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A könyv 33 szakértő közös 
munkájának eredménye, túlnyomó 
részük a hazai államigazgatás ke
retében segíti elő Magyarország 
felkészülését az EU tagságra, több
ségük a csatlakozási tárgyalásokon 
is részt vett.

A fejezetek megvilágítják, hogy 
az integrációs folyamat miért be
folyásolta kedvezően hat alapítójá
nak, majd a később csatlakozott 
tagállamainak fejlődését, s miért 
vált -  s válik -  szükségessé, hogy 
együttműködésük egyre több terü
letet öleljen fel.

Az EU szerződéseinek és intéz
ményeinek ismertetéséből az olva
só előtt logikussá válik azok mó
dosításának, változtatásának oka, 
az, hogy miért húzódik el az Eu
rópai Unió alkotmányának elfoga
dása, s miért várható bizonyos mó
dosításokkal annak elfogadása.

Az integráció politikáinak rö
vid, lényegre törő elemzéséből 
kitűnik a belső piac alapvető fon
tossága. A személyek, áruk, szol
gáltatások és tőkék szabad áram
lása révén vált az Európai Unió a 
világkereskedelem legnagyobb 
résztvevőjévé. Ehhez viszont szá
mos területen -  köztük a verseny- 
szabályozásban, a környezetvéde
lemben, a fogyasztóvédelemben -  
kellett valamennyi tagállamra vo
natkozó jogszabályokat elfogadni.

A könyvből kitűnik, mennyire 
fontos az integrációban a kompro
misszumkészség. Erre egyik bevált 
példa, ha a tagállamok egy része 
egy általuk igen fontosnak tartott új 
szabályozást terjeszt elő, másik

része viszont nem akar ebben részt 
venni, megállapodnak az úgyne
vezett megerősített együttműkö
désben, más szóval kettős sebes
ségben. Jogszabályban rögzítették 
ennek feltételeit. Erre két példa: a 
tagállamok közötti (úgy nevezett 
belső) határellenőrzés megszün
tetése és a közös monetáris politi
ka, az euró bevezetése.

Az Európai Gazdasági Közös
ségnek indult integráció felismerte, 
hogy a fejlődés túlmutat a gazda
ságpolitikán, igényli az együttmű
ködést a szociálpolitikában, a kör
nyezetvédelemben, a kül- és bizton
ságpolitikában, esetenként az igaz
ságügyi politikában is. Több feje
zet mutatja be, hogy az EU jogsza
bályai egyre sokrétűbbek, kiterjed
nek a biztonságra, a szegénység fel
számolására, az emberi jogok vé
delmére, a tudomány fejlesztésére 
stb.

Meggyőzőek a magyar csat
lakozás előