vállalkozás által 
finanszírozott oktatás, szociális szolgáltatások, stb. Ezek csak a dolgozók 
számára nem jelentenek anyagi juttatásként, a vállalkozásnak viszont 
minden esetben pénzbeli kiadásokkal járnak.          
 Koordinálás 
 
 A koordináció a vállalkozás különböző egységei, dolgozói céljainak 
és tevékenységeinek összehangolását jelenti a szervezeti célok 
eredményes megvalósítása érdekében. Ennek a tevékenységnek a 
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végrehajtását utasítások, eljárási szabályok, különböző motívációs 
eszközök és a szervezeti felépítés megfelelő kialakítása teszi lehetővé.  
 A szervezet működésének összehangolása érdekében meg kell 
határozni a vállalkozás célját, amelynek elérése érdekében mindenkinek 
dolgoznia kell. A dolgozókkal a célokat meg kell ismertetni és el kell 
fogadtatni, mert csak így érhető el a vállalkozás eredményes működése. 
Szükséges továbbá a szervezeti egységek és egyének feladatainak világos 
meghatározása, a belső működés elveinek és kommunikációs csatornák 
kialakítása. 
 
 Ellenőrzés 
 
 Az ellenőrzés során a vezetők figyelemmel kísérik, hogy a 
vállalkozás a kitűzött céloknak megfelelően működik-e.  A tényleges és a 
tervezett teljesítmény felmérése és értékelése, a céloktól való eltérés 
okainak feltárása és a szükséges intézkedések megtétele jelenti ennek a 
menedzseri funkciónak a lényegét. Az ellenőrzés során fontos szerepe van 
a normáknak és azoknak az indikátoroknak a meghatározására, amelyek 
alapján a ténylegesen elért teljesítmény értékelése meg fog történni. A 
normák az elérendő célokat számszerű formában fejezik ki, például ilyenek 
lehetnek az időnormák és az anyagnormák, amelyekből kiderül, hogy egy 
adott cél érdekében mennyi időre és milyen mennyiségű anyagra van 
szükség. Az indikátorok a nem kvantifikálható teljesítmények értékelését - 
például szellemi tevékenység, vagy programozási munka - teszik lehetővé. 
A tényleges és a tervezett célok összevetése során tárhatjuk fel az 
esetleges eltéréseket, amelyek arra utalnak, hogy a szervezet működése 
során problémák merültek fel. Az eltérések okainak vizsgálata és a 
megszüntetésüket szolgáló akciók kidolgozása révén válik lehetővé a 
vállalkozás működésének helyes irányba terelése.       
 A menedzserek fő feladatait az előbbiekben említett tevékenységi 
körök jelentik. Attól függően, hogy a vezetők hol helyezkednek el a 
vállalkozáson belül és milyen területen dolgoznak, feladataik igen eltérőek 
lehetnek. Nagyobb szervezeteknél elkülönül egymástól a felsővezető 
(igazgató, ügyvezető, elnök), a középvezető (főosztályok és osztályok 
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irányítói) és az operatív vezető (csoportvezető, üzemvezető, művezető). 
Kisebb vállalkozásoknál ez az elhatárolás sokszor nem ilyen egyértelmű. A 
felsővezető vagy topmenedzser tevékenységi köre elsősorban a stratégiai 
tervezés és stratégiai döntések területét öleli fel. A középszintű vezetők a 
taktikai tervek elkészítéséért felelősek és munkaidejük nagy részét a 
szervezési feladatok teszik ki. Az operatív vezetők gondoskodnak arról, 
hogy a középvezetői szinten megfogalmazott feladatok végrehajtásra 
kerüljenek, irányítják a dolgozókat és figyelemmel kísérik a teljesítmények 
alakulását. 
 A menedzserek különböző funkcionális területen végzik 
munkájukat, amelyek a marketing, a termelés/szolgáltatás, a pénzügyek és 
az emberi erőforrás gazdálkodás. A marketing menedzserek feladata, hogy 
felmérjék milyen termékre, szolgáltatásra van igénye a vevőknek, segítsék 
a termékek és a szolgáltatások jellemzőinek meghatározását, eljuttassák a 
termékeket a vevőknek, gondoskodjanak arról, hogy a szolgáltatások 
rendelkezésre álljanak, kialakítsák az árakat, és ellássák információkkal a 
fogyasztókat. A termelő vagy szolgáltató tevékenység eredményeként 
kerülnek előállításra azok a javak, amelyek alkalmasak a fogyasztó 
igényeinek kielégítésére. Ennek a tevékenységnek a keretében a termékek 
és szolgáltatások tervezésével, a kapacitások kihasználásával, valamint a 
szervezési elvek meghatározásával kapcsolatos feladatok merülnek fel. A 
pénzügyi terület a finanszírozási és a befektetési döntések meghozataláért 
felelős. A finanszírozással kapcsolatos kérdések a pénzügyi források 
összetételére, a források és felhasználásuk összhangjára és a lehetséges 
finanszírozási lehetőségekre adnak választ.  A pénzügyi menedzsment 
másik fő területe a befektetési lehetőségekről dönt az elvárt 
jövedelmezőség és a kockázat szempontjainak mérlegelésével. Az emberi 
erőforrás gazdálkodás feladata a megfelelő munkaerő biztosítása, a munka 
megszervezése, a bérgazdálkodás és a motíválás eszközeinek kialakítása. 
Ennek a funkcionális területnek kiemelt fontossága van, mert az emberi 
erőforrások hatékony felhasználásán, az egyéni és a szervezeti célok 
összhangjának megteremtésén keresztül járul hozzá a vállalkozás céljainak 
megvalósításához. A vállalkozás különböző funkcionális területeivel 
könyvünk későbbi fejezeteiben foglalkozunk részletesen.  
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1.5.3. Menedzseri képességek 
 
 A vezetői feladatok sikeres ellátásához szükség van bizonyos 
készségekre, amelyek a vezetői, a szakmai, a konceptuális, az elemzési és 
a kapcsolatteremtési készségek (Ferrel-Hirt /1993/). Ezek megléte esetén a 
menedzseri feladatok végrehajtása sokkal eredményesebb, de nem 
előfeltételei annak, hogy valaki vezető legyen  
 A vezetői készség azt fejezi ki, hogy a menedzser mennyire képes 
befolyásolni a beosztottakat, annak érdekében, hogy a szervezet céljai 
megvalósuljanak. Háromféle vezetői stílust különböztetünk meg, amelyek 
az autokratikus, a demokratikus és a ráhagyó vezetés. Az autokratikus 
vezetők minden döntést maguk hoznak és utána megmondják 
beosztottjaiknak mi és hogyan csináljanak. Elsősorban hatalmukra és 
pozíciójukra támaszkodva és anyagi motívációs eszközök alkalmazásával 
érik el céljaikat. A demokratikus vezetők igyekszenek a szervezet tagjainak 
szakértelmét felhasználni. Bevonják a dolgozókat a döntéshozatalba, 
azáltal, hogy lehetőséget adnak nekik véleményük és észrevételeik 
megfogalmazására és ezek figyelembevételével hozzák meg a végső 
döntést. A ráhagyó vezetők általános szabályokat és irányelveket 
határoznak meg, és csak akkor avatkoznak be a folyamatokba, ha arra 
külön megkérik.  Az ilyen menedzser beosztottjait nem fegyelmezi, a tagok 
választják meg, kikkel akarnak dolgozni. A csoport tárja fel a problémákat 
és keresi a megoldási lehetőségeket és hozza meg a döntéseket. Az egyes 
vezetési stílusok megválasztását a szervezeti kultúra, a munkatársak 
tulajdonságai, külső tényezők és a vezető személyisége befolyásolja. 
 Szakmai készségek alatt azt a tudást értjük, amely egy adott 
munkakör betöltéséhez szükséges. Elsősorban az operatív vezetőknek kell 
rendelkeznie szakmai tudással és kevésbé fontos követelmény a 
topmenedzseri feladatok ellátásához.  
 A konceptuális (fogalmi) készségek az elvont rendszerszemléletű 
gondolkodás képességét fejezik ki. Ezek a készségek magukban foglalják 
a kreativitást is, amelyek nélkülözhetetlenek az új megoldások 
kereséséhez. Minden vezetői szinten szükséges ezeknek a készségeknek 
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a megléte, de különösen a legfelső vezetők esetében elengedhetetlen, hogy 
ezekkel rendelkezzenek.  
 Az elemzési készség lehetővé teszi a problémák azonosítását, 
fontosságuk megítélését, a közöttük lévő kapcsolatok feltárását és a 
mögöttük meghúzódó okok felfogalmazását. A problémák azonosítása után 
kerülhet sor a megoldási javaslatok kidolgozására és az elvégzendő 
feladatok meghatározására. A topmenedzserek számára fontos ezeknek a 
képességeknek a birtoklása, de a közép- és operatív vezetők sem 
nélkülözhetik ezeket a készségeket sem.  
 A vezetők emberekkel foglalkoznak ezért fontos, hogy képesek 
legyenek a kapcsolatteremtésre.  
 A vállalkozások a menedzseri feladatok ellátásához szükséges 
munkaerőt szervezeten belüli kinevezéssel, más vállalkozásoktól, 
szervezetekkel történő átcsábítással, álláshirdetések útján és pályakezdők 
alkalmazásával biztosíthatják.   
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Feladatlap: 
 
 
Jelenlegi készségei alapján határozza meg erősségeit, gyengesége és 
azokat a területeket, ahol tovább szeretne fejlődni. 
 
 
Erősségeim: 
 
 
 
 
 
Gyengeségeim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tovább szeretnék fejlődni az alábbi területeken: 
 
  



101 

 

 
 
 
1.5.5.  Új menedzsment módszerek  
 
 Benchmarking 
 
 Ez a módszer már a kilencvenes évek terméke, az új divat. 
Lényege egy olyan összehasonlító folyamat, amelynek során a cég mások 
jó gyakorlatát átvéve javít saját eredményein. A fontos tehát megkeresni, 
megérteni majd adaptálni azt a jó gyakorlatot, amely révén az igazi sikert 
lehet elérni, függetlenül attól, hogy hol található ez a világon. A módszer 
csak első pillanatban tűnik egyszerűnek, ha mélyebben belegondolunk, 
láthatjuk, hogy itt egy igen bonyolult folyamatról van szó. Nem véletlen, hogy 
az amerikai cégek külön szakembereket foglalkoztatnak benchmarking 
igazgatói beosztásban. 
 Ennél a módszernél szó nincs a hagyományos lopásról vagy 
másolásról. Olyan önkéntes, közös tanulási folyamatról beszélhetünk, 
amelyben két vagy több vállalat részletes információcserében egyezik meg. 
Egy-egy tanulmány elkészítésében akár több tucat cég is részt vehet. A 
felmérés adatcserékből, interjúkból, kérdőívekből, konferenciákból áll és 
legtöbb esetben a partnereknél tett látogatással fejeződik be. Az elkészített 
tanulmányt mindenki megkapja és a végső cél, hogy hasznosítsa is. 
Érdekesség, hogy a tapasztalatcserében részt vevő cégeknek nem kell 
feltétlenül egy területről érkezniük, hiszen számtalan olyan közös pont 
található, ahol segíthetik egymás munkáját. (pl.: számlázás, 
vevőkapcsolatok) Sok esetben az is elég, ha a rendszer elemei hasonlóak. 
Sok amerikai kórház ennek a módszernek a segítségével alkalmazza a 
szállodákban meghonosodott bejelentkezési módszer elemeit. 
 

 A benchmarking csak akkor hoz profitot, ha tényleg szükség van rá, 
tehát csak akkor szabad használni, ha ez tűnik a leghatékonyabb 
eszköznek a teljesítmény javításához. Indokolatlan, nem célorientált 
alkalmazása kifejezetten hátráltathatja a vállalkozás működését. 



102 

 

 Azon a területen kell végezni az összeméréseket, ahol ez a cég 
szempontjából meghatározó lehet. 

 Az összeméréshez szükséges a saját belső folyamatok megismerése, 
elemzése. 

 Az információknak is ára van. Törekedjünk az olcsóbb információk 
beszerzésére és azonnal kezdjük meg az alkalmazást. 

 A benchmarking nem ipari turizmus, pénzköltési lehetőség! 
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Összefoglalás 
………. 
 
 
Alapfogalmak  
 
vállalkozás 
vállalkozó 
tulajdonos 
menedzser 
alkalmazott 
üzleti vállalkozás 
non-profit vállalkozás 
menedzsment 
tervezés 
szervezés 
irányítás 
ellenőrzés 
…….. 
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Kérdések 
 
Van-e különbség a vállalkozó és a menedzser között? A kultúra területén 
melyiknek van nagyobb szerepe? 
Miért szükségesek a kulturális vállalkozások a gazdasági vállalkozások 
mellett? 
Mennyiben hasonló, illetve különböző egy üzleti vállalkozás és egy non-
profit szervezet menedzselése? 
 
Feladatok 
 
1. Válasszon ki egyet az alábbiakban felsorolt non-profit szervezetek közül 
és készítsen egy rövid összefoglalást a szervezet menedzsmentjéről: 

 helyi rádió 

 helyi televízió 

 városi színház 

 művelődési intézmény 

 amatőr színjátszó csoport 
2. Soroljon fel néhány példát arra, hogy milyen menedzseri feladatokat 
kellene ellátnia, ha egy 

 múzeumban 

 színházban 

 kulturális egyesületben 

 tömegkommunikációs  
szervezetnél dolgozna? 
3. Ön egy művelődési ház vezetője, munkáját két menedzser és egy 
adminisztrátor segíti. A feladata, hogy megszervezzen egy kiállítást. 

 Határozza meg, hogy milyen vezetői feladatokat kell ellátnia a kiállítás 
megszervezése érdekében? 

 Hogyan végezné el ezeket a feladatokat? 
4. Ön a városi színház vezetője, aki menedzseri feladatok ellátására keres 
munkatársat. Milyen szempontokat venne figyelembe a kiválasztás során? 
Válaszát indokolja is! 
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2. A vállalkozások stratégiája 
 
 A mai piacgazdaságokban a legelfogadottabb elméleti 
megközelítést a kontingencia elmélet adja, ezen belül is a szervezeti 
ökológiai iskola. Az ennek megfelelő módszerek a hetvenes évek végén 
terjedtek el és ma is használatosak, sikeresek. A környezethez való 
alkalmazkodás legjobb módja, ha a vállalkozás stratégiát dolgoz ki és ennek 
megfelelően tervezi és szervezi működését. 
 Ahhoz, hogy vállalkozást működtethessünk ismernünk kell 
magának a vállalkozásnak a stratégiáját. Mi is ez a stratégia? Azt is 
mondhatom, hogy a legtöbbet használt s egyben leginkább félreismert 
fogalom. Sokan úgy hiszik, tudják, miről beszélnek, ha ezt a szót használják, 
a többség viszont inkább a mindenkori divatnak megfelelően alkalmazza ezt 
a fogalmat. Régebben olyan definíciók is napvilágot láttak, melyek szerint a 
stratégia a hosszú távú tervezést jelenti, míg a taktika ennek a tervnek a 
megvalósításához szükséges mindenkori rövidebb időszakot átfogó 
lépéseit. A piacgazdaság magyarországi kialakulásától kezdve mind a mai 
napig az egyik legsúlyosabb probléma, hogy nem ismertük fel a tervezés, a 
tervszerű munkavégzés jelentőségét. A vállalkozás rendkívül kockázatos 
tevékenység, de ez a kockázat csökkenthető. Amennyiben ismerjük a 
tevékenységhez kapcsolódóan a legfontosabb múltbeli információkat, 
részletes adataink vannak a jelenlegi és várható gazdasági- és egyéb 
környezetről, és nem utolsó sorban tisztában vagyunk céljainkkal, akkor a 
kockázatot jelentősen csökkenthetjük. Tehát azért kell elkészítenünk a 
stratégiát, hogy ne a gazdasági élet viharai dobálják vállalkozásunk hajóját, 
hanem a szeleket vitorlánkba fogva tudjunk minél gyorsabban haladni. 
 
2.1. A döntéshozatal és a problémamegoldás alapjai 
 
 A továbblépéshez szükséges tisztázni azokat az ismereteket, 
amelyek nélkülözhetetlenek a kockázat minimalizálásához. Mindenekelőtt 
kijelenthetjük, hogy a hagyományos vállalkozási és a non-profitszférában is 
ugyanazokra a vezetői készségekre van szükség, döntéseket kell hozni, 
meg kell oldani a felmerülő problémákat. A döntéshozatal multidiszciplináris 
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tudomány, sokféle elméleti ismeretanyagot feltételez és a különféle 
területekről származó információk mellett szükség van számos mentális 
készségre. Egyértelmű algoritmus magára a döntéshozatalra általában nem 
írható fel, mivel minden kiindulási helyzet más és más, így az alkalmazandó 
módszerek és a végeredmény is egyedi lesz. Fontosnak tartom itt felhívni a 
figyelmet, hogy a döntés és a problémamegoldás nem ugyanaz a 
tevékenység. 
 

 A döntés két vagy több, már meglévő alternatíva közötti választást 
jelent. 

 A problémamegoldás esetén csak a kiindulási helyzetről rendelkezünk 
információval, amelyek birtokában el kell jutnunk egy célul kitűzött 
állapotba, ehhez nekünk kell kidolgozni a szükséges lépéseket. 

  
 Egyszerűbben úgy is fogalmazhatunk, hogy a döntések során a 
már elkészült utakból választunk egyet és abba az irányba megyünk, míg a 
problémamegoldás alkalmazásakor mi készítjük el magát az utat. 
Természetesen a különbségek nem húzhatók meg ennyire élesen, de a 
fenti meghatározások rávilágítanak a két folyamat közötti lényegi 
eltérésekre. 
 
 Problémamegoldás 
 
 A vezetés elsősorban probléma-megoldási tevékenység, amelybe 
szervesen kapcsolódik a folyamatos döntéshozatal. A problémamegoldást 
segítő módszerek megtanulhatók, a megszerzett gyakorlat birtokában 
maga a folyamat jelentősen felgyorsítható. Ne feledjük el azonban, hogy 
ezek a lépések csak metodikai segítséget nyújtanak, és a kiindulási helyzet 
valamint a cél függvényében nekünk kell kiválasztani az alkalmazható 
módszereket. Arról se feledkezzünk meg, hogy ugyanannál a kiindulási 
helyzetnél és célmeghatározásnál az eltérő metodika eltérő 
eredményekhez vezethet. Ezért is mondhatjuk, hogy a problémamegoldás 
folyamatának tanulmányozása igen bonyolult, több tudományág, köztük a 
pszichológia és a vezetéstudomány kutatási területét képezi. A kutatók 
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megállapítása szerint rendkívül fontos a tapasztalat megszerzése és ehhez 
igen nagy segítséget nyújthat a témákhoz kapcsolódó, különböző 
nehézségi fokú esettanulmányok megoldása. 
Az egyik megközelítés azt feltételezi, hogy az ember tudattalan, de részletes 
mentális instrukciókon keresztül jut el a megoldáshoz. Az elképzelés szerint 
az információk tömegét az emberi agy - akár egy számítógép - rendezi az 
adatokat, komplex szekvenciákba sorolja. Ezek alapján alakul ki a reakció, 
amely válasz a külső tényezők hatásaira. Magára a folyamatra jellemző, 
hogy 
 

 szisztematikus 

 szekvenciális 

 a probléma érzékelésével kezdődik 

 a megoldáshoz vezet. 
 
 A problémamegoldás során a körülmények megváltozása miatt az 
eredeti állapotból egy másik állapotban próbálunk eljutni. Ezzel már igen 
közel kerültünk ahhoz, hogy leírjuk magát a folyamatot. 
  
 A vezető feladata 
 

 a probléma felismerése 

 a probléma meghatározása 

 az ideális helyzet meghatározása 

 a szükséges eljárásmódok feltárása 

 a jelenlegi helyzetből az ideális felé történő elmozdulás módszereinek 
értékelése 

 a legmegfelelőbb változat kiválasztása (döntés) 

 a döntések átültetése a gyakorlatba (megvalósítás) 

 az elvégzett folyamat értékelése 
 
 Első feladatunk a probléma felismerése. Mi is a probléma? 
Mindennapi életünkben sokat használjuk ezt a fogalmat, de nem mindig 
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tudjuk, miről is beszélünk. A klasszikus szemlélet szerint a probléma nem 
más, mint a jelenlegi és a kívánatos állapot között felismert különbség, az 
ideális helyzettől való eltérés. A vezető feladata tehát a helyzet 
szisztematikus dokumentálása és összevetése a kívánatos állapottal. A 
növekedési elmélet szerint a problémák száma folyamatosan növekszik, 
az ezt a helyzetet kezelő döntéseknek nincs nagy jelentőségük, csupán 
kisebb változásokat idéznek elő. A problémák lényegében nem oldhatók 
meg, csak a fontosabbak enyhíthetők. Egy adott probléma megoldása 
mindig egy másik problémához vezet. 
 
Gyakorlati szempontból a problémát kétféle módon használhatjuk: 
 

 Egy kívánatos cél elérése a jelenlegi állapotból. 

 Egy olyan akadály leküzdése, amely nem engedi, hogy dolgaink a 
kívánt állapotba kerüljenek. 

  
 Nézzünk egy gyakorlati példát! Sokan tekintik problémának, hogy 
nem sikeres vállalkozók, pedig azok szeretnének lenni. Ez a 
megfogalmazás így helytelen, hiszen ebben a formában nem vethető fel a 
probléma. A jelenlegi állapot és a kívánatos állapot leírásának konkrétnak 
kell lennie, tehát egyértelműen definiálni kell a sikeres fogalmát. 
 

 Lehet sikeres az, akinek önálló nagy háza, kocsija, nyereséges üzlete, 
boldog családja van, 

 lehet az is sikeres, aki kapcsolatokat épít, vállalkozása jövőjére gondol 
és bérlakásban él 

 és lehet az is sikeres, aki gondolatait leírja, megosztja a többiekkel és 
szellemi szinten folyamatosan fejleszti magát. 

 
 A siker tehát mindenkinek más és más, ez lesz a kívánatos állapot, 
amelyet el akarunk érni. A későbbiekben még foglalkozunk ezzel a területtel 
a küldetés meghatározásánál, hiszen a küldetésünk nem más, mint az 
elképzelt jövő megvalósítására irányuló törekvés. 
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A probléma lehet 
 

 zárt, amely a normális helyzettől való eltérést jelent, egy vagy véges 
számú megoldása van, 

 nyílt, melynek nincsen egy meghatározott megoldása, hanem a 
végtelen megoldási sorozatból választhatjuk ki a számunkra megfelelőt. 

 
 A zárt problémák általában a múltra vonatkoznak, azt firtatjuk, hogy 
mi romlott el, mi működött rosszul vagy jól. A zárt probléma megoldása éles 
megfigyelést, részletes elemzést és specifikus összehasonlításokat igényel. 
Erre a körre nagyon hatékony megoldási módszert dolgozott ki 1968-ban 
Kepner és Tregoe, akik az Apolló űrhajó végzetes balesetét 
tanulmányozták. Az általuk alkalmazott algoritmus nagyon sok helyen 
bizonyította be, hogy az eredmény viszonylag rövid idő alatt elérhető. 
Fontos tudnunk, hogy ez a módszer csak zárt problémák esetén 
alkalmazható. 
 A probléma a szó tágabb értelmében nyitott helyzetet jelöl, melynek 
nincs határozott megoldása, nincs helyes válasz, csak különféle 
következmények, kimenetek, amelyek bizonyos valószínűséggel állnak elő. 
A nyitott problémáknál nem lehet olyan kérdéseket feltenni, amelyekre 
egyértelmű választ várunk, például: Mi romlott el?  
 A klasszikus megközelítés szerint a döntéshozatalban és a 
problémamegoldásban olyan készségekre van szükség, amelyek 
gondolkodásunk szerves részét képezik, de emellett speciális technikák 
alkalmazása is szükséges. Ezek a készségek a következők 
 

 részekre bontás 

 szintetizálás, a részek összeillesztése 

 értékelés 
 
 A vezető feladata a probléma felismerése, a célállapot leírása. Ezt 
követően meg kell határoznia azoknak az információknak a körét, amelyek 
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az elemzéshez nélkülözhetetlenek, értékelni kell az információkat és meg 
kell határozni a begyűjtés stratégiáját. Miután minden szükséges ismerettel 
rendelkezünk, ki kell dolgozni az életképes alternatívákat, értelmezni 
szükséges a várható következményeket, a szükséges kritériumokat. Az 
alternatívák értékelése után kell kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb 
lépéssorozatot és erre vonatkozóan kell konkrét terveket készíteni. 
 
A problémamegoldás során az alábbi feladatokat kell elvégeznünk: 

 Meg kell határozni pontosan azt, hogy mit akarunk elérni! 

 Tudnunk kell, mennyire fontos, hogy célunkat eléjük! 

 Céljainkat mennyiségi mutatókkal is ki kell tudnunk fejezni! 

 Meg kell határoznunk, hogy mi a probléma! 

 Mennyire fontos a probléma? 

 Milyen gyorsan kell megoldani a problémát? 

 Milyen okok miatt állhatott elő ez a probléma? 

 Léteznek már precedensek, amelyek hasonló problémák megoldását 
segítették? 

 Kik vannak hasonló helyzetben még rajtam kívül? 
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 Döntés 
 
 A döntés esetében a már meglévő lehetőségek halmazából 
választunk. A döntéshozatalhoz tartozik maga a döntés, a döntéshozó és 
maga a folyamat, ahogyan a döntést meghozzák. 
A döntés során összegyűjtjük a célok eléréséhez rendelkezésre álló 
alternatívákat, majd elemezzük, mérlegeljük azokat. Az alternatívák jelen 
esetben az adott cél eléréséhez ajánlott lépések sorozatai. A döntéshozó 
valamilyen szempontból kiválasztja az egyik alternatívát és ezt tekinti a cél 
eléréséhez a legjobb megoldásnak. 
 A döntések lehetnek programozottak és nem programozottak. A 
programozott döntések ismétlődő, rutinszerű választások, melyek 
folyamata meghatározott és egymást követő lépésekre bontható. A 
programozott döntésekhez szükséges, hogy megfelelő mennyiségű 
kvantifikált információval rendelkezzünk, a környezet stabil legyen és 
rendelkezzünk a folyamat leírásához szükséges algoritmusokkal. Ebben az 
esetben a döntési folyamat automatizálható, számítógép segítségével a 
szükséges időtartam jelentősen csökkenthető. A nem programozott 
döntések mindig valamilyen új helyzetben kerülnek felszínre, magához a 
döntéshez nem állnak rendelkezésre a megfelelő algoritmusok, a környezeti 
hatások változnak, a meglévő információk részben struktúrálatlanok. Ebben 
a szituációban a döntés meghozatalához intelligencia szükséges, magát a 
folyamatot számítógép nem képes segíteni, csupán az információk 
feldolgozását tudja elvégezni. 
 Maga a döntés folyamata megkívánja több tudományterület 
ismeretét, többek között a filozófiáét, a közgazdaságtanét, a statisztikáét, a 
pszichológiáét, stb. Fontos szerepet játszanak a döntéshozó preferenciái, 
valamint maga a környezet. Mivel a környezet hatásai adott időpontban nem 
teljesen ismertek megfelelő szűkítéseket, korlátokat, feltételezéseket, 
modelleket kell alkalmazni. 
A döntéshozatal értelmezésekor is két irányzat különül el. A klasszikus 
atomisztikus felfogás szerint a döntés szisztematikus, így rendezett logikus 
elemi lépésekre bontható. A holisztikus elmélet ezzel szemben a 
döntéshozatalban feltételezi az intuitív elemeket, az ösztönt és az ítéletet.  
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A két elmélet nincsen szöges ellentétben egymással, mindkettő 
elengedhetetlenül fontosnak tartja a gondolkodást. Összekapcsolásukkal 
feltételezhetjük, hogy vannak részekre bontható, tanulható és 
számítógéppel gyorsítható elemek, de az emberi intelligencia a döntéshez 
továbbra is nélkülözhetetlen. 
 A döntések egy része - mint arra már fentebb utaltam - a múlttal 
foglalkozik, valamilyen megtörtént eseményt próbál meg értelmezni, a 
nagyobbik része viszont a jövőre irányul, amely jövő sohasem biztos. Úgy 
is mondhatjuk, hogy a döntés egy olyan "játék", amelyben a lehető legjobb 
akciósorozatot kell megtalálnunk. Ehhez olyan ismeretekre is szükségünk 
van, amelyekből következtethetünk arra, hogy mennyire valószínű egy 
esemény bekövetkezése. A legtöbb embernek vannak intuíciói az egyes 
események bekövetkezési valószínűségéről, de ezek nem mindig helyesek, 
gondoljunk csak a lottózók széles táborára. Sokkal fontosabb a matematikai 
módszerek használata, a valószínűség számítása. Megbízható adatok 
birtokában matematikai eszközökkel megadható egy esemény 
bekövetkezésének valószínűsége. Ezekre az értékekre alapozva a döntési 
már könnyebben meghozható. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy 
nem egyértelmű a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező alternatíva 
kiválasztása, hiszen ezek az értékek nem statikusak, így minden 
időpillanathoz más és más érték rendelhető hozzá. Az intuíció, maga az 
ember sohasem hagyható ki a döntésből. 
  
2.2. Stratégiai menedzsment 
 
 Manapság a legtöbb vállalkozás nem rendelkezik stratégiával, 
illetve csak olyan "üzleti tervvel" amelyet a bankok kérnek a hitelekhez, és 
ezeknek sok esetben semmi közük nincs a reális lehetőségekhez. Legtöbb 
cég nem ismerte fel a stratégia készítésének jelentőségét, mivel a jelenlegi 
társadalmi-gazdasági környezet erre nem kényszerítette rá, illetve sokan 
azt sem tudják miből kell állnia  egy olyan stratégiának, amely megfelel mind 
a vállalkozás, mind a bankok számára. 
Melyek azok a kérdések, amelyeket feltétlenül tisztáznunk kell ahhoz, hogy 
felkészülhessünk a jövőre, megtervezhessük a konkrét lépéseket? Ezek a 
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kérdések az alábbiak: 
 

 Hová akarunk eljutni? Milyen piaci szegmenst akarunk kiszolgálni? 

 Hol vagyunk? 

 Hogyan jutottunk ide? 

 Hogyan juthatunk el oda? 
 
 A jó stratégiai tervben először is meg kell határozni a piacnak 
azokat a részeit, amelyek igényeit ki akarja elégíteni. Ismerni kell, hogy 
földrajzilag hol, milyen árucikkekkel, szolgáltatásokkal, kiknek, milyen 
csatornákon keresztül, milyen árpolitikával kíván fellépni. Meghatározva a 
vállalkozás azon kulcsképességeit, amelyek a célok leghatékonyabb 
eléréséhez kellenek, felvázolhatjuk azt a realisztikus programot, amelyet 
alkalmaznunk kell. A vállalkozások alapvetően négyféle stratégiát 
választanak: 
 

 Stabil fejlődés stratégiája, amikor a vállalkozás a piaci terjeszkedést 
illetően ugyanazokat a célokat követi hosszabb időszakon keresztül, 
teljesítményét egyenletesen növelni kívánja. 

 A fejlődés stratégiája, amikor a vállalkozás meghatározó mértékben 
növelni akarja piaci részesedését. 

 A takarékosság stratégiája akkor kerül előtérbe, ha a vállalkozás piaci 
részesedése folyamatosan csökken, így a fő cél a teljesítmény 
növelése és a készpénzbeáramlás fokozása. 

 Kombinációk, amikor a vállalkozás a fenti stratégiákból választ és 
igényeinek megfelelően kapcsolja össze azokat. 
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 A tervezés csapdái 
 
 A stratégiai terv elkészítéséhez nagy szakértelem és hosszú idő 
kell. A legtöbb ember számára frusztráló, hogy nem tudja megjósolni a jövőt, 
félelmük, szorongásuk állandó elégedetlenséghez, bizonytalansághoz, 
sokszor kapkodáshoz vezet. Sokat segíthet szakképzett külső szakember 
bevonása, aki a munkát gyorsítja és hatékonnyá teszi. Vezetői szinten 
viszont ezeket az érzéseket kezelni kell és nyugalomhoz vezető egyik út a 
folyamatos tervezés. Melyek azok a tényezők, amelyek gátolnak bennünket 
ebben a munkában? 
 

 A felső vezetés úgy gondolja, hogy tervező funkcióját másra ruházhatja 
át, így a tervezésben egyáltalán nem kíván részt venni. 

 A felsővezetést annyira lekötik a napi folyó problémák, hogy nem marad 
elég ideje a tervezésre. A tervezést vagy alsóbb szintre utalják, vagy el 
sem végzik. 

 A vállalkozás nem határozza meg világosan céljait, a hosszú távú 
program alapjait. 

 Nem vonják be a vezető alkalmazottakat a tervezésbe. 

 A terveket bár elkészítik, de nem használják fel a visszaméréseknél. 

 A tervezéshez nem alakítanak ki kedvező és támogató légkört. 

 Úgy gondolják, hogy az átfogó tervezés elkülönül a többi vezetői 
funkciótól, így nem is teremtik meg az összhangot. 

 Olyan tervezési programot alakítanak ki, amely nem flexibilis, nem 
egyszerű, és nem serkenti a kreativitást. 

 A részlegek és egységek vezetői által kidolgozott hosszú távú terveket 
a felső vezetés nem vizsgálja felül. 

 A felsővezetők intuitív döntéseket hoznak, amelyek ellentmondanak a 
formális terveknek. 

 
 Ahhoz, hogy stratégiát készíthessünk legfontosabb az első kérdés 
megválaszolása, amelyhez szükségünk van a küldetésünk, a legfontosabb 
célunk meghatározására. Enélkül a további munka teljesen értelmetlen. 
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Küldetésünk nem más, mint amit a saját személyünkből adódóan 
ténylegesen el akarunk adni a piacon, a tárgyak csupán közvetítők ebben a 
folyamatban. Lássunk néhány példát ahhoz, hogy jobban megértsük: 
 Rengeteg cég kínálja különféle szépítő szereit az áruházakban, 
szaküzletekben. Vegyük azonban észre, hogy egyik kozmetikai cég sem 
krémeket, parfümöket akar eladni, hanem ezeken a termékeken keresztül 
például az örök fiatalság reményét kínálhatja a piacon, míg egy másik a 
kortalan szépség ígéretét is nyújthatja. Harmadik cég küldetésként 
megfogalmazhatja az egészséges fiatalosság vagy a fiatalos vonzóerő 
elsődlegességét. Belátható, hogy a többféle küldetés megfogalmazása 
illetve a megfogalmazások finomítása más és más termékekhez és gyártói, 
eladói magatartáshoz vezet. 
 Nézzünk egy másik példát! Egy videotéka legfontosabb céljaként 
nevezheti meg a nemzeti kultúra terjesztését, közvetítését, vagy az amerikai 
kommersz kultúra átvételét, vagy akár a multimédia eszközök használatát 
bemutató, ismertető produkciók terjesztését. Mindhárom vállalkozás 
működőképes lehet és képes levezetni teljes stratégiáját a jól definiált 
küldetés alapján. 
 Saját és vállalkozásunk küldetése tehát elsősorban 
személyiségünkből következik. Ha ebből a tényből mélyebb következtetést 
vonunk le, akkor azt is láthatjuk, hogy egy adott piacon nem beszélhetünk 
igazán konkurenciáról, mivel mindenki más személyiség, így mindenki más 
küldetést fog kitűzni még azonos környezeti hatások mellett is. Erre még a 
későbbiekben részletesebben visszatérek. 
 A küldetés megfogalmazása a legnehezebb feladatok közé 
tartozik. Először is ehhez tisztában kell lennünk saját személyiségünkkel, 
céljainkkal, elgondolásainkkal. Ez fiatalabb korban még nem teljesen 
kialakult, így a küldetés is folyamatosan változhat. Általában 
megfogalmazható, hogy az emberek többségének alapvető céljai 
részlegesen vagy jelentősen hozzávetőleg ötévente változnak. Ez azt is 
jelenti, hogy a küldetésük is ezzel együtt megváltozhat. Megfigyelések 
bizonyítják, hogy célszerű ötévente újra átgondolni vállalkozásunk 
helyzetét, körülményeit, hiszen személyiségünk is fejlődik, változik. Azt 
vegyük figyelembe, hogy addig nem célszerű vállalkozásunkat építeni, amíg 
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nem tudjuk meghatározni küldetésünket. Olyan lenne ez, mintha alap nélkül 
kezdenénk házat építeni. 
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 Esetpélda: 
 
 A dokumentumfilm társadalmi küldetése 
 

A dokumentumfilm-gyártás helyzetét vizsgálva megállapítható, 
hogy az utóbbi években nemhogy fejlődést tapasztalnánk, sokkal 
inkább a hanyatlás jellemző. A legutóbbi miskolci 
rövidfilmfesztiválon négy film volt olyan, amely igazán figyelmet 
érdemel. Önmagában már ez a tény is igazolja, hogy éppen a műfaj 
telephelyén valami baj lehet. Ez nem valami személyi természetű, 
ha meggondoljuk, hogy a negatív jelenségek, a pangásos állapot 
árulkodó jelei az utóbbi év filmterméséből lépten-nyomon 
kiütköznek. Bár jóval magasabb és kiegyenlítettebb volt a mezőny 
a népszerű tudományos filmekben, a helyzet itt sem túlzottan 
megnyugtató. E filmek készítői tartják a maguk elért színvonalát - 
de tartják magukat az évekkel ezelőtt kidolgozott eljárásmódhoz is, 
s ez lassan rutinná kezd hidegülni. A kezdeményezőkészség itt is 
pislákol, s inkább a cizellálásban, részletmegoldásokban, a 
feldolgozás ötletgazdagságában vall magáról, nem hatol át a 
problémalátás új szféráiba. 
A kisfilmgyártás aszálya nemcsak egy rossz év szerencsétlen 
véletlene. Régebbi keletű megoldatlanságok, évek, sőt évtizedek 
óta gyülemlő ellentmondások ütköztek váratlan hevességgel, s 
ezeknek anakronizmusát még jobban aláhúzza szellemi életünk 
minden más területen észlelhető megélénkülése. A szakmai 
vitákon ismételten a műfaj funkciójának meghatározását, 
pontosabb körülhatárolását követelték, akárcsak tizenöt éve, s ez 
a probléma a jelek szerint még ma is neuralgikus pont. Érdekes 
volna az ismétlődő szerepviták legjellemzőbb megállapításait 
összeválogatni, a direkt politikai ráhatás kizárólagos célkitűzésétől 
a precizírozott, multilaterális, telemetrikus és trigonometriai 
számításokig, mialatt a mozik változatlanul csak szívességből vagy 
muszájból tűzik műsorra a dokumentumfilmeket.  
A funkcionális probléma végeredményben még ott is kimutatható, 



119 

 

ahol a vitákon kevesebb szó esik róla: a népszerű tudományos 
filmek szerkezetében, egyes megoldásaiban. E műfaj hosszú távú 
kiegyenlítettségében bizonyosan szerepet játszik az a tény is, hogy 
kézzelfoghatóbban megmérhető az irántuk való elvárás, 
körvonalazhatóak az igények. Tudvalevő, hogy e filmek 
megrendelés alapján készülnek, részben az anyagokat és az 
eszközöket is tudományos intézetek illetve egyéb, a műfajban 
érdekelt szervezetek biztosítják. Ebben a műfajban ismeretet 
közölni csakis esztétikai élmény révén lehetséges tartós hatással. 
Itt válik el az illusztratív oktatófilm a népszerű tudományos filmtől, 
amelynek kerülnie kell az illusztratív megoldásokat, szerkezetében, 
kidolgozásában nem a tudományos gondolkodás, hanem az alkotó 
művész logikáját kell követnie. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos fajta 
szubjektivitás ebben a műfajban nemhogy lehetséges, hanem 
egyenesen elkerülhetetlen. A kérdések kérdése tehát nem az 
információ kulturált és szellemes csomagolása, melyhez a műfaj 
követői kitűnően értenek, hanem hogy élménye, problémája-e az 
alkotónak a kérdéses információ. A tapasztalat szerint a közönség 
is hálás e filmekért, mert még a közepesen vagy gyengén sikerült 
produkcióban is hatni tud maga az anyag, az úgy ahogy feltárt 
tudományos probléma. A művészi ellentmondások kimutathatóan 
abból származnak, ha a műforma esztétikai szuverenitását sérelem 
éri és így maga a film sem tudja a didaktikai funkcióját 
teljesértékűen betölteni. A fokozódó figyelem éppúgy 
következménye a nagyközönség viharosan növekvő tudományos 
érdeklődésének, információéhségének, mint annak a lélektani 
ténynek, hogy a nagyjátékfilm "művészi" élménye előtt szívesen 
vesszük az "előételt", valami elütő szférából való, valóságos 
fekvésű mozgóképet. 
Amennyiben ez így van, akkor miért feszeng sokszor a közönség, 
ha a főcím a nem játékfilmes fikció egy másik típusát, a 
dokumentumfilmet ígéri. A dokumentumfilm mostoha állapota, 
bármely oldalról vizsgáljuk, szellemi életünk talán legparadoxabb 
tünete. "Papírforma szerint" a dokumentarizmusnak éppen a 
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jelenlegi körülmények között virágoznia kellene. Tudvalevő, hogy 
mind a műfaj, mind az eszközeit felhasználó iskolák, 
stílusirányzatok kibontakozása szorosan összefügg az adott 
történelmi helyzettel. A dokumentumfilm csak nyitott és dinamikus 
szituációban, a társadalmi aktivitás föllendülése, progresszív 
tendenciája idején egzisztálhat. A műfaj klasszikus alkotásai szinte 
kivétel nélkül ilyen körülmények között születtek, ihlető forrásuk a 
történelem meglódulása volt, mecénásuk pedig a haladó politikai 
mozgalmak, míg a társadalmi szerkezet elmerevedését minden 
esetben a műfaj hanyatlása, torzulása követte. Ugyanez történt a 
dokumentarizmus elemeire épülő stílusirányzatokkal is: föltűnésük, 
virágzásuk és jelentőségük csökkenése szó szerint szinkronban 
volt a politikai helyzet alakulásával. Mindez még érthetetlenebbé 
teszi a magyar dokumentumfilm eljelentéktelenedését, illetve azt a 
tényt, hogy néhány kivételes, epizodikusan rövid pillanattól 
eltekintve, a műfaj nem volt képes sem társadalmi szerepét 
betölteni, sem pedig szuverén magyar dokumentarista iskolát 
kibontakoztatni, filmtörténetileg jelentőssé válni. 

 
Készült: B. Nagy László: A dokumentumfilm társadalmi küldetése 
című munkája alapján 
 

Filmkultúra 65/73, Századvég, 1991. (229-235) 
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Kérdések:  
 
 
 
Mi a különbség a dokumentumfilm és a népszerű tudományos film célpiaca 
között? 
 
 
 
 
A tanulmány alapján miért nincs közönsége a dokumentumfilmnek? 
 
 
 
 
 
Véleménye szerint mit kellene tenni a dokumentumfilm népszerűsítésének 
érdekében? 
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 Legfőbb célunk ismeretében már meghatározhatjuk konkrét 
részletes céljainkat. Ezt viszont a lehető legkonkrétabban kell 
megfogalmazni. Összesen 8-10 célt tűzzünk ki, amelyek levezethetők 
küldetésünkből és konkrétumokat tartalmaznak. Pl.: Milyen piaci 
részesedést kívánunk elérni? Melyik rétegnek akarunk eladni? stb. 
Nézzünk egy konkrétabb példát! Amennyiben a küldetésünk videotéka 
vezetőjeként a nemzeti kultúra megőrzése és terjesztése, akkor az alábbi 
konkrét célokat fogalmazhatjuk meg: 

 Meghatározzuk a célpiacot. 

 Két hónapon belül felvesszük a kapcsolatot a kulturális egyesületekkel, 
gimnáziumokkal és felsőoktatási intézményekkel. 

 Egy hónapon belül pontosítom azoknak a körét, akik a videotékát 
felkereshetik és megvizsgáljuk, milyen más helyeken érhetők el. 

 Konkrétan meghatározzuk a nyitvatartási időt és azt, hogy ki fogja 
kiszolgálni az ügyfeleket. 

 Körvonalazni kell. milyen egyéb szolgáltatásokat kívánunk nyújtani a 
fogyasztóknak. 

 Az első negyedév végére az üzletnek önfenntartóvá kell válnia. Ezzel 
együtt azt is pontosan tudnunk kell, mennyi hasznot akarunk elérni egy 
év múlva és meddig akarjuk működtetni az üzletet. 

 Pontosan meg kell határozni, hogy honnan fogjuk beszerezni a filmeket 
és milyen gyakran cseréljük. 

 Tisztázni kell, hogyan fogjuk tudatni a célpiaccal üzletünk 
szolgáltatásait. 

 
 Küldetésünk és céljaink ismeretében már hozzákezdhetünk az 
igazi elemző munkához, melynek első lépéseként leírjuk mindazt, amit 
eddig összegyűjtöttünk. Vegyük figyelembe, hogy gondolataink, céljaink 
függenek érzelmi állapotunktól, így változnak is. Csak ha leírjuk, amit 
kitűztünk, akkor marad meg objektív formában, akkor leszünk képesek 
összehasonlítani az elért eredményekkel. 
 A vállalkozás fennmaradása az elméleti megfontolásokkal 
összhangban akkor lehetséges hosszabb távon, ha képes környezetéhez 
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alkalmazkodni. Mivel a környezet sohasem egy állandósult állapot, hanem 
folyamatosan változik, így az alkalmazkodásnak is folyamatosnak kell 
lennie. A kockázat csökkentése tehát részben megoldható, ha a lehető 
legnagyobb mértékben alkalmazkodik egy cég az őt körülvevő piachoz 
illetve az egyéb tényezőkhöz. Ehhez viszont fel kell deríteni minél több olyan 
vonatkozást, amely hatással van a vállalkozásokra. 
Az első és legfontosabb: Ki fog fizetni az általunk előállított termékért? Fel 
kell tárnunk a piacot, részletesen elemezni szerkezetét, magatartását és 
fejlődését. Ezzel együtt meg kell vizsgálnunk, kik vannak még ezen a 
piacon, akik ugyanennek a rétegnek hasonló igényeit elégítik ki vagy a 
közeli jövőben kívánják kielégíteni. Mint már erre fentebb is utaltam, ezek a 
vállalkozások nem feltétlenül konkurensek, sokkal inkább potenciális 
együttműködők, akikkel kapcsolatot kialakítva lényegesen rövidebb idő alatt 
találhatjuk meg a számunkra legmegfelelőbb piaci szegmenst, illetve 
speciális, az adott fogyasztói rétegre vonatkozó információkat is 
szerezhetünk. 
 Második lépésként fel kell osztanunk valamilyen szempont szerint 
a környezetet, mivel így képesek leszünk elvégezni az információk gyűjtését 
és elemzését. Ez segíti a rendszerezést, az egyes tényezők elkülönítését 
és az összefüggések feltárását. Az általunk így készített modell megkönnyíti 
az átláthatóságot, segítséget nyújt abban, hogy tagoltan, szerkesztett 
formában készíthessük el elemzésünket. 
 Modellünkben célszerű különválasztani a makro- és a mikro 
környezetet, szerepüket, hatásukat külön-külön kell vizsgálni. Különösen 
indokolt ez abban az esetben, ha a termékünk fogyasztói földrajzi vagy 
demográfiai illetve egyéb szempontból széles sávban helyezkednek el. 
Amennyiben csak egy szűk csoportot szolgálunk ki, lényegesen kisebb 
figyelmet kell szentelnünk a makro környezet elemzésére, sőt ha a tényezők 
változása nem jelentős, akár el is tekinthetünk tőle. Ebben az esetben 
viszont vállalkozásunkat teljesen felkészületlenül érheti a makro környezet 
bizonyos elemeinek gyors változása, amely akár a csődöt is jelentheti. 
Gondoljunk itt a vállalkozások jelentős részére, amelyeket felkészületlenül 
ért az 1995. március 12.-t követő időszak. Ezen a szinten elsősorban a 
politikai és gazdasági területeket kell vizsgálni, de csak azokat, amelyek 
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közvetlenül érintik magát a vállalkozást. Egyéb tényezőket a vállalkozás 
profiljának és a küldetésnek, a célrendszernek megfelelően szintén 
figyelembe kell venni. 
 A mikro környezet vizsgálata, elemzése viszont már minden 
vállalkozás számára elengedhetetlen, hiszen csak így mérhető fel 
pontosan, hogy mihez is kell alkalmazkodni. Ezt a területet már sokkal 
árnyaltabban kell vizsgálni, hiszen az innen jövő hatások folyamatosak és 
közvetlenül érintenek bennünket. Információkat kell gyűjtenünk a politikai-, 
a gazdasági-, a szociális és a technológiai környezetről, valamint minden 
olyan tényezőről, amely vállalkozásunkat közvetlenül befolyásolhatja. 
 Arra kell azonban ügyelni, hogy mindez rengeteg információt jelent, 
amelyek megszerzése és feldolgozása tetemes időt és energia ráfordítást 
igényel. A legnehezebb feladatok közé tartozik az egészséges összhang 
megtalálása az összegyűjtendő és feldolgozandó információ-mennyiség 
valamint a ráfordított munka között. Sok információ késlelteti a vállalkozás 
indítását, felesleges munkát jelent a kevés viszont nem csökkenti 
számottevően a kockázatot. 
 
 Egyszerű környezetelemzés (PEST analízis) 
 
 A következő részben egy olyan egyszerű környezetelemzési 
módszerrel ismerkedünk meg, amely lehetővé teszi a stratégia gyors 
felépítését és támogatja a feltétlenül szükséges információk megszerzését, 
nem kényszerít bennünket túl sok fölösleges munkára. Ne feledjük 
azonban, hogy minél több hasonló jellegű vállalkozás áll egy szűk piaci 
szegmens szolgálatában annál szélesebb körű, alaposabb, a mikro- és 
makro környezet elemeire részletesen kitérő elemzésre van szükség. 
Átlagos vállalkozásoknál a legtöbb infrastrukturális helyzetben viszont ez a 
részletes elemzés elhagyható. Fontos viszont, hogy ne csak azt értsük meg, 
milyen környezeti hatások befolyásolják a vállalkozás működését, hanem 
azt is, hogy ezt a befolyásukat hogyan fejtik ki, és milyen módon képes a 
cég ezekre a hatásokra reagálni. 
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 - politikai környezet 
 
 A vállalkozás és a politika között mindenkor bonyolult interakciók 
zajlanak le, bár ezek szintje vállalkozásonként eltérő. A vállalkozásoknak 
egy adott társadalmi környezetben kell működniük, így nem hagyhatják 
figyelmen kívül a hatásokat sem. A vezetésnek és a vállalkozásnak törődnie 
kell azzal, hogy milyen társadalmi attitűdök alakulnak ki az üzleti élettel 
összefüggésben. 
A nyolcvanas évek elején az amerikai televízió-társaságok főműsoridőben 
sugárzott programjaiban az üzletemberek kétharmadát őrültnek, mohónak 
vagy bűnözőnek tüntették fel. A forgatókönyvek szerint több mint felük 
megszegte a törvényt valamilyen módon. Ez a folyamatosan adott 
információ a lakosságot az üzleti élet szereplői ellen hangolta. Nem véletlen, 
hogy az amerikai cégek évente dollár milliókat fordítanak "image-
hirdetésre", igyekeznek magukról jó véleményt kialakítani a lakosság 
körében. 
Fontos szerepet tölt be a vállalkozások életében a kormány, amely 
szabványokat ír elő illetve nemzetközi szabványok érvényesítését 
kezdeményezi, szubvenciókkal segíti a vállalkozásokat. Az adóztatással 
biztosítja saját működését és a finanszírozások fedezetét. Kereskedelmi 
kvótákkal, szabályozásokkal az ország működését segíti, a nehezebben 
működő vállalkozásokat időlegesen védelmezi. 
Amikor ezt az elemet vizsgáljuk, fel kell tárni minden olyan politikai 
kapcsolatot, amely hatással lehet vállalkozásunkra. Ilyen lehet: 

 adópolitika 

 szubvenciók 

 kontingensek 

 tevékenységek törvényi szabályozása 

 alkalmazottakkal kapcsolatos törvények 

 külkereskedelem szabályozása 

 környezetvédelem 

 kormány stabilitása 

 rendeletek változása 



126 

 

Esetpélda: 
 

Franciaország javasolja az Európai Unió kulturális minisztereinek, hogy a 
tagországok televízióiban állítsanak keményebb gátat az amerikai filmek, 
szappanoperák, talk show-k és egyéb produkciók áradata elé. A franciák 
az európai kultúra védelmét állítják a középpontba és ennek részeként 
szeretnék a többi tagállamot is rávenni, szigorítsák meg az 1989-es, 
Televízió határok nélkül elnevezésű direktívát. Ez előírja, hogy az EU 
területén működő televíziókban a tagországok által előállított programok 
aránya érje el az 51 %-ot, ám ezt csak akkor kell teljesíteni, ha 
kivitelezhető. A franciák éppen ezt az engedményt szeretnék kivenni a 
szövegből, kötelezővé téve a kvóták teljesítését. Javasolják továbbá, 
hogy a számításnál ne vegyék figyelembe a hírműsorokat, a vetélkedőket 
és a talk show-kat, mivel ezeken keresztül lehet megkerülni a 
kvótarendszert. A Hollywoodi filmek és szappanoperák ugyanis 
nyugodtan műsorra tűzhetők, ha ott vannak a kevésbé nézett 
időpontokban a hazai hír- és vitaműsorok. A teljesíthetőséget lazán 
kezelve pedig lehetővé vált, hogy az amerikai Ted Turner 
médiabirodalmába tartozó TNT/Cartoon Network szinte 
százszázalékosan amerikai alkotásokat sugározzon Londonból. Az új 
javaslat igen sok fejfájást okozhat a Rupert Murdoch birodalmához 
tartozó Sky csatorna családnál is. Egyik műholdas műsorszolgáltató sincs 
európai tulajdonban, am Nagy-Britannia engedélyezte területén 
működésüket, anélkül hogy feltételül szabta volna a kvóta betartását. A 
kultúra területén is szabadkereskedelmet valló britek eddig 
meghiúsították, hogy a francia javaslat a Delors-féle brüsszeli bizottság 
elé kerüljön. A vitát vélhetően a technika fejlődése, az interaktív, a néző 
mindenkori kívánságait azonnal kielégítő televíziózás jelentheti, de 
jelenleg a kvótákkal szabályozott területen egyre szigorúbban veszik az 
előírások betartását a kultúra vonatkozásában is.  
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Kérdések: 
 
 
 
Mi jellemzi az adott politikai környezetet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen szabályozást lehet megvalósítani? 
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 - gazdasági környezet 
 
 Egy vállalkozásra számtalan gazdasági tényező hat, amelyek egy 
része távolról, nagyobb része viszont közvetlenül érinti. A stratégiai 
elemzésben kell feltárnunk mindazokat a hatásokat, amelyek közvetlenül és 
rövid távon érik vagy érhetik a céget, de ki kell térni olyan hatásokra is, 
amelyek hatása közvetett, de érzékelhető. Ezek a tényezők a következők: 

 A hitelkamatok és változásuk mértéke, tendenciája. Növekvő 
hitelkamatok esetén külön figyelnünk kell arra, hogy a bank előírja-e a 
kamatkövetést a törlesztő részleteknél. Elemezni szükséges, hogy a 
banki hitelhez milyen egyéb egyszeri költségek (kezelési költség, 
eljárási díj, illeték, stb.) merülnek fel és milyen részletekben kell a 
törlesztést fizetni. Ügyeljünk arra, hogy a részletfizetéseknél 
alkalmazzuk a diszkontálást a pontos kamat kiszámításához, mert néha 
a kisebb kamat a tényleges számítás alapján magasabb lesz, mint a 
piaci kamatláb. 

 Az import és az export áramlása, alakulása országosan és regionálisan 
a cég által forgalmazott termékekre, szolgáltatásokra. 

 A tőzsdei folyamatok alakulása különös tekintettel a cég profiljába 
tartozó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk, a 
részvények árfolyama és hozamuk indexei. 

 A kiskereskedelmi fogyasztási indexek alakulása, a fogyasztók 
kiadásai, szokásaik változása, annak intenzitása, árindexek alakulásai. 
Fontos a különféle felmérést végző szervezetek információinak 
figyelése, elemzése. 

 Az egy évre vonatkozó fizetendő tételek részletezése és összegzése. 

 A különféle pályázati lehetőségek figyelése, kapcsolása a 
vállalkozáshoz. A pályázatok feltételeinek elemzése, kapcsolati 
összefüggéseinek vizsgálata. 

 Önkormányzati és egyéb támogatási lehetősége összegyűjtése, 
értékelése, kapcsolatok kialakítása. 
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Esetpélda: 
 
Négy magyar filmrendező és a Mokép közös vállalkozást hozott 
létre, hogy megmentse a magyar filmet. Egyetlen fillér nélkül vágtak 
bele ebbe az egyedülálló munkába. Számtalan tapasztalattal 
rendelkeztek, hiszen volt már egyszer egy legendás stúdiójuk. 
Olyan a közönség igényeinek megfelelő filmet kívánnak forgatni, 
amelynek költségei itthon is előteremthetők. A Magyar Mozgókép 
Alapítvány pályázatán sikerült nyerniük akkora összeget, amellyel 
a vállalkozás képes volt elkezdeni működését. Az új kft alapítói 
nemcsak játékfilmgyártásra gondoltak, hanem televíziós 
sorozatokra, sőt szappanoperákra is. Sikerült megállapodniuk az 
MTM Kommunikáció Hungary-val, akik felajánlották a forgalom 2.5 
%-át, 50 millió forintot a társaság számára. Teljesen tisztában 
vannak azzal, hogy az államtól nem várhatnak további támogatásra 
a magyar film számára. Ma már nem lehet olyan kosztümös 
filmeket forgatni, mint az Egri csillagok, vagy egy látványos lovas 
helikopteres Jancsó-filmet és figyelembe kell venni azt is, hogy a 
sztárok gázsija eléri a 2 millió forintot is. A magyar film lehet sikeres, 
ha jól pozicionálják a piacon és jól tervezik meg a költségeket. Erre 
példa a Sose halunk meg vagy a Megint tanú. Ez utóbbi 
költségeinek háromnegyedét szponzorok fedezték és többen 
látták, mint az előző évi magyar filmeket összesen. A közönség 
igényeinek szem előtt tartása valamint a pontos pénzügyi tervezés 
alapja lehet egy olyan sikeres vállalkozásnak, amely a kulturális 
szférában is hosszabb távon képes működni.  
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Kérdések: 
 
 
 
Hogyan lehet megmenteni a magyar filmet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit kell figyelembe venni a pénzügyi tervezésnél? 
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 - technológiai környezet 
 
 A vállalkozásoknak figyelemmel kell kísérniük minden olyan 
technológiai változást, amely kihatással lehet a fogyasztói igények 
kielégítésére. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a technikai fejlődést kövessük 
nyomon. Nyilvánvaló, hogy ez is elengedhetetlen a folyamatos piaci 
versenyben, de ugyanúgy ügyelni kell a metodika fejlődésének figyelésére 
is. Ez ma még a legtöbb területen hiányos. Ennek eredménye többek között 
az is, hogy néhány termelő cég a legmodernebb gépi berendezések 
alkalmazása mellett sem képes versenyképesen termelni, mivel a 
kapcsolódó módszerek területén nem követték a fejlődést. A technológiai 
környezet elemzésénél az alábbi tényezőkre kell ügyelni: 
 

 A technikai fejlettségi szint a hasonló terméket előállító cégeknél 
világviszonylatban, az adott országban és régióban. 

 A termék előállításához, a szolgáltatás nyújtásához alkalmazott 
módszerek, technikák ismerete. 

 Az előállításhoz szükséges alap- és segédanyagok, a kapcsolódó 
szakemberek és szakirányú vállalkozások vizsgálata. 

 
 

Esetpélda: 
 
A nagyteljesítményű számítógépek korában ma már szinte minden 
megvalósítható, az algoritmusok segítségével gyakorlatilag azt 
csinálhatnak velünk és másokkal is, amit akarnak. A Forest Gump 
trükkjeiért felelős Industrial Light & Magic szakemberei is ezt a 
technikai trükköt alkalmazták. Elemezték a Kennedy elnököt 
megörökítő híradó jeleneteit és a felvevő kamera paramétereit, 
majd az eredeti helyszínen rekonstruálták a jelenetet. Ez alapján 
sikerült megismételni az eredeti kamera mozgását és megtalálva 
az üres helyet a régi felvételen sikerült Tom Hanks-ot is beilleszteni. 
A számítógépes trükktechnika szakértői szerint a legfőbb 
problémát már nem is annyira a technikai lebonyolítás és a 
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számítógépek használata jelenti. Ne feledjük el, hogy a zavarba 
ejtően illúziókeltő Forrest Gump-trükk is csak játék ahhoz a reális 
lehetőséghez képest, hogy mondjuk a tévé képernyőjén hús-vér 
valóságában megjelenik a köztársasági elnök, és fegyverbe szólítja 
népét. Léteznek ugyanis olyan berendezések és trükkök, 
amelyekkel a valódihoz a megszólaláson túl is hasonló képeket 
lehet létrehozni. Manapság már egyáltalán nem lenne gond, hogy 
számítógépes animációval rég elhunyt mozicsillagokat keltsenek 
életre és teljesen új szerepeket játszassanak el velük. Hollywood 
háza táján állítólag régóta rebesgetnek egy olyan film forgatásáról, 
amelyben Humphrey Bogart vallana szerelmet Marylin Monroe-
nak, miközben Madonna táncra perdülne Fred Astaire-rel. Mindez 
annyira nem utópia, hogy a közelmúltban egy marketingügynökség 
reklámfilmet forgatott a némafilmburleszk legendásalakjával, 
Buster Keatonnal - természetesen a számítógép segítségével. 
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Kérdések: 
 
 
 
Milyen technikai fejlődés várható és ennek milyen kihatása lesz a film 
fejlődésére? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véleménye szerint hogyan változnak a filmek költségei az új technikai 
feltételek mellett? 
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 - szociális környezet 
 
 A szervezeteknek - legyenek azok üzleti- vagy nem üzleti jellegűek 
- számolniuk kell a társadalmi helyzet folyamatos változásával. Ez kihat a 
munkavállalói rétegre ugyanúgy, mint a fogyasztói csoportokra, a 
fogyasztás szokások alakulására. A felmérések alapján prognosztizálható 
a cég és a fogyasztók kapcsolata, a bevételek alakulása. A szociális 
környezet elemzésekor a következőket kell szem előtt tartani: 
 

 Az életszínvonal alakulása, a változás iránya és üteme, az egyes 
fogyasztói csoportok életszínvonalának alakulása, viszonyulása a 
többihez. 

 A munkaidő és a szabadidő arányának változása, az egyes 
időszakokhoz kapcsolódó szokások, lehetőségek változása. 

 A munkakörülmények alakulása. 

 A szabadidő eltöltésének változása, a szokások kialakulása, 
módosulása. 

 Az egyes rétegek szokásainak, életkörülményeinek vizsgálata a 
szolgáltatásunk, termékünk szempontjából. 

 A szociális segélyek és a nyugdíjak alakulása, a megtakarítások és 
felhasználásuk változása. 

 A szabadidőre fordított kiadások változása. 
 
 

Esetpélda:  
 
A szociális tényezők figyelmen kívül hagyása és annak 
következményei nagyon jól nyomon követhető az autók 
értékesítése során mind makro- mind mikro szinten. Az 
autókereskedők az 1994. évi 25 %-os növekedés után 1995-re 
további 30 %-os növekedést prognosztizáltak. Kivétel nélkül 
mindegyik forgalmazó ezzel az előrejelzéssel számolt és újabb 
beruházásokat - szerviz, tároló, bemutatóterem - kezdett. Az I. 



135 

 

negyedév már mutatta ennek az elvárásnak túlzott voltát, de a 
beruházások nem csökkentek. A márciusban nyilvánosságra 
hozott megszorító intézkedések jelentős romlást idéztek elő a 
középrétegnél, azoknál, akik az 1.5 millió forint alatti járművek 
potenciális vásárlóinak tekinthetők. A kivetett vámpótléktól a 
Pénzügyminisztérium a bevételek növekedését várta. Az autókat 
forgalmazok nem készítettek helyzetelemzéseket, nem vizsgálták 
a lakosság szociális helyzetének alakulását, többek között a 
közalkalmazotti és köztisztviselői szféra helyzetét sem és a 
vállalkozásokra nehezedő újabb terheket sem. Néhányan észlelték 
az érdeklődés csökkenését és megpróbáltak kedvezményeket 
kínálva újabb rétegeket megcélozni, többnyire sikertelenül. Csak 
június közepén kezdték meg az együttes fellépést, ekkorra értették 
meg, hogy az autók kereslete csak akkor növelhető, ha a 
potenciális fogyasztók életszínvonala is növekszik. Augusztusban 
már sorban zártak be a kereskedések, először a Renault partnerek 
kerültek nehéz helyzetbe a népszerű új modellek ellenére, de ezt 
követték a többiek is. Különösen súlyosan érintette a kereslet 
csökkenése a Lada kereskedő hálózatát, ahol a visszaesés elérte 
a 75 %-ot. Csupán néhány dél-koreai gyártó modellje tudta 
megtartani részesedését különleges hitelkonstrukciók 
alkalmazásával, amely igen sok fogyasztót hozhat kellemetlen 
helyzetbe a későbbiek során. A szeptemberi előrejelzések azt 
mutatják, hogy a visszaesés olyan mértékű, amely az előző évhez 
viszonyítva a bevételek jelentős csökkenését és a kereskedők 
felének csődbe menetelét eredményezte. 
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Kérdések: 
 
 
 
Milyen irányban változott az autók kereslete és miért? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kik tudtak versenyben maradni az új feltételek mellett? 
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 Belső erőforrások elemzése (SWOT analízis) 
 
 Miután már tudjuk mihez kell alkalmazkodnunk, fel kell tárni azt, 
milyen képességekkel, előnyökkel rendelkezünk, amelyek segítik a 
környezettel való harmonikus együttműködést. A belső erőforrások 
összefoglalása, elemzése alapján tudjuk meghatározni azokat a konkrét 
operatív intézkedéseket, amelyek közelebb visznek bennünket a célokon 
keresztül a küldetésünk megvalósulásához. 
 
 
 - Erősségek 
 
 A vállalkozás és a tagok erősségeit részletesen elemezve találjuk 
meg azokat a területeket, amelyeken tovább tudunk lépni. Itt kell leírni 
minden olyan ismeretet, tudást, kompetenciát, amely valamilyen módon a 
későbbiekben hasznosítható lehet. Konkrétan és precízen meg kell 
indokolni minden egyes tevékenység és erőforrás besorolását, ügyelve 
arra, hogy a vizsgált tényezők soha nem abszolút értékek. Ugyanaz a 
tényező lehet az egyik vállalkozás szempontjából erősség, míg a másik 
számára gyengeség és az idő folyamán is változik. 
 
Nézzük mely tényezők tartozhatnak ide: 
 

 nyelvtudás 

 iskolai végzettség 

 informális kapcsolatok 

 speciális ismeretek 

 szakmai kapcsolatok 

 udvarias kiszolgálás 

 kiegészítő szolgáltatások köre 

 az üzlet jó kapcsolata a környezettel 

 pontos korrekt szolgáltatás 
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 Esetpélda:  
 Közös siker 
 

1961-től 1971-ig négy stúdió működött a filmgyárban. Az egyes 
stúdiók fokozatosan saját arcú alkotóműhelyekké váltak. 
Működésük tíz éve alatt bontakozott ki a magyar filmművészet nagy 
korszaka, melynek alkotásai nemzetközi rangúvá tették 
filmiparunkat. A siker tényezői és eredményei, e lezárt korszak sok-
sok tanulsága még elemzésre vár. De talán nemcsak a történeti-
esztétikai megközelítés szolgálhat értékes tapasztalatokkal. Fontos 
támpontokat adhat az elemzéshez a műhelyek munkájának, a 
kialakult együttműködés módszereinek tanulmányozására is: az 
alkotói közösségeké, melyek keretét és egyúttal feltételeit 
teremtették meg számos kiemelkedő film létrejöttének.  
Melyek voltak azok a szellemi és szervezeti körülmények, 
gyakorlati eljárások, melyek a közösen kitűzött eszmények sikeres 
megvalósítását szolgálták? 
A stúdió keretében baráti, munkatársi közösség alakult ki. 
Közösség nem jöhet létre közös elvek nélkül, ez tehát olyan csoport 
volt, amelynek tagjai elvi célok megvalósítása érdekében társultak. 
az elvek, amelyekkel mindenki egyetértett: törekedni a valóság 
komplexebb feltárására, felelős döntésekre képes, önálló 
gondolkodás nagykorú, társadalmi igényű magyar filmgyártás 
megteremtésére. egy ilyen közösség, ahol azok az emberek 
dolgoznak együtt, akik a filmet csinálják, hatásosabban 
gyakorolhatja az ellenőrzést saját munkája fölött, mint bármilyen 
hozzáértő kívülálló. s ez nemcsak elv, hanem a stúdió-munka 
tapasztalata, mert a csoport, amelynek tagjai úgy érezték, 
összetartoznak, döntésképesnek tekintett mindenkit. felnőttnek, és 
felelősnek. Olyan önálló, szuverén egyéniségnek, aki képes ítélni 
saját maga fölött is. a rendezők tehát nemcsak egy meghatározott, 
engedélyezett feladat végrehajtói voltak, hanem a maguk és a 
közösség munkájáért, szelleméért, eredményeiért egyaránt felelős 
emberek. Az is előny volt, mert felelősséggel járt, hogy a rendezők 
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maguk vállalták, tartoznak-e egy csoporthoz vagy nem. Már ez a 
döntés is szorosabban kapcsolta a rendezőt a szakmához, vagy 
irányzathoz, szándékhoz, amit így önként vállalt, saját ügyének 
tekintett. Akkor is volt, létezett, számított, ha éppen nem forgatott, 
nem fejezett be új filmet, nem hívta föl rá a figyelmet a személyes 
siker. 
Nemcsak arról van szó, hogy ha jobban szeretünk közösségben 
dolgozni, akkor közösségben jobban is dolgozunk, jobb a 
közérzetünk. Arról is, hogy az igazi fejlődésnek a közösségek 
demokratikus rendszere felel meg. A közösségekben érvényesülő 
vitaszellem, alkotó aktivitás lehet a záloga az előrehaladásnak, a 
progresszív erők kibontakozásának. 
Amíg lesznek emberek, akik ugyanazt a foglalkozást űzik, filmet 
készítenek, és a filmkészítés hasznáról ugyanúgy gondolkodnak, 
addig lesz közös ügy is, amire szövetkezzenek. 

 
Beszélgetés magyar filmrendezőkkel 

Jancsó Miklós 
Filmkultúra 65/73 
Századvég 1990. 
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Kérdések: 
 
 
 
Milyen erősségekkel rendelkezett a stúdió? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milyen lehetőségek kibontakozását segítették ezek az erősségek? 
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 - Gyengeségek 
 
 Ezzel együtt vizsgálni szükséges a cég hiányosságait is, hiszen 
ezek akadályozzák a kiteljesedést, a fogyasztói igények maradéktalan 
kielégítését. Ezeket az összegyűjtött elemeket gyengeségeknek nevezzük.  
Azért fordítunk rájuk különleges figyelmet, mert jelentős részüket a közeli 
jövőben le kell küzdenünk. Nézzünk meg itt is néhány tényezőt: 
 

 elvárt tudás, szakértelem hiánya 

 gyenge minőségű kiszolgálás 

 kedvezőtlen belső kapcsolatrendszer 

 szakmai és informális kapcsolatok hiánya 

 árukészlet gyengesége 
 
 Az eddigiekből látható, hogy sikeresen leírtuk azt a külső 
környezetet, amihez alkalmazkodni kívánunk és rámutattunk azokra a belső 
tulajdonságokra, amelyek képessé tesznek erre az alkalmazkodásra 
bennünket, illetve megakadályoznak benne. További feladat a két terület 
közötti kapcsolat tisztázása. 
  
 - Lehetőségek 
 
 A környezeti tényezők hatása az erősségekre vezet el a 
lehetőségekhez, mindazokhoz az utakhoz, amelyeken a vállalkozás 
sikeresen elindulhat. Ha elkészítjük a rangsort is, megtalálhatjuk, hol és 
hogyan tudjuk termékeinket legjobban értékesíteni a piacon. Nézzünk itt is 
egy konkrét példát: 
  
A vállalkozás küldetése a népszerű, közönségfilmek terjesztése. A 
környezeti hatások leírásából tudjuk, hogy az üzlet kiváló infrastruktúrával 
rendelkezik, elhelyezkedése is tökéletes. Az erősségekből tudjuk, hogy a 
cég speciális szolgáltatásokat nyújt és minden szükséges szakismerettel, 
angol nyelvtudással is rendelkezünk. A cég lehetőségei ebben a helyzetben 
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a következők lehetnek: 
 

 kiegészítő információk nyújtása a fogyasztók számára az angol nyelvű 
szakirodalomból 

 szakmai segítség a filmek választásához 

 rövid kivonatok, képek a filmekről 

 kapcsolatok kiépítése a környező vállalkozásokkal 

 beszélgetések szervezése a filmekről 

 árbevétel növelése részben a forgalom, részben az árszint emelésével 

 házhoz szállítás megkezdése 

 törzsvásárlók folyamatos tájékoztatása 
 
 - Fenyegetések 
 
 Amennyiben a környezeti tényezők hatásait vizsgáljuk a 
gyengeségekre, a veszélyeket találjuk meg, minden olyan területet, amely 
rövid idő alatt a vállalkozás végét jelentheti. Stratégiánk felépítésének ez az 
egyik legfontosabb része, eddigi elemzéseink alapján meg tudjuk határozni, 
hogy honnan milyen és mekkora fenyegetés nehezedik ránk. A rangsorolás 
ebben az esetben is nagy segítséget nyújt a későbbi elhárító lépések 
láncolatának felállításában. 
Az előbbi esetben a következő fenyegetéseket találhatjuk meg: 
 

 Az általunk megcélzott réteg nem tartja érdekesnek vállalkozásunkat, 
nem veszi igénybe a szolgáltatásokat és így nem teszünk szert 
bevételre. 

 A szolgáltatásainkról szóló információkat nem tudjuk eljuttatni a 
célközönséghez, így elmarad a bevétel. 

 Túlságosan színvonalas a szolgáltatásunk és a piac várható 
növekedése miatt egy tőkeerős cég jelenik meg, amellyel nem tudjuk 
felvenni a versenyt. 

 Szolgáltatásunk minősége és a célközönség olyan változást gyakorol a 
külső környezetre, amelynek hatásait a vállalkozás nem tudja elviselni. 
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Pl.: jelentős bérleti díj emelés, parkolási korlátozások, nyitvatartási 
korlátozások, stb. 

 
 Stratégiánk eddigi összeállítása megteremtette tehát azt az alapot, 
hogy részletesen le tudjuk írni, hogyan fogjuk elhárítani a fenyegetéseket és 
hogyan fogjuk kihasználni a lehetőségeket. Munkánk akkor tekinthető 
sikeresnek, ha ezt a tervet teljesen konkrétan tudjuk összeállítani. Nemcsak 
azt kell tehát meghatároznunk, hogy mit kell tenni, hanem azt is, hogy 
mikorra, valamint azt, hogy ki a felelős a végrehajtásért. 
 A stratégia gondos összeállítása minden vállalkozás alapja. A 
kialakuló piacgazdaságban még elképzelhető az ösztönös, stratégiamentes 
vezetés, de ez igen hamar vezet a csődhöz. A napi sajtóból mindenki tud 
számtalan példát felhozni olyan vállalkozások csődbe jutásáról, amelyek 
igazi sikerként indultak. Ennek oka, hogy jól ismerték fel a piaci keresletet, 
de stratégia hiányában az újabb kihívásokra nem voltak képesek reagálni. 
Ma már stratégia nélkül vállalkozást alapítani olyan kockázatot jelent, 
amelyet nem szabad vállalni. 
Elvárás, hogy a stratégia írásos formában létezzen és ismerjék mind a 
vállalkozás tulajdonosai, mind az alkalmazottak. A megfogalmazott 
lépéseket és azok végrehajtását mindig ellenőrizni szükséges és a 
tapasztalatok értékelése alapján felülvizsgálva a szükséges vagy az összes 
tényezőt ismét elemezni kell. A folyamatos visszacsatolás során a stratégiát 
általában félévenként át kell dolgozni és erről a vállalkozás belső 
érdekszféráját is fontos tájékoztatni. 
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 Esetpélda: 
 
 KULTÚRA ÉS PIACGAZDASÁG NEMZETKÖZI KONFERENCIA  
 1995. október 19-21.   
 Stratégia 
 (szervezi a Nullpont Kulturális Egyesület a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési 
Tanszékének támogatásával.) 
 
 
1. Küldetés 
 
   - A kultúra és a gazdaság kapcsolatának menedzsment szempontú 
vizsgálata nemzetközi viszonylatban: 
 - jelenlegi és lehetséges együttműködésük 
 - egymásra gyakorolt hatásuk 
 - a kultúra, mint eltartott, a gazdaság, mint eltartó viszony 
meghaladásának lehetőségei 
   - Menedzser Hallgatók Országos Egyesületének megalakítása 
   - A magyar lehetőségek és a régió (Közép - Európa, Kelet - 
Magyarország) gazdasági viszonyainak, sajátos helyzetének, s az ebből 
adódó, ebben rejlő lehetőségeknek feltárása külföldi szakemberek előtt 
és által. 
 
2. Célok: 
     
    - Különböző országok (kb. 40) témához kapcsolódó kulturális és 
oktatási intézményeinek, szakembereinek meghívása, 
    - Potenciális előadók listája, szervezése, olyan előadók meghívása, 
akik nemzetközileg és Magyarországon is ismertek és elismertek   
   - Feldolgozandó témakörök kiválasztása, szekció tervezés, beosztás, 
programok szervezése          
   - Időpont, helyszínek kijelölése, 
   - Költségvetés készítése, 
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   - Ellátás megszervezése, 
   - Angol nyelvű konferencia feltételeinek és környezetének 
megteremtése,  
   - Előzetes reklám, propaganda, média kapcsolatok szervezése, 
   - A szervező egyesület és a tanszék között jó kapcsolat és információs 
csatorna építése, 
   - A konferencia kapcsolódjon, laza folyamatosságot mutasson az őt 
megelőző reneszánsz héthez, 
   - Potenciális nemzetközi együttműködő partnerek ( az egyesület és a 
tanszék számára egyaránt)  felkutatása, kapcsolattartás, ösztöndíj és 
szakmai gyakorlat lehetőségek keresése 
   - A konferencia nemzetközileg elismertté váljon, s évente 
megrendezésre kerüljön 
   - A különböző felsőoktatási intézmények számára lehetőség teremtése 
olyan nemzetközi kapcsolatok építésére, amelyek lehetővé teszik az 
egységes képzési és felvételi rendszert, az egyetemek közötti 
átjárhatóság megvalósítását. 
 
3. Piac 
 
 - magyar egyetemi hallgatók 
       / részvételi díj:           / 
 - külföldi egyetemi hallgatók 
      / részvételi díj:            / 
 - magyar előadók 
      / részvételi díj nincs, esetleges előadói díjat a tanszék finanszírozza / 
 - külföldi előadók 
      / részvételi díj nincs, esetleges előadói díjat a tanszék finanszírozza / 
 - magyar vendégek, szakemberek 
      / részvételi díj:           / 
 - külföldi vendégek, szakemberek   
     / részvételi díj:         / 
 - cégek, szponzorok, ellátók 
      / a támogatók nem fizetnek részvételi díjat, reklámozásra biztosítunk 
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lehetőséget,  
        a konferencia anyagát ajándékba kapják /   
 - média (DUNA TV, MTV, MTV Körzeti Stúdió, Rádió 6, Szól a rádió, 
Kossuth Rádió, 
                 Figyelő, HVG, Népszabadság, Magyar Hírlap, Nullpont 
Kulturális és Közéleti  
                Folyóirat, stb.) 
      / filmes anyag - reklám, sajtó - cikk, rádió - műsor  
        konferencia anyaga segítség ellenében /       
                                                                                              
4. Konkurencia 
 
 - minden olyan rendezvény, esemény, amely azonos időben fut a 
konferenciával 

- Magyarországon 
- a régióban  
- Debrecenben 
más nemzetközi konferenciák, 

       szemináriumok, szakmai  
találkozók 

 
 
5. Reklám 
 

- Nullpont embléma (levélpapír, boríték) 
- konferencia embléma (Kultúra és Piacgazdaság) 
- média - MTV 2 
- sajtótájékoztató   
- nemzetközi tájékoztatás (Bulletin) 
- hazai tájékoztatás 
- utóélet - DUNA TV: a konferenciáról készített film 
               - MTV 2: magazin (körzeti) 
               - Nullpont Kulturális és Közéleti Folyóirat 
               - egyéb sajtó 
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               - Acta Andragogiae et Culturae  
               - mottó 
                    pl.: " Ész, pénz ád mindent, 
                            de csak együtt osztanak áldást." 
                                                           ( Berzsenyi ) 
                         " Hinni valamiben még nem megoldás,  

de a megoldás kezdete."   
      ( Csoóri Sándor ) 

       
6. Környezetelemzés (politikai, gazdasági, szociális, technológiai) 
 
 - politikai  
 
 - helyszín: Debrecen, KLTE 
 - KLTE (rektori hivatal, dékánia, gondnokság, Egyetemi Tanács) 
 - Debreceni Önkormányzat 
 - Művelődési Minisztérium 
 - követségek 
 
 - gazdasági 
 
 - szponzorok (potenciális, konkrét) 
 - alapítványok, alapok 
 - KLTE 
 - Debreceni Önkormányzat 
 - Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék 
 (dolgozószoba, berendezések a szervezéshez) és kismértékű 
 anyagi támogatás  
 - hitel és befektetési lehetőségek 
 - átutalási lehetőségek 
   
 - szociális 
 
 - szervezők viszonyai, leterheltsége (diákok - szorgalmi és  
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vizsgaidőszakra  esik a munka  legnagyobb része) 
 - a Reneszánsz Hét felelősei még nem tisztázottak (a teljes  

szervezést nem tudják vállalni a Konferencia szervezői) 
 - korlátozott idő a munkára 
 - tanszéki körülmények 
 - magyar résztvevők anyagi helyzete 
 - magyar diákok anyagi helyzete 
 - külföldi vendégek számára kedvezőek a feltételek 
 
  - technológiai 
 
 - számítógép, nyomtató (lemezek, festék, papír) 
 - fénymásoló (festék, papír) 
 - termek (aula, szekciós-szemináriumi termek) 
 - programok (fogadás, kirándulás, szekciók, sajtótájékoztató) 
 - szállásolás, étkeztetés 
 - tolmácsolás 
 - telefon és fax kapcsolat 
 - programfüzet, konferencia anyaga 
 - marketing (szükséges eszközök) 
 - követségekkel kapcsolatfelvétel (egyetemek és intézmények 
 címei) 
 - szponzorok felkutatása - kapcsolatfelvétel 
 - applikációs formák, konferencia meghívó 
 - forgatókönyv a stratégia alapján - akcióprogram 
 
7. Erőforrás elemzés (erősségek - lehetőségek, gyengeségek - 
veszélyek) 
 
  - erősségek: 
 
 - meglévő nemzetközi kapcsolatok, személyes kapcsolatok 
 - szervezők egy részének megfelelő angol nyelvtudása van 
 - média kapcsolatok 
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 - jól működő és együttműködő egyesületi, ill. szervezői mag 
 - kísérő rendezvény (Reneszánsz Hét) 
 - új és hiánypótló rendezvény, gyakorlati vonatkozásokkal 
 - a tanszék Network kapcsolata 
 - pénzügyi és menedzsment szakértő segítsége 
 
  - lehetőségek:  
 
 - széleskörű nemzetközi konferencia szervezése nemzetközi  

támogatással 
 - jó kommunikációs lehetőségek - tartalmas kapcsolatépítés 
 - megfelelő nyilvánosság - elismertség, tudatosulás 
 - jól koordinált programok, együttműködő feladatcsoportok 
 - médiában való megjelenés, média részvétel 
 - Network támogatás a külföldi résztvevőknek: biztosított 
 részvétel  
 
  - gyengeségek:   
 
 - nincs konkrét előzmény  
 - szervezők tapasztalatlansága 
 - technikai hiányosságok 
 - szervezők más részének nem megfelelő a nyelvtudása 
 - szervezők leterheltsége 
 - szervezéshez idő és helyhiány 
 
 - veszélyek: 
 
 - a hiányosságok miatt nagy csúszás lehetséges 
 - a csúszás miatt kapkodás, figyelmetlenség, szervezetlenség 
 - késhetnek a visszajelzések 
 - az előadók más konferenciák és egyéb elfoglaltság miatt 
 visszamondhatják a részvételét, esetleg az utolsó pillanatban is 
 közbejöhet más program 
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8. Akcióprogram 
     
Január 30-ig  pályázatok:   Forgon Emese 
   szponzori, követségi és 
   résztvevői címek adatbázisa Illés Andrea 
Február 15-ig  pontos költségvetés:  Szabó József 
Február 28-ig  pályázatok előkészítése:  Forgon Emese 
       Márkus Edina 
Március 31-ig  potenciális előadók listája:  Szabó János Z. 
   előjelentkezési forma elkészítése Szabó János Z. 
   témacsoport-tervek:  Forgon Emese  
   követségi levelek, szponzori levelek :Szabó János  
       Kobulej A. 
       Forgon Emese 
       Illés Andrea 
   előjelentkezési lapok kiküldése Illés Andrea 
Április 30-ig  helységek lekötése  Kobulej A. 
   pontos téma beosztás  Forgon Emese
   előadói felkérések  Szabó János  
       Szabó József 
   jelentkezési forma és tájékoztatóanyag 
   elkészítése és nyomdába küldése: Szabó János  
Május 15-ig  stratégia ellenőrzés  Forgon Emese 
       Szabó János  
 
Debrecen, 1995. január 5. 
 
 
     Készítette: Forgon Emese 
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 Kommunikáció a vállalkozásban  
 
 Ahhoz, hogy a vállalkozás stratégiát építhessen, hatékonyan 
működhessen szükséges a kommunikáció, ami nem más, mint az 
információátvitel és a megértés folyamata két ember között.  Mint látható 
legalább két fél szükséges hozzá, a küldő és a fogadó. Sikeresnek 
nevezzük a kommunikációt, ha a két fél kölcsönösen megérti egymást, azaz 
a küldő maradéktalanul átviszi az információt a fogadónak. 
A kommunikáció folyamatát úgy vizsgálhatjuk meg, ha lépéseire bontjuk 
nem feledve azt, hogy az egyes lépések egymással interakcióban vannak 
és fennáll az a veszély, hogy túlzottan leegyszerűsítik a folyamatot. Nézzük 
tehát az egyes lépéseket: 
 

 Fogalomalkotás, amelynek során a küldőnek információja van a másik 
számára, vagy információt akar kérni tőle, amely információ állhat 
tényekből, ötletekből, véleményekből, adatokból stb. 

 Kódolás, amelynek során a küldő egy olyan nyelvre, 
szimbólumrendszerre fordítja le közlendőjét, amiről úgy gondolja, hogy 
a másik fél is megérti. A kiválasztott szimbólumokat a küldő a közlés 
módjához igazítja: írásos anyagok, táblázatok, fóliák, vázlat, beszéd, 
stb. 

 Átvitel, amelynek során a küldő eljuttatja a kódolt üzenetet a fogadóhoz. 

 Az üzenet fogadása, amelynek során a megcélzott fél érzékeli a kódolt 
üzenetet. 

 Dekódolás, amikor a fogadó fél értelmezi az üzenetet. 

 Megértés. 

 Visszacsatolás, amelynek során a küldő fél ellenőrzi azt, hogy a fogadó 
fél megértette illetve jól értette meg az üzenetet. 

 
 A vezető számára a kommunikációs ismeretek nélkülözhetetlenek, 
hiszen ezen múlik a vállalkozás sikere. Az emberek tevékenységének 
összehangolása elengedhetetlen. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a tervek 
megvalósítása, a döntéshozatal, a költségvetés elkészítése alapvetően az 
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információk feldolgozásából áll. A kommunikáció az emberek 
motiválásának a legfontosabb eszköze, ezen keresztül tudunk igazi nagy 
teljesítményeket felmutatni és alkalmazkodni a változásokhoz. Különösen 
nagy figyelmet kell szentelnünk a külső kapcsolatok, a vevők és a szállítók 
irányába folytatott kommunikációnak, hiszen ez alapvetően meghatározza 
a vállalkozás bevételeit és kiadásait. Fontos a vezető számára az informális 
csatornák ismerete és használata. Legtöbbször ez gyorsabb és 
hatékonyabb a beosztottak felé, mint a formális csatornák használata. 
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3. Marketing 
 
3.1. Bevezetés  
 
 Ha belegondolunk nem telik el úgy nap, hogy a marketing 
valamilyen formájával ne találkoznánk, ne hallanánk a rádióban vagy a 
televízióban ezt a szót. Életünk minden területén jelen van és befolyásolja 
cselekedeteinket, döntéseinket - gyakran olyan módon, hogy tudomást sem 
szerzünk róla. Az üzleti szférában sikeresen működni kívánó vállalkozások 
ma már nem nélkülözhetik ezt a korszerű szemléletmódot és 
tevékenységrendszert, ha a fogyasztói igényeket versenytársaiknál 
hatékonyabban kívánják kielégíteni és emellett a hosszú távú 
fennmaradásukhoz szükséges nyereséget is biztosítani akarják. A 
marketing alkalmazása non-profitterületeken ugyanúgy fontos, mint a 
profitorientált vállalkozásoknál. Napjainkban a fejlett országokban a non-
profitmarketing széleskörűen elterjedt és felismerték alkalmazásának 
szükségességét a köz- és magántulajdonban lévő nem nyereség orientált 
szervezetek problémáinak megoldásában. 
 A vállalkozások működési köre igen széleskörű lehet. Az üzleti 
vállalkozások tevékenységében találhatunk non-profitjellegű elemeket is, 
illetve a non-profit szervezeteknek is szükségük lehet hosszú távú 
fennmaradásuk érdekében nyereségorientált tevékenységek végzésére. A 
két szektor marketing jellemzőinek együttes vizsgálata segít feltárni az üzleti 
és non-profit vállalkozásokra jellemző általános és sajátos vonások 
megismerését.  A non-profit marketing olyan jellemzőkkel is rendelkezik, 
amelyek megértése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy e szervezetek marketing 
menedzserei eredményesen végezzék munkájukat.   Ezen szervezetek 
feladatainak egy része hasonlít a profitra törekvő vállalkozások 
tevékenységeire. Másrészről viszont a non-profit szervezetek sok 
szempontból különböznek az üzleti vállalkozásoktól, ezért az üzleti 
szférában alkalmazott marketing eszközök nem minden esetben 
használhatók a non-profitszervezetek problémáinak megoldására. 
 Célunk, hogy az Olvasót olyan szemlélettel és eszközökkel 
ismertessük meg, amelyek segítik a marketing menedzsment alapvető 
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gyakorlati feladatainak megoldásában a profit- és non-profitszféra területén 
egyaránt. Ezeknek az ismereteknek az elsajátítását a vállalkozások más 
területein dolgozó szakemberei számára is fontosnak tartjuk, mert munkájuk 
során gyakran kapcsolatba kerül/het/nek marketing szakemberekkel is. A 
marketing lényegének elsajátítása segítséget jelenthet abban, hogy jobban 
megértsék kollégáik munkáját és képesek legyenek velük 
eredményesebben kommunikálni. 
A marketing ismereteket két részben tárgyaljuk.  Az először a marketing 
lényegének meghatározásával, az alapfogalmakkal, a marketingkoncepció 
lényegével, a marketing információs rendszerével, a célpiac kiválasztásával 
és a fogyasztói magatartás kérdéseivel, valamint a marketing eszköztárral 
foglalkozik az üzleti vállalkozások vonatkozásában. Ezután a non-
profitszervezetek marketing sajátosságaival foglalkozunk, végül pedig a 
marketing menedzsment feladatait tárgyaljuk. 
 
 
3.2. A marketing szerepének értelmezése az üzleti szférában és a 
társadalomban 
  
 A marketing fogalom megközelítése 
   
 A marketing iránti érdeklődés egyik oka, hogy szemlélete és 
eszközei széleskörűen használhatók a vállalkozások piaci problémáinak 
megoldására. Alkalmazása során lehetővé válik, hogy 

 a vállalkozás nyereségesebben működjön, mint versenytársai, 

 megismerjük fogyasztók (kielégítetlen) igényeit, 

 olyan terméket vagy szolgáltatást kínáljunk fel a fogyasztónak, amelyet 
meg is vásárol, 

 különböző módon juttassuk el a terméket a vásárlóknak, 

 tájékoztassuk a fogyasztókat a termék áráról, az árak alakításával 
növeljük a keresletet és 

 a vevőket megismertessük a termékkek/szolgáltatással, emlékeztessük 
őket arra, hogy ez mennyiben tér el a konkurensekétől.  
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 A marketinghez tartozó tevékenységek csak részben kapcsolódnak a 
termelés vagy a szolgáltatás nyújtás folyamatához. A termelés fontos 
tevékenység, hiszen ennek eredményeként jutunk olyan termékekhez, 
amelyekkel igényeink egy részét kielégíthetjük. Élelmiszereket vásárolunk, 
hogy csökkentsük éhségérzetünket, ruházkodunk, hogy ne fázzunk vagy 
mert elegánsak akarunk lenni, stb. Más esetekben közlekedési, oktatási, 
egészségügyi, stb. szolgáltatásokat veszünk igénybe. Ha egy vállalkozás 
előállít egy terméket vagy szolgáltatást nyújt nem jelenti azt, hogy mások 
meg is akarják vásárolni, vagy igénybe akarják venni. Ha a fogyasztónak 
nincs szüksége a termékre, mert számára nem hasznos azt nem veszi meg 
és az a termelő raktárában marad. Hiába nyújtjuk a legszínvonalasabb 
szolgáltatást, ha senki nem akarja igénybe venni.  A termelőnek nem olyan 
termékeket kell előállítania, amelyeket könnyű előállítani és talán el lehet 
adni, hanem amire a vevőknek szüksége van. Ugyanez érvényes a 
szolgáltatásokra is. 
 A marketing szemlélet alkalmazásával lehetővé válik, hogy a 
vásárlók által igényelt termék/szolgáltatás kerüljön piacra. Lényegében 
ezeket szinte csak el kell juttatni azokhoz, akiknek szüksége van rá. A 
marketing és a termelés/szolgáltatás tehát együttesen kínálja a 
fogyasztóknak az igény kielégítésre alkalmas termékeket/ szolgáltatásokat. 
A marketing oldaláról megtörténik az igények felmérése, a termelési 
folyamatban pedig legyártásra kerül a termék, amit a fogyasztók igényelnek, 
a szolgáltatás nyújtásakor pedig olyasmihez jut a vevő, amire szüksége van.  
 
 A marketing értelmezése és alapfogalmai 
 
 A szakirodalom a marketinget többféle szinten értelmezi. Mind a 
nemzetközi, mind a  hazai gyakorlatban  elterjedt a marketing makro- és 
mikroszintű  értelmezése. A makroszintű értelmezés szerint a marketing 
olyan társadalmi folyamat, amely a gazdaság termékeinek és 
szolgáltatásainak áramlását teszi lehetővé a termelőktől a fogyasztókig, 
úgy, hogy közben a kínálat igazodjon a kereslethez és a társadalom jóléte 
is megvalósul (MCCarthy-Perreault /1993/). Egy társadalomban ezernyi 
termék és szolgáltatás révén valósul meg az igények kielégítése. 
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Gondoljunk csak arra, hogy hányféle termék kapható ma Magyarországon 
és hányféle szolgáltatást vehetünk igénybe! Annak érdekében, hogy 
mindenki hozzájuthasson az igényelt termékhez/szolgáltatáshoz léteznie 
kell egy olyan rendszernek, amely a társadalom egyes tagjainak keresletét 
a termelők és a szolgáltatók kínálatával összhangba hozza. A makro 
marketing feladata, hogy koordinálja a termelők és kereskedők 
erőfeszítéseit a társadalom tagjai igényeinek kielégítése és a társadalmi 
jólét megvalósítása érdekében. 
 A makro marketing rendszer lehetővé teszi, hogy az egymástól 
elkülönült termelők és fogyasztók egymásra találjanak. Emellett segíti a 
minőségi és választékbeli eltérésekből adódó különbségek feloldását. 
Mindez a beszerzés, az értékesítés, a szállítás, a készletezés, a 
szabványosítás, a minősítés, a finanszírozás, a kockázatvállalás és az 
információszerzés funkcióinak végrehajtásán keresztül valósul meg. A 
makro marketing rendszer feladatai megoszthatók a cserében résztvevők 
között. A piacgazdaság körülményei között ezeket a feladatokat a termelők, 
a fogyasztók és a cserében közvetítő szerepet betöltők /kereskedők/ és 
egyéb szervezetek /piackutató intézetek, reklámügynökségek, 
pénzintézetek, stb./ látják el. A kereskedők és egyéb szervezetek a rájuk 
háruló marketing feladatokat hatékonyabban tudják ellátni s a termelőknek 
és a vevőknek több teret engedve a termelésre és a fogyasztásra. Hatékony 
makro marketing rendszerre tehát minden gazdaságnak szüksége van. 
 A mikro szintű értelmezés a marketinget olyan tevékenységnek 
tekinti, amelyet a vállalkozások végeznek. Ebben az értelemben 
mindazoknak a feladatoknak a végrehajtását jelenti, amelynek célja a 
fogyasztói igények kielégítésén keresztül nyereség elérése (MCCarthy-
Perreault /1993/). Ebben az értelemben alkalmazható profitorientált és non-
profit szervezetekre is. A mikro marketing nemcsak eladást és reklámot 
jelent, célja a fogyasztók igényeinek feltárása és ezek kielégítése olyan 
termékkel, amely "eladja magát". Ha a marketing szakemberek jól végezték 
munkájukat, akkor a vevőt nem kell győzködni a vásárlás érdekében, 
hajlandó az árut megvenni. A marketing tehát a fogyasztói igények 
felmérésével kezdődik, ezt követik a termék megjelenésére, 
csomagolására, árára, az értékesítés módjára, az információk vevőkhöz 
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való eljuttatásával kapcsolatos döntések. Mindezek marketing feladatok, 
amelyek megvalósításához szükség van más vállalkozási tevékenységek - 
innováció, termelés, pénzügyek, logisztika, emberi erőforrás gazdálkodás - 
végrehajtására is. A marketing mintegy közvetíti a fogyasztói igényeket a 
vállalkozás további funkcionális területeihez, meghatározza ezek irányát és 
koordinálja tevékenységüket. 
 Viszonylag széles körben elfogadott a Philip Kotler nevéhez 
kapcsolódó meghatározás, amely szerint "a marketing társadalmi és 
vezetési lépések láncolata, melynek során az egyének és csoportok 
termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás között, mialatt 
kielégítik szükségleteiket és igényeiket" (Kotler /1991/ 23. o.). Ebben az 
értelemben Kotler a marketinget a csere általános fogalmához köti és a 
vállalakozási szinten túl társadalmi feladatokkal is felruházza. Így nemcsak 
az üzleti szféra cseréire, hanem a non-profitterületekre (egészségügy, 
oktatás, kultúra, vallás, politika, stb.) is kiterjed. 
 Találkozhatunk kapcsán a szakirodalomban a marketing szűkebb 
és tágabb értelmezésével is (Bauer-Berács /1992/). Szűkebb értelemben a 
marketing egy a vállalkozás funkciói közül, amelynek során a fogyasztói 
igények kielégítésére helyeződik a hangsúlyt a marketing eszközeinek 
felhasználásával. Tágabb értelemben olyan szemléletmód és 
tevékenységrendszer, amely összehangolja a vállalkozás egyéb 
funkcionális területeit úgy, hogy végrehajtásuk során a marketing 
szempontok kerüljenek előtérbe. Ebben a felfogásban a felső vezetés 
elkötelezettsége nélkülözhetetlen a marketing orientáció gyakorlati 
megvalósításához. 
 A fentiekből látható, hogy a marketingnek sokféle 
megfogalmazásával találkozhatunk. A továbbiakban a marketinget 
vállalkozás szintű kategóriaként - szemléletmód és érvényesítésére 
szolgáló tevékenységrendszer - értelmezzük és ebből a szemszögből 
vizsgáljuk. 
 
  
 
A marketing alapfogalmai 
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 A marketing lényegének megértése nem nélkülözheti néhány 
alapfogalom értelmezését. Ezek a cseréhez és az igénykielégítés 
folyamatához kapcsolódnak: szükséglet, igény, kereslet, termék, 
szolgáltatás, hasznosság, piac (Kotler /1991/). 
  
 Szükséglet, igény, kereslet 
 
 A marketing középpontjában a fogyasztói igények kielégítése áll. 
Az igények mögött a szükségletek húzódnak meg, amelyek kielégítetlenség 
esetén hiányérzetként jelennek meg /éhesek vagyunk, fázunk, stb./. A 
szükségleteket sokféleképpen csoportosíthatjuk. Ezek közül a legismertebb 
a Maslow-féle csoportosítás, amely szerint fiziológiai, biztonsági, szociális, 
megbecsülési és önmegvalósítási szükségleteket különböztethetünk meg.  
Az igények a szükségletek kielégítésének különböző módjaira vonatkoznak. 
Éhségérzetünket /hiányérzet/ többféle módon csillapíthatjuk, ehetünk egy 
szendvicset vagy egy háromfogásos ebédet. Ruházatunknak választhatunk 
egy divatos farmert pólóval, de egy Boss öltönyt is. A szendvics, a 
háromfogásos ebéd, a farmer, a póló és az öltöny a szükséglet 
kielégítésének eltérő módjaira utal és igényként fogalmazódik meg. 
Valamely termék megszerzése iránti vágy, óhaj és a mögötte álló 
fizetőképesség jelenti a keresletet a termelők számára. Az igény akkor válik 
keresletté, ha fizetőképesség is áll mögötte. 
 

Esetpélda: 
 
Látens szükséglet 
ELDORÁDÓ 
 
Bereményi Géza Eldorádó című filmjét 1989. február 9-én mutatta 
be a MOKÉP. A magyar mozik már évek óta üresen konganak a 
magyar filmek bemutatóin, de legalább is nagyon kicsi a 
látogatottságuk. Sok filmet néhány ezres nézőszámot produkálva 
vesznek le a műsorról. Az Eldorádót 2724-szer vetítették a 
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mozikban. A látogatók száma 190.000 fő volt és 3.7OO.OOO Ft a 
jegybevétel, egy olyan időszakban, amikor a magyar filmek jó 
esetben néhány százezres bevételt produkálnak.  
Rögtön felvetődik a kérdés: minek köszönhető ez a kiugró 
eredmény? Kiknek szólt ez a film? Milyen szükségletét elégítette ki 
annak a 190 000 embernek, aki megnézte? A filmművészet vagy a 
művész filmek feladata az is, hogy a fogyasztó rejtett, nem 
nyilvánvaló, nehezen fogalmazható, nem tudatos szükségleteit is 
kielégítse. Ezek feltárása hosszadalmas és nehéz munka, az 
érzékeny alkotó azonban ráérez ezekre a hiányokra, igényekre és 
arra is hogy ezeket milyen formában elégítse ki, hogyan juttassa el 
a közönséghez művészi munkáját.   
Kovács András Bálint így fogalmazta meg ennek a filmnek a 
mondanivalóját: "Nem akkor lesz nemzeti a filmművészet, ha a 
nemzeti hagyomány és karakter megjelenik benne, hanem akkor, 
amikor a film fontossá válik egy nemzet önképének 
meghatározásához. Tehát nem a filmnek van szüksége a nemzeti 
karakterre, hanem a nemzettudatnak van szüksége a filmre." 
Egy letűnt világ korszerűtlenné vált figuráját ismerhetjük meg az 
Eldorádóban (1988). A film, a főszereplő nagyapa, a Teleki téri 
"keresztapa" sorsán keresztül mutatja be egy hagyományos 
értékrend felbomlását és 1956 drámáját. Az Európa-díjat elnyert 
(1989) filmben Bereményi életrajzi élményeit dolgozza fel.  
Bereményi Géza: Minden egyes esemény, jelenet megtörtént már 
a valóságban. Semmit sem találtam ki, nem a fantáziám műve. A 
történet igaz, a szereplők élnek vagy éltek egykor, a családom 
tagjai voltak. Én vagyok a Gyerek, ez ne legyen titok... Olyan 
környezetben éltem, ahol az embereket nem zavarta meg a 
korszakváltás. Megtörtént velük. Nem ők intézték..."  
Említésre méltó, hogy a filmben a hős és a történelem mindig 
szoros testközelségben léteznek. A filmhős vagy nem tudja, de 
teszi a dolgát, vagy tudja is teszi is. De a történelemmel- a világ 
rejtett, korszaknyitó, korszakzáró ritmusával, az idővel-
mindenképpen rendezett kapcsolata van. A történelem sok mindent 
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tehet a "szerencsétlennel": magával ragadhatja és 
megváltoztathatja, vagy félresöpörheti, mert képtelen változtatni. 
Ezt mind megteheti. De hogy megtegye, ahhoz a hősnek és a 
történelemnek mindenekelőtt találkoznia kell. Bereményi Géza 
írásaiban és filmjeiben a történelem annyira fontos, hogy még mint 
absztrakció is képes megjelenni. 
Bereményinél a történelem jelen van a hősök mindennapi 
sorsában, választásaikban, jelen van cselekedeteikben, 
érzésvilágukban. Beépült mindennapi viszonyaikba. a rokonok, a 
barátok a társak sorsa ugyanis egyszersmind a történelem " 
működésének" nagyon is kézzelfogható bizonyítéka, amely nem 
csak átszínezi a személyes kapcsolatokat, hanem szinte eggyé 
olvad velük. Következésképpen a történelem nem azért veendő 
komolyan, mert fantasztikus, elképzelhetetlen, elfogadhatatlan 
dolgokat produkál, hanem azért mert a hősöket (vagy a rendezőt) 
személyében, sokszor legrejtettebb énjében érinti. 
Az Eldorádó karaktere eltér a magyar filmek társadalomkritikájának 
fő jellemzőitől. Ebben a filmben - amely egyébként egy kereskedő 
és család történetét meséli el 1945 és 1956 között - a hazugságok 
és az adott szó megtartása, a becsapások nem közönséges egyéni 
akciók, hanem társadalmi jelentéssel bíró cselekedetek. A tettek 
nem választhatók el a történelem menetétől. 
A film egy fájdalmas korszak, az értékvesztés korának 
megfogalmazása is. Egy korszaké, amelyben kiárusítottak az 
eszmék, történelmi ideák, a hősök legendája, kiárusíttattak a 
személyiségek hivatásuk kényszeréből vagy éppen a züllöttség 
önkéntességéből. Egy korszaké, amelyben már nem ragaszkodtak 
senkihez és semmihez. A filmben az értékvesztést a leghamarabb 
a pénz értékcsökkenésében tapasztaljuk, erre hagyatkozva azt 
hihetnénk, hogy az Eldorádó, melynek fő helyszíne a piac, 
valamiféle illusztráció gazdasági bajainkról. Pedig nem erről van 
szó. Bereményi nem kíván az új gazdasági mechanizmus 
prókátora lenni. Az értékvesztés bonyolultabb, belső folyamatai 
érdeklik. Az Eldorádó rétegzettsége pontosan ezt szolgálja. A 
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felszínen valóban a piacot, a szabad értékcsere tarka kavalkádját 
látjuk, az egyéni furfang, a rátermettség megmosolyogható példáit.  
A nagyapa kénytelen észrevenni, hogy a világból tünedezik az 
érték. Érdekek egyelőre vannak, felkínálni lenne mit, csakhogy 
hiányoznak az általános értékek, az érdekek nem képesek 
találkozni, tehát üzletet kötni is lehetetlen. Nincs piaca az aranynak, 
a munkának, a képességnek.  
Az értékírtás áldozatait az értékteremtés áldozatai követik. Ez 
utóbbiak története, akik a meggazdagodás minden reménye nélkül 
szállnak szembe a pusztító erőszakkal, átvezetik a nézőt a film 
mélyebb dimenzióiba, amelyek határai ott kezdődnek, ahol a pénz 
hatalma véget ér. Az Eldorádó jóllehet állandóan a pénzről szól, 
amit mond, az arra a világra vonatkozik, amelyben a pénznek nincs 
hatalma. 
Az értékvesztés részben vagy egészben létvesztés is - olvasható 
ki az Eldorádó képsoraiból. A film alig több mint 10 év társadalmi 
lepusztulásának, elnyomorodásának, tragikus 
ellehetetlenülésének igen mély, egzisztenciális szempontú 
ábrázolatát nyújtja. 
Az Eldorádó központi figurájából a piac nagy tekintélyű 
kereskedőjéből, Monori Sanyi bácsiból - akinek szerepében 
Eperjes Károly az elmúlt évek talán legremekebb színészi 
alakítását nyújtja - persze nem egyszerre lesz, ahogyan ő mondja: 
"szürke veréb". Különös, harcolni tudó és akaró figura, akiben ritka 
erővel egyesül a racionalitás és a szenvedély. Hisz cselekvéseinek 
igazában, ellentmondást nem tűr, szeretete önző, majdhogynem 
kegyetlen. Ambivalens egyéniség tehát. Ez a Monori olyan ember, 
akit most akar feltalálni a magyar gazdaság. Akinek nemcsak tőkét 
lehetne a kezébe adni, hanem a társaságában is jó lenni. Ez a 
Sanyi bácsi olyan, amilyen majd most is lesz, aki egy kicsit 
keresztapa, aki egy kicsit a maffia és a kereskedelem határán áll, 
de így van ez a magyar gazdaságban is. Pompás figura, aki tudja, 
hogy a fegyverek és az ész korszaka két különböző korszak, és 
hogy az ész korszakában a pénz a nyerő. .Monori: " Most az ész 
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jön. A pénz lesz az erőszak. Az észnek az ereje az a pénz. Nem 
kell a vér."  
Az üzletember-nagyapa nemcsak hisz abban, hogy a háborúk és a 
politika által állandóan átgyúrt, rideg kelet-európai valóság 
megtanítja az embereket arra, hogy felismerjék érdekeiket, és 
ezáltal jó üzleti partnerek legyenek, hanem normának is tekinti ezt. 
A nagyapa csak a történelem korlátait tisztelte. Tudta, ezek nem 
felhőből, ködből épültek: ezek vas és acél akadályok. Okosan 
abban a térben kell üzletelni, ami a szigorú falak közé szorul. 
Ez az ember a történelmen kívül nem ismert el urat maga fölött: 
diftériás unokáját már a hullaházból hozta vissza, aranytömbbel 
bírta rá az orvost a halottfeltámasztó beavatkozásra. Vagyis a 
történelem falai kemény falak, a halálé csak papírmasé-
tákolmányok. 
Mindvégig róla szól a film, az ő normái szerint játszódik minden. A 
filmben az ő ereje menti át a környezetét is a bajokon. a sok halálba 
rohanó, önmaga pusztulását okozó ember között ő az, aki mindig 
tudja, hogy mit kell tenni. A saját életét azért nem tudta 
megmenteni, mert az arany nem volt mérték többé, nem 
különböztette meg a többiektől. De ez inkább a helyzet 
zűrzavarából ered, amely eltiporja őt is. Ez azonban az 
eseményeket minősíti, nem őt. Valami olyan pusztul el vele, aminek 
még lett volna létjogosultsága. Halála olyan, mint a hősöké. Mert ő 
azért kiemelkedik a környezetéből, más minőséget képvisel, mint a 
többi. Ennyiben hős. Legalábbis ennek a filmnek a hőse. 
Aztán eljött a pillanat - ötvenhat ősze -, és ez az izzig-vérig 
történelemben élő ember egyszer csak hiába keresi a történelmet, 
amihez igazodhatna. Ez a történelmi pillanat ugyanis a film egyik 
sugallata szerint kívül van a történelmen: fekete lyuk, ugrás egy 
másik dimenzióba. 1956 októbere maga a szabadon tomboló 
történelem, melyben akarat és szándék nyíltan mutatja magát: 
mindenki zászlóra, falra, röpcédulára írja, fennhangon kimondja, 
hogy számára éppen mi fontos. 
A kisfiú számára, akit eddig a történelem kiszámítható 
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hétköznapjaiba zártak el a világtól éppen ezek a napok jelentik a 
részegítő valóságot. Csakhogy őt, úgy, olyan évek 
követelményeihez igazodva nevelték, hogy véletlenül se tudjon mit 
kezdeni kikiabált indítékokkal, vagy bármilyen kínálkozó üzlettel, 
melyet a valósággal, a történelemmel lehetne kötni. 
A film végén a nagyapa vakbélgyulladással haldoklik, a földön 
kuporog. Mellette aranytömbök: szó szerint egy "zsák arany", akár 
a mesében. A kórházban felfordulás: sebesült civilek és katonák, 
dacosan dolgozó orvosok, futkosó ápolónők. A nagyapa aranyat 
adna egy közönséges vakbélműtétért. Az alig tizenéves unoka 
kezébe nyom tehát aranytömböt: hozzon segítséget. Az unoka 
dolgavégezetlenül tér vissza: " Melyik orvosnak?" Idegesen 
csúztatja vissza a sárgásan csillogó téglát a halott nagyapa 
tenyerébe. Csinálja ő, aki mindenre képes. 
Így látja a történelemmel való kapcsolatvesztés pillanatát a 
nagyapa. Meg kell halnia, mert a minden porcikájában 
"történelembe vetett " ember egyszer csak lehetetlen és mégis 
létező történelmietlen valósággal találkozik, melyben képtelen 
segíteni magán. 
"Elgázosították a mamát, Gréti "- mondja a film talán 
legmegrendítőbb epizódjában egy zsidó fiú, hogy azután az 
emlékül eljátszatott dal elhangzása után szájába vegye az 
öngyilkos revolvert. Fehér lepedőkkel takart gyermektetemek 
sorakoznak egymás mellett. Elvitte őket a betegség, a nincs, a 
tehetetlenség. Halálraítélték és felakasztották. Kémkedésért - szól 
a rövid közlés, magyarázat nincs. A leghűségesebb, a legjobb barát 
egyszer csak lefordul a székről. Holttestek az utcán, kamaszok, 
alig-emberek esnek el a tűzharcban. S meghal a kereskedő 
nagyapa is, mert a történelmi idők nem hoznak orvoslást. Elragadta 
hát őket a halál, ám mintha ma is cipelnénk magunkkal őket, mi, 
mai mozinézők.  
Bereményi filmjében egyidőben kétféleképpen hiúsulhat meg 
ember és történelem találkozása. Ugyanabban a pillanatban-
egymást kizáró, mégis egyszerre érvényes értelmezések szerint. A 
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forradalom a történelembe vetett hős számára semmiben lebegő 
történelmietlen csoda. Az emberek életéből lassanként mindaz, 
amit a sajátjuknak mondhattak, amivel otthonosan mozoghattak. 
Maradt helyette egy olyan világ, amelyben nem tudták többé 
önmagukat és környezetüket képviselni. A büszkeségüket letörték, 
eltűnt az életükből. 
Az Eldorádó egyik legfontosabb hatóanyaga a barbárság. És 
folytatódik ez a barbár, kegyetlen történet, amely mindig is jellemző 
volt itt Magyarországon, ahol majdnem minden élet a büszkeség 
letörésének története. A filmben a hőst egyenesen a Nagy 
Lehetőség őrvényébe löki a történet. A hasonló típusú filmekben a 
hősök ott pusztulnak vagy kimásznak, eloldalognak vagy 
továbbácsorognak: kezükben akár aranytömbbel is. 1956 így lehet 
egyenértékű 1988-cal: változatos bazár, melynek hirtelen támadt 
gazdag kínálatát az önmegtartóztatásba merevedett nemzedékek, 
az Eldorádó riadt és fegyelmezett kisfiúja, nagy és még nagyobb 
generációk már nem képesek kihasználni. 
Az Eldorádó bizonyos értelemben nemzedéki film. S a legnagyobb 
vesztesége e nemzedéknek talán mégis csak az, hogy nem 
sajátíthatta el időben az értékteremtés tudományát és erkölcsét. 
Mert nem tudhatta, hogy amit értékesnek deklaráltak, az megéri-e 
a másnapot, és mert sokáig nem tudhatta, hogy önmaga is érték. 
Magányosan, konok elszántsággal kellett magának megtalálnia e 
tudomány szépségét és etikáját.  
 
     
(Földeáki Noémi szemináriumi dolgozata, KLTE, 1995 alapján 
készítette Forgon Emese) 
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Kérdések: 
 
 
 
Hogyan tárhatók fel a látens szükségletek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miben térnek el a hagyományos értelemben vett szükségletek a látens 
szükségletektől? 
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 Termék és szolgáltatás 
 
 Az igénykielégítés megvalósulhat valamely termék 
elfogyasztásával, felhasználásával, vagy valamely szolgáltatás 
igénybevételével. A hiányérzetként jelentkező szükségletek kielégítésére a 
termékek és a szolgáltatások a bennük rejlő előnyök által vállnak 
alkalmassá. A kozmetikai termékeket azért vásárolunk meg, mert széppé 
és vonzóvá válhatunk használatával, reményt adnak a megszépülésre. A 
telefon lehetővé teszi, hogy másokat elérhessünk, bármilyen távol vannak 
tőlünk. Az utazással lehetővé válik más országok kultúráinak megismerése, 
a szabadidő eltöltése és a kikapcsolódás. A termék vagy a szolgáltatás 
abban segít, hogy megjeleníti azt az előnyt, hasznosságot, amely az 
igénykielégítésre alkalmas. Manapság a termékek és szolgáltatások nem 
különülnek el élesen egymástól. Egyre nagyobb szerepet kapnak a 
termékhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyek napjainkban a piaci verseny 
fő eszközeivé válnak. Másrészről a szolgáltatásokhoz is kapcsolódhatnak 
különféle termékek. A légi közlekedés utazási szolgáltatás, de 
igénybevételekor kapcsolódó termékekkel is találkozunk: repülőjegy, 
utazási magazin, felszolgált élelem. Az oktatást segíthetik tankönyvek, 
szöveggyűjtemények. A marketing célja ezért nem elsősorban a termék, 
szolgáltatás, hanem a benne rejlő előny értékesítése. 
 
 Hasznosság 
 
 Az igények kielégítésére a termelők sokféle terméket kínálnak. 
Számos szolgáltatás szolgálja hiányérzetként jelentkező szükségleteink 
enyhítését. A fogyasztó részéről a termékek és a szolgáltatások közötti 
választást az befolyásolja, hogy mennyire alkalmasak az igénykielégítésre. 
Ha úgy érezzük, hogy egy pohár üdítő jobban oltja szomjunkat, mint egy 
pohár víz, akkor az üdítőnek nagyobb hasznosságot tulajdonítsunk. Ha 
előnyben részesítjük a színes televíziót a fekete fehér készülékkel 
szemben, akkor az előbbi jobban szolgálja igényeinket. Mivel a cserében 
csak valamilyen áldozatvállalással juthatunk az igénykielégítéshez 
alkalmas termékhez a hasznosságot össze kell vetni a termék 
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megszerzésért hozott áldozattal: a termék árával, a termék felkutatásával 
járó idő eltöltésével, stb. Adott szükséglet kielégítésére alkalmas termékek 
közötti választás mindig a hasznosság és az érte hozott áldozatvállalás 
mérlegelésével történik. 
 
 Csere 
 
 A szükségletek kielégítésére alkalmas termékek többféle módon 
megszerezhetők: önellátással, erőszakkal, kéregetéssel és cserével. A 
marketing fogalmának a kialakulása az utóbbihoz kapcsolódik.  A csere a 
termék megszerzésének olyan módja, amikor viszonzásképpen felajánlunk 
érte valamit, ellenértékét vagy másik terméket. A csere lebonyolításához az 
alábbi feltételeknek kell teljesülnie: 
 

 Legalább két fél vegyen részt benne. 

 Mindkét fél rendelkezzen olyan termékkel, ami a másik számára értéket 
hordoz. 

 Képesek legyenek kommunikálni és hajlandók legyenek átadni a 
másiknak, amit felajánlottak. 

 A felek elállhatnak a cserétől, de a feltételeket el is fogadhatják. 

 Mindkét fél számára fontos a másik féllel való megállapodás. 
 
 A csere megvalósulása attól függ, hogy a felek el tudnak-e érni 
olyan feltételeket, amely biztosítják számukra az előny megszerzését 
ésszerű áldozatvállalással. A marketing szakemberek feladata, hogy 
felmérjék, hogy a fogyasztóknak mire van szükségük és ezért milyen 
áldozatot hajlandóak hozni. 
  
 Piac 
 
 A piac eredetileg azt a helyet jelentette, ahol a kereskedők 
összegyűltek, hogy termékeiket a vevőknek értékesítsék. Közgazdasági 
értelemben a piac valamely termék, szolgáltatás tényleges és potenciális 
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eladóinak és vevőinek az összessége, akik csere céljából kerülnek 
egymással kapcsolatba. Marketing szempontból a piac vevőket, egyéni 
fogyasztókat, ezek közösségeit, vállalkozásokat, intézményeket jelent. 
Emellett kiterjeszthető olyan nem fogyasztói csoportokra is mint például a 
politikai pártok szavazói, szponzorok, adakozók. Az üzleti életben 
használatos a piac ágazatonkénti, termékenkénti, szolgáltatásonkénti, 
földrajzi elhelyezkedés szerinti megkülönböztetése is. 
A primitív társadalmakban a családok saját maguk állították elő mindazt, 
amivel szükségleteiket kielégíthették. Így nem volt szükség cserére. Ekkor 
még marketingről nem beszélhetünk, mert a csere nem létezett. A 
marketing kifejezés a piac /market/ kifejezésből ered. Piacnak nevezzük egy 
adott termék vagy szolgáltatás tényleges potenciális eladóinak és vevőinek 
összességét, akik csere céljából kerülnek egymással kapcsolatba. A csere 
révén mindkét fél valamilyen előnyhöz jut. A vevő a termékhez, a termelő 
ennek ellenértékéhez. Emellett mindkét fél áldozatot is vállal. A vevő 
áldozatvállalása az ellenérték kifizetése, vagy más nem pénzben 
kifejezhető áldozat vállalása /feláldozott idő, energia, stb./. A termelős 
részéről ez a termék előállításához szükséges költségek vállalását jelenti. 
  A fejletlenebb társadalmakban a csere központi piacon zajlik. 
Központi piac az a hely, ahol a vevők és eladók találkozhatnak egymással, 
hogy áruikat kicserélhessék. A központi piac létezése előtt a különböző 
termékek előállítására specializálódott termelők többszörös cserén 
keresztül juthattak a szükségleteiket kielégítő termékekhez. A központi piac 
jelentősen leegyszerűsíti a cserét /azok számát/ , de a barter jellegű cserék 
miatt az igényelt termék megszerzése sok időt vesz igénybe. E probléma 
feloldását tette lehetővé a pénz megjelenése. Később a kereskedelemre 
specializálódott közvetítők segítségével tovább egyszerűsödött a folyamat. 
A kereskedők szerepe megnövekedett a termelők és a vevők számának 
gyarapodásával, földrajzi elhelyezkedésük szétszórtabbá válásával és az 
azonos szükségleteket kielégítő termékek sokaságának megjelenésével. 
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3.3. A marketingkoncepció kialakulása 
  
 Az üzleti vállalkozások működésüket sokféle szempont szerint 
megszervezhetik attól függően, hogy a termékek előállítása során milyen 
mértékben támaszkodnak saját elképeléseikre, illetve a fogyasztók 
kielégítetlen igényeire. A marketing koncepció kialakulását megelőzően 
három, egymástól eltérő, a termelést, a terméket és az értékesítést előtérbe 
helyező szemléletmódot különböztetünk meg. (Kotler /1991/, Rekettye 
/1994/).  Az egyes szakaszok jellemzői vizsgálhatók a történeti fejlődés 
aspektusából, illetve abból a szempontból, hogy az adott vállalatra az egyes 
fejlődési szakaszok közül melyik jellemző. Az első szakasz, a termelési 
koncepció az ipari forradalommal vette kezdetét és kb. az 1950-es évek 
végéig tartott. A fejlett országokban az 1960-70-es években ezt követte a 
termék- és az értékesítési koncepció. A 70-es évek végétől már jellemzővé 
váltak a piac- és fogyasztóorientált marketing szemléletmód jegyei is. Az 
1970-es évektől kezdődően az ún. új fogyasztói mozgalmak (new 
consumerism) USA-beli elterjedésével a termelők új kihívással találták 
szembe magukat. Ennek lényege, hogy a vállalatok nem elégedhetnek meg 
csupán a profitszempontok és a fogyasztók egyéni érdekeinek, igényeinek 
előtérbe helyezésével. Emellett figyelembe kell venniük azt is, hogy 
tevékenységük hozzájáruljon az egész társadalom jólétének javításához. A 
társadalom-központú marketing a marketing legújabb fejlődési szakasza, 
amely a társadalom hosszú távú céljait is igyekszik figyelembe venni a 
vállalati döntések meghozatalánál. 
 A vállalkozások fejlődési történetét vizsgálva elmondhatjuk, hogy a 
szervezetek más és más ütemben jutnak az előbb említett fejlődési 
szakaszokba, aminek következménye, hogy a különböző felfogásmódok - 
még a legfejlettebb országokban is - párhuzamosan is jelen lehetnek. Az 
adott gazdaság fejlettségi szintje, azonban meghatározó abból a 
szempontból, hogy melyik szemléletmód jut elsődlegesen érvényre. 
(Rekettye /1994/). A következőkben vizsgáljuk meg részletesen az egyes 
fejlődési szakaszok jellemzőit. A tagolás a marketing fejlődéstörténetének a 
fejlett országok országokban bejárt útját követi. 
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 Első szakasz: termelési koncepció  
 
 Ebben az időszakban a gazdaságot dinamikus növekedés 
jellemezte. Ez a koncepció abból a feltételezésből indult ki, hogy a 
fogyasztók olcsó és széles körben hozzáférhető termékeket és 
szolgáltatásokat igényelnek. Ez az élőfeltevés a hiánypiacokon, illetve a 
monopolizált piacokon működő cégekre volt jellemző. /Az utóbbinál a 
termelési költségek csökkentése sem volt mindig követelmény./ Emellett 
érvényes volt olyan helyzetekben, amikor a termék költségei magasak 
voltak és csökkentésük csak a termelékenység növelésével volt elérhető. A 
termelők arra keresték a választ, hogy miként növelhető a termelékenység, 
s ezáltal a termelés mennyisége, hogyan csökkenthetők a költségek, 
hogyan fejleszthető a technológia és hogyan lehet a termékek széleskörű 
elosztását megoldani. A termelés orientált szemléletmód hozzájárult a 
modern tömegtermelés kialakulásához. A figyelem középpontjában 
azonban csak a termelés bővítése állt, így a fogyasztói igények és a 
termékek minőségi jellemzői háttérbe szorultak. A termék előállítását 
kizárólag belső vállalati tényezők határozták meg. 
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 Második szakasz: termék koncepció  
 
 Ennek a szemléletnek a követői a terméket helyezik a figyelem 
középpontjába. A vállalkozások feltételezik, hogy a vevők a minőség, a 
teljesítmény jellemzők és egyéb termék tulajdonságok tekintetében a 
legjobbat akarják. A termelők ezért tevékenységeiket a magas minőségi 
követelményeknek megfelelő termékek előállítására és azok folyamatos 
tökéletesítésére helyezik.  A termékre való koncentrálás miatt a valós 
fogyasztói szükségletek háttérbe szorulnak és előfordulhat, hogy a 
vállalkozás még mindig azzal a termékkel foglalkozik, amely iránt már nincs 
kereslet. Azt a szemléletet, amely során a fogyasztók szükségletei helyett a 
termékre koncentrálnak marketing rövidlátásnak nevezzük. 
  
 Harmadik szakasz: értékesítési koncepció  
 
 A termelési- és termék orientációt követő időszakra a fogyasztói 
kiadások csökkenése, a vállalati beruházások visszaesése és az 
értékesítés problémáinak előtérbe kerülése volt jellemző. Ezzel az 
időszakkal a hiánypiacok megszűnésének és az alapvető szükségletek 
telítődésének korszaka vette kezdetét. A figyelem középpontjában már nem 
a termelés bővítése, hanem az értékesítési és elosztási lehetőségek új 
módszereinek kidolgozása állt. A fogyasztóról feltételezték, hogy nem 
vásárol eleget, így piacbefolyásolásra van szükség, ahhoz hogy a termelők 
el tudják adni, amit előállítottak. Ezzel a megközelítéssel terjedt el a reklám, 
az eladásösztönzés és a személyes eladás különböző eszközeinek egyre 
agresszívabb alkalmazása. 
  
 Negyedik szakasz: marketing koncepció  
 
 Az értékesítési koncepció továbbfejlődéseként a fejlett országok 
eljutottak a fogyasztó- és piacorientált marketing szakaszába. Erre az 
időszakra a verseny kiéleződése és a fogyasztói igények gyors változása 
és átalakulása volt jellemző. Ezek az új fogyasztói igények kerültek a 
marketing orientáció középpontjába. "A marketingkoncepció szerint a 
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szervezeti célok elérésének kulcsa az, hogy meg kell határozni a célpiacok 
szükségleteit és igényeit, s ezeket a konkurenciánál hatásosabban és 
hatékonyabban kell kielégíteni." (Kotler /1991/, 34. o.) A marketing 
döntéseket e felfogás szerint nem vállalkozási, hanem külső, a fogyasztók 
részéről megfogalmazott igények határozzák meg. A vállalkozások 
számára azáltal válik lehetővé céljaik elérése, hogy igénykielégítésre 
alkalmas termékeket állítanak elő, amelyeknek értékesítésére szinte nincs 
is szükség (Drucker /1973/). 
  A marketing orientáció érvényesítése feltételezi a 
piacközpontúságot, a fogyasztók igényeire való orientálságot, a marketing 
eszközök összehangolt alkalmazását és a nyereségesség követelményét 
(Kotler /1991/). 
 
a. Célpiac-központúság  
 
 A marketing fontos alapelve, hogy meghatározott vevőkör (célpiac) 
igényeinek kielégítésére törekszik. Így nem célja, hogy minden piacon jelen 
legyen és minden fogyasztói igényt kielégítsen. A célpiacok meghatározása 
lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy erőfeszítéseiket a piac egy jól 
meghatározott szegmensére (vevőkörre) összpontosítsák. 
 
b. Fogyasztó orientáltság  
 
 A fogyasztó orientáltság a fogyasztói igények megismerését és 
meghatározását jelenti a vevők szempontjából. A cél, hogy a fogyasztók 
olyan termékhez/szolgáltatáshoz jussanak, amelyek alkalmasak igényeik 
kielégítésére. Az igénykielégítéssel lehetővé válik a fogyasztók megtartása 
és új fogyasztók megszerzése. 
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c. Koordinált marketing  
 
 A koordináció egyrészről jelenti a különböző marketingfeladatok 
/termékpolitika, árpolitika, értékesítési utak meghatározása, promóció/, 
másrészről a marketingnek más vállalkozási tevékenységekkel való 
összehangolását. A marketing meghatározza, hogy a vállalkozás egyéb 
funkcionális területei /innováció, termelés, pénzügyek, stb./ hogyan 
szolgálhatják a fogyasztói igények kielégítését. 
 
d. Nyereségesség  
 
 A marketingkoncepció segíti a szervezetek céljainak elérését, 
amely az üzleti vállalkozásoknál a nyereségre való törekvés. A profit elérése 
azáltal válik lehetővé, hogy a vevőknek olyan terméket, szolgáltatást 
kínálunk, amely iránt van vásárlási hajlandóság és fizetőképes kereslet. 
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Esetpélda: 
 
Herbert J. Gans: Az alkotó és a közönség viszonya a 
tömegközlésben -           
 
Elemzés a filmkészítés folyamatáról című munkája alapján  
 
A tanulmány közönség-képmás fogalmát megfelelőnek 
tekinthetjük a célközönség, célpiac fogalmával. A film elkészítését 
tekinthetjük döntési folyamatnak is. Amint minden egyes alkotó 
felhasználja közönség-képmását az egyes alkotásokban, mindig 
azok közül a közönségek közül néhányat, képvisel", akik 
alkalomadtán látják majd a filmet. 
A végső elhatározásokat gyakran stúdióigazgatók hozzák, akik a 
kompromisszumot olyan irányban mutatják, amely feltehetőleg a 
legnagyobb nézőszámot biztosítja. Így a végtermékben megvan 
egy politikai platform néhány jellemzője, amelyben oly sok ember 
kedvére akarnak tenni, amennyire ez egyáltalán lehetséges. Egy 
film készítését úgy is vizsgálhatjuk, mint bármely más politikai 
döntési folyamatot, és meg lehet figyelni, ahogyan az egyes alkotók 
döntenek a hatalmi szerkezetben elfoglalt pozíciójuk szerint, 
közönség-képmásuk és más referenciális csoportjaik 
figyelembevételével, amelyeknek mindnek lehet hatása a 
tényleges közönség összetételére.  
Az egyes alkotók közönség-képmásának arányai, ami igen fontos 
egy film elkészülése során, részben attól a szereptől függenek, amit 
az illetők a gyártási folyamatban játszanak. A stúdióigazgatók 
közvetlenül a pénzügyekkel dolgoznak, és képmásaikról is 
valószínű, hogy a lehető legnagyobb számú embert keresik. 
Feltehetően különlegesen figyelembe veszik a közönségnek, mint 
legkisebb közös nevezővel rendelkező tömegnek az érdeklődését. 
A rendező és az író feltehetően képesek közönség-képmásaiknak 
korlátokat szabni. A producer a közbenső főnök ambivalens 
pozícióját foglalja el, és közönség-képmásának figyelembe kell 
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vennie a stúdiót, mint profitra dolgozó intézményt, valamint saját 
alkotói ön-képmását is. A színészek talán nem fejlesztenek ki 
közönség-képmást, mivel munkájuk gyakran a rendezőtől függ, 
vagy pedig, ha sztárokról van szó, rajongóik személyében előre 
megvan a közönségük. 
A filmkészítési folyamat leírásai arra utalnak, hogy igen nagyszámú 
közönség-képmást vonnak be a folyamatba. A folyamat olyan 
termékből is kiindulhat, melyet egy teljesen más közönségnek 
készítettek, például az olvasóknak vagy a színházba járóknak. A 
stúdió lektorai esetleg úgy látják: a mű alkalmas lesz a mozinézők 
számára is. Ha a főproducer beleegyezik, akkor kiadja a művet egy 
producernek, rendezőnek és írónak. Feltehető, hogy választása a 
személyeket illetően összefügg azzal az érzésével, hogy ezek 
egyet fognak érteni az ő közönség-képmásával a készítendő 
filmhez. Gyakran több írót is foglalkoztatnak, mielőtt eljutnának a 
kielégítő forgatókönyvhöz. Talán az a feladatuk, hogy biztosítsák a 
film vonzerejét többféle közönség számára is azáltal, hogy 
hozzáadják saját közönség-képmásaikat. Amikor kiválasztják a 
sztárokat, a forgatókönyvet megint átírhatják, hogy megerősítsék a 
sztárok szerepeit, azaz, hogy vonzzák azokat a közönségeket, 
melyeket a sztárok hoznak magukkal. Az operatőr és a műszakiak 
is játszhatnak szerepet a folyamatban, a technikai szerepen túl. 
Ha maga a forgatás készen van, a vágó ismét a saját képmása 
szerint fogja az anyagot összeállítani. Az előzetes vetítések után, 
amikor a filmet kipróbálják olyan mintaközönségeken, akikről 
rituálisan feltételezik, hogy képviselnek minden jövendő 
közönséget, a filmet esetleg még újra átdolgozzák, hogy olyan 
közönség számára is vonzerőt adjanak neki, akiket az előzetes 
bemutató nem győzött meg. Még a film be sem fejeződött, amikor 
a reklámosztály már megkezdi a várakozások kiépítését ott, ahol a 
potenciális közönséget, illetve annak hangadóit feltételezi. 
Különböző hirdetéseiket úgy tervezik, hogy a specifikus közönség 
közül olyan sokat érjenek el, amennyit csak lehet. Ez a folyamat 
folytatódhat a film kibocsátása után is, hiszen ha egy film 
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gyengének bizonyul a pénztáraknál, a stúdió hirtelen újraíratja 
hirdetésit abban a reményben, hogy találhat más közönségeket, 
akik hasznot hajtóvá tehetik a filmet. 
A Vörös Vitézségi Érem című filmnek három fő alkotója volt: John 
Huston, író-rendező, Gottfried Reinhardt a producer és Dore 
Schary a stúdió produkciós vezetője. 
John Huston sikeres és sokoldalú rendező. Ebben a filmjében 
megpróbált egy híres regényt és a regényíró koncepcióját oly 
módon filmre vinni, hogy maximálisan hűséges maradjon mindkét 
közeghez. Céljai alapján az látható, hogy a filmet elsődlegesen 
kollégáinak, a kritikusoknak és önmagának készítette - és egy 
igényes közönség-képmással. Azonban mialatt ezen a filmen 
dolgozott, már tervezte a következőt, az Afrika királynőjét egy 
lényegesen nagyobb közönség számára. 
Schary a stúdió vezetője ,egy csodálatos filmet és egy üzleti sikert" 
kívánt, és közönség-képmása valamivel nagyobb volt, mint Huston-
é és inkább átlagos. Abban az időben Schary harcban állott a stúdió 
termelésének ellenőrzéséért Louise B. Meyer-rel. Meyer keserűen 
ellenezte a Vörös Vitézségi Érem elkészítését, hogy nincs benne 
elég cselekmény és románc, és ezért nem lesz kasszasiker, 
legalább is nem abban az értelemben, ahogyan ő a kasszasikert 
elképzelte saját filmjeiben. Sok évtizeden át ő a musicalekkel és az 
érzelmes családi kommerszfilmekkel, mint például az Andy Hardy 
sorozat, azonosult. 
Reinhardt, a producer, az ismert német színházi családból jött. Ő 
középen volt Huston igényes közönség-képmása között, és Schary 
követelése között, aki elég nagy közönséget akart, hogy a film 
hasznothajtóbb legyen. 
Huston a filmet meglehetősen úgy forgatta, ahogy neki tetszett. 
Azonban az első változatból hiányzott az a fajta történet és az a 
fajta meglepetés, melyet szükségesnek érzett az ő közönség-
képmásához, és még az első próbavetítés előtt rábeszélte Hustont, 
hogy, végezze el a szükséges változtatásokat. 
Mindennek ellenére a próbavetítés és egy következő is 
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bebizonyították, hogy, ez a két filmkészítő nem tudott 
kommunikációt létrehozni az előzetes bemutatón képviselt 
közönségrészek jelentős hányadával. Ekkor kezdődött a film 
átalakítása. Schary azt akarta, hogy inkább csata-film legyen 
belőle, tekintettel azokra a közönség-rétegekre, akik szeretik a 
háborús történeteket. Reinhardt, aki megpróbált kitartani Huston és 
a saját közönség-képmása mellett, rábeszélte őt, hogy ne 
nyúljanak magához a filmhez. Ehelyett hozzátett egy 
bemondószöveget, amely arra szólította fel a közönséget, hogy 
élvezzék a filmet, mely egy irodalmi klasszikuson alapul. Ez a 
hivatkozás a kulturális kötelezettségekre feltehetően egy olyan 
közönségnek volt szánva, melyet átlagos fölöttinek nevezhetünk. 
Azonban a harmadik előzetes vetítés azt mutatta, hogy az ottlévő 
közönség nem hagyta magát rábeszélni. Huston közben már 
elutazott Afrikába, és ekkor Schary vette át a produkciót. Elkezdte 
egyszerűsíteni a filmet, kivágta Huston néhány kedvenc jelenetét, 
amelyekben a rendező megpróbálta bemutatnia regényíró 
véleményét az emberek érzelmeiről a háborúban. Felcserélte az 
események sorrendjét is, hogy a cselekmény közvetlenebbül 
haladhasson, az egyetlen végső kifejlet felé.  
Reinhardt a következőképpen írta le a folyamatot Hustonhoz 
intézett levelében: "Dore-nak titokban nagyobb reményei voltak a 
film kasszasikerét illetően, mint nekem... le szerette volna győzni a 
közönség ellenállását, melyet ő különösen, de mi ketten is 
éreztünk... Én komolyan kétségbevontam képességünket arra, 
hogy megnyerjük azok szívét, akik alapjában ellenezték a filmet, 
azokét, akik gyűlölték. Másfelől pedig, miközben megpróbáljuk 
megnyerni őket, könnyen elveszthetjük azokat, akik már a 
barátaink, akik éppen azokat a dolgokat szerették, amiket mások 
utáltak." 
Reinhardt leírta a film új változatát is: "A film elvesztette néhány 
összetettebb vonását és színét. Most már egy egyszerűbb, 
közvetlenebb film lett. A vélemény az volt, hogy most már 
követhető, most már megérthető... Valószínűleg nagyon jó film. 
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Mindenki azt mondja nekem, hogy az. De hazudnék, ha azt 
mondanám: ez az a film, amit reméltem..."     
Miután ezek a változtatások megtörténtek, egy negyedik előzetes 
vetítést tartottak és ez alaklommal a jelenlévők 70 százaléka kész 
volt a filmet barátainak ajánlani. Végül bemutatták, de a 
kasszasiker kiábrándító volt. 
Később Nicholas Schenck, a stúdió elnöke megmagyarázta, hogy 
ő kétségbevonta a film üzleti lehetőségeit már kezdettől fogva, 
azonban jóvá hagyta a filmet azért, hogy támogassa Schary-t 
Meyer-rel folytatott küzdelmében. Schary-t feltehetően olyan fiatal, 
sokat ígérő igazgatónak tartotta, akinek közönség-képmásai a 
jövőben valószínűleg hasznot hoznak majd a stúdiónak. Másrészt 
Meyer, úgy látszik olyan igénytelen közönségrétegeket képviselt, 
akik vagy fogyó számúak voltak, vagy a televízióban találták meg a 
nekik való szórakozást. 
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Kérdések: 
 
 
 
Hogyan érvényesült a marketing koncepció a fenti példában? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mennyire függött a marketing koncepció érvényesülése a személytől és 
a státusztól? 
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 Ötödik szakasz: a társadalom-központú marketing 
 koncepció  
 
 Az 1970-es évek felé felmerült a kérdés, hogy azok a vállalkozások, 
amelyek kielégítik a fogyasztók igényeit hosszútávon valóban a fogyasztók 
érdekeit és a társadalom jólétét szolgálják-e. Az USA-ban megalakuló 
fogyasztói érdekvédelmi mozgalmak arra a problémára hívták fel a 
figyelmet, hogy már nem elegendő a profitszempontokhoz és az egyéni 
fogyasztói preferenciákhoz igazodni, a marketingnek az élet minőségéhez 
is hozzá kell járulnia. E követelményt szem előtt tartva született meg a 
társadalom-központú marketing koncepciója, amely szerint "a szervezetnek 
az a feladata, hogy vegye számba a célpiacok szükségleteit, igényeit és 
érdekeit, és a konkurenciánál hatékonyabban elégítse ki az igényeket, 
mégpedig oly módon, hogy bővüljön tovább a fogyasztók és a társadalom 
jóléte" (Kotler /1991/ 44. o.). A társadalom-központú marketing koncepció 
nem tekint el a nyereségtől, azonban arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy 
vegyék figyelembe a fogyasztók hosszú távú jólétét is. Ez összhangban van 
a profitabilitás hosszú távú fenntartásának céljával is. 
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Szemléletmód  Lényege Kiindulópont Vállalati cél 

Termelés 

orientáció 

 

 

A tömegtermelés 

kialakulása: a figyelem 

középpontjában a 

termelés bővítése áll 

Termék Profit elérése az 

"economies of 

scale" kihasználá- 

sával  

Termék 

orientáció 

 

 

 

A figyelem középpont- 

jában a termékfejlesz- 

tés, a terméktulajdon- 

ságok és a minőség  

javítása kerül 

Termék Profit elérése a minél  

korszerűbb 

termékek révén 

Értékesítési 

orientáció 

 

 

 

A hiánypiacok meg- 

szűnésének és az 

alapvető szükségletek 

telítődésének korszaka. 

A figyelem középpont- 

jába a piacbefolyásolás 

kerül 

Termék Profit elérése az  

értékesítés volu- 

menén keresztül 

Marketing 

orientáció 

 

 

 

A fogyasztók igényeinek 

meghatározása és ezek 

kielégítése a versenytár- 

saknál hatékonyabban 

 

Fogyasztói 

szükségletek 

Profit a fogyasztói 

szükségletek 

kielégítésén 

keresztül 

Társadalom 

központú 

marketing 

koncepció 

 

A marketing szemlélet 

érvényesítése oly 

módon, 

hogy a vállalati 

nyereség, a fogyasztói 

igények, érdekek és a 

társadalmi 

jólét között összhang  

alakuljon ki 

Fogyasztói 

szükségletek, 

fogyasztói 

érdekek, 

társadalmi 

jólét 

Profit a fogyasztói 

szükségletek 

kielégítésén 

keresztül és hozzá- 

járulás a társadalmi  

jóléthez   

 
(Forrás: Rekettye /1994/, Kotler /1991/ és Abratt-Sacks /1988/ 

felhasználásával)   
1. sz. táblázat 

A vállalatok működését meghatározó szemléletmódok összehasonlítása  
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3.4. A marketing információs rendszere 
 
 A marketing orientáció gyakorlati érvényesítése szükségessé teszi 
a fogyasztókról, a versenytársakról szóló információk összegyűjtését, 
rendszerezését és elemzését. A marketinginformáció-rendszer feladata, 
hogy a marketing döntésekhez szükséges piaci információkat megismerje, 
kezelje, értékelje és eljutassa a marketing döntéshozókhoz, akik ezeket a 
marketing tervezés, a végrehajtás és ellenőrzés folyamatában hasznosítják 
(Kotler /1991/). A marketinginformáció-rendszer a vállalkozás információs 
rendszerének egy sajátos területe, amely a piackutatásból fejlődött ki. A 
következőkben a piaci információk sajátosságait, a piackutatás lényegét, 
alapvető módszereit és a piackutatás folyamatát fogjuk elemezni. 
 
 A piaci információkkal szemben támasztott követelmények 
 
 A döntések megalapozáshoz szükséges információknak számos 
követelménynek kell megfelelniük, ahhoz, hogy a marketing döntéseket 
megalapozottabbá tegyék. Ezek a relevancia, a teljesség, a 
megbízhatóság, az időszerűség és a mérhetőség (Bauer-Berács /1992/). A 
relevancia és teljesség követelménye azt jelenti, hogy az információk a 
vizsgált jelenséggel legyenek kapcsolatosak és azt a lehető legteljesebben 
írják le. A megbízhatóság az információk torzításmentességére vonatkozik. 
Mivel az információk a döntések megalapozását segítik fontos, hogy 
megbízható forrásból származzanak. Az időszerűség követelménye arra 
utal, hogy az információ az adott eseményeket tükrözze. A mérhetőség az 
információk kvantifikálása kapcsán merül fel. 
 A piaci információk számos sajátossággal rendelkeznek, eltérő 
megbízhatóságú forrásból származnak, előfordulhat véletlen vagy 
szándékos torzítása, szórvány jellegűek, nem teljes körűek, amelyeket az 
információ rendszer kialakításánál és döntések meghozatala során 
figyelembe kell vennünk (Bauer-Berács /1992/). 
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 A piackutatás módszerei 
 
 A piackutatás, mint a marketinginformáció-rendszer egyik 
alrendszere, a marketing döntések meghozatalához szükséges piaci 
információkat gyűjti össze, elemzi és bocsátja a döntéshozók 
rendelkezésére. A piackutatás két alapvető formája a primer és a szekunder 
piackutatás. Az első esetben a szükséges információkat a vállalkozásnak, 
vagy az ezzel a feladattal megbízott piackutató szervezetnek kell 
összegyűjtenie. Ebben az esetben még nem publikált, új adatokat kell a 
kutatás céljából megszerezni. A szekunder kutatáson már meglévő és 
publikált adatok megszerzését értjük. 
 

 
 2. sz. ábra 
 A piackutatási módszerek csoportosítása 
 A másodlagos adatok származhatnak belső és külső forrásokból. 

 

 

Kutatási módszerek 

 

Szekunder kutatás 
 

Primer kutatás 

Megkérdezés 

Megfigyelés 

Kisélet 
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A vállalkozás belső információs forrásai a mérlegbeszámolók, az 
eredménykimutatás, az üzleti jelentés, értékesítési-, számviteli- és pénzügyi 
adatok. A vállalkozások legjellemzőbb külső szekunder információ forrásai 
könyvek, folyóiratok, statisztikák, tanulmányok, jelentések és adatbázisok 
lehetnek. Először fel kell térképezni, hogy az adott probléma megoldásához 
milyen körű információkra van szükségünk, ezek milyen forrásokból 
szerezhető be, hozzáférhetőek-e és ez milyen költséggel jár. Általában a 
külső szervezetek által végzett piackutatás költségesebb, mint ha azt saját 
magunk végezzük el. 
 A primer piackutatás leggyakrabban alkalmazott módszerei a 
megkérdezés, a megfigyelés és a kísérlet. A megkérdezés a primer 
piackutatás legismertebb fajtája. Lényege, hogy szóbeli és/ vagy írásbeli 
megkérdezés alapján kerülnek összegyűjtésre azok az információk, 
például: vélemények, preferenciák, viselkedési szokások, stb., amelyek a 
marketing döntésekhez szükségesek. A megfigyelés során a piaci 
szereplők magatartására, viselkedésére vonatkozó szokásokat ismerjük 
meg, anélkül, hogy a megfigyelő feltárná kilétét. A kísérlet olyan módszer, 
amelynek alkalmazásával a fogyasztók viselkedését meghatározott módon 
befolyásoljuk és reagálásukat feljegyezzük. Ezzel az eljárással vizsgálják 
például a reklámfilmek hatékonyságát. 
  
A marketingkutatást az alábbi lépéseken keresztül hajthatjuk végre: 
 

 A probléma meghatározása. 

 A kutatás módszerének kiválasztása. 

 Információgyűjtés. 

 Elemzés. 

 Piackutatási tanulmány elkészítése. 

 A piackutatás folyamatának értékelése. 
 
 Először meg kell határozni, milyen célból kívánunk adatokat 
gyűjteni, vagyis az információk összegyűjtése milyen probléma 
megoldásához nyújt segítséget. Ezután a meg kell tervezni a kutatást, 
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milyen módszereket használunk, saját magunk, vagy más fogja végezni a 
kutatás, milyen költségigénye van az egyik, vagy másik módszernek. Ezek 
eldöntése után kezdődhet az adatok felvétele, összegyűjtése, majd 
elemzése. A piackutatás folyamatának utolsó előtti lépése egy összefoglaló 
tanulmány készítése, amely segíti a döntéshozók munkáját. Végül 
elengedhetetlen a kutatási folyamat eredményességének értékelése. 
Ennek során választ kell adnunk, hogy a piackutatás mennyiben és hogyan 
segítette a döntéshozók munkáját, mennyiben sikerült az adott 
költségvetési kereten belül maradni, jó volt-e a kiválasztott kutatási 
módszer. 
 A piackutatás lépéseinek végrehajtása során mindig 
visszatérhetünk az előző lépésekhez is. Az egyes szakaszok értékelése és 
a visszacsatolások révén még korán fény derülhet a kiinduló probléma 
megfogalmazásával, a kutatási módszer kiválasztásával és az információk 
összegyűjtésével kapcsolatos hiányosságokra. Ha ezeket idejében 
felismerjük, akkor jelentős költségeket is megtakaríthatunk. 
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 3. sz. ábra 
 A piackutatás folyamata 
 
 
 A marketinginformáció-rendszer a piackutatáson kívül magában 
foglalja a marketing-felderítést, a belső adatszolgáltatást és a marketing 
modellezést is (Bauer-Berács /1992/). A marketingfigyelés a különböző 
eltérő forrásokból származó szórványinformációk összegyűjtésével és 
összekapcsolásával foglalkozik. A belső adatszolgáltatás segítséget nyújt a 
marketing szakembereknek a marketing tervezési, végrehajtási és 
ellenőrzési szakaszában a megalapozott döntések meghozatalához. A 
modellezéssel lehetővé válik a piaci folyamatok és a piaci szereplők 

 
  
    A probléma meghatározása 

 
 
A kutatás módszerének meghatározása 

                
 
                Információgyűjtés 
 
 
            Információk elemzése 
 
   
  Piackutatási tanulmány elkészítése  
 
 
                       Értékelés 
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magatartásának előrejelzése, a problémák megfogalmazása, a marketing 
döntések megalapozása. 
 
3.5. A célpiaci marketing 
    
 A fogyasztó orientált szemlélet érvényesítéséhez szükséges, hogy 
a vállalkozás ismerje a fogyasztóknak azt a körét, akiknek igényeit ki akarja 
elégíteni. A marketing szempontjából a piac meghatározása a potenciális 
vevők körének feltérképezését jelenti. A piac lehetőségek jelentik a 
kiindulópontot a termék, vagy szolgáltatás kialakításához, az értékesítési 
lehetőségek kiválasztásához, az ár meghatározásához és a felhasználható 
kommunikációs csatornák kiválasztásához. Egy vállalkozás vevői 
számtalan módon különbözhetnek egymástól. Az üdítőitalokat vásárolják 
fiatalok, középkorúak, de idősek is. Életkorukon kívül eltérő jövedelemmel 
rendelkeznek, földrajzi szempontból az ország más és más részén 
lakhatnak. Különbözőek ízléseik, üdítőital fogyasztási szokásaik. A 
fogyasztók eltérő sajátosságait a marketingszakembereknek figyelembe 
kell venniük, mert ezáltal választhatók ki az igények kielégítését legjobban 
szolgáló marketing eszközök. A vevőkör azonos módon történő kezelése 
figyelmen kívül hagyja a fogyasztók egyéni jellemzőit. A megcélzott vásárlói 
kör minden tagja igényeinek kielégítése túl költséges és hiába való 
próbálkozás lenne. A megoldás valahol a két szélsőséges eset között 
található. 
 
Az igények kielégítését tekintve a vállalkozások négy lehetséges utat 
követhetnek (McCarthy - Perreault /1993/): 
 
Tömegmarketing. Ebben az esetben a vállalkozás minden vevőjének 
ugyanazt a terméket, szolgáltatást kínálja fel, figyelmen kívül hagyva a 
vevők egyes csoportjaira jellemző sajátosságokat. 
 
Megkülönböztető marketing. A piac lefedésére a vállalkozás számos eltérő 
ajánlattal rendelkezik lehetőséget kínálva az igényeknek leginkább 
megfelelő termék, szolgáltatás kiválasztására. 
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Célpiaci marketing. A vállalkozás ismeri terméke, szolgáltatása piacának 
eltérő jellemzőkkel, fogyasztói magatartással leírható csoportjait. Minden 
egyes csoport sajátos igényeinek leginkább megfelelő termék, szolgáltatás 
kerül előállításra. 
    
Piaci rések marketingje. Elsősorban korlátozott erőforrásokkal rendelkező 
vállalkozásokra jellemző, hogy a piacán csak egy, két kisméretű 
szegmentumra koncentrálja erőfeszítéseit, speciális igényeket kielégítve. 
 
 A vállalkozások köréből találhatunk példákat mind a négy esetre. 
Tömegmarketinget alkalmazott a MATÁV, amikor a lakosság és közületek 
telefon igényeit csak hagyományos (nem mobil) telefonnal elégítette ki. 
Amikor az általános iskolai oktatásban előtérbe került az alternatív oktatási 
módszer a hagyományos porosz utas forma mellett megkülönböztető 
marketingről beszélünk. Célpiaci marketinget alkalmaznak a kozmetikai 
cikkek gyártói, amikor eltérő korosztályoknak különböző termékeket 
ajánlanak. A hagyományos postaszolgálat mellett megjelenő gyorsposták 
egy szűk piaci vevőkör igényeit elégítik ki, akik az átlagosnál gyorsabban 
egy-két nap, esetleg órák alatt szeretnék leveleiket a címzetthez eljuttatni. 
A piaci igényeknek való megfelelés szempontjából a fejlődés iránya a 
célpiaci marketing felé, vagy a piaci rések marketingje felé történő 
elmozdulás. 
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Esetpélda: 
 
Változás a filmiparban 
 
A musicalek megjelenése 
 
A harmincas években megjelent a filmeknél is a hang, amelyet 
nemcsak azért fogadtak szívesen, mert így erőteljesebben 
tükrözhették a valóságot, hanem azért is, mert így ki lehetett térni a 
valóság ábrázolása elől. A húszas évek illuzionista filmjeiben még 
keveredik a realitás és a vágyálom, míg a harmincas években már 
álcázás nélkül uralkodik az illúzió. A zene, a tánc és az ének a filmet 
teljesen a képzelet zsonglőrjeinek szolgálatába állította. Nyomban 
azután, hogy a hangosfilm győzelmet aratott, egész sor sikeres 
Broadway-musicalt vittek filmre. A megfilmesítés eleinte teljesen 
mechanikusan ment végbe, ugyanakkor ezek a sorozatok a 
legismertebb koreográfusokat ismertették meg a film nyújtotta új 
technikai lehetőségekkel. Az elsők közé tartozott Busby Berkeley, 
aki a revüszámok rendezésénél a film sajátos lehetőségeit 
alkalmazta, megszabadította a kamerát a puszta felvevőgép 
szerepétől, sőt koreográfiai elemmé is tette. Berkeleu 
tevékenysége azonban csupán a balett-képsorokra szorítkozott, a 
cselekmények kidolgozását és megvalósítását átengedte a rutinos 
hollywoodi iparosoknak. Filmjeiben a "story" csupán ürügy, klisék 
gyűjteménye, az egyes táncszámokat csak utalásszerűen köti 
össze az újra és újra megismétlődő történet a sztár életéről. A 
díszlet - a márványlépcsők, csarnokok, csillogó fények, nagyvonalú 
kosztümök - megteremti a szexualitás légkörét és így az amerikai 
cenzúra kedvenc célpontjaivá váltak. A torzító lencsék, a 
tüköreffektusok megszűntetik a színpadi realitást és sajátos, önálló 
világot teremtenek.  
A táncos és a zenés játékfilm egy táncosnak köszönhetően 
egyesült, Fred Astaire megteremtette a film-musical műfaját. Az ő 
filmjeit már nem látványos tánckarszámok jellemzik, mindennapi 
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történetek, amelyek mindennapi környezetben játszódnak.  
 
A rajzfilm 
 
A valóság előli meneküléshez a legjobb lehetőséget a rajzfilm 
biztosította. Nem véletlen, hogy ez a műfaj éppen a harmincas évek 
közepén vált egyre népszerűbbé. A harmincas évek amerikai filmjét 
egyetlen más név sem fémjelzi annyira, mint Walt Disneyé. 
Egészen a háború végéig az ő neve meg a rajzfilm jóformán egyet 
jelentett. Csak a második világháborútól kezdve indult 
hanyatlásnak a Disney-birodalom, ugyanis ekkor vált szét a rajzfilm 
műfaja egy művészi avantgarde-mozgalomra és egy népszerű 
irányzatra, amely azután egészen a puszta 
gyermekszórakoztatásig süllyedt.  
Walt Disney, a Kansas City-beli reklámrajzoló 1922-24 között 
készítette el első rajzfilmsorozatát. Ez sikert aratott, így ezt 
követően átköltözött Hollywoodba és belekezdett az Alice-
sorozatba, melyet három év múlva újabb sorozat követett. Ennek 
befejezése után útjára indította harmadik nagy sorozatát, amelynek 
főhőse Mortimer, az egér volt, akit később "Mickey Mouse"-nak 
keresztelt át. Miután elkészült az első hangosfilmje is egyértelműen 
vezető szerepet töltött be a harmincas és negyvenes években. 
Közben újabb sztárjai lettek világhírűek, mint Pluto kutya, Donald 
Duck és Goofy.  
Disney korai alkotásai nemcsak korukat tükrözték, hanem kiutat is 
mutattak belőle. Mickey Mouse boxolt, rúgott és vidáman 
keresztülverekedte magát azon a rengeteg akadályon és 
ellenálláson, amely útjába tornyosult. Olyan kemény volt, 
amilyennek a nézőknek is lenniük kellett volna, ha meg akartak 
birkózni helyzetükkel. Olyan kemény, amilyen csak egy fantázia 
szülte figura lehetett. Ebben a figurában a képzelőerő 
győzedelmeskedett a megrendszabályozott és a mindennapi 
küzdelem által meghatározott lét sivár mechanizmusa fölött. 
Mickey Mouse diadalának valószínűtlenségét a forma irrealizmusa 
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szentesítette - a válság éveiben a rajzfilm volt az optimista 
filmalkotás egyetlen jogosult megjelenési formája. Optimizmusa 
nagyjából egybevágott Roosevelt kezdődő érájának hivatalos 
derűlátásával, nem véletlen, hogy a Three Little Pigs dala, a Nem 
félünk a farkastól csakhamar népszerű slágerré vált.  
Roosevelt első elnökségének optimizmusa csakhamar 
szertefoszlott, amelyet igen híven tükrözött a Donald kacsa sorozat 
is. Az elpusztíthatatlan Donald kacsa hamarosan árnyékba 
borította Mickey Mouse népszerűségét. Donald ereje nem 
leleményességében és harciasságában, hanem teherbíró 
képességében rejlett. Ezt tükrözi a filozófiája is: Nem az a legény, 
aki adja, hanem aki állja. A már tíz esztendeje szüntelenül a 
munkanélküliség jegyében élő nézőközönség nyilvánvalóan 
nagyrabecsülte ezt a képességet.  
A műfaj sikerében igen nagy szerepe volt a Disney által 
megvalósított formai forradalomnak. A rajzfilm a sután mozgó 
képeskönyv-illusztrációkból drámai műfajjá növekedett. Disney 
dinamikussá tette a rajzot, mert alakjait szerkezetek közé építette, 
amelyek ívekből álltak össze és lendületes mozgásra nyújtottak 
lehetőséget. A cselekvést mindenkor áttekinthető kétdimenziós 
folyamatokba foglalta. 
 

  U. Gregor, E. Patalas: A film világtörténete 
    Gondolat, Budapest, 1966. 
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Kérdések: 
 
 
 
 
Milyen okokra vezethető vissza a musical és a rajzfilm népszerűsége? 
 
 
 
 
 
Hogyan és miért változtak a Disney filmek főszereplői? 
 
 
 
 
Miért népszerűek még ma is ezek a filmek? 
 
 
 
 
 
 
Sorolja fel, hogy a marketing koncepció mely elemei fedezhetők fel a két 
műfajnál, és melyek hiányoznak? 
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 A következőkben a célpiaci marketing legfontosabb 
tevékenységeivel a piacszegmentációval, a célpiac meghatározásával és a 
pozícionálással foglalkozunk részletesebben. 
 
 Piacszegmentáció  
 
 A piacszegmentáció során a piac különböző vevőcsoportokra 
történő bontása valósul meg. A kereslet és a fogyasztói magatartás 
szempontjából eltérő sajátosságokkal leírható csoportokat 
szegmentumoknak nevezzük. A szegmentumokon belül a fogyasztók a 
legkisebb eltéréseket mutatják a kívánt termék, szolgáltatás és az 
alkalmazható marketing eszközök tekintetében. A szegmentumok között az 
eltérések lényegesen nagyobbak. 
 
A piac szegmentálását az alábbi lépéseken keresztül hajthatjuk végre 
(Bauer-Berács /1992/) : 
A vizsgálandó piac meghatározása. 
 
A szegmentumok elhatárolását szolgáló ismérvek kiválasztása és a 
szegmentumok kialakítása. 
 
A szegmentumok profiljának kialakítása. 
   
 A vizsgálandó piac meghatározása a vállalkozás meglévő és 
jövőbeli termékei vásárlóinak körvonalazását jelenti. A piac határainak 
meghúzásával egyben kijelöljük azt is, hogy kik lesznek a versenytársaink, 
milyen szintű versennyel kell szembe néznünk. A heterogén piac homogén 
szegmentumainak elhatárolását számos változó alapján elvégezhetjük. A 
jellemzők kiválasztása alapvetően attól függ, hogy a termék, vagy 
szolgáltatás vásárlói egyének, vagy szervezetek. 
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A fogyasztói piac szegmentációjának változói lehetnek a következők: 
a fogyasztók jellemzői alapján 
 

 földrajzi tényezők: régiók, megyék, város, 
településméret, népsűrűség, éghajlat 

 demográfiai tényezők: kor, nem, családnagyság, 
képzettség, vallás, nemzetiség 

 társadalmi-gazdasági tényezők: foglalkozás, 
társadalmi osztályba való tartozás, életmód, 
jövedelem  

 
a fogyasztók magatartása alapján  

 személyiségjellemzők,  

 vásárlási indítékok,  

 vásárlás gyakorisága,  

 márkahűség,  

 attitűd 
 

 
 A vizsgált piac szegmentálását elvégezhetjük egy, néhány vagy 
több szempont szerint.  Minél több jellemzőt használunk, annál inkább 
lesznek azonos jellemzőkkel és vásárlási magatartással leírhatók a 
szegmentumok. A szempontok számának növelésével azonban olyannyira 
is lecsökkenhet a szegmentumok nagysága, amely a vállalat szempontjából 
- a magas gyártási költségek és ezek kockázatos megtérülése miatt - 
gazdaságtalanná is teheti a termék előállítását.  A célszerű szegmentum 
nagyság megállapítását ezért gazdaságossági szempontok is 
befolyásolják. 
 A szegmentálást eltérő szempontok befolyásolják,  amikor a 
vásárló valamely vállalkozás, intézmény.  
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A szervezeti piac szegmentációs szempontjai a következők lehetnek: 
 

 iparági elhatárolás   

 szervezeti méret  

 földrajzi elhelyezkedés  

 technológiai követelmények 

 rendelésnagyság (nagybani vásárlók vagy kis tételben vásárlók), stb. 
 

A szempontok meghatározása után ki kell alakítani szegmentumok profilját, 
amely tartalmazza az egyes csoportok jellemzőinek, magatartásának 
részletes leírását. Az értékelési folyamat a felhasznált jellemzők alapján 
kiterjed az egyes szegmentumok nagyságára (vevők tényleges és 
potenciális száma), a termékkel szemben támasztott igények 
összegzésére, kereslet nagyságára és változására, a vásárlási szokásokra, 
stb. 
 
 
 A célpiac kiválasztása 
 
 A célpiac kiválasztása annak a csoportnak a meghatározása, 
amelyre a vállalkozás erőfeszítéseit összpontosítani kívánja. A tevékenység 
középpontjába kerülő célpiac(ok) kiválasztását értékelés előzni meg, amely 
kitér a szegmentumok méretére és növekedésére, a versenyhelyzetre, a 
jövedelmezőség vizsgálatára, a piaci lehetőség és a vállalati célok, valamint 
erőforrások összhangjára. A szegmentumok értékelésénél a piaci 
lehetőségeket és a vállalati adottságokat mérlegeljük. Ennek alapján a 
vállalkozásnak ki kell választania, hogy a piac egészét (az összes 
szegmentumot) vagy a piac egy részét kívánja-e lefedni és 
szegmentumonként milyen marketing-mix-et kíván felhasználni. Ennek 
alapján a vállalkozás a következő lehetőségek közül választhat (McCarthy 
- Perreault /1993/)   
 

 Egyszegmentumú megközelítés.    
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 Többszegmentumú megközelítés. 

 Szegmentumok kombinálása. 
 
 Az első esetben a vállalkozás egyetlen szegmensre koncentrál és 
a marketing eszköztárat ennek megfelelően alakítja ki. A többszegmentumú 
megközelítésnél a vállalat kettő vagy több csoportok céloz meg, a 
csoportokhoz leginkább igazodó marketing-mix kialakításával. A 
szegmentumok kombinálásakor a megcélzott vevőcsoportok különböznek, 
de azonos marketing eszközöket alkalmazunk igényeik kielégítésére.  
 
 

Hiba! A könyvjelző 
nem létezik.
 Piac lefedésének 
lehetőségei 

 Piacszegmentum 
kiválasztása 

 Marketing-mix 
alkalmazása 

Egyszegmentumú 
megközelítés 

Egyetlen 
szegmentum 

Egyfajta marketing-mix 

Többszegmentumú 
megközelítés 

Kettő vagy több 
szegmentum 

Szegmentumonként 
különböző marketing-
mix 

Szegmentumok 
kombinálása 

Kettő vagy több 
szegmentum 

Egyfajta marketing-mix 

 
 4. sz. ábra 
 A piac lefedésének lehetőségei 
 
 
 Pozícionálás 
 
 A vállalkozásnak minden kiválasztott célpiac esetében 
pozícionálnia kell az igények kielégítését szolgáló terméket, szolgáltatást.  
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A pozícionálás a termék, szolgáltatás versenyelőnyeinek - megkülönböztető 
jegyeinek - meghatározását jelenti a versenytársakhoz képest és ennek 
kommunikációs eszközökkel való tudatosítását a fogyasztókban. 
Végrehajtásának lépéseit az alábbiakban foglalhatjuk össze (Kotler /1991/): 
 

 A potenciális versenyelőnyök meghatározása. 

 A legjobb versenyelőny kiválasztása. 

 A pozícionálás tudatosítása. 
 
 A versenyelőnyök a termék azon pozitívumai, amelyek 
megkülönböztetik más termékektől. Végső soron a hasznossággal, a 
termék igénykielégítő képességével, valamint az alkalmazott marketing-mix 
eszközökkel kapcsolatos tényezőket (minőség, ár, értékesítés, szerviz, stb.) 
jelenti.  A legjobb versenyelőny kiválasztásához értékelni kell a konkurencia 
helyzetét is. A vállalkozásnak arra az előnyre érdemes erőfeszítéseit 
összpontosítania, amely tekintetében jobb kilátásai vannak a 
versenytársakhoz képest, amely tekintetében kevésbé sebezhető. A 
termék, szolgáltatás megkülönböztető jegyeiről a fogyasztókat informálni 
kell a marketing kommunikáció különböző eszközeivel. Információk közlése 
mellett a vevőkben tudatosítani is kell a versenyelőnyt és ennek 
érvényesítése érdekében kell cselekedeteit megszervezni. A hibás 
kommunikáció a termék eltérő pozícionálását okozhatja a fogyasztóban, a 
versenyelőny megítélése alulértékelést, de túlzott elvárásokat is előidézhet. 
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Esetpélda:  
Európa küzd 
 

Milánóban november elején immár 62. alkalommal megrendezett film- és 
videovásárt most is elárasztották az amerikai produkciók. A háromszáz 
kiállító közel fele az Egyesült Államokból érkezett és a huszonhét 
vetítőteremben zajló négyszáz filmpremier több mint egyharmada is 
amerikai forgalmazók nevéhez fűződött. A seregszemlén összesen 69 
ország kínálta filmtermését. 
Két évvel ezelőtt Franciaország még a legmagasabb fórumokon 
lobbyzott, hogy visszaszorítsa az amerikai filmek európai dömpingjét, 
mivel azok aránya a vén kontinens filmszínházaiban, videotékáiban - 
nyugaton és keleten egyaránt - meghaladja a nyolcvan százalékot. Bár a 
milánói standok egy kaptafára készült amerikai akciófilmjeinek 
választékából ítélve úgy tűnhetett, hogy a nyomasztó hollywoodi piaci 
fölény mindennél erősebb, már érzékelhető némi változás. A franciák 
például szemmel láthatóan taktikát változtattak: mind több amerikai 
produkcióban van jelen gall tőke. Egy média- és textiliparban érdekelt 
francia nagyvállalkozás, a Chargeurs például 40-40 millió dollárral szállt 
be a Showgirls és a Lolita című filmek elkészítésébe, Martin Scorsese 
Kaszinó című produkciója költségeinek a felét a TF1 tv-csatorna állja, s a 
Canal Plus sem adta fel, pedig nemrégiben több tízmillió dollárt bukott, 
miután beruházott a később válságba jutott Carolco hollywoodi stúdióba. 
Más utat választott a világ egyik vezető lemezkiadója, a PolyGram, amely 
csak az utóbbi években kapcsolódott be a filmbiznisz vérkeringésébe. Kis 
filmes cégét, a Manifestót 1989-ben alapította, majd az elmúlt években 
felvásárolta az Ireland Picturest és az amerikai filmforgalmazó ITC-t. A 
viszonylag új vállalkozás célja, hogy évente 10-15 filmmel, az adott 
igényekhez igazodva az amerikai és az európai piacon egyaránt jelen 
legyen. Első nagy sikerüket már learatták tavaly a Négy esküvő és egy 
temetés című brit gyártású filmmel, amelyet 5 millió dollárból forgattak, s 
eddig világszerte 280 millió dollárt hozott a konyhára. 
De nemcsak az európaiak, a kanadaiak is szeretnének megélni a 
filmpiacon. Az ötéves múltra visszatekintő volt brit, most kanadai 
tulajdonban lévő Mayfair Entertainment képviselője, Daniel Weinzweig is 
úgy látja, mint európai társai: nemzetközi összefogással igenis fel lehet 
venni a versenyt az amerikai cápával, sőt arra is van esély, hogy az USA 
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piacán is kihasítsanak maguknak egy szeletet. A Fiesta című legújabb 
filmjük például francia producerekkel készült. 
A milánói filmszemlén egyébként külön sajtókonferenciát tartottak az 
európai film védelmében. Itt büszkén jelentették be, hogy az Európai Unió 
médiaprogramjának keretében november közepén rendezik meg az 
Európa találkozik a moziban című centenáriumi rendezvénysorozatot. 
Mindeközben persze rendületlenül folytatják offenzívájukat az óceán 
túlpartjáról érkezettek. A gomba mód szaporodó kis amerikai cégek 
másfél-hárommillió dollárból készítik látványos, jó technikai minőségű 
tucatfilmjeiket, amelyeket többnyire egyetlen olyan, fél-egymillió dollárért 
szerződtetett nagyobb sztárral forgatnak, akivel azután el lehet adni a 
produkciót. Ezek az alkotások általában el sem jutnak a filmszínházakba, 
eleve videoforgalmazásra vagy televíziós vetítésre szánják őket. Annál is 
inkább, mivel az elmúlt egy-két évben megfordult az arány: a játékfilmek 
bevételének már nagyobbik része a videoforgalmazásból és a videojogok 
értékesítéséből származik. Most már az a piac lett a meghatározó, hiszen 
az Egyesült Államokban a háztartások négyötödében, 78 millió otthonban 
van képmagnó, míg Nyugat-Európában ez az arány több mint 60 
százalék, ami 90 millió háztartást jelent. Ha ehhez hozzávesszük a Kelet-
Európában üzemelő 26 millió készüléket, egyértelművé válik, hogy az 
európai videopiac is hatalmas falat. 
 

    HVG 1995. november 25. 
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Kérdések: 
 
 
 
 
Milyen módszerekkel marad felszínen az európai filmipar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogyan képesek megélni a kis amerikai filmgyárak a nagyok árnyékában? 
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3.6. Fogyasztói magatartás 
 
 A marketing koncepció fontos része a célpiac vásárlói 
magatartásának megértése: milyen tényezők befolyásolják döntéseiket, 
hogyan születnek választásaik és ezek a marketing eszközeivel hogyan 
befolyásolhatók. A fogyasztói magatartás elmélete átfogóan elemzi a 
fogyasztók vásárlással kapcsolatok megnyilvánulásait, viselkedését. A 
vásárlói magatartás megismeréséhez többféle tudományág nyújt 
segítséget. A közgazdaságtan, a szociológia és a pszichológia eredményei 
jelentősen hozzájárultak, hogy a fogyasztók viselkedését jobban 
megértésük, választ kapjunk döntéseik okaira. Ebben a fejezetben a 
fogyasztói magatartást leíró modellel, a vásárlók viselkedését befolyásoló 
tényezőkkel és a vásárlási folyamattal, mint döntéssel fogunk 
megismerkedni. 
   
 A fogyasztói magatartás modellje 
 
 A fogyasztói magatartás modellje a fogyasztói döntéseket 
befolyásoló külső és belső tényezőket, a vásárlási döntések folyamatát és 
eredményeit rendszerezi. 
Az inger-válasz modell leírja, hogy milyen külső tényezők lépnek a vevő 
fekete dobozába és milyen reakciókat váltanak ki. A külső ingerek makro 
környezeti és marketing tényezők hatásaiból állnak. Ezek a befolyásoló 
tényezők hatással vannak a fogyasztó fekete dobozára é és a feltüntetett 
vásárlási döntéseket eredményezik. Marketing szempontból fontos annak 
megismerése, hogy mi zajlik le a fogyasztóban a vásárlási döntés 
meghozatala előtt. A vevők jellemzői és a vásárlási döntés folyamata 
hogyan alakítja a termék- és márka kiválasztását, a vásárlás helyének 
kijelölését, a vásárlás időzítését és a vásárlásra fordított pénz összegének 
meghatározását. 
 
A fogyasztói magatartást befolyásoló főbb tényezők lehetnek  
(Kotler /1991/):  
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 kulturális jellemzők 

 társadalmi jellemzők 

 személyes jellemzők 

 pszichológiai jellemzők (motíváció, észlelés, tanulás, gondolkodásmód, 
attitűdök) 

 
 Legerősebben a kulturális tényezők befolyásolják a fogyasztói 
viselkedést. Egy adott társadalom kulturális szintje meghatározza azokat az 
értékeket, szokásokat, viselkedési formákat, amelyek hatással lehetnek a 
fogyasztói döntések meghozatalára. A vevői különböző terméke, 
szolgáltatások iránti érdeklődést befolyásolhatja nemzetisége, vallási 
hovatartozása, bőrszíne és lakhelyének földrajzi elhelyezkedése.  A 
társadalmi hovatartozás különböző értékek, érdekek és viselkedési formák 
követésében mutatkozik meg. A társadalmi jellemzők (referenciacsoportok, 
család, társadalmi szerepek és státusok) szintén alakíthatják, módosíthatják 
a vásárlási magatartást. A személyes tényezők fogyasztók életkora, a 
családi életciklusban elfoglalt helye, foglalkozása, gazdasági körülményei 
nagymértékben meghatározzák a termékek, szolgáltatások között 
választás. Az életmód körülhatárolja az egyén érdeklődési körét, 
tevékenységeit és nézeteit. Személyisége és énképe meghatározza a 
környezeti ingerekre adott válaszait. Az egyéni vásárlási folyamatban fontos 
szerepet töltenek be pszichológiai tényezők is. A termék megszerzésére 
irányuló késztetés, motiváció erőssége befolyásolja a fogyasztót 
választásai. Az észlelés a látás, a hallás, a szaglás, a tapintás, az ízlelés 
által a fogyasztó összegyűjti és értékeli a környezetéből származó 
információk. A tanulás során szerzett tapasztalatok módosíthatják az egyéni 
viselkedést. A fogyasztói gondolkodásmódja és a dolgokhoz való 
viszonyulása szintén meghatározzák vásárlási döntéseinek kimenetelét. 
 
 A vásárlás, mint döntési folyamat  
 
 A vásárlás probléma-megoldási folyamat, amelyben a fogyasztói 
hiányérzetként jelentkező szükségletei kielégítésére alkalmas termék 



203 

 

megvásárlásáról, szolgáltatás igénybevételéről dönt. A vásárlási döntések 
meghozatal előtt a fogyasztó a következő folyamatot követi: 
 

 probléma felismerés 

 információgyűjtés és a megoldási lehetőségek feltárása 

 értékelés 

 vásárlási döntés 

 vásárlás utáni magatartás  
 
 A vásárlással kapcsolatos probléma a szükségletekhez vezethető 
vissza. A fogyasztó hiányérzetként jelentkező szükségleteit ki akarja 
elégíteni, illetve csillapítani akarja. Első lépésként meg kell határoznia, hogy 
milyen kielégítetlen szükségletei vannak és ezek milyen igényként 
fogalmazhatók meg. Igény nemcsak kielégítetlen szükséglet esetén 
fogalmazódhat meg, hanem külső ingerek, körülmények hatására is 
kialakulhat. 
 Az igények kielégítése a legkülönfélébb módon, számos termék 
megvásárlásával és elfogyasztásával, használatával, valamint szolgáltatás 
igénybevételével megtörténhet. A legalkalmasabb termékről, szolgáltatásról 
előbb azonban információkat kell gyűjteni. A döntéshez szükséges 
információk megszerzése számos forrásból szerezhető be: ismerősöktől, 
családtagoktól, médiumokon (rádió, televízió, sajtó, stb.) és kereskedőkön, 
termelőkön keresztül, saját tapasztalat által. Az információk arra szolgálnak, 
hogy a vevő tájékozódjon a termékek, szolgáltatások jellemzőiről, 
minőségéről, áráról, hozzáférhetőségéről, ezek előnyeiről és hátrányairól. 
Az összegyűjtött információk köre és döntésre gyakorolt hatása több 
tényezőtől függ, a vevő személyes jellemzőitől, az új ismeretek 
megszerzésének költségeitől és a megszerzésükre szánt időtől, a vásárlási 
szituációtól. 
 Az adott igény kielégítésére alkalmas termékek és szolgáltatások 
közötti választást számos tényező meghatározza. A fogyasztó számba 
veszi a terméktulajdonságokat, ezek fontosságát, a termék hasznosságát, 
véleményt alkot a márkákról. Az értékelés általában több szempont és ezek 
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eltérő rangsorolása alapján történik, amelynek eredményeként 
megfogalmazódik a fogyasztó vásárlási szándéka.    A megfogalmazódott 
vásárlási szándék döntések meghozatalát jelenti a termékre, a márkára, a 
kereskedőre, a mennyiségre, a vásárlás időzítésére és a fizetés módjára. 
Vásárlási szándékától a fogyasztót eltéríthetik mások véleményei és 
véletlen események is, így a tényleges vásárlás időzítése jelentősen el is 
térhet a tervezettől. 
 A vásárlás után derül ki, hogy a vevő elégedett-e a termékek vagy 
sem. A marketing orientált szervezetek arra törekszenek, hogy biztosítsák 
vevőik elégedettségét, ezért a fogyasztók vásárlás utáni magatartásának 
vizsgálata érdeklődésük középpontjában áll. A vásárló akkor érzi 
elégedettnek magát, ha a termékkel szembeni elvárásai megfelelnek a 
termék által nyújtott észlelt tulajdonságokkal. A vállalkozások számára ezért 
fontos, hogy termékeiben a vevők ne csalódjanak, mert elégedettségük 
mértéke befolyásolja tovább vásárlói magatartásukat. 
 A fogyasztó nem minden esetben követi fenti lépések mindegyikét. 
Új termék vásárlásánál jellemző, hogy a vásárlási döntés meghozatalát 
széleskörű információ gyűjtés előzi meg, mérlegelve az egyes választási 
lehetőségekkel járó előnyöket és hátrányokat. Rutinszerű vásárlásnál az 
információgyűjtés és az értékelés szakasza kimarad, csupán az igénye 
felmerülése és a vétel történik meg. 
Szervezetek vásárlói magatartásának elemzésekor figyelembe kell 
vennünk néhány sajátos tényezőt. A szervezeti vásárlók (vállalkozások, 
költségvetési szervezetek, non-profitszervezetek) olyan piaci szereplők, 
amelyek egy formális szervezet részére végeznek beszerzési 
tevékenységet.  A beszerzési döntések egy sokszereplős választási 
folyamat - csoportos döntés - eredményeként születnek. A szervezetek 
magatartását környezeti, szervezeti és egyéni tényezők határozzák meg. A 
döntés meghozatalakor inkább racionális, mintsem érzelmi szempontok 
kerülnek előtérbe. A termékre, az árra, az időzítésre, a szállítóra vonatkozó 
döntések meghozatala az alábbi lépéseket keresztül történik (Kotler /1991/): 
 

 a probléma felismerése 

 az igény általános leírása 
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 termékjellemzők meghatározása 

 szállítók keresése 

 ajánlatkérés 

 a szállító kiválasztása 

 megrendelés 

 értékelés. 
 
 A beszerzési szituációk különböznek a megoldandó problémától, a 
megoldásukhoz szükséges információk mennyiségétől és a megoldás 
bonyolultságától (Robinson-Faris-Wind /1967/). Új vásárlás esetén, amikor 
a vevő teljesen ismeretlen helyzettel találja magát szemben, végigjárja a 
fenti lépések mindegyikét. Módosított újravásárlás során van tapasztalata a 
szervezetnek, de bizonyos feltételek megváltozása (termékjellemzők, 
minőség, szállítási feltételek) újabb információk megszerzésére, új szállítók 
keresésére, a megrendelések módosítására lehet szüksége. Rutinvásárlás 
esetén rendszeresen, ugyanattól a partnertől történik a termék beszerzése. 
 A marketing tevékenységek végrehajtása előtt a vállalkozásnak 
meg kell határozna célpiacát, és elemezni kell a vevők fogyasztói 
magatartását, mert majd ezek az ismeretek nyújtanak a továbbiakban 
segítséget a marketing-mix elemeinek megtervezéséhez és hatékony 
alkalmazásához. 
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3.7. A marketing-mix 
 
 A célpiac igényeinek kielégítésére számos lehetséges mód van. A 
terméknek vannak fizikai és esztétikai jellemzői, minőségi paraméterei. A 
szolgáltatások különböző színvonalúak lehetnek. A termék csomagolása 
eltérő formájú, színű és feliratozású. A termék létezéséről az információk 
eljuttathatók a fogyasztóhoz a rádión, a televízión, a sajtón és plakátokon 
keresztül. A vállalkozásnak lehet saját üzlethálózata, de közvetítőket 
(kereskedőket) is megbízat termékei értékesítésével. Mindezeket az 
eszközöket, amelyek segítik a célpiac igényeinek kielégítését marketing-
mixnek nevezzük. A marketing-mix rendszerezi a marketing döntéseket és 
segíti a célpiacnak legmegfelelőbb marketing eszközök kiválasztását. 
 A marketing-mix elemei McCarthy meghatározása szerint a termék, 
az ár, az értékesítési csatorna és a marketing kommunikáció. Ezek olyan 
ellenőrizhető tényezők, amelyeket a vállalkozás alakítani, befolyásolni tud a 
célpiac igényeinek minél hatékonyabb kielégítése érdekében.1 
  
 Az ábrából látható, hogy a termék, az értékesítési csatorna, az ár 
és a promóció megtervezéséhez az első lépést a vállalkozás célpiacának 
megismerése jelenti. A célpiac nem része a marketing- mix-nek, hanem a 
marketing erőfeszítések kiindulópontja. A marketing eszközök közül kiemelt 
szerepe van a terméknek, szolgáltatásnak, hiszen ezek fogyasztásával, 
használatával és igénybevételével valósul meg az igénykielégítés 
folyamata. A marketing döntések megtervezéséhez a kiindulópontot tehát a 
termék, szolgáltatás jelenti. Az árak megtervezése ráépül a termékpolitikai 
és az értékesítési csatorna kiválasztásával kapcsolatos döntésekre. A 
marketingkommunikáció eszközeinek meghatározására pedig csak az 

                     
    

A marketing-mixet 4P-nek is szokás nevezni a mix elemek angol elnevezéseinek 
kezdôbetűibôl adódóan. (Product=termék, Price=ár, Place=értékesítési csatorna, 
Promotion=marketing kommunikáció) 
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előző három marketing-mix elem ismerete után kerülhet sor. Látható tehát, 
hogy a marketing-mix elemei egymástól nem elszigeteltek, egymásra hatást 
gyakorolva szolgálják a vevői igények sikeres kielégítését, ezért a döntések 
meghozatalakor is együtt kell a 4P eszközeit kezelni. A továbbiakban a 
marketing-mix elemekkel kapcsolatos legfontosabb döntésekkel fogunk 
megismerkedni. 
 
 Termékek, szolgáltatások és jellemzőik  
 
 A marketing-mix elemek közül elsőként a termékkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket fogjuk tárgyalni. 
Először értelmezzük a termék lényegét, a termékkategóriákat, 
megvizsgáljuk a szolgáltatások sajátosságait, csoportjait majd a különböző 
a termékekkel kapcsolatos marketing döntéseket vizsgáljuk. 
 
 A termék és a minőség lényege  
 
 A termék olyan dolog, amely a fogyasztó igényeit hivatott 
kielégíteni. A termék fizikai tulajdonságai (kézzelfoghatóság, méret, 
használhatóság, műszaki paraméterek.) mellett esztétikai (szín, forma, 
csomagolás, feliratozás) jellemzőkkel rendelkezik. Mindezek mellett 
szimbolikus értékkel is bír. A karikagyűrű jelzi, hogy valakihez tartozunk, a 
kozmetikumok reményt adnak a megszépülésre. A fogyasztó a termékek 
azért vásárolja meg, mert az olyan lehetséges felhasználási előnyöket 
(hasznosságot) hordoz, amely igényeik kielégítésére alkalmas. A vásárló 
dönti el, hogy számára az adott termék alkalmas-e igényei kielégítésére 
vagy sem. Egy termék igénykielégítő képessége jelenti a fogyasztó 
számára a minőséget. A minőség fogalmát tehát a fogyasztó határozza 
meg. A termelőnek a célpiac igényeit figyelembe véve kell megterveznie 
termékei minőségét. A minőség és a vásárló megelégedettsége szoros 
kapcsolatban egymással. A minőség (igénykielégítő képesség) alacsony 
szintje a fogyasztó elégedetlenségéhez vezethet. 
 Egy termék által nyújtott hasznosságnak különböző szintjei 
lehetnek (Kotler /1191/). Kotler a termékhasznossági szintek esetén 
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szétválasztja az absztrakt termék, a tárgyiasult termék és a kiegészült 
termék fogalmát. 
  
 Az absztrakt termék jelenti azokat az előnyöket (hasznosságot), 
amely által a termék az adott igény kielégítésére alkalmas. A ruházat 
melegen tartja a testet és esztétikai élményt nyújt, az élelem enyhíti 
éhségérzetünket, a bankkártyával készpénz nélkül is tudunk vásárolni. A 
tárgyiasult termék a termék hasznosságát és ennek megjelenítését foglalja 
magában, amely kifejeződik a minőségben, a termék jellemzőkben, a 
megjelenésben és a márkanévben. A kiterjesztett termék az előbbieken 
kívül üzembe helyezéssel, a szállítással, a hitelnyújtással és az eladás utáni 
szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységeket is hordozza.  Napjainkban 
termékek közötti verseny nem az absztrakt termékek szintjén zajlik, hanem 
a kiegészítő elemek között. 
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Esetpélda: 
Kétkazettás video - új termék - régi sérelmek 
 
Dávid és Góliát harcára emlékeztet a kétkazettás videomagnót 
kifejlesztő kis arizónai cég, a Go-Video csatározása a japán 
szórakoztató elektronikai ipar óriásaival. Az új berendezést, a VCR 
2-t, amely lehetővé teszi a sokféle ki- és bemeneten keresztül akár 
két műsor egyidejű felvételét, a párhuzamos másolást és lejátszást, 
valamint a házi videofilm-szerkesztést, az eredeti, 1985. évi 
szerződés értelmében a japán NEC cég állította volna elő. Az üzlet 
azonban kútba esett, mivel a japán gyártók veszélyeztetve látták a 
hagyományos képmagnók folyamatosan növekvő eladását. A 
többcélú felhasználhatóság ugyanis nem jelentett markáns 
árnövekedést, így a fogyasztói réteg igen magas hányada 
érdeklődött az új lehetőség iránt.  
Mind a japán, mind az amerikai kézben lévő filmipar is igyekezett 
megtorpedózni a tervet attól tartva, hogy a VCR 2 megjelenése a 
sikerfilmek illegális sokszorosításának újabb hullámát indíthatja el. 
Ez a veszély azért is állt fenn ebben az esetben, mert a közvetlen 
átjátszással a minőségromlás mértéke sokkal kisebb volt, mint a 
hagyományos, két videoval történő másolás esetén.  A Go-Video 
legalább 15 pert indított a távol-keleti gyártók, illetve a hollywoodi 
stúdiók ellen, de végül a dél-koreai Samsung cég vállalta a 
videomagnó gyártásba vételét. Sikerült kompromisszumra jutni a 
filmesekkel is, miután a felvevőrendszert úgy alakították ki, hogy 
tiszteletben tartja a videokalózok ellen használt másolásgátló 
kódot, sőt különleges, a másolás minőségét rontó elektronika is 
beépítésre került. A készüléket, amely 15 év óta az első amerikai 
fejlesztésű szórakoztató-elektronikai termék, 1000 dollár körüli áron 
1990 karácsonyán dobták piacra. 
 

    HVG, 1989. augusztus 26. 
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Kérdések: 
 
 
 
 
Kikből áll az új termék célpiaca? 
 
 
 
 
 
 
Miért késett a termék sorozatgyártása? 
 
 
 
 
 
 
 
 
A termék módosításával hogyan változott a célpiac? 
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 A termékek csoportosítása  
 
 A termékeket eltérő jellemzőik alapján csoportokba sorolhatjuk. A 
felhasználás területe alapján két alapvető termékkategóriát határolhatunk 
el. Ha a termékek fogyasztói egyének, háztartások fogyasztási cikkekről 
beszélünk. Ha szervezetek használják fel ezeket a termeléshez, akkor 
forgóeszközökről és tárgyi eszközökről van szó. Az elhasználódás mértéke 
szerint a fogyasztási cikkek lehetnek tartós- és nem tartós fogyasztási 
cikkek. A tartós fogyasztási cikkek több éven át szolgálják felhasználóját, 
míg az utóbbiaknak magas az elhasználódási mértékük. A termelés tárgyi 
eszközei több éven át szolgálják a termelőtevékenységet, míg a 
forgóeszközök egyetlen termelési folyamatban elhasználódnak. Az 
alacsony elhasználódású termékek (tartós fogyasztási cikkek és tárgyi 
eszközök) esetében számolni kell a fizikai és erkölcsi elhasználódás 
mértékével is, amely egy idő után az adott tartós fogyasztási cikk, vagy 
tárgyi eszköz lecserélését teszi szükségessé. 
  A termékek kategóriákba sorolása azért fontos a marketing 
szakemberek számára, mert a termék jellegétől függően kell megtervezniük 
és kiválasztaniuk a marketing-mix többi elemét. 
  
  



212 

 

 

Elhasználódás 
mértéke 

 Felhasználás területe 

 Végső fogyasztás  Termelés 

Alacsony Tartós fogyasztási cikkek 
(autó, televízió, hűtő, stb.) 

Tárgyi eszközök 
(gépek, berendezések, 
járművek, ingatlanok) 

Magas Napi fogyasztási cikkek 
(élelmiszerek, ruházat) 

Forgóeszközök 
(alap- és segédanyagok, 
fogyóanyagok, alkatrészek) 

 
(Forrás: Bauer-Berács, 126. o. alapján) 

 
5. sz. ábra 

 A termékek csoportosítása a felhasználás területe és az elhasználódás 
mértéke alapján 

 
 

 A szolgáltatások és jellemzőik 
 
 A szolgáltatások nem tárgyiasult javak. A szolgáltatások esetében 
emberek, eszközök cselekvése, teljesítménye által valósul meg az igények 
kielégítése. A tevékenységhez vagy kapcsolódhat fizikai termék vagy nem. 
  
A termékek és a szolgáltatások típusait Kotler a következőképpen 
csoportosítva, utalva a közöttük lévő kapcsolatra is (Kotler /1991/): 
 
Tiszta, tárgyiasult termék, amelyet nem kísér szolgáltatás., pl.: szappan, só, 
kenyér 
 
Tárgyiasult termék kísérő szolgáltatással.  A terméket egy vagy több 
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szolgáltatás egészíti ki. pl.: autó. 
 
Jelentős szolgáltatás, kisebb kiegészítő termékek, vagy szolgáltatással. Az 
ajánlat ebben az esetben egy nagyobb szolgáltatás kapcsolódó 
termékekkel, kiegészítő szolgáltatásokkal, pl: légi közlekedés. 
 
Tiszta szolgáltatás. Ebben az esetben sem kiegészítő terméket, sem egyéb 
szolgáltatást nem kap az igénybe vevő, pl.: lelkisegély szolgálat. 
  
 
 Az olyan termék/szolgáltatás kombinációkban, amelyeknél a 
szolgáltatás túlsúlya valósul meg, számos sajátossággal kell számolnunk, 
amelyekből adódóan a marketingszakemberekre eltérő feladatok várnak 
(Kotler /1991/). Mivel a szolgáltatások megfoghatatlanok, nem tárgyiasultak, 
a fogyasztók csak az igénybevétel során és után szerezhetnek 
tapasztalatokat a minőségről. A vásárlók a minőségre vonatkozóan a 
szolgáltatást nyújtó személy, a hely, a felszerelés, a kommunikáció, 
szimbólumok, ár alapján vonnak le következtetéseket.  A szolgáltatások 
esetében a szolgáltatás nyújtása és "elfogyasztása" egyidőben történik 
meg, a szolgáltatások nem tárolhatók, ellentétben a termékekkel, ahol a 
termelés, az értékesítés és a fogyasztás időben és térben elkülönül 
egymástól. Mivel a szolgáltatásokat legtöbbször emberek közvetítésével 
nyújtják a fogyasztó elégedettség érzésének kialakulásában fontos szerepe 
van az emberi tényezőnek.  (Emiatt szokták a szolgáltatásmarketingben a 
4P-t egy ötödikkel - P=People - kiegészíteni.) 
 A szolgáltatások esetében is valamilyen előnyt (hasznot) élves a 
fogyasztó. A szolgáltatást nyújtó és az igénybevevő közötti cserében a 
vásárló a emberek által közvetített szakértelemhez, (pl.: oktatás, 
tárlatvezetés, műtét), helyhez, (pl.: uszoda, oktatóközpont, könyvtár), 
tárgyakhoz, felszerelésekhez  (pl.: könyv, számítógép, testformáló gép) jut. 
Szolgáltatások esetében is a minőség a vevő elégedettségének fokmérője. 
Mint láttuk a szolgáltatásoknál a minőséget számos sajátos tényező is 
befolyásolja, amelyre a marketing szakembereknek oda kell figyelniük, ha 
vásárlóikat hosszú távon meg akarják tartani. 
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 A szolgáltatásokat számos szempont alapján csoportosíthatjuk. A 
szolgáltatást nyújthatják emberek vagy berendezések, pl.: a tájékoztatás 
történhet személyesen, de a számítógép egyetlen gombjának 
lenyomásával is. Bizonyos szolgáltatásoknál szükség van az ügyfél 
jelenlétére, pl.: oktatás, színházi előadás, más helyzetekben személyes 
jelenléte nélkül is hozzájuthat ezekhez, pl.: távoktatás, számítógépes 
bankszolgáltatások. A szolgáltatások igénybevevői lehetnek egyének, de 
nyújthatják vállalkozásoknak, intézményeknek, pl.: banki szolgáltatások. 
 A vállalkozások többsége valamilyen termék/szolgáltatás 
kombinációt kínál fel a célpiac igényeinek kielégítésére. A szolgáltatási 
marketing sajátosságai a tiszta szolgáltatások sajátosságaiból és az emberi 
tényező kiemelt szerepéből adódnak. Ezek szem előtt tartása nem 
hagyható figyelmen kívül az egyedi szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
sikeressége szempontjából. A továbbiakban a termékeket és 
szolgáltatásokat azonos módon kezeljük. Bár tudjuk, hogy szolgáltatások 
esetében az előbbiekből adódóan számos sajátos tényező is meghatározza 
a marketing döntéseket, a marketing ismeretek megalapozása 
szempontjából úgy érezzük, hogy élhetünk ezzel az egyszerűsítéssel. 
 
 A termékkel kapcsolatos marketing döntések  
 
 A termékeknek lényegének, sajátosságainak és alapvető 
kategóriáinak megismerése jelenti a kiinduló alapot a célpiac igényeit minél 
hatékonyabban kielégítő termék megtervezéséhez szükséges döntések 
meghozatalához. Ebben a vonatkozásban három kérdéskörre 
koncentrálunk a termékszerkezetre, a termékéletpályák menedzselésére és 
a termékek bemutatására vonatkozó döntésekre (Chikán /1992/, Kotler 
/1991/). 
 
 
 A termékszerkezet kialakítása 
 
 A fogyasztók igényeinek kielégítésére a termelők széles 
áruválasztékot kínálnak. A termékszerkezet választ ad arra a kérdésre, 
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hogy a vállalkozás mely célcsoport milyen igényeinek, milyen mértékben 
történő kielégítésére vállalkozik. A termékszerkezetet a vállalkozás által 
felkínált termékcsoportok számával és az adott termékcsoporton belüli 
választékkal szemléltethetjük. Termékcsoportnak nevezzük egy adott 
célcsoportnak felkínált, hasonló módon funkcionáló, egymással 
kapcsolatban lévő termékek összességét. A Zanussi esetében ezek 
hűtőgépek, fagyasztószekrények, tűzhelyek, mosogatógépek. Az adott 
termékcsoporton belüli elemek száma a termékválaszték mélységére utal. 
A hajápolási termékek csoportján belül mindenki megtalálhatja a számára 
legmegfelelőbb sampont, száraz, normál, zsíros hajra külön samponként 
vagy balzsammal egyben.  A termékszerkezet kialakításával kapcsolatos 
döntések a termékcsoportok számának és ezen belül a választék körének 
meghatározását jelentik.  A termékszerkezet kialakítása jelenti a kiinduló 
pontot az az egyedi termékre vonatkozó döntések meghozatalához. Egy 
termék kifejlesztésére vagy továbbfejlesztésére vonatkozó elképzelések 
megalapozását a termék-életciklus elemzésének oldaláról végezhetjük el. 
  
 A termék-életciklus kezelése 
 
 A termékek a piacon meghatározott életpályát írnak le. A 
termékéletgörbe a termék értékesítésének alakulását írja le az idő 
függvényében egy termékcsoportra vagy egyedi termékre vonatkozóan. Az 
életgörbe az értékesítés változását a kínálati oldalról magyarázza. 
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6. sz. ábra 
A termékéletgörbe  

 
 A bevezetés szakaszában az értékesítés lassan nő, mert a 
vállalkozásnak először meg kell ismertetnie az eddig ismeretlen terméket a 
piacra. Az új termék megismertetése jelentős promóciós tevékenységet 
kíván. Ebben a szakaszban a termék általában még nem hoz nyereséget, 
mert a bevételeket a bevezetés költségei felemésztik. 
A növekedési szakaszban a termék piaca bővül. Megjelenhetnek a 
versenytársak, ezért a fogyasztók márkahűségének kialakítása a cél. A 
marketing költségek szintén magasak ebben az időszakban az intenzív 
promóciós tevékenység és az értékesítési hálózat kiépítése miatt, de a 
termék már profitot eredményez. 
 Érettség szakaszában a piac mérete jelentősen kibővül és 
differenciálódik. Az egyes fogyasztói szegmensek számára a termék 
különböző változatai állnak rendelkezésre. Az értékesítés során a márkára, 
az értékesítés ösztönzés eszközeire helyeződik a hangsúly, amellyel a 
versenytársak a piaci részesedésük fenntartását célozzák. A marketing 
költségek ebben a szakaszban a legalacsonyabbak, így a legmagasabb 
profit realizálására van lehetőség. 
A hanyatlás szakaszában a piac telítődése miatt a termék iránti kereslet 
visszaesik. Megjelennek a versenytársak, akik új termékekkel vonják a 
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fogyasztókat. A vállalkozásnak mérlegelnie kell, hogy érdemes-e a piacon 
maradnia, vagy a terméket ki kell vonnia a piacról. Ebben a szakaszban a 
termék nagyon kevés profitot hoz, vagy veszteséget termel. 
 A termékéletgörbe különböző szakaszában eltérő marketing-mix 
döntéseket kell hoznia a marketing szakembereknek. Ezeket foglalja össze 
az alábbi ábra. 
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Marketing-mix 

jellemzői 

A termékéletgörbe szakaszai 

 Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás 

Termék Alapmodell Alapmodell 
tökéletesítése 
 
Márkaismertség 
kialakítása 

Választékbőví-
tés 
 
 
Márkák 
megkülönböz- 
tetése  

Termék 
kivonása 
 
 

Értékesítési 
csatorna 

                                Csatornák kiépítése 
Szűk körű hozzáférés           Széleskörű hozzáférés            

Ár Magas 
(újdonsági 
ár) vagy 
alacsony 
(behatolási 
ár) 

 
                       Versenyhez igazodó ár 
                       (áralku, árcsökkentés) 
 

Promóció Ismertség 
növeléséve
l kereslet 
teremtése  

           Differenciált kereslet megteremtése      
Informálás - meggyőzés  

Meggyőzés - emlékeztetés 

 
 

(Forrás: McCarthy-Perreault, 295. o.) 
7. sz. ábra 

Marketing-mix az életgörbe szakaszaiban 
 
 Általában ritka eset, hogy a termék a szabályos görbe utját követi. 
Maga a görbe alakját is sok tényező befolyásolja, amelyek közül a 
legfontosabb a termék jellege. A klasszikus görbe leginkább a divatcikkekre 
jellemző. A tartós fogyasztási cikkek életgörbéje nem követi a harang alakot. 
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Jóval lassabb a kereslet növekedése, ugyanakkor hosszabban elnyúló S 
alakú görbék kapunk. Egyes termékek, termékcsoportok életgörbéi 
alakulásának értékeléséhez szükség van iparági szintű adatokra adatok 
ismeretére is. 
Az új termék piaci bevezetését a termékfejlesztés folyamata előzi meg. Az 
új termék indítására vonatkozó döntések a vállalkozás vezetésének 
hatáskörébe tartoznak. A termékfejlesztés az új ötletek keresésétől a 
termék piaci bevezetéséig tartó tevékenységek foglalja magában. Lépéseit 
az alábbiakban szemléltethetjük. Az egyes szakaszokban műszaki-, 
gazdasági- és marketing döntéseket kell hozni. A marketing részleg a 
folyamatban eltérő szerepkörökben vesz részt, amelyet a táblázatban külön 
is jelöltünk.  A termékfejlesztési folyamat során egyre csökken azoknak az 
ötleteknek a száma, amelyek piaci bevezetésre is alkalmasak. A piacon a 
sikeres termékek száma még ennél is kevesebb a felmerült ötletek 3-5 %-a 
körül van. A fejlesztési folyamat költségei a lépések előrehaladtával 
kumulálva növekvő tendenciát mutatnak. 
 Egy új termék elfogadásának gyorsasága függ a különböző 
fogyasztói csoportok jellemzőitől is. Kotler az újdonságok elfogadása 
tekintetében öt vásárlói csoportot határoz meg az innovátorokat, a gyors 
elfogadókat, a korai többséget, a késői többségek és a későn ébredőket 
(Kotler /1991/). Az innovátorok a termék első vásárlói jelentős kockázat 
vállalására is hajlandóak, hiszen az adott termékről még nincsenek 
személyes tapasztalataik. A korai követők legtöbb esetben olyan 
véleményvezetők, akik mások által elismertek. Szerepük igen jelentős lehet 
a többiek meggyőzésében. A korai többséget a megfontoltság jellemzi, 
kevésbé kockázatvállalók, megvárják, míg mások kipróbálják a terméket és 
csak utána hajlandók elszánni magukat a vásárlási döntésre. A késői 
többség óvatos, konzervatív, a marketing-mix elemek kevésbé hatnak rájuk. 
A későn ébredők ragaszkodnak a tradíciókhoz, múltban bevált 
módszerekhez, gyanakvóak új termékek iránt. Az utóbbi magatartással 
leírható vásárlók csak egymás véleményét hajlandóak elfogadni. 
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A termékfejlesztési 

folyamat lépése 

A lépés tartalma   Marketing feladatok 

Ötletek keresése Termékötletek keresése 

különböző forrásokból, pl.: 

fogyasztóktól, 

versenytársaktól.  

A vállalkozás különböző 

területein tett erőfeszítések 

összehangolása. 

Az ötletek értékelése 

 

A piaci lehetőségek és 

vállalkozási célok, valamint 

erőforrások összehangolása. 

Szelekciós szempontok pl.: 

árbevétel, nyereség, piaci 

részesedés, hírnév. 

Marketing szempontok 

érvényesítése az értékelésnél, 

pl.: piaci lehetőségek, kereslet 

alakulása, elérhető részesedés.  

Terméktervezés Termékkoncepció kialakítás: 

célpiac, kielégítendő 

igények, egyedi 

terméktulajdonságok.  

Célpiacra, igényekre vonatkozó 

információk közvetítése. 

Csomagolásra, márkára, 

címkézésre vonatkozó döntéssel. 

Első piaci tesztelés és 

értékelés 

A termékkoncepció 

tesztelése a célpiacon, abból 

a célból, hogy a piacon van-

e rá igény. 

Tesztelés lebonyolítása. 

Termékfejlesztés 
Prototípus gyártása kísérleti 

körülmények között. 
Termékdöntések pontosítása. 

Második piaci tesztelés  

és értékelés 

Az elkészült termék 

tesztelése a célpiacon 

tényleges piaci körülmények 

között. 

Tesztelés lebonyolítása. 

Termelés Sorozat- vagy tömeggyártás. - 

Piaci bevezetés A termék piacra való 

bevezetése. 

Mennyiségre, időzítésre, érté- 

kesítési csatornára, árra, pro- 

mócióra vonatkozó döntések. 

 
(Forrás: Chikán /1992/, Bauer-Berács /1992/ felhasználásával) 

8. sz. ábra 
A termékfejlesztés lépései és tartalmuk 
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 Egyedi termék döntések 
 
 A terméktervezés és termékfejlesztés szakaszában számos 
marketing döntést kell meghoznia a vállalkozásnak. Ezek a 
terméktulajdonságokat érintő, a márkára, a csomagolásra és a címkézésre 
vonatkozó döntések (Kotler /1991/). A termékkoncepció kialakításakor meg 
kell határozni, hogy az új termék milyen előnnyel (hasznossággal) 
rendelkezik. A terméktulajdonságok, a termékminőség, a termékjellemzők, 
a design a termék fizikai, esztétikai megjelenítését teszik lehetővé. A 
minőség tekintetében a fogyasztói igényei alapján meg kell határozni a 
minőségi paramétereket, majd ezeket be kell építeni a termékbe. A 
minőséget a fogyasztó számára több tényező közvetíti (maga a termék, az 
ár, a csomagolás, az értékesítés módja, promóció) ezért ezek 
összehangolása a vásárlók elégedettségének megszerzéséhez 
elengedhetetlen. A termékjellemzők olyan tényezők, amelyekkel a piaci 
versenyben a termékek megkülönböztethetők, differenciálhatók. Egy 
alapmodell a különböző termékjellemzőkkel magasabb igényeket tud 
kielégíteni. Gondoljunk itt a gépkocsik alapváltozatára és azokra az extrákra 
(elektromos ablakemelő, légkondicionáló, állítható kormány, stb.), 
amelyekkel az alapmodell felszerelhető. A termék formája, a design szintén 
fontos eszköz a versenyben. A formatervezett termékeknél a design 
igazodik a termék funkcióihoz, összhangban van az esztétikai és 
ergonómiai követelményekkel, a gyártási és szervizelési megoldásokkal. A  
jó design növeli  a termék hasznosságát és vonzerejét. 
 Az egyedi terméktervezéshez kapcsolódóan kell megemlítenünk a 
márkadöntéseket is. A márka lehet név, jelzés, szimbólum, formaterv vagy 
ezek kombinációja. Célja a vállalkozás és a termék megkülönböztetése a 
versenytársaktól. A márkanév bejegyzése jogi védelmet is jelenthet a piaci 
versenyben. A márkázási döntések közül a legelső, annak eldöntése, hogy 
legyen-e márkaneve a terméknek vagy e nélkül kerüljön forgalomba. 
Napjainkban a termékek döntő része rendelkezik valamilyen 
megkülönböztető jelzéssel (márkanév, csomagolás, termelő nevének 
feltüntetése, címke, stb.). A márka, ha mögötte a fogyasztó által elvárt 
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hasznosság húzódik meg növelheti a termék piaci vonzerejét, hozzájárulhat 
a fogyasztók lojalitásának megszerzéséhez. A márkadöntésekkel 
kapcsolatban arra a kérdésre is választ kell adni, hogy a márka szponzora 
a termelő vagy a kereskedő legyen. Ez utóbbi esetben a termék valamely 
kereskedelmi egység, vagy üzletlánc nevét viselik megkülönböztető 
jelzésként. 
 A termékek többsége mindig igényel valamilyen csomagolást. 
Bizonyos termékeknél, például üdítőknél, élelmiszereknél, 
kozmetikumoknál a csomagolás nagyobb jelentőségű, mivel enélkül ezek 
nem értékesíthetők. Más esetekben a csomagolás csak másodlagos 
szerepet tölt be részben védelmi és promóciós funkciókat ellátva. A 
termékek szállításához, raktározásához szintén szükség van bizonyos 
szintű csomagolásra. A jól megtervezett, esztétikus csomagolás a fogyasztó 
számára további tényezőket jelenthet a termékről kialakított pozitív 
elképzeléséihez. A csomagolás megtervezésekor a méretre, a formára, az 
anyagra, a színre és a feliratozásra vonatkozó döntéseket kell hozni. A 
címkézés során lehetővé válik további információk közlése a vásárlókkal 
magán a terméken, vagy a termékhez mellékelt használati utasításon. 
 
 Az értékesítési csatornával kapcsolatos döntések 
 
 A fogyasztói igényeknek megfelelő termék kialakítása alapvető 
fontosságú a sikeres marketing szempontjából. Ezen túlmenően azonban 
azt is kell dönteni, hogy milyen módon juttatjuk a terméket a fogyasztóhoz, 
aki egy bizonyos időpontban meg akarja vásárolni azt. A marketing-mix 
elemeinek megtervezéséhez a célpiac jelentett a kiindulópontot. A termék 
fogyasztóhoz való eljuttatása során is a célpiac igényeiből kell kiindulnunk, 
figyelembe véve a felkínált termékek jellegzetességeit is. Ebben a 
fejezetben az értékesítési csatorna kiválasztásával kapcsolatos 
döntésekkel foglalkozunk. Először áttekintjük a lehetséges értékesítési 
utakat, majd vizsgáljuk a közreműködők kiválasztásával, a termékek 
terítésével és az értékesítés menedzselésével kapcsolatos szempontokat 
(Bauer-Berács /1993/). 
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 Az értékesítési rendszer 
 
 Értékesítési rendszer alatt azokat a szereplőket és az általuk 
végzett funkciókat értjük, amelyek révén a termék eljut a végső 
fogyasztóhoz, a vevő által megkívánt mennyiségben és időpontban. Az 
értékesítési utak megtervezése során a vállalkozásnak a termék által 
nyújtott előnyök közül a fogyasztás, a felhasználás idejének, helyével 
kapcsolatos hasznosságot kell biztosítani a vásárló számára. 
Az értékesítési rendszer szereplője a termelő, amely az adott terméket 
előállítja. A kereskedők, nagy- és kiskereskedők közvetítő szerepet töltenek 
be a termék fogyasztóhoz történő eljuttatásában. A nagykereskedők mások 
számára, elsősorban kiskereskedőknek, vállalkozásoknak és 
intézményeknek értékesítenek.   A kiskereskedelmi egységek a végső 
fogyasztónak és háztartásoknak értékesítenek. 
 A nagykereskedelmi funkciót Magyarországon számos vállalkozás 
végez. A klasszikus nagykereskedelmi funkciókat ellátó egységek mellet, 
megjelentek a korlátozott feladatokat végző un. "cash and carry" (fizess és 
vidd) áruházak. Ezek a közvetítők tulajdonképpen raktáráruházak, ahol a 
vevőnek saját magát kell kiszolgálnia és áruját elszállítania. Egyre 
jelentősebbé válik az ügynöki értékesítés is, ahol a termelő megbízottja 
jutalék ellenében végez közvetítő feladatokat. A kiskereskedelem 
hagyományos formái az üzletek, áruházak, üzletláncok mindenki által 
ismertek. Az utóbbi években váltak elterjedté a diszkont áruházak, amelyek 
árengedménnyel értékesítik termékeiket és inkább raktárhoz hasonlíthatók. 
Új közvetítő forma a csomagküldő szolgálat, amelynek révén a fogyasztó 
otthonába rendelheti a megkívánt termékeket. Szinté kiskereskedelmi 
forma franchise, amelyben az átadó valamely piacra bevezetett, jól csengő 
márkanévvel rendelkező termék és/vagy szolgáltatás előállításának, 
használatának a jogot, illetve a működtetéshez szükséges szervezési, 
marketing ismereteket adja át díj ellenében. 
 Az értékesítési rendszerben számos funkció ellátása történik. Ezek 
az üzlet megkötésével, a készletezéssel, a szállítással és a pénzügyi 
feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket foglalnak magukban. A termelő 
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számos lehetséges módon - értékesítési úton - juttathatja termékét, ezeket 
a 13. sz. ábrán betűkkel jelöltük. A klasszikus út esetében a termék a nagy- 
és kiskereskedőkön keresztül jut el a végső fogyasztójához, 
felhasználójához. Az "a" és "b" jelű út esetében azonos szereplők között 
történik a termék áramlása. A következő csatorna az, amikor a 
nagykereskedő a termelőnek értékesít. Ez utóbbi esetek elsősorban a 
termelésben felhasznált gépekre, berendezésekre, járművekre, 
forgóeszközökre jellemző. Az "e" és "d" jelű értékesítés esetében egyik vagy 
másik közvetítő igénybevétele nem történik meg. Ezen és klasszikus úton 
elsősorban fogyasztási cikkek értékesítése történik. Általában a termék 
tehát vagy közvetlen módon, közvetítők bekapcsolása nélkül, vagy 
közvetetten nagy- és/vagy kiskereskedőkön jut el a végső fogyasztóhoz. 
   
 

  
 

(Forrás: Bauer-Berács /1992/, 193.o.) 
9. sz. ábra 

A termékek áramlásának alapsémája és "klasszikus" útja 
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 Az értékesítési út tervezése 
 
 Az értékesítési út megtervezése számos döntést tartalmaz a 
közvetítők számáról, a termékek terítésének módjáról és az értékesítés 
menedzseléséről (Mallen /1977/). A tervezés kiindulópontja annak 
eldöntése, hogy a vállalkozás közvetlen vagy közvetett módon kívánja-e 
termékeit a fogyasztóhoz eljuttatni. A fogyasztók elérése történhet a 
közvetítőkön keresztül. Ebben az esetben az un. push (tolni) stratégiát 
alkalmazzuk, a közreműködőket próbáljuk meg meggyőzni arról, hogy 
vásárolják meg az adott terméket.  A pull (húzni) stratégia lényege a végső 
fogyasztó megcélzása és annak elérése, hogy velük együtt megdolgozva 
"kényszerítsék" a közvetítőket a termékek megvásárlására. A piac 
erőviszonyai és a termék jellege jelentősen befolyásolhatja, hogy milyen 
hatást tudunk gyakorolni a kereskedőkre. 
 A termékek értékesítésekor meg kell vizsgálni, hogy az milyen 
széles körben kerüljön értékesítésre. Bizonyos termékek esetében az 
intenzív értékesítéssel tudjuk leginkább elérni a fogyasztót, mert ilyenkor a 
vásárló a terméket könnyen szinte bármely üzletbe, áruházban meg tudja 
vásárolni. Így kerülnek értékesítésre a napi fogyasztási cikkek. Más 
termékek esetében, amikor a fogyasztó döntését alaposabb megfontolás 
után hozza, például tartós fogyasztási cikkek vásárlásánál szükség van a 
felkínált választék egyidejű bemutatására.  A szelektív értékesítés esetében 
a vásárló az adott termékcsoporton belül széles választékot talál a 
szaküzletekben igényei kielégítésére. A következő lépés a közvetítők által 
ellátandó funkciók meghatározása. Korábban láttuk, hogy ezek az üzlet 
megkötésével, a finanszírozással és a készletek mozgatásával, 
vevőtájékoztatással kapcsolatos feladatokat jelentenek. Az értékesítéssel 
kapcsolatos funkciókat a termelő és a kereskedő meg is oszthatja egymás 
között. A termelő átvállalhatja az értékesítéssel kapcsolatos feladatok egy 
részét például saját értékesítési hálózat létrehozásával, emellett azonban 
támaszkodhat a közvetítőkre is. A funkciók meghatározásával szorosan 
összefügg a párhuzamos értékesítési utakra vonatkozó döntés is, amelynek 
során a vállalkozásnak lehetősége van arra, hogy termékét ne csak egy 
hanem többféle úton is értékesítse.  Az utolsó lépés a közvetítő szervezet 
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vagy személy kiválasztása. 
 Az értékesítési csatorna kiválasztásánál szem előtt kell tartani azt 
is, hogy a termék életgörbéjének mely szakaszában helyezkedik el. Mint az 
a korábbiakban láttuk az egyes szakaszok eltérő követelményeket 
támasztanak a marketing szakemberek felé. A bevezetés és a hanyatlás 
szakaszában célszerű a meglévő csatornákra támaszkodni. A növekedési 
és érettségi szakaszban a termék minél szélesebb körű hozzáférését kell 
biztosítani. 
 
 Árdöntések 
 
 A fogyasztó az igényeit kielégítő termékhez a csere során csak 
áldozatvállalással juthat hozzá, amely részben anyagi részben nem anyagi 
ráfordításokat kíván. A termék ára kifejezi, hogy a vevőnek milyen pénzügyi 
áldozatot kell hoznia a termék (előnyeinek) megszerzéséért. A termelő 
oldaláról az ár a termék előállításával és értékesítésével kapcsolatos 
ráfordítások megtérülését teszi lehetővé. Annak ellenére, hogy napjainkban 
megnőtt a nem ár jellegű tényezők jelentősége a termékek közötti választás 
során, az továbbra is döntő jelentőségű a fogyasztói magatartás 
alakulásában. Ebben a fejezetben az árképzéssel kapcsolatos döntéseket 
vizsgálják az alábbi lépéseken keresztül (Kotler /1991/): 
 

 Az árképzéssel elérhető célok kiválasztása. 

 A kereslet meghatározása. 

 A költségek becslése. 

 A versenytársak ármagatartásának vizsgálata. 

 Az árképzés módszerének kiválasztása. 

 A végső ár megállapítása. 
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10. sz. ábra 
Árakkal kapcsolatos döntések 

 
 
 Az árképzéssel elérhető célok kiválasztása 
 
 Az árképzéssel elérhető célok meghatározása a kiindulópontot 
jelenti a végső ár meghatározásához és a konkrét árképzési módszer 
kiválasztásához. Az árképzéssel profit nagyságára, az értékesítés 
alakulására és a piaci pozíció megtartására vonatkozó célokat érhetünk el 
(McCathy-Perreault /1993/). A profitcélok az árak kialakításában a 
nyereségre való törekvési és a nyereség maximalizálási törekvésekben 
nyilvánulhat meg. Az első esetben a termék előállítási költségeinek és 
bizonyos szintű nyereségnek az elérése a cél és nem feltétlenül a profit 
maximalizálása. Az értékesítés orientált célkitűzések az árbevétel és a piaci 
részesedés növekedésével kapcsolatosak. Ha a vállalkozás meglévő piaci 
pozíciójának fenntartására törekszik, akkor bizonyos esetekben a legjobb, 
ha árait stabilizálja, vagy az iparág vezető vállalkozásához igazítja. 
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A kereslet meghatározása 
 
 Az ár nagysága hatással van a kereslet alakulására. A fogyasztó 
árérzékenységét számos tényező határozza meg így a termék egyedisége, 
helyettesíthetősége, összehasonlíthatósága más termékekkel., az ár-
minőség összefüggése, az elkölthető pénzösszeg nagysága, reklám 
hatása. Az árérzékenység ezért kritikus tényező a kereslet alakításában. A 
kereslet előrejelzése során azt állapítjuk meg, hogy különböző árakon a 
fogyasztó mekkora mennyiségű terméket hajlandó megvásárolni. A kereslet 
alakulását befolyásoló ár, és nem árjellegű tényezők összegyűjtéséhez a 
piackutatás nyújt segítséget. 
 
 A költségek becslése 
 
 Az ár felső határát a kereslet szabja meg, alsó határát a vállalkozás 
termeléssel és értékesítéssel kapcsolatos költségei. A vállalkozás költségeit 
részben összefüggnek a megtermelt termékek mennyiségével (anyag- és 
energia költségek, munkabér) részben azoktól függetlenek, ilyenek például 
az adminisztratív dolgozók, menedzserek bére, állagfenntartási költségek. 
Az előzőeket változó, míg az utóbbiakat állandó költségeknek nevezzük.  Az 
összköltség a változó és az állandó költségek összege. A termelő arra 
törekszik, hogy olyan árat alakítson ki, hogy legalább az összköltségei 
megtérüljenek. 
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Esetpélda: 
 Magyarországi lehetőségek 
 
A hungarofilm 1975 óta van jelen a Milánói Filmhéten, ahol egészen a 
nyolcvanas évek második feléig igen eredményesen szerepelt. A 
rendszerváltást követően viszont megcsappant az érdeklődés 
Magyarország filmművészete iránt. Bár a Hungarofilm kínálja a az elmúlt 
évtizedek magyar filmtermésének legjavát, Milánóban évek óta csak 
kevés magyar üzlet köttetik. Inkább a régi vevők térnek vissza, ha egy-
egy korábban vásárolt filmjog lejárt.  
A milánói filmvásárra tíz hazai filmforgalmazó cég képviselője - többnyire 
ügyvezető-tulajdonosa - látogatott ki. Többnyire video- és kábeltévé-
jogokat vásároltak, moziméretekben közülük csak a MOKÉP és a Flamex 
gondolkodhatott.  Utóbbi jó kapcsolatokat épített ki a legnagyobb 
független amerikai céggel, a New Line Cinemával, s az ő kasszasiker 
filmjeikkel idehaza megtörni a hollywoodi nagyokat képviselő InterCom és 
UIP-Duna Film hegemóniáját. 
A közepes és kis videokiadók Milánóban igyekeztek megvásárolni azokat 
a produkciókat, amelyekkel részben még karácsony előtt, részben a jövő 
év első hónapjaiban lephetik meg a kölcsönzőbe járó videobarátokat. 
Akadt olyan cég, amely több mint kéttucat filmet vett, de olyan is, amely 
csupán egyetlenegyet. Akciófilmekből és thrillerekből a magyar tékákban 
sem lesz hiány, de például találkozhatunk majd az amerikai űrkutatási 
programot feldolgozó videofilm-sorozattal, és egy, a Szentföldet bemutató 
ismeretterjesztő filmmel is. Egyre nőnek az árak - panaszkodtak a 
filmvásáron a magyar videoforgalmazók. Elmúlt az az időszak, amikor 
egy-két ezer dollárért is lehetett videojogot vásárolni. Egy átlagos 
amerikai játékfilm videojoga tízezer dollárhoz közelít, márpedig ötezer 
dollár fölötti áron vásárolt játékfilm megtérülése a hazai, havonta száz új 
filmmel elárasztott videopiacon már korántsem biztos. 
 

    HVG 1995. november 25. 
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Kérdések: 
 
 
 
 
Véleménye szerint miért nem éri meg a drágább filmek vétele? 
 
 
 
 
 
 
Miért nem tud előre törni a magyar filmipar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véleménye szerint melyik forgalmazónak van esélye a piacon? 
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 A versenytársak ármagatartásának vizsgálata 
 
 A kereslet és a költségek elemzésével a vállalkozás képet kap 
arról, hogy az árat milyen határok között kell, hogy kialakítsa. A konkurensek 
ármagatartásának vizsgálata további információkat nyújt az ár 
meghatározásához. A versenytársak árairól próbavásárlással, 
összehasonlítással, vevők megkérdezésével szerezhetünk információkat. A 
kialakított ár az adott terméket pozícionálását teszi lehetővé a 
versenytársakhoz képest. Nem szabad szem azonban figyelmen kívül 
hagynunk, hogy a versenytársak ellenlépéseket is tehetnek válaszul a mi 
ármagatartásunkra. 
 
 Az árképzés módszerének kiválasztása 
 
 Az előző lépésekben a vállalkozás meghatározta, hogy milyen 
határok között kell kialakítania az adott termék árát. A gyakorlatban az 
árképzés többféle eljárás alapján történhet. A következőkben a költségelvű, 
a kereslethez és a kínálathoz igazodó árképzés lényegével ismerkedünk 
meg. A költségalapú árképzésnél a felmerülő összköltségekből vezetjük le 
az értékesítési árat, úgy hogy egy előre meghatározott százalék, vagy egy 
fix összeg alapján a termék összköltségeihez rendeljük a nyereséget. Új 
termék piaci bevezetésénél alkalmazott ár esetében fontos a tapasztalati 
görbére vonatkozó várakozások megfogalmazása. Ez indokolttá teheti a 
kezdeti ár eltérítését a kiinduló költségektől. A költségelvű árképzési 
módszer hátránya az, hogy nem veszi figyelembe a kereslet és a 
versenytársak ármagatartásának hatását. A kereslettől függő árképzés a 
termék árrugalmasságának függvényében alakítja ki a termék árát. Az első 
lépést a fedezetszámítás jelenti, amelynek során a vállalkozás 
meghatározza azt az értékesítési mennyiséget, amely mellett a termelés és 
értékesítés összes költsége megtérül (fedezeti pont). Ennél a mennyiségnél 
a vállalkozásnak nincs vesztesége, de nyeresége sem. A kereslet és az ár 
alakulását leíró információkat felhasználva alakítható ki ezután az 
összköltségek megtérülését figyelembe vevő ár.   Versenytársakhoz, 
kínálathoz igazodó árképzés alkalmazásakor a termelő megnézi, hogy a 
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versenytársak mennyiért adják termékeiket és ennek függvényében 
határozza meg az árat. Igazodhat a konkurencia áraihoz (árkövetés), de 
azoktól ettől eltérő ármagatartást is tanúsíthat. 
 
 A végső ár megállapítása 
 
 A végső ár meghatározása előtt számos áralakító tényező 
mérlegelésére van lehetősége a vállalkozásnak. Ezek között a lélektani 
árképzést, a marketing-mix más eleminek hatását, a vállalkozási célokhoz 
való igazodást és a környezet reagálást kell megemlítenünk. Sok esetben, 
ha a fogyasztó nem rendelkezik elegendő információval, az ár alapján dönt 
a termék minőségéről (A magasabb árú terméket magasabb minőséggel 
azonosítja, ami nem mindig igaz). A lélektani árképzés további lehetősét 
jelenti, hogy az árak többnyire nem kerek számokra végződnek, például egy 
könyv ára 299 és nem 300 forint. A árnak tükröznie kell a termék minőségét, 
azt, hogy milyen csatornán kerül értékesítésre. Tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a vásárlók hajlandók többet fizetni egy jól reklámozott termékért. A 
vállalkozásnak különböző termékei árképzését össze kell hangolnia, úgy 
hogy a árkialakítás a vállalkozás céljainak elérését biztosítsa. Az hatással 
van a versenytársakra, a kereskedőkre, a szállítókra, ezért a vállalkozás 
vezetésének figyelembe kell vennie, hogy környezete hogyan reagál a 
megszabott árra. 
 Emlékeztetőül utalunk arra, hogy a termék-életciklus egyes 
szakaszaiban más és más lehetőségei vannak az árdöntéseknek. 
Legnagyobb odafigyelést a termék bevezetésénél hozott árdöntések 
igénylik. Ekkor dől el, hogy a fogyasztók hajlandóak-e megfizetni az árat és 
elég ígéretes lesz-e az értékesítés, hogy a költségek megtérüljenek. A 
termék bevezetésekor alkalmazott árképzés lehet behatolási ár, amikor a 
felmerült költségek alapján számítható árhoz képest alacsonyabb árral 
jelenünk meg a piacon a nagyobb piaci részesedés megszerzése 
érdekében. Választhatjuk a lefölözési árat is, amely magas induló ár és 
ezáltal extraprofit elérését teszi lehetővé. Általában jelentős 
újdonságtartalommal rendelkező termékeknél alkalmazható ez az 
árképzés. A növekedés és az érettség szakaszában az induló ártól függően 
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fokozatos és differenciált árcsökkentés alkalmazható. A hanyatlás 
szakaszában az ár képzésekor nagyobb a bizonytalanság, úgy kell 
megállapítani, hogy ne rontsa a vállalatról kialakított képet és ne sértse a 
fogyasztói érdekeket. 
  
 Promóció 
 
 Promóció vagy más néven marketing kommunikáció információk 
közlését jelenti a termelő és a potenciális fogyasztó között, abból a célból, 
hogy attitűdöket és magatartást befolyásoljon A marketingszakember 
feladata, hogy közölje a célpiaccal: a megfelelő termék rendelkezésre áll, a 
megfelelő áron és értékesítési helyeken. A közvetített üzenetet 
meghatározza a célpiac fogyasztóinak igénye, fogyasztói magatartásuk, 
ezen túl a marketing-mix többi eleme is befolyásolja a marketing 
kommunikációs döntéseket. Az üzenet közvetítésének módja függ attól, 
hogy milyen közvetítő eszközöket használunk fel. A 
marketingkommunikáció során számos lehetőség közül választhatunk, 
ezeket foglalja össze a 16. sz. ábra. Ebben a fejezetben a promóciós 
eszközök lényegével, a marketingkommunikáció céljaival, a promócióval 
mint kommunikációs folyamattal foglalkozunk. 
 
 A promóciós-mix 
 
 A reklám ötletek, áruk, szolgáltatások nem személyes 
bemutatásának fizetett formája. A termelő a média alkalmazásán keresztül: 
nyomtatott sajtótermékeken, a rádión, a televízión, plakátokon, névre szóló 
levélen (direkt mail), stb. küldheti el üzeneteit a vásárlóknak. A reklám akkor 
hatékony, ha a célpiac minél nagyobb körét éri el és a fogyasztói 
magatartást a kívánt módon befolyásolni tudja. Ennek a promóciós 
eszköznek az alkalmazásával rövidtávon válik lehetővé az értékesítés 
növelése és a közvéleményben egy kedvező kialakítása a termékről és a 
vállalkozásról. 
 A személyes eladás olyan promóciós eszköz, amely 
alkalmazásával közvetlen szóbeli kommunikáció útján kívánjuk a vevőket 
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meggyőzni és vásárlási döntéseiket kialakítani. Nemcsak a végső 
fogyasztót célozhatja meg, hanem a közvetítő kereskedőket is. Ez a 
kommunikációs forma azonnali visszacsatolást tesz lehetővé a 
kommunikátor és a vevő között, lehetővé téve az eladó részéről az 
alkalmazkodást. A személyes eladás költségigényes ezért általában más 
eszközökkel együtt szokták alkalmazni. 
  
 
  

  
11. sz. ábra 

Promóciós eszközök 
 
 
 Az értékesítés ösztönzés valamely termék vagy szolgáltatás 
megvételére ösztönző rövid távú eszköz a fogyasztó érdeklődésének 
felkeltésére és vásárlásra való ösztönzésére. Legfontosabb eszközei az 
áruminták, az eladóhelyen elhelyezett plakátok, termékismertetők, 
kuponok, nyereményjátékok, stb. Az értékesítés ösztönzés célja a forgalom 
rövidtávon történő növelése. Leghatékonyabban akkor alkalmazható, ha 
reklámmal együtt kombináljuk.  Ezzel a promóciós eszközzel a termelő 
megcélozhatja a végső fogyasztót, de az közvetítőket is. 
 A közönségkapcsolatokon (Public Relations, PR) keresztül a 
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vállalkozás elsősorban nem eladási célokat szolgáló vállalati üzeneteket 
közvetíthet környezete számára. Ennek a tevékenységnek a célja, hogy az 
általános véleményalkotókra összpontosítva hosszútávon kedvező képet 
(image-t) alakítson ki a vállalkozás munkatársai körében (belső PR) és a 
piac szereplőiben, a fogyasztókban, a versenytársakban, szállítókban, 
kormányzati szervekben, stb. A közönségkapcsolatok gyakorlati feladatai 
igen széleskörűek és napjainkban egyre nagyobb jelentőségűek. A PR fő 
eszközei az egységes arculat, a sajtókapcsolatok, publikációk, interjúk, 
riportok készítése, kiállítások, szakmai hetek, szakmai találkozók, nyílt 
napok szervezése, protokoll feladatok ellátása, tájékoztató kiadványok 
elkészítése, szponzorálás, üzem és intézménylátogatások megszervezése. 
 A promóciós eszközök kiválasztásánál a célpiac jelenti a 
kiindulópontot. A megcélzott vevőkör fogyasztói magatartása, jellemzői 
fogják meghatározni, hogy milyen eszközök (reklám, személyes eladás, 
értékesítés ösztönzés, közönségkapcsolatok) használhatók fel. Mivel a 
marketing-mix eszközei egymással szorosan összefüggnek nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a termék, az értékesítési csatorna és az ár 
promócióra gyakorolt hatását sem. 
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Esetpélda: 
 
 Magyar siker 
 
Az idei év legnagyobb magyar filmsikeréről idehaza - az alkotókon 
és a forgalmazókon kívül - senki sem tud. Pedig világsiker A hetedik 
testvér című egész estét betöltő magyar rajzfilm, amelyet 
Amerikában már félmillió kazettatulajdonos ismer a The Seventh 
Little Brother címen. Milánóban is sok érdeklődő - köztük több 
magyar forgalmazó - kereste fel az Inter Pannónia Film standját. A 
több mint 100 ezer kockából álló, hagyományos technikával 
készített filmet Dargay Attila és Nepp József forgatókönyve alapján 
Koltai Jenő és Hernádi Tibor rendezte, s külön érdekessége, hogy 
két változat készült belőle: egyik az amerikai kisgyermekeknek és 
egy másik a német nagyobbaknak, illetve a felnőtteknek. A magyar 
közönség ez utóbbit láthatja majd márciustól Muszty Bea és Dobay 
András dalaival, zenéjével.  
 

    HVG 1995. november 25. 
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Kérdések: 
 
 
 
 
Milyen piacszegmentálást hajtott végre a stúdió és az Ön véleménye szerint 
mi indokolja ezt a döntést? 
 
 
 
 
 
 
Miért nem Magyarországon mutatták be először a filmet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miért a második változatot mutatják be Magyarországon és miért csak 
márciusban? 
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 Promóciós célok 
 
 A marketing kommunikáció során felhasználható eszközök körét 
meghatározza, hogy milyen promóciós célt akarunk elérni. A legfőbb 
promóciós cél a vevő magatartásának befolyásolása. A marketing 
kommunikációs eszközökkel a vállalkozás azt akarja elérni, hogy a ő 
termékét vásárolja meg a fogyasztó és ne a versenytársakét. A magatartás 
befolyásolása egyrészt jelenti a vásárlók attitűdjének a megváltoztatását 
olyan irányban, hogy az adott terméket részesítsék előnyben, másrészt a 
meglévő attitűdök megerősítését. A promóciós célokat három csoportba 
sorolhatjuk (MCCarthy-Perreault /1993/). Megkülönböztetünk informálás, 
meggyőzés és emlékeztetés céljából végzett kommunikációt, amely a 
vállalatról és a marketing-mix elemeiről tájékoztatja a fogyasztókat és 
befolyásolja magatartásukat. Az informálás célja, hogy a vevő megismerje 
a terméket, annak jellemzőjét, minőségi paramétereit, az áruhoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat, összességében az előnyt, amelyet a termék 
nyújt a hasonló termékekhez képest. Ezzel lehetővé válik, hogy a 
fogyasztók a terméket pozícionálják a versenytársak áruihoz képest.  A 
meggyőzés a vevő attitűdjeinek (termékhez való viszonyulásának) 
megváltoztatása, abból a célból, hogy az adott terméket vegye meg. A 
termék megvásárlása mellett szóló érvelésnek különösen akkor van nagy 
szerepe, ha az adott igény kielégítésére sokféle termék van, sok a 
versenytárs. A promóciónak célja az emlékeztetés is. Ha a vevők elfogadták 
a terméket, akkor sokszor elég a csak emlékeztetni őket a termékkel való 
megelégedettségre. Ezzel a termelő megakadályozhatja, hogy vásárlói 
átpártoljanak a versenytársakhoz 
 
 A marketing kommunikációs célok átgondolása fontos feladat, mert 
a felhasználható promóciós eszközök köre attól függ, hogy a vállalkozás 
informálni, meggyőzni vagy emlékeztetni akarja-e (leendő) vásárlóit. 
  
 A promóció, mint kommunikáció   
 
 A promóció egyben kommunikáció is és akkor hatékony, ha a fenti 
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célok megvalósulnak. A hatékony kommunikációhoz először azonban meg 
kell értenünk, hogyan történik a kommunikáció. 
 
 

  
 

(Forrás: Kotler /1991/, 497.o. alapján) 
 

12. sz. ábra 
A kommunikációs folyamat  

 
 
 A kommunikációs folyamat lényege, hogy a kibocsátó valamilyen 
üzenetet (gondolatot) kíván eljuttatni a befogadónak. Az üzenetet azonban 
meg kell jeleníteni valamilyen formában. Ezt a folyamatot nevezzük 
kódolásnak. A befogadó a számára küldött információkat értelmezi, 
megpróbál jelentést társítani hozzájuk (dekódolás). Az üzenetet számos 
módon eljuttathatjuk a befogadónak. A folyamat nem egyirányú, hanem 
megvalósul a küldő és a befogadó közötti visszacsatolás is. 
 Marketing szempontból szem előtt kell tartanunk, hogy a befogadó 
nemcsak az üzenetet értékeli, hanem a közlő (közvetítő eszköz) 
hitelességét és megbízhatóságát is, ezért a közvetítő kiválasztása esetén 
olyan médiumokat kell előnyben részesíteni, amelyeket a célpiac elfogad.  
Ha a megfelelő közvetítő és promóciós eszközök megvan, az nem jelenti 
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azt, hogy a kódolási és dekódolási folyamat problémáit kiküszöböltük. A 
visszacsatolás a személyes eladás kivételével nem közvetlen, így időt vesz 
igénybe, míg a fogyasztók reakciói, véleménye eljut a vállalkozáshoz. Ezen 
kívül bármely tényező (zaj) megzavarhatja a kommunikációs folyamatot, 
csökkentve a kommunikáció hatékonyságát. A leggyakoribb eset, hogy a 
befogadó más üzenetet kap, mint amit a kibocsátó küldött. A kódolás és 
dekódolási problémák során, az eltérő attitűddel, magatartással rendelkező 
feleknek a szavak, jelek bizonyos esetekben más jelentést hordozhatnak. A 
kommunikáció megtervezésénél, ezért fontos, hogy az üzenetnek legyen 
közös jelentés halmaza. 
  
 A hatékony kommunikáció feltételei 
  
 A hatékony kommunikációnak négy követelményt kell 
kielégítenie. Keltse fel a fogyasztó figyelmét, váltsa ki érdeklődését, 
ébresszen vágyat a termék megszerzése iránt és cselekvésre, vásárlásra 
késztesse a vevőt2. Az előzőekben említett promóciós célok és a hatékony 
kommunikációval szemben támasztott követelmények között párhuzamot is 
vonhatunk. Az informálással a vásárló figyelmét és érdeklődését kívánjuk 
felkelteni. A meggyőzéssel a vásárlási szándékot tudjuk megerősíteni, 
amely később a termék megvásárlásához vezethet. Az emlékeztetéssel a 
fogyasztói választási döntéseit, cselekedeteit tudja a vállalkozás a számára 
kedvező irányba befolyásolni. 
 Egy új termék elfogadásának gyorsasága függ a különböző 
fogyasztói csoportok jellemzőitől is. Kotler az újdonságok elfogadása 
tekintetében öt vásárlói csoportot határoz meg az innovátorokat, a gyors 
elfogadókat, a korai többséget, a késői többségek és a későn ébredőket 
(Kotler /1991/).  A hatékony kommunikáció érdekében a marketing 

                     
    2 

Ezeket a feltételeket az angol elnevezések kezdôbetűibôl (Attention=figyelem, Interest=érdeklődés, Desire=vágy, 
Act=cselekvés) AIDA modellnek is nevezzük 
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szakembereknek tudniuk kell, hogy az egyes csoportokat milyen 
eszközökkel tudják a legeredményesebben befolyásolni. 
 Érdemes emlékeztetnünk arra, hogy a termékéletgörbe különböző 
szakaszaiban eltérő promóciós célokat kell követnie a 
marketingszakembereknek, annak érdekében, hogy elősegítsék a 
termékelfogadás folyamatát. A termék bevezetésének szakaszában az 
informálás az elsődleges cél. A növekedési periódusban a márkát kell 
megismerkedtetni a vásárlókkal.  Amikor a termék eljutott érettségi 
szakaszába, akkor az informálás és a meggyőzés eszközeivel, a vásárlók 
márka iránti lojalitását kell megszerezni és emlékeztetni őket arra, hogy az 
adott termék megvásárlása miért előnyösebb. A hanyatlás szakaszában, 
amikor a termék fokozatosan kivezetik a piacról a promóciós célok közül az 
emlékeztetés kerül előtérbe, amellyel elérhető, hogy a fogyasztó potenciális 
vásárlója legyen a cég új termékeinek is. 
 Az értékesítési csatornákra vonatkozó döntés szintén befolyásolni 
a promóciós eszközök megválasztását. Attól függően, hogy push (tolni), 
vagy pull (húzni) stratégiát alkalmazunk más lesz az üzenet befogadója.  Az 
első esetben, amikor a közvetítőket célozzuk meg, elsősorban a személyes 
eladást alkalmazhatjuk, de ezt kiegészíthetjük a reklámmal és az 
értékesítés ösztönzéssel is. A pull stratégia esetében a fogyasztók 
elérésére reklámot, az értékesítés ösztönzést és a személyes eladást 
használhatjuk. 
 
3.8. A marketing menedzsment  
 
 Az előző fejezetekben áttekintettük a marketing koncepció 
lényegét, megismerkedtünk a marketing információs rendszerével, a 
célpiaci marketinggel, a fogyasztó magatartását leíró modellel és a 
marketing-mix összetevőivel. A marketing szemlélet érvényesítése 
azonban megköveteli azoknak a tevékenységeknek a megtervezését, 
végrehajtását és ellenőrzését is, amelyek által megvalósítható a célpiac 
központúság, a fogyasztóorientáltság, a marketing eszközök koordinálása 
és a vállalkozás nyereségelvárásai. A marketing szakemberek feladata, 
hogy a marketing menedzsment révén segítse a vállalkozási célok elérését. 
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 Mint az az ábrából is látható a marketing menedzsment szervesen 
beleágyazódik a vállalkozás stratégiai menedzsmentjébe. A marketing a 
piac oldaláról tárja fel milyen lehetőségei vannak a vállalkozásnak. A 
stratégiai tervezés szintjén a piaci lehetőségeknek a vállalkozási célokkal 
és erőforrásokkal való összhangját kell megvizsgálni és biztosítani. A 
marketing menedzsment a marketing tervezést, a marketing tervek, 
programok megvalósítását és ellenőrzését foglalja magában. A marketing 
menedzsment tevékenységei szorosan összekapcsolódnak, ezáltal 
biztosítja a folyamatosságot. A kiinduló pontot a tervezés jelenti, amelynek 
során a célok meghatározzák.  A célok a továbbiakban segítik a 
végrehajtást és az ellenőrzést. A stratégiai menedzsment feladatait a könyv 
első részében már megismerhettük, itt csupán a marketing szempontjából 
fontos sajátosságokra térünk ki. 
   
Marketing tervezés 
 
 A piaci lehetőségek feltárása 
 
 A marketing tervezés első feladata, hogy a marketing szakember 
elemezze a piacnak azokat a lehetőségeit, amelyek segítik a vállalkozást 
küldetésének megvalósításában.  Elsősorban az iparági és a verseny 
elemzés, a célpiac(ok) ismerete és a termékpozícionálás nyújthat a 
döntéshez információkat, amelyeket a vállalkozás meglévő 
marketinginformációs- rendszeréből vagy  primer és szekunder 
piackutatással szerezhet meg. MCCarthy és Perreault négy piaci 
lehetőséget határoz meg, amelyek a piac kiaknázása, a piac fejlesztése, a 
termékfejlesztés és a diverzifikáció. A piackiaknázás során a vállalkozás 
meglévő termékeinek értékesítését kívánja növelni jelenlegi vásárlói 
körében, elsősorban agresszív piacbefolyásolással (promócióval). A 
piacfejlesztés lényege, hogy a vállalkozás meglévő termékeit másoknak is 
értékesíteni kívánja. Ez az adott termékek esetében a célpiac kibővítését 
jelenti, ami a termékek marketing--mix-ének módosítását is igényelheti. 
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Amikor a vállalkozás meglévő célpiacának új termékeket kíván felajánlani, 
akkor termékfejlesztéssel állunk szemben. A diverzifikáció, olyan piaci 
lehetőséget jelent, amely már a vállalkozás működési körének 
megváltoztatását jelenti, a jelenlegi működési kör kibővítésével, vagy egy 
teljesen új profil megteremtésével. Egyik vagy másik piaci lehetőség között 
választás attól függ, hogy hogyan illeszkedik a vállalkozás célrendszeréhez 
és erőforrásaihoz. 
 
 A piaci lehetőségek értékelése 
 
 A piaci lehetőségek értékelésekor először ezek vállalkozási 
célokkal való összhangját kell értékelni. A vállalkozás számos célt tűzhet ki 
maga elé (Chikán /1992/), amelyek közül a legfontosabb az alapvető cél, 
amely létének értelmét, irányultságát adja. A vállalkozás alapvető célja, 
hogy fogyasztói igényeket elégítsen ki nyereség elérésével. Az alapvető cél 
a küldetésben konkretizálódik, amely meghatározza működési körét és a 
környezettel való kapcsolattartás elveit. Maga a küldetés a stratégiai és a 
rövidebb távú célok megvalósításával válik valóra. A marketing 
szakemberek által feltárt piaci lehetőségeknek a vállalkozás küldetése, a 
stratégiai és rövidebb távú célok szabhatnak keretet. A célok mellett a 
vállalkozás rendelkezésre álló erőforrásai is behatárolhatják a lehetőségek 
megvalósíthatóságát. A vállalkozás erőforrásai a különböző funkcionális 
területek (marketing, innováció, információ gazdálkodás, logisztikai, humán 
erőforrás gazdálkodás, pénzügyek, termelés) erősségeinek és 
gyengeségeinek vizsgálatával állapítható meg. A lehetőségek 
megvalósíthatósága szempontjából nem jelent kizáró okot, ha az esetleg 
hiányzó erőforrások a későbbiekben biztosíthatók. 
A célokhoz és erőforrásokhoz való illeszkedésen kívül fontos szempont az 
is, hogy a környezetben (politikai, gazdasági, kulturális, technikai) milyen 
trendek (lehetőségek, veszélyek) érvényesülnek, és ezek hogyan 
befolyásolják a jövőben a vállalkozás működését. 
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 A marketing stratégia kialakítása 
 
 A marketing stratégián a piaci célok kitűzését és azoknak a 
marketing eszközöket a meghatározását értjük, amelyek révén ezek 
megvalósíthatók. A követendő marketing stratégia kiválasztásához a 
vállalkozásnak ismernie kell erősségeit, gyengeségeit, a környezet által 
nyújtotta lehetőségeket és fenyegetéseket. A szakirodalom számos 
szempont szerint eltérő stratégia típusokat különböztet meg. Kotler a 
piacvezető, a piackihívó, a piackövető és a piacmeghúzódó stratégia 
felosztást javasolja (Kotler /1991/). A piacvezető stratégia célja a piac 
bővítése, az elért piaci részesedés biztosítása, illetve növelése. A piackihívó 
vállalkozás piaci részesedésének agresszív növelésére törekszik. 
Megtámadhatja még az iparág vezető vállalkozásait, de kisebb 
vállalkozásokat is. A piackövető fejlődésben lévő vállalkozások, amelyek 
igyekszenek kihasználni piaci lehetőségeiket és a piac bővüléséből 
részesedést szerezni. A meghúzódók olyan ól meghatározott, viszonylag 
szűk piacszegmensre koncentrálnak, ahol nincsenek kitéve az iparág 
nagyvállalkozásai támadásának. 
 
 A marketing programok kidolgozása 
 
 Az előzőekben tárgyalt átfogó stratégiákon kívül a vállalkozásnak 
meg kell határoznia a támogató marketing-mix programokat is (Kotler 
/1991/). A marketing-mix programok a termékre, az árra, az értékesítési 
csatornákra és promócióra vonatkozó stratégiai döntéseket foglalják 
magukban. 
  
 A marketing terv kidolgozása 
 
 A marketing terv a célkitűzéseket és megvalósításukhoz szükséges 
stratégiát és programokat foglalja magában. Kotler a marketing terv 
következő fejezeteit különbözteti meg: vezetői összegzés, 
marketinghelyzetkép, a lehetőségek elemzése, célkitűzések, cselekvési 
programok, várható nyereség/veszteség, ellenőrzés (Kotler /1991/).  A 



245 

 

marketing terv szervesen kapcsolódik a vállalkozás stratégiai tervéhez, 
annak egy részfejezetét képezi. 
 
 A marketing terv megvalósítása és ellenőrzése 
 
 A marketing menedzsment második feladata a marketing tervben 
foglaltak végrehajtása. A terv önmagában még nem jelent sikert, akkor válik 
valóra, ha azt a gyakorlatban meg is valósítják. A marketing gyakorlati 
megvalósítása szükségesség teszi, hogy a marketing funkció a szervezeti 
struktúrában is megjelenjen. A kitűzött célok megvalósítását az elért 
eredmények célokkal történő összemérésével tudjuk megállapítani. Az 
értékelés feladat után, ha a tényleges teljesítés elmarad a tervezettől 
szükségessé válhat a célkitűzések, a marketing stratégiák és programok 
felülvizsgálata is. 
 
 A marketing koncepció bevezetése a gyakorlatban  
 
 Marketingkoncepció bevezetési előtt a vállalkozásnak először meg 
kell vizsgálnia, hogy jelenleg milyen fejlődési szakaszban (termelés-, 
értékesítés- vagy marketing orientáció) van. Ettől függ, hogy a marketing 
szemlélet bevezetése milyen lépéseken keresztül történhet. A 
következőkben azokat a legfontosabb teendőket foglaljuk össze, amelyek 
egyaránt vonatkoznak termelés vagy értékesítés orientált vállalkozásra is. 
A marketingkoncepció megvalósításának három jól elkülöníthető szakaszát 
határolhatjuk el. Ezek a bevezetés, a marketingfunkció kialakulása és 
marketing szemlélet uralkodóvá válása. 
 
 A marketingszemlélet bevezetésének szakasza 
 
 Marketingszemléletű vállalkozás nem alakítható ki, ha ennek tagjai 
nem ismerik a marketing filozófia lényegét és a marketing eszközöket. 
Fontos, hogy a vállalkozás minden tagja tudatában legyen azzal, hogy a 
marketing a szervezet alapvető céljának - a fogyasztó igényeinek 
kielégítését és nyereség elérését - megvalósítását lehetővé, olyan módon, 
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hogy ezt a versenytársaknál hatékonyabban tegye. A szemlélet 
meghonosítása lehet egyéni motíváció, de a környezeti feltételek változása 
is rákényszerítheti a vállalkozást a piac- és fogyasztó orientált 
magatartásmód elsajátítására. 
 A bevezetés kapcsán számolnunk kell azzal, hogy a vállalkozás 
ellenállást is mutathat az új szemlélet bevezetésekor. Ez természetes 
jelenség, amit megfelelő módon, elsősorban meggyőzéssel tudunk 
kiküszöbölni. Az ellenzőket arról kell meggyőzni, hogy a marketingorientáció 
a vállalkozási célok hatékonyabb módon történő elérését teszi lehetővé. Ez 
a feladat gyakran együtt jár a szervezet tagjai vállalkozási célok iránti 
elkötelezettségének megteremtésével, megerősítésével is. Gyakran 
felmerülhet a kérdés, hogy a marketing bevezetése kinek a feladata. 
Elsősorban a vállalkozás első számú vezetője kell, hogy elkötelezett legyen 
ez irányban és csak ez után történhet a többi munkatárs támogatásának a 
megszerzése. A marketing orientáció megvalósítása, mindenkinek az aktív 
közreműködését megköveteli a vállalkozásnál. Nem elegendő, ha egy vagy 
két dolgozó sajátítja el a marketing alapelveit és próbálja ezeket a 
gyakorlatban megvalósítani, a szemléletnek a vállalkozás egészét, 
mindenkinek a munkáját át kell hatnia. A bevezetéskor támaszkodhatunk 
külső szakértőkre is, de saját munkatársaink képzésével is megteremthetjük 
a marketing orientált vállalkozás kiindulópontját az emberi erőforrások 
oldaláról. 
  
 A marketingfunkció kialakítása és uralkodóvá válása 
 
 A marketing iránti elkötelezettség megteremtése után elkezdődhet 
a marketingszemlélet és eszköztár elterjesztése a szervezeten belül. Belső 
vagy külső továbbképzéssel meg kell ismertetni a munkatársakat a 
legfontosabb tudnivalókkal. Fontos, hogy a vállalkozás dolgozóinak az 
attitűdje is megváltozzon célpiac felé. A fogyasztót megkülönböztetett 
bánásmódban részesítsék, szolgálják igényeik kielégítését. A vezetői 
feladatok között nem szabad megfeledkezni a motívációról és az 
elismerésről sem.     
Az új szemlélet bevezetésének ebben a szakaszában a marketing funkciót 
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valamilyen módon meg kell jeleníteni a szervezeti struktúrában is. A 
vezetőnek ki kell jelölnie ki legyen ennek a tevékenységnek a felelőse, 
egyetlen személy, vagy egy csoport. Kisebb vállalkozásoknál elégséges 
egy két embert megbízni a feladatok végrehajtásával, nagyobb 
szervezeteknél lehet, hogy szükség van marketing csoport, vagy részleg 
létrehozására is. 
 A marketingszemlélet fokozatos bevezetése hozhatja a 
leglátványosabb eredményeket. Kezdetben kisebb feladatokat tanácsos 
erre a célra kiválasztani, amelyek biztosítják a sikerélményt és a kétkedőket 
is meggyőzi a marketing alkalmazásának szükségességéről. Az első 
projektként válasszunk olyan feladatokat, amelyek látványos 
megtakarításokkal/költségcsökkentéssel járnak, végrehajtásuknak 
alacsony a költségigénye, rövid idő alatt megvalósíthatóak. A kezdeti 
sikerek után választhatunk összetettebb feladatokat is. A marketing 
szemlélet elterjesztésében a fokozatosság elvének érvényesítésével 
felkészülhetünk a vállalkozást érintő nagyobb horderejű változásokra is. 
 A marketing funkció beillesztése a szervezeti struktúrába nem 
egyenlő a marketing orientációval. Ez csak akkor valósul meg, ha a 
marketing szemlélet áthatja az egész vállalkozás működését és a 
vállalkozás minden funkcionális területe a fogyasztói igények kielégítésére 
törekszik. A marketing több mint egy funkcionális terület, olyan vállalkozás 
vezetési filozófia /szemlélet/, és ennek gyakorlati alkalmazása, amely egyre 
inkább nélkülözhetetlenné válik a napjainkra jellemző piaci verseny 
közepette. 
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4. A non-profitszektor marketingtevékenységének jellemzői 
és sajátosságai 
 
A non-profitszervezetek alapvető céljának konkretizálása a küldetésben 
fogalmazódik meg, amely választ ad a szervezet működési körére, a belső 
működés, valamint az érintettekkel3 való kapcsolattartás elveire. (Chikán 
/1992/). Például egy múzeum küldetése kulturális ismeretek átadása, egy 
egészségügyi intézményé a betegségek megelőzése és a betegek 
gyógyítása. Ezen túlmenően végezhetnek olyan tevékenységeket is, 
amelyek a marketing szempontjából fontosak lehetnek. Például az előbb 
említett intézmények mindegyike végezhet promóciós (reklám, 
eladásösztönzés, személyes eladás, közönségkapcsolatok) 
tevékenységet. A marketing feladatok konkrét végrehajtásának módját 
azonban mindig a szervezet típusa határozza meg. 
Mind a profit orientált, mind a non-profitvállalkozások létének értelmét az 
igénykielégítés jelenti, azonban a két szervezet különbözik abból a 
szempontból, hogy mit ajánlanak fel igénykielégítés címén. 
 
 
4.2. A marketing alkalmazásának lehetőségei a non-profitszférában 
 
 Az előző fejezetekben áttekintettük, hogy a marketing kialakulása 
milyen fejlődési pályát írt le a profitorientált vállalkozások világában. 
Felvetődik a kérdés, hogy mennyiben van létjogosultsága a marketingnek a 
nem piaci szférában és kiterjeszthető-e a marketing szemlélete és 
eszközrendszere a non-profitszektorra? A kérdésre adott válasz a 
szakirodalomban a marketing kiterjesztett értelmezésének vitáját indította el 
az 1960-as évek vége felé. 

                     
    3 

Érintetteknek nevezzük azokat a személyeket, szervezeteket, intézményeket, amelyek lényeges, tartós és 
kölcsönös kapcsolatban állnak a vállalkozással.  Bôvebben lásd  Chikán /1992/ 23-28. o. 
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A 70-es éveket megelőzően kevés figyelmet fordítottak arra, hogy a 
marketing hogyan könnyíthetné meg e szektor szervezeteinek munkáját. A 
marketing koncepció kiszélesítésének gondolata a non-profitszektorra 
legelőször Philip Kotler, Sidney J. Levy, Gerald Zaltman és Benson Shapiro 
munkáiban vetődött fel 1969-1973 között az Amerikai Egyesült Államokban. 
Kotler és Levy amellett érvelnek, hogy " a marketing mindent átható 
társadalmi tevékenység, amely meglehetősen többet jelent, mint a fogkrém, 
a szappan és az acél értékesítése. A politikusok közötti küzdelmek arra 
emlékeztetnek bennünket, hogy a jelölteket ugyanúgy adják el mint a 
szappant, a pénzgyűjtés arra emlékeztetnek bennünket, hogy okok 
kerülnek eladásra ..... Eddig még nem történt kísérlet annak vizsgálatára, 
hogy a hagyományos termékekre érvényes "jó" marketing elvei 
alkalmazhatók-e szolgáltatások, személyek és ötletek értékesítésekor." 
(Kotler, Levy  /1969/ 10. o.) Ezután a marketing elvek non-profitterületekre 
való adaptálása hihetetlen gyorsasággal ment végbe az USA-ban. Az 
egészségügy, az oktatás és a művészetek képviselői siettek, hogy 
felkarolják a marketingnek ezt az új ágát és kihasználják a benne rejlő 
lehetőségeket. Nem sokkal ezután könyvtárosok, politikusok, jóléti 
szolgáltatásokat nyújtó és jótékonysági szervezetek vezetői követték 
példájukat. 
 A non-profit marketing iránti igény növekedésével e terület 
ismereteinek kiszélesítésére újabb és újabb elméleti és gyakorlati 
szakemberek vállalkoztak a marketing és más tudományágak részéről. Az 
1980-as évek vége felé a marketing ezen új ágának fejlődése az "érettségi" 
szakászba jutott el. A non-profitszektorra és ennek speciális területeire 
(egészségügy, oktatás, stb.) vonatkozó tankönyvek, esettanulmányok, 
publikációk, folyóiratok jelentetek meg és konferenciák kerültek 
megrendezésre. A 80-as évek végén a non-profitmarketing már az MBA4 
programok tananyagába is bekerült. A nem nyereségorientált szektor egyre 
több marketing szakembert foglalkoztatott. A tanácsadó szervezetek gomba 

                     
    4Az MBA (Master of Business Administration) a menedzserképzés legmagasabb fokozata. 
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módra szaporodtak, hogy marketing szakemberi segítséget nyújtsanak a 
non-profitszektornak sajátos problémáinak megoldásában. 
A 90-es években non-profitmarketing jelentőségének növekedéséhez a 
fejlett országokban még az alábbi környezeti tényezők járultak hozzá: 
 

 a politikai környezet változása következtében számos ország kormánya 
ösztönözte a közszolgáltatások privatizációját, 

 a társadalmi környezetben bekövetkezett változások ösztönözték a 
voluntarizmus elterjedését, 

 a nemzetközi társadalmi problémák előtérbe kerülése (dohányzás, 
kábítószer-fogyasztás, stb.) 

 a non-profitszervezetek pénzügyi támogatási formáiban bekövetkezett 
változások. 

  
 Philip Kotler által idézett fogalom meghatározás a marketinget a 
csere általános - piaci és nem piaci cserét magában foglaló - fogalmához 
kapcsolja. A vitában részt vevők véleménye megoszlott a marketing 
értelmezésének a profitorientált szférán kívüli kiterjesztését illetően.56 Kotler 
a fogalmi kiterjesztés indokát abban látja, hogy a profit- és non-
profitszférákra jellemző cserék mechanizmusa ugyanaz. A különbség 
csupán abban van, hogy a nem piaci cserék ellenértéke nem explicit módon 
jelenik meg.  (Kotler/1972/). 
A marketing non-profitterületen való létjogosultságának okai a következőkre 
vezethetők vissza (Orosdy /1995/: 

                     
    5 

Errôl a kérdésrôl részletesebben lásd Orosdy Béla: A marketing fogalmáról és 
"kiterjesztéseirôl" Marketing és Menedzsment. 1995/4. c. cikkét. 
  

 

    6 
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 A marketing tehát elméletileg bármilyen csere megvalósításának 
eszköze lehet. 

 A marketing által alkalmazott eszközök nem kizárólag csak a piaci 
cserékhez kapcsolódhatnak. (Például: promóciós eszközök, 
közönségkapcsolatok, piackutatás, fogyasztói magatartás, stb.) 

 A non-profitszektorban számos külső környezeti tényező a marketing 
szemléletének és eszközeinek alkalmazására kényszerítette ezeket a 
szervezeteket. 

 
Az első eset, amikor a non-profitszervezetek léte, fennmaradása 
a tét. (Magyarországon a megszorító intézkedések a 
könyvtárakat arra kényszerítették, hogy a beiratkozási díjakat 
többszörösére emeljék, a felsőoktatási intézmények tandíjat 
szedjenek.) Ebben az esetben a szervezet léte kerül piaci 
megítélés alá, tevékenységében piaci jellegű cserék is helyet kell, 
hogy kapjanak. 
 
A másik esetben a marketing szemlélet és gyakorlat a 
munkaerőpiac közvetítésével hatolt be. (Magyarországon az 
államigazgatási és közszolgáltató tevékenységek területén 
figyelhető meg a legjobban.) 
  

 
4.3. A non-profitmarketing sajátosságai   
 
 Könyvünknek ebben a fejezetében támaszkodva a 3. fejezetben 
tárgyalt témakörökre felvázoljuk azokat a sajátosságokat, amelyekkel a 
gyakorlatban a non-profitterületen dolgozó marketing szakemberek 
találkozhatnak. 
A non-profitmarketing jellemzői alapvetően két fontos tényezőre vezethetők 
vissza. Az első a non-profitszervezet és környezete, a második e 
szervezetek által lebonyolított cserék profit orientált vállalkozásoktól eltérő 
jellegzetességeiből adódik (Kotler /1991/). Ebből adódóan ezen a területen 
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dolgozó marketing szakembereknek az alábbi szempontokat érdemes 
szem előtt tartaniuk: 
 
 A marketing koncepció alappillérei közül a nyereségesség 
követelménye a non-profitvállalkozásoknál nem érvényesül. Ebben a 
szférában a szervezet célja az igénykielégítés, valamint a szervezet 
fennmaradása és a szükséges pénzügyi alapok megteremtése. 
Kevés szekunder információ áll rendelkezésre a non-profitcseréket jellemző 
fogyasztói magatartásról, attitűdökről, mert az erre a területre jellemző 
cserék sokszor nagyon személyes, tabunak tekintett kérdéseket is 
érinthetnek. 
 Az igénykielégítésnek gyakran nincs alternatívája, például vért adni 
csak egyféleképpen lehet, stb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
igénykielégítés körülményeinek változatlannak kell lennie. (Vért lehet adni 
megnyugtató, higiénikus körülmények között és a véradó számára 
feszültséget okozó környezetben is. 
A non-profitszervezetekre által végzett tevékenységek sokszor nagyon sok 
információ közlését teszik szükségessé, hogy a kívánt magatartásformák, 
értékek, attitűdök elsajátításra kerüljenek. 
A tevékenységek (cserék) eredménye nem mindig azonnali és látható. 
A non-profitvállalkozások a pénzügyi vagy egyéb támogatásokat nem 
mindig közvetlenül azoktól kapják, akik a szervezetek által nyújtott előnyöket 
élvezik. 
Az igénykielégítés egyik esete a csere7, amelynek során valamelyik fél 
"áldozatot" hoz a másik fél által nyújtott bizonyos előnyök megszerzéséért 
(tulajdonlásáért). A 13. sz. táblázat az "áldozat" és a "haszon" lehetséges 
fajtáit mutatja be. A felsorolt 16 eset közül a táblázat bal felső sarkában lévő 
két négyzet tipikusan a profitorientált vállalkozásokra jellemző cseréket 
jellemzi. (Ez azonban nem zárja ki, hogy a non-profitszervezetek is 
végrehajtsanak ilyen jellegű tevékenységeket, ahogy ezt láttuk a fenti példa 

                     
    7Az igénykielégítés további lehetséges formái az önellátás, a kéregetés és az erôszak.   
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kapcsán is.) Az üzleti vállalkozásoknál az igénykielégítés valamilyen termék 
vagy szolgáltatás megvásárlásával történik cserébe ezek ellenértékének 
megfizetésért. A mátrix többi négyzete olyan esetekre utal, amelyek 
elsősorban a non-profitszférára jellemzőek. Ezeknek a cseréknek a 
jellemzője, hogy nem kapcsolódik hozzájuk profit, vagy ha igen akkor ez 
visszaforgatásra kerül a vállalkozásba. 
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Hiba! A 
könyvjelző 
nem 
létezik. 

Áldozat 
  
  

  
Haszon 

Áldozat Termék Szolgáltatás Társadalmi Pszichológiai 

Kiadott 
pénz 

Poszter 
vásárlása 

Egészségügyi 
szolgáltatás vagy 
oktatás 
igénybevétele 

Adakozás az 
alma maternak 

Adakozás 
jótékonyságból 

Ideák, 
értékek, 
véleménye
k feladása 

Ingyenesen 
felajánlott 
ruhasegély 
elfogadása 

A bűn- és a 
szegénység 
leküzdésére 
alakult szervezet 
támogatása 

Pártok 
támogatása 

Abortusz 
ellenzése 

Régi 
magatartás
formák 
feladása, új 
magatartás 
formák 
tanulása 

Születésszabá- 
lyozás a 
gyakorlatban 

Drogelvonó 
kúrán való 
részvétel 

Feláldozott idő 
és energia 

Biztonsági öv 
használata 

Feláldozott 
idő és 
energia 

Tanfolyamon 
való részvétel 

Ingyenes 
koncertre 
ellátogatni 

Társadalmi 
munka 
végzése 

Véradás 

 
  Forrás: Kotler-Andreasen /1991/ 27. o. felhasználásával 
 

13 sz. táblázat 
A profit- és non-profitszektor haszon/áldozat mátrixa  
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 Non-profitszervezetek marketing információs rendszere  
 
 A non-profitszervezetek ritkábban alkalmaznak piackutatást, mint 
az üzleti szféra vállalkozásai. Ennek oka részben abból adódik, hogy a non-
profitszervezetek többsége még mindig nem piacorientált.  Másrészről ezen 
szervezetek menedzsereinek nagy része nem ismeri a piackutatás 
technikáit és a piackutatásból származó előnyöket, vagy erre a 
tevékenységre fordítható erőforrásaik korlátozottak. 
 
 A non-profitszervezetek is széleskörűen alkalmazhatják a primer- 
és szekunder piackutatás eszközeit, amelyekről a 3.4. fejezetben már 
beszéltünk. A piackutatás segíti a non-profitszervezetek vezetőit annak 
megállapításában, hogy 
 

 kik alkotják a szervezet célpiacát, 

 mit akar a célpiac és miért akarja, 

 a szervezet hová pozícionálja ajánlatait, 

 milyen az igénykielégítés hatékonysága, 

 új ajánlatok piaci bevezetését érdemes-e elkezdeni. 
  
 
 A non-profitszervezeteknek is ki kell építeniük marketing-
információ-rendszerüket, amely a piackutatáson kívül magában foglalja a 
marketing-felderítést, a belső adatszolgáltatást és a marketing modellezést 
is (Bauer-Berács /1992/). 
  
 Célpiaci marketing 
 
 A fogyasztói igények kielégítését illetően a non-profitszervezetek is 
négy lehetőség közül választhatnak. Ezek a tömegmarketing, a 
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megkülönböztető marketing, a célpiaci marketing és a piaci rések 
marketingje.  A non-profitvállalkozások céljai, erőforrásai határozzák meg, 
hogy milyen irányban mozdulnak el az igények kielégítése végett.  A célpiac 
igényeknek való megfelelés szempontjából a fejlődés iránya itt is a célpiaci 
marketing felé, vagy a piaci rések marketingje felé történő elmozdulás. 
 
A célpiaci marketingnek a non-profitszervezetek esetében is feladata a 
piacszegmentálás, a célpiac kiválasztása és pozícionálás. Ezek a feladatok 
a 3.5. fejezetben leírtak alapján végezhetők el. Az alábbiakban csak a 
pozícionálással kapcsolatosan emelünk ki néhány sajátosságot. 
 
 A non-profitszervezeteknek a hosszú távú sikeres fennmaradás 
szempontjából, olyan megkülönböztetett pozíciót kell elfoglalnia, amelyet a 
versenytársak nem tudnak könnyen utánozni, és amellyel lehetővé válik a 
célpiac megtartására. A pozícionálás egyrészről azt jelenti, hogy a 
szervezet kialakítja ajánlati-mixének megkülönböztető jegyeit, másrészről 
hogy ezt tudatosítja a célpiaccal. Non-profitterületen a szervezeti szintű 
pozícionálásra nagyobb hangsúlyt kell helyezni, mert az oktatás, 
egészségügy, kultúra, stb. területén az egyének elsősorban az adott 
szervezetről formálnak véleményt és nem ajánlataikról. (Gondoljunk arra, 
hogy bizonyos ajánlatok, például új érték, ismeret közvetítése, viselkedés 
megváltoztatása nem is pozícionálhatók.)  A szervezet pozícionálásának 
kiindulópontja annak megértése, hogy a célpiac milyennek látja a 
szervezetet versenytársaihoz képest. Ez nem jelent mást, mint az image-
nak a mérését. Image-nak az egyénnek egy dologról /termékről, 
szervezetről, személyekről, helyekről, stb./ kialakított összképét, 
elképzelését, benyomását nevezzük.  Az image mérése különböző 
módszerekkel végezhető el, amelyek közül megemlíthetjük a szervezet 
ismertségi szintje /soha nem hallott róla - nagyon jól ismeri/ és 
megítélésének /kedvezőtlen - nagyon előnyös/ mérését és a non-
profitszervezet különböző szempontok pozitív és negatív szerinti 
értékelését. A pozícionálás során megtervezzük a szervezet image-át és 
azokat a verseny előnyöket, amelyeket a szervezet fel kíván ajánlani, és 
amelyek alapján a célpiac meg tudja különböztetni és érzékelni tudja a 
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versenytársaktól való eltérést.  Lehetséges a különböző célpiacok számára 
eltérő image-t kialakítani, azonban a non-profitszektorra általában egy 
általánosabb kép kialakítása jellemzőbb. 
  
 Az adománygyűjtés marketingje 
 
 Mint ahogy azt már korábban megismertük a non-profitszervezetek 
működéséhez szükséges pénzforrások nagyobbik része külső forrásokból 
származik, amelyeken belül kiemelt helyet foglalnak el az adományok.   A 
non-profitszervezetek egyik legfőbb problémája kitől és hogyan szerezzék 
meg a működéshez szükséges anyagi források ezen részét. A profitorientált 
szervezetek ilyen jellegű pénzforrásokhoz részvénykibocsátással, 
hitelfelvétellel juthatnak, amelynek fedezetét nyereségükből biztosítják. A 
non-profitszervezeteknek, az üzleti vállalkozásokra jellemző árképzés 
hiánya miatt, más jellegű forrásokat kell igénybe venniük, hogy 
tevékenységeiket végre tudják hajtani. Az állam által finanszírozott non-
profitszervezetek bevételeinek nagy részét a lakosság és a vállalkozások 
által befizetett adókból finanszírozzák. A nem állami non-profitszervezetek 
pénzügyi forrásai jórészt nagylelkű adományozók segítségével teremthetők 
meg. A következőkben az adománygyűjtéssel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat ismertetjük Kotler-Andreasen műve alapján (Kotler-Andreasen 
/1991/). 
 Az adományszerzés fejlődési folyamaton ment keresztül. Legelső 
formája a kéregetés volt, ezt követte pénzgyűjtés, amelynek során a 
szervezetek, közösségek rendszeresen hozzájárulásokhoz jutottak az 
adakozásra hajlandó támogatóktól. Napjainkban a non-profitszervezetek 
kijelölnek egy felelős személyt, akinek feladata, hogy minden lehetséges 
forrást megragadva biztosítsa a működéshez szükséges pénzforrásokat. 
   
 Adománygyűjtés eltérő szemlélettel 
 
 A non-profitszervezetek egy fejlődési folyamaton keresztül jutnak el 
a "termelésorientációs" szakaszból a marketing orientációig. Az egyes 
szakaszokban eltérő eszközöket alkalmaznak a pénzforrások 
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megszerzésére. A termelésorientált non-profitszervezetek az esetek 
többségében a "van egy jó elképzelésünk, az embereknek támogatni 
kellene bennünket" felkiáltással próbálnak adományokat gyűjteni, 
elsősorban ismeretségi kapcsolatokat felhasználva. Az értékesítésorientált 
non-profitszervezetek jelmondata "nagyon sok ember van, aki pénzt 
adhatna, menjünk, keressük meg őket és győzzük meg őket".  Az 
adománygyűjtés elsősorban a szervezet által alkalmazott pénzgyűjtők, 
akiknek kevés befolyása van a szervezet működtetésének módjára. A 
marketing szemléletű non-profitszervezet az vallják, hogy " a piaci pozíciónk 
elemzése után, azokra a potenciális adakozókra kell koncentrálnunk, 
akiknek céljai leginkább megfelelnek a mi céljainknak és olyan programokat 
kell kidolgozni, amely biztosítja az adakozóknak igényeik kielégítését". A 
marketingorientáció megköveteli a potenciális adakozók piacának 
szegmentációját, adakozási kedvük mérését, a szervezeten belül a felelős 
személyek kijelölését és az erőforrások biztosítását. Annak jele, hogy egy 
non-profitszervezet a marketing orientáció felé mozdult el az, hogy az 
adománygyűjtés során az adakozókat nem célnak, hanem partnernek 
tekintik. Az adománygyűjtés legfejlettebb formáit alkalmazó szervezetek 
felismerték azt, hogy nemcsak egyéni adományokra van szükségük, hanem 
az adományozókkal fenntartott hosszú távú kapcsolatokra is. 
  
Az adományok összegyűjtésének lépései 
 

 A gyakorlatban az adományok összegyűjtése a következő lépéseken 
keresztül történik: 

 az adakozók körének feltárása és elemzése 

 az adományszerzés belső szervezeti feltételeinek megteremtése 

 az adománygyűjtés céljának és stratégiájának kialakítása 

 az adománygyűjtés hatékonyságának értékelése 
 
 Az adományszerzési folyamat első lépése a potenciális 
adományozók körének és jellemzőinek feltárása, tanulmányozása. A 
pénzforrásokat biztosító nagyobb csoportok az egyének, alapítványok, 
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vállalatok és a kormányzat. Mindegyik csoportnak eltérőek a motivációik és 
az adakozásnál figyelembe vett szempontjaik. Mivel cserefolyamatról van 
szó az adakozás a legtöbb esetben nem altruista /önzetlen/ módon történik, 
hanem valamilyen haszonnal kell járnia az egyéni adakozó szempontjából. 
Ez lehet például önbecsülés, elismerés mások által, szociális, társadalmi  
problémák mérséklése, stb. Még ha nem is akarnak semmit cserébe, akkor 
is vannak várakozásaik például az adott pénz hatékony felhasználása vagy 
a gyűjtő által kimutatott hála. 
   

Adakozók, adományok 
 
 A felnőtt lakosság közel kétharmada /65 százaléka/ hoz 
valamilyen áldozatot annak érdekében, hogy rokoni és szűk baráti 
körén kívül eső embereken segítsen - derül ki abból a közelmúltban 
publikált kutatásból, amelynek során a Központi Statisztikai Hivatal 
és a Non-profitKutatócsoport munkatársai a lakosság adakozási 
szokásai, önkéntes munkavállalását vizsgálták. Az adatfelvétel 
évében, 1993-ban a polgárok közel 8 milliárd forinttal - az összes 
lakossági jövedelem 0,3 % százalékával - támogatták a non-
profitszervezeteket /alapítványokat, egyesületeket, vallási 
közösségeket, önkormányzati intézményeket-, az önkéntes segítők 
által végzett munka pénzben kifejezett értéke még ennél is 
magasabb, 14 milliárd forint volt. Jellemző például, hogy az 
alapítványok - számuk 1993-ban 12 064 - vezetői közül többen 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték munkájukat. Az 
egyesületeknek általában többen adakoztak, mint az 
alapítványoknak, igaz, a számuk - 23 851 - is közel a duplája az az 
utóbbiakénak. Ha viszont a pénzbeli támogatások összegét 
nézzük, az alapítványok mérlege a kedvezőbb: az alapítványok 3,2 
milliárd forintos, az egyesületek 1,3 milliárd forintos pénzbeli 
adományban részesültek 1993-ban.  
 A jótékonykodási szokások szoros összefüggést mutatnak 
az állampolgárok társadalmi, demográfiai helyzetével. A nők 
például készségesebb adómonyozók, mint a férfiak, akik viszont 
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több önkéntes munkára hajlandók. A leginkább adományozó 
kedvűek a 30-60 év közötti, kétgyermekes, jól képzett, több 
forrásból jövedelemmel bíró, a fővárosi vagy a megyei 
nagyvárosban élő állampolgárok. Az adakozási hajlandóság az 
iskolai végzettség növekedésével arányosan nő. A családok egy 
főre jutó jövedelme nemcsak a pénzbeli, hanem a természetbeni 
adományok, az önkéntes segítés mértékét is befolyásolja: a 25 
ezer forint feletti havi jövedelműek közel dupla annyi önkéntes 
munkát vállaltak, mint a 7 ezer forint alatt keresők. 
Az adományozók átlagban 3 433 forintot /ez az éves jövedelmük 
1,1 százaléka/ bocsátottak különböző non-profitszervezetek 
rendelkezésére. A több mint 5 millió adakozó 5,1 százaléka 100 
forintot vagy annál kevesebbet, 6,4 százaléka viszont 10 ezer és 
50 ezer forint közötti összeget adományozott, 50 ezer forintnál 
többet 1,4 százalék adott. A többség - 25,7, illetve 25,9 százalék - 
100 és 500, illetve 500 és 1000 forint közötti pénzadománnyal 
segítette a civil szervezeteket. A "mecénások" negyede nem tudta 
vagy nem akarta megmondani, adománya kinek a javát szolgálta, 
ugyanakkor a megkérdezettek 7 százaléka elismerte, hogy az 
adomány kedvező hatásaiból ő maga vagy a családja is részesült.  

Dobszay János: Kezdőbetegség. 
HVG. 1995. Augusztus 12. 

 
  

 
 Ma Magyarországon számos hazai és nemzetközi alapítvány nyújt 
segítséget a non-profitszervezetek működésének finanszírozásához. A 
non-profitszervezetek első feladat az, hogy a céljaiknak, tevékenységi 
köreiknek és a támogatandó projektnek megfelelő támogatási forrásokat 
nyújtó alapítványokat kutassák fel. Az alapítványi támogatások elnyeréséért 
a legtöbb esetben pályázatot kell benyújtani a kiírás szempontjainak 
megfelelően. 
 Az üzleti vállalkozások szintén biztosíthatnak pénzeszközöket a non-
profitszervezetek működéséhez. Elsősorban az oktatás és a kultúra 
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támogatására nyitottak. A profitorientált vállalkozások életében az adakozás 
más célt  tölt be mint az alapítványoknál. Egyrészt kisebb súllyal jelenik meg 
tevékenységükben a non-profitszervezetek finanszírozása, az 
adományozandó összeg nagymértékben függ a vállalkozás jelenlegi és 
várható jövedelmeitől, Emellett szem előtt kell tartaniuk a tulajdonosok 
érdekeit is, akik meghatározzák milyen célokra milyen összeg fordítható. 
Másrészről a vállalkozások nagyobb figyelmet fordítanak az adományok 
által szerezhető előnyökre, amelyekkel a tulajdonosokat meg lehet győzni a 
támogatás szükségességéről. Harmadrészt a profitorientált vállalkozások a 
támogatások legkülönfélébb formáit nyújthatják a nem nyereségorientált 
szervezeteknek. Például: pénz, termékek, szolgáltatások, helyiségek, stb. 
 A non-profitszervezetnek be kell határolniuk melyek azok a 
vállalkozások, amelyek szóba jöhetnek, mint támogatók. A kiválasztás 
szempontjai a következők lehetnek: 

 helyi vállalkozások, 

 azonos célpiac, 

 deklarált támogatási célok ismerete, 

 "nagy adakozók", 

 személyes kapcsolatok. 
 
 A támogatások utolsó formáját az állami és a helyi önkormányzati 
hozzájárulások jelentik. Ezekhez a pénzforrásokhoz is legtöbbször 
pályázatok útján lehet hozzájutni. 
 Szervezeti feltételek megteremtése a felelős személyek és a 
szervezetben elfoglalt helyük kijelölését jelenti. A kisebb szervezeteknél a 
külső források biztosításának legtöbbször egyetlen felelőse van.  Feladata 
a lehetőségek feltárása és a többiek mozgósítása a segítségnyújtásban. A 
nagyobb szervezetek több felelős személyt jelölnek ki az 
adománygyűjtéssel kapcsolatos feladatok /adakozók szegmentálása, 
marketing eszközök kiválasztása, földrajzi vonzáskörzetek meghatározása, 
stb./ menedzselésére. 
A következő lépés az adományszerzés céljának megfogalmazása és ennek 
elérését biztosító stratégia kidolgozása. Az adományszerzés rövidebb és 
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hosszabb távú céljait minden esetben meg kell határozni. A célok 
megfogalmazása segít a szervezetnek abban, hogy 

 mennyi pénzeszközt kell elkülönítenie az adományszerzés 
költségeinek fedezésére, 

 hogyan motiválhatja a szervezet többi tagját a célok elérése érdekében, 

 hogyan mérhető az adománygyűjtés eredményessége. 
 
 A célok meghatározása után kell kidolgozni a célok elérését 
biztosító stratégiát. Az adományszerzés gyakorlati megvalósításának 
taktikai kérdései közé tartozik a kommunikációs csatornák és az 
adományok összegyűjtése különböző formáinak kiválasztása. Ennek 
lehetséges eszközeit mutatja be az alábbi ábra. 
 
 Az adományszerzés konkrét módját az is meghatározza, hogy az 
adakozókat mi motiválja a segítségnyújtásban. Ennek alapján a következő 
csoportokat különböztetjük meg: 
 
Névtelen adakozók tömege, akik kisebb összegeket hajlandók áldozni. 
Ebben az esetben célszerű alacsony költséggel járó eszközöket alkalmazni, 
mert az összegyűjtött összeg is viszonylag alacsony lesz. Például: 
önkéntesek utcán, forgalmas helyeken, házhoz járás, gyűjtőládák 
elhelyezése, direct mail, telemarketing, a non-profitszervezetek termékei 
felajánlása megvásárlásra, stb. 
 
A szervezet tagjai és baráti köre, akiknek személyes érdeke a szervezet 
támogatása. Ennek eszközei lehetnek: tagsági kártyák, termékek, 
szolgáltatások értékesítése, stb. 
 
Gazdag, luxuscikkekre is költeni tudó réteg. Mivel nagyobb adományok 
várhatók, nem elégedhetünk meg az előzőekben felsorolt eszközökkel. 
Például: fogadásokra, eseményekre meghívások, alapítványok 
létrehozása, stb, 
 
Az adományok összegyűjtése legtöbbször kampány formájában történik. 
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Kampány alatt értjük az adományok megszerzéséhez szükséges 
tevékenységek megszervezését és időbeli ütemezését, amelynek célja az 
adott összeg összegyűjtése egy adott időszakon belül. 
 
 
Az utolsó lépés az adományszerzés eredményeinek értékelése, amely 
magában foglalja 
  

 a célok és az elért eredmények egybevetését, 
 

 az adományok összetételének elemzését /adakozók száma, 
adományok átlagos nagysága/, 

 a versenytársakkal való összehasonlítást, 

 az elért eredmények és ennek költségei összevetését, 
 

 az adománygyűjtők egyéni teljesítményének értékelését. 
  
 Marketing-mix 
 
 Marketing-mix azoknak az eszközöknek az összessége, amelyeket 
a non-profitszervezet a célpiac igényei kielégítéséhez használ fel. A 
marketing egyes alapfogalmai a non-profitterületeken sajátos értelmezést 
nyernek, ha figyelembe vesszük, hogy a nem piaci jellegű cserék 
ellenértéke nem expliciten jelenik meg és az igénykielégítés eszköze nem 
csupán termék, vagy szolgáltatás lehet. Nézzünk meg erre néhány példát: 
 

 Az egyetemek diákjai tüntetést szerveznek a tandíj ellen. 

 Az egészséges táplálkozás elkötelezettjei nyilvánosságot keresnek, 
hogy ismertessék a helyes táplálkozás korszerű módszereit. 

 A helyi televízió kerekasztal beszélgetést rendez a város 
polgármesterével. 

 A környezetvédők az ózonlyuk növekedésére hívják fel a figyelmet. 

 Az iskolákban felvilágosítást tartanak a dohányzás és a drogfogyasztás 
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káros hatásairól. 
 
 A fogyasztó fogalmát és az üzleti életben használt marketing-mix 
összetevőket (termék, szolgáltatás, ár, értékesítési csatorna, promóció)  a 
non-profitszervezeteknél a következőképpen értelmezhetjük: 
 
Fogyasztó (célpiac): az a személy, szervezet, aki/amely  a non-
profitszervezet által felkínált terméket, szolgáltatást megvásárolja 
(hozzájut), véleményt, felfogást, értékeket, viselkedést, stb. elfogadja és 
cselekedeteiben érvényesíti. Például: tanulók, választópolgárok, betegek, 
egy város lakossága, könyvtár látogatói, jótékonysági koncert résztvevői, 
segélyakció részesültjei, egy klub tagjai, stb. A fogyasztó kereslete egy 
konkrét termék/szolgáltatás, érték, viselkedés, vélemény megszerzésére 
irányuló hajlandóság és képesség. 
 
 
Ajánlat: mindaz a dolog, amely igénykielégítésre alkalmas. Lehet 
termék/szolgáltatás, vélemény, felfogás, magatartás, felhasznált idő és 
munkaráfordítás. 
 
Áldozat: a cserében valamely előny, haszon megszerzésének ellenértéke, 
amely lehet pénzbeni vagy már módon (feláldozott idő, energia, szokás, hit, 
stb.) kifejezhető. Non-profitterületen a nem pénzbeni áldozatvállalás a 
domináns. 
 
Marketing csatorna: olyan közvetítő személy, közeg, amelynek 
segítségével lehetővé válik a szervezet és a célpiac egymáshoz rendelése 
a megfelelő időben és helyen. A marketing csatorna lehet: épületek, 
közvetítő személyen: fizetett vagy önkéntesek, kis- és nagykereskedők, 
telefon, média, direct mail, stb. 
 
Marketing kommunikáció (promóció): üzenetek (új ismeret, magatartás- és 
viselkedési formák, értékek, normák, stb.) közvetítését jelenti a non-
profitszervezet és a célpiac között a marketing-mix elemeiről. A 
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kommunikációt a non-profitszervezetek sem hagyhatják figyelmen kívül. 
  
 A továbbiakban a marketing-mix néhány sajátosságát fogjuk 
bemutatni Kotler-Anreasen /1991/ Non-profitszervezetek stratégiai 
marketingje c. munkája alapján. 
 
 Az ajánlati mix megtervezése és menedzselése  
 
 A non-profitszervezetek igénykielégítés címén felajánlhatnak 
valamilyen terméket, szolgáltatást vagy a fogyasztót valamilyen cselekedet 
elvégzésére is késztethetik. A célpiac szempontjából az ajánlat nem más, 
mint pozitív és negatív következmények /előnyök és áldozatvállalás/ 
összessége, amely valamely cselekvés /csere/ végrehajtása során valósul 
meg. 
 Az igénykielégítés a legtöbb esetben mindhárom módon vagy a 
fenti lehetőségek kombinálásával megvalósítható. A non-profitszervezetek 
szempontjából a termék kevésbé kap hangsúlyos szerepet, azért mert a 
szervezet küldetésének megvalósítása szempontjából az esetek 
többségében nem játszik központi szerepet A nem nyereség orientált 
szervezetek többségére a szolgáltatásnyújtás és az önsegélyezés jellemző. 
    
Az ajánlati-mix megtervezésével és menedzselésével kapcsolatos 
döntésekre érvényesek a 3.7. fejezetben elmondottak. Mivel a non-
profitszervezetek többsége szolgáltatásokat végez az említett feladatok 
elsősorban a szolgáltatásokra vonatkozóan merülnek fel és csak részben 
az ehhez kapcsolódó termékek kapcsán. 
 
 Az áldozatvállalással kapcsolatos döntések  
 
 A non-profitterületen dolgozó marketing menedzserek feladata, 
hogy befolyásolják a szervezet és a non-profit egység között lezajló 
cserefolyamatot. A célpiac szempontjából a csere magában foglalja 
valamilyen előny, haszon megszerzését valamilyen áldozatvállalással. Az 
áldozatvállalásnak negatív következménye van, amelyet a fogyasztónak 
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vállalnia kell, hogy a cserefolyamatban részt vegyen. Az áldozatvállalás 
lehet pénzben vagy nem pénzben kifejezhető, vagy a kettő valamilyen 
kombinációja. A nem pénzbeni áldozatvállalás lehet fizikai fájdalom, 
kellemetlen érzés, magatartásváltozás, vélemény, attitűd megváltoztatása, 
idő és energia feláldozása. A non-profitszektorban ez utóbbi "áldozatoknak" 
a menedzselés sokkal fontosabb, mint a felkínált haszon, előny. 
 Az áldozatvállalás a célpiac számára a csere kapcsán felmerülő 
negatív következmények összessége.  Az áldozatvállalás mértékét tekintve 
a marketing menedzsernek kettős feladata van. Bizonyos költségeket (a 
fogyasztó számára ez pénzbeli áldozatvállalásként jelentkezik) viszonylag 
magas szinten kell tartania ahhoz, hogy a szervezet működéséhez 
szükséges bevételeket megteremtse /bevétel növelése/. Más jellegű 
költségeket viszont csökkenthet, hogy a célpiac belépését korlátozó 
tényezőket a lehető legkisebb mértékűre szorítsa /kereslet növelése/. 
A pénzben kifejezhető áldozatvállalás megállapításához a szervezetnek 
legelőször is célokat kell megállapítania. Ezek lehetnek: 
 

 profit maximalizálás, 

 költségek megtérülése, 

 célpiac nagyságának maximalizálása, 

 méltányosság, 

 célpiac nagyságának csökkentése. 
   
 A fenti célok elérésének stratégiája lehet költség orientált, kereslet 
orientált és versenytársakéhoz igazodó ár/díj képzése. Ezekkel az 
árképzési módszerekkel a 3.7. fejezetben már megismerkedtünk, így itt 
most nem térünk ki rájuk részletesebben. 
 
 Marketing csatorna 
 
 A non-profitszervezeteknek közvetlenül vagy közvetett módon 
kapcsolatot kell teremteniük a célpiaccal. Mivel e szervezetek az 
igénykielégítést több módon is elvégezhetik (ajánlati- mixük lehet termék, 
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szolgáltatás, cselekvésre késztetés, vagy ezek kombinációja) számos 
lehetőség van a fogyasztó elérésére. Termékek esetében ez azt jelenti, 
hogy kis- és nagykereskedőkön, vagy közvetlenül a szervezeten keresztül 
jut el a termék a célpiachoz. Szolgáltatások esetében igénybe vehető kell, 
hogy legyen a megfelelő helyen és időben. Magatartás kapcsán léteznie kell 
egy kommunikációs eszköznek, amelynek segítségével kapcsolatba lehet 
kerülni a célpiaccal. Mindhárom esetben a cél a szervezet és a célpiac 
egymáshoz rendelése a csere céljából.  A csere során az ajánlatnak a 
megfelelő időben és helyen rendelkezésre kell állnia. Ez gyakran 
közvetítőszervezetek igénybevételét és komoly koordinációs munkát 
igényel. 
 
 A marketing csatorna célja, hogy a szervezetet és a célpiacot 
egymáshoz rendelje a megfelelő időben és helyen, megkönnyítve a csere 
lebonyolítását. A csatorna lehet: 
 

 épület, 

 közvetítő személy: fizetett vagy önkéntes 

 kis- és nagykereskedő 

 telefon 

 média 

 direct mail, stb. 
 
 
 A csatorna kiválasztása attól függ, hogy termék, szolgáltatás vagy 
kommunikáció áramlása folyik-e. A csatorna kiválasztását az ajánlat 
sajátosságaitól függetlenül számos tényező befolyásolja.  Milyen mértékben 
kívánja biztosítani a non-profitszervezet az ajánlat rendelkezésre állását a 
megfelelő időben és helyen. Közvetlenül vagy közvetett módon akar-e a 
célpiaccal kapcsolatba kerülni. Az utóbbi esetén kik vesznek még részt az 
ajánlatok közvetítésében. Milyen funkciókat kell ellátni a csatorna-
rendszerben (információ javak és pénz áramlása).  Rendelkezésre állnak-e 
azok a szervezetek, személyek, tárgyi feltételek, amelyek a közvetítő 
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funkciókat ellátnák.  Hogyan koordinálható a marketing csatorna a célok 
elérése érdekében. 
   
 Kommunikáció 
 
 A non-profitszervezeteknek szüksége van, hogy a célpiaccal 
közöljék, hogy milyen ajánlattal rendelkeznek, hogyan juthat el hozzájuk és 
mindez milyen áldozatvállalást igényel. A kommunikációt a non-
profitszervezetek sem hagyhatják figyelmen kívül. A non-
profitszervezeteknek meg kell határozniuk kommunikációs stílusukat, 
lehetőségeiket, amelyekkel leginkább el tudják érni küldetésüket és a 
célpiac elégedettségét. Ehhez felhasználhatók a 3.7. fejezetben már 
említett eszközök, amelyek a promóciós-mixet alkotják. Ezek közül az 
eszközök közül - a non-profitszervezetek sajátosságaiból adódóan - kiemelt 
szerepe van a közönségkapcsolatoknak. 
 
 A fogyasztóorientált non-profitszervezetek jellemzői 
 
 Fogyasztó orientált vállalkozásoknak nevezzük azokat a non-
profitszervezeteket, amelyek minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy 
kielégítsék a fogyasztói igényeket a rendelkezésre álló erőforrásaik 
függvényében. Ezek a szervezetek 
 

 a fogyasztót tekintik a kiindulópontnak és a fogyasztók 
megelégedettségének elérésre törekszenek, 

 rendszeresen végeznek piackutatást a fogyasztói igények 
megismerése céljából, 

 szegmentálással meghatározzák a célpiacukat, információkat 
szereznek ennek fogyasztói magatartásáról, 

 felismerik, hogy versenynek sok lehetséges módja van nemcsak a 
termék/szolgáltatás (ajánlat), 

 tudatosan alkalmazzák a marketing eszközök széles körét a célpiac 
igényeinek minél hatékonyabb kielégítése érdekében. 
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A non-profitszervezetek fogyasztó orientáltságának hiánya visszavezethető 
arra, hogy e szervezetek: 
 

 nem ismerik fel a marketing jelentőségét a szervezet céljainak 
megvalósításában, a hosszú távú fennmaradás biztosításában, 

 nem nyújtanak a fogyasztóknak megelégedettséget, 

 vezetőinek elkötelezettsége hiányzik a szemlélet érvényesítéséhez és 
gyakorlati megvalósításához, 

 a fogyasztó orientáltságot, mint elkötelezettség nem tudják elfogadtatni 
munkatársaikkal, 

 nem rendelkeznek a megfelelő erőforrásokkal, 

 nem ismerik a marketing eszközök alkalmazásának lehetőségeit. 
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5. Pénzügyi alapok 
 
 Ebben a fejezetben csak néhány igen fontos problémára hívom fel 
a figyelmet. Ennek a könyvnek nem feladata az átfogó pénzügyi leírás, de 
kitérek minden olyan területre, amely a vállalkozói léthez elengedhetetlen. 
A vállalkozásoknak időszakonként, évenként beszámolót kell készíteni és 
ezt az adóhatóság felé le kell adni. A leadás határideje jelenleg május 31. 
és az előírt formanyomtatványon kell teljesíteni. A beszámoló lehet 
 

 éves beszámoló 

 egyszerűsített éves beszámoló 

 mérleg 
 
 A non-profitvállalkozások és szervezetek valamint a kulturális 
szféra vállalkozásai mérlegbeszámolóra kötelezettek. Minden 
vállalkozásnak és szervezetnek időrendben folyamatosan rögzítenie kell 
azokat a folyamatokat, amelyek a pénzügyeit érintik. Ehhez a beszámolási 
kötelezettséghez pénzforgalmi szemléletű könyvelés tartozik, ami azt 
jelenti, hogy csak a pénzforgalmat érintő változásokat rögzítjük. Formailag 
a könyvelés történhet pénztárkönyvben és naplófőkönyvben. Azoknak a 
szervezeteknek, amelyek bankszámlával is rendelkeznek célszerű 
naplófőkönyvet vezetniük. A könyvelés során minden eseményt rögzíteni 
kell a naplófőkönyvben időrendben, naprakészen, bizonylatok alapján úgy, 
ahogy azt a számviteli törvény előírja. A szabályok tisztázása nem ennek a 
könyvnek a feladata, többek között azért sem, mert évente változnak, de a 
vállalkozás megkezdése előtt mindenkinek ajánlott szakemberek 
felkeresése és a szükséges kötelezettségek áttanulmányozása. Általában 
a könyvelést a szervezet önállóan is el tudja végezni, de az évenkénti 
szakmai ellenőrzés mindenki számára megnyugtató lehet. 
 A további munkához viszont elengedhetetlen, hogy a mérleg fontosabb 
összetevőit megismerjük. Minden vállalkozás működését finanszírozni kell 
és ez valamilyen forrásból történik. Ez lehet saját tőke, bankhitel vagy más 
kölcsön. Ez a forrás a vállalkozáson belül megtestesül valamilyen 



271 

 

eszközben. Ez a megtestesülés történhet pénz formában (készpénz, 
bankszámla), tárgyi eszközben, termékben, befektetésben. Mivel ugyanazt 
mutatjuk meg két oldalról, így a mérlegben - nevéből adódóan - az 
eszközöknek meg kell egyezniük a forrásokkal. A mérleg mindig egy adott 
időpontra vonatkozik, így statikus állapotot rögzít, de több egymást követő 
mérleg összehasonlításával információt kaphatunk a vállalkozás 
működéséről. 
 
Nézzünk egy egyszerű példát! 
  
 A társaságnak 100 000 Ft alaptőkéje van amely mind bankszámlán 
található. Ekkor a mérleg az alábbiak szerint alakul: 
 
 Eszközök:    Források: 
 
 Bankkövetelés: 100 000 Ft Kibocsátott tőke: 100 000 Ft 
 
A társaság árut vásárol 70 000 Ft értékben 
 
 Eszközök:    Források: 
 
 Bankkövetelés: 30 000 Ft Kibocsátott tőke: 100 000 Ft 
 
 Árukészlet 70 000 Ft 
 
 
A társaság eladja az előzőleg beszerzett áru felét 40 000 Ft értékben 
 
 Eszközök:    Források: 
 
 Bankkövetelés: 30 000 Ft Kibocsátott tőke: 100 000 Ft 
 
 Árukészlet: 35 000 Ft 
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 Vevőállomány: 40 000 Ft Haszon:      5 000 Ft 
 
 
 Láthatjuk, hogy minden folyamat érintette a mérleget, és mindig két 
számadatban történt változás vagy ugyanazon az oldalon vagy mind a két 
oldalon. A vállalkozás tevékenységét akkor tudnánk igazán jól nyomon 
követni, ha minden egyes változáshoz az adott időpontra vonatkozóan 
felvennénk a mérleget. Ez a pontosság azonban igen nagy munkával lenne 
megvalósítható, és ráadásul olyan adatokat is állandóan rögzíteni kellene, 
amelyekben nem történt változás. A könyvelési tevékenység ezt a munkát 
könnyíti meg, mivel csak a változást rögzítjük, és a könyvelés szabályai 
biztosítják, hogy a mérleg állapotában változás ne történjen. Magát a 
mérleget csak az üzleti év végén kell elkészíteni, de munkánkat segítheti, 
ha évközi mérleget is összeállítunk. 
 
 A mérleg és az üzlet leltára alapján a kötelező bevallások szintén 
önállóan is elkészíthetők, de aki egyáltalán nem járatos a számok világában 
feltétlenül forduljon szakemberekhez. Ne feledjük, hogy ez még mindig 
olcsóbb lehet, mint az esetleges büntetés. A bevallásokat a jelenlegi 
szabályozás szerint az egyéni vállalkozóknak február végéig, a társas 
vállalkozásoknak május végéig kell benyújtani az illetékes adóhatóság felé. 
Ne feledkezzünk meg a március hónapban esedékes helyi adók 
bevallásáról sem. 
 
 Cash flow (pénzforgalmi előrejelzés) 
 
 Bármilyen vállalkozásról legyen is szó, a vezetés, a tulajdonos 
feladata a hosszú távú működés biztosítása. Ehhez célszerű - de nem 
feltétlenül szükséges - a nyereséges működtetés és biztosítani kell, hogy a 
jövőben is eredményesen folytatódjon a tevékenység. Nem elég tehát a 
nyereséges működésre ügyelni, hanem előre kell ismerni - a lehetséges 
keretek között - a várható pénzmozgást is. Ha egy vállalkozás nagyon rövid 
idő alatt összeomlik, annak nagy valószínűséggel a pénzhiány 
(forgóeszközhiány) az oka. A sajtóból már mindenki értesülhetett olyan 
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eseményről, amikor egy évek óta nyereséges vállalkozás jutott csődbe 
átmeneti pénzügyi gondok miatt. 
 Ahhoz, hogy a pénzügyeket kézben tarthassuk, előre kell 
jeleznünk, várhatóan mi fog történni a készpénzforrásokkal a következő 
időszakban. Ez az időszak lehetőség szerint egy év legyen, de ha nem 
lehetséges, akkor rövidebb intervallum is elégséges lehet. Amikor ez az 
előrejelzés elkészül, akkor már meg lehet tervezni a szükséges lépéseket 
ahhoz, hogy mindig rendelkezzen a társaság megfelelő mennyiségű 
pénzforrásokkal. 
  
 Fedezetszámítás 
 
 A fedezetszámítás meghatározza azt a fedezeti pontot, ahol az 
árbevétel megegyezik az összköltséggel. 
  
Teljes fix költség: F = 200.000.- Ft 
 
Egy főre jutó változó költség: V = 500.- Ft 
  
Részvételi díj: p = 1. 000.- Ft 
 
 
 
  Teljes fix költség   200.000 
 
Fedezeti pont =                                   =                                      =  400 fő 
 
  Egységár - Fajlagos változó költség 1.000 -500 
 
 
 
    
Fedezeti pont értelmezése és megjegyzések: 
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nem szerepel benne kapacitáskorlát - a fedezeti ponton túl a végtelen 
nyereségesség tartománya következik - össze kell vetni a kapacitásával 
 
problémát jelenthet a fix költségek meghatározása több termék esetében 
- fedezeti pont eltolódik 
 
nem szerepel benne keresleti korlát, a piac korlátlan bővülésére számít, 
vö. optimális nyereséget biztosító ár modellnél a keresleti függvénnyel 
 
ártartomány, amelyben nyereséget lehet realizálni: 
 

fedezetszámítás: itt 400 fő felett minden újabb 
résztvevőre azonos nagyságú nyereség jut 
optimális ár meghatározásánál: egy meghatározott 
tartományban lehet nyereséget realizálni (itt 50 és 750 
egység) és nagysága eltérő 
 

fajlagos költségek nem változnak időben - begyakorlottsággal csökken a 
fajlagos önköltség (kevesebb selejt, gyorsabb műveletvégzés stb.) 
 
 
 
 

  
 



275 

 

 
 



276 

 

Irodalomjegyzék 
 
 
L. Bertalanffy: ...ám az emberről semmit sem tudunk 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 
 
Biblia 
Református Zsinati Iroda, Budapest, 1990. 
 
E. Friedell: Az újkori kultúra története I.-VI. 
Holnap, 1993-95. 
 
R. Cameron: A világgazdaság rövid története 
Mecenas, Budapest, 1994. 
 
Koppányi Mihály: Mikroökonómia 
Műszaki Könyvkiadó-AULA, Budapest, 1993. 
 
J. Kindler, L. Zsolnai: Etika a gazdaságban 
Keraban, 1993. 
 
G. Nagy: Szélmalomharc 
HVG 1995. 03.04. 
 
T. Papp: Mások rétje 
HVG 1995. VII. 29. 
 
Problémamegoldás és döntéshozatal. Tankönyv és szöveggyűjtemény 
Omegaglen kft, Budapest, 1990. 
 
Pénzügyi ismeretek. Tankönyv és szöveggyűjtemény 
Omegaglen kft, Budapest, 1990. 
 
T. Scitovsky: Az örömtelen gazdaság 



277 

 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 
 
Seneca, Epiktetos, Marcus Aurelius: Az évek millióit szemlélhetem 
Maecenas Kiadó, 1993. 
 
T. Vajna: Lesz múlt? 
 
HVG 1994. 12. 24. 
 
Vezetés-Szervezés 
AULA, Budapest, 1991. 



278 

 

Felhasznált irodalom a marketing részhez: 
 
 
R. Abratt - D. Sacks /1988/: The Marketing Challenge: Towards Being 
Profitable and Socially Responsible. Journal of Business Ethics, 7. kötet 7. 
sz., 1988. július. 
 
Bauer András - Brács József /1992/: Marketing. Aula Kiadó. Budapest. 
 
Chikán Attila /1992/: Vállalatgazdaságtan. KJK. Budapest. 
 
Drucker, Peter F. /1973/: Management: Tasks, Responsibilities, Practices. 
New York, Harper Row, pp. 64-65. 
  
Philip Kotler -Alan Andreasen /1991/: Strategic Marketing for Non-
profitOrganizations. Fourth Edition. Prentice-Hall, Inc. 
   
Kotler, Philip /1991/: Marketing management. Műszaki Könyvkiadó. 
Budapest. 
  
Kotler, Phlip (1972): A generic Concept of Marketing. Journal Of Marketing. 
April. 
  
Philip Kotler - Sidney J. Levy /1969/: Broadening the Concept of Marketing. 
Journal of Marketing, January, pp. 10-15. 
 
McCarthy, E. J. - Perreault, W. D./1993/: Basic Marketing. A Global 
Managerial Approach. Irwin. 
 
Orosdy Béla /1995/: A marketing fogalmáról és "kiterjesztéseiről" . 
Marketing és Menedzsment. 1995/5.  
 
Dr Rekettye Gábor/1992/: Mi is az a marketing-orientáció. Marketing. 
1994/2. 81-85. o. 



279 

 

 
 
Robinson, P. J. - Faris, C. W. - Wind, Y. /19677/: Industrial Buying and 
Creative Marketing. Allyn Bacon, Boston. 
 
Szabó József /1995/: Non-profitszervezetek lehetőségei a 
piacgazdaságban. Kultúra a gazdaságban, gazdaság a kultúrában. 
Nemzetközi konferencia. KLTE. Debrecen. 
 
Szabó József /1994/: A civil szerveződések működése a piacgazdaságban. 
Acta Andragogiae et Culturae sorozat. 15. szám. KLTE. Debrecen. 
 
 
 
 
 
 
 


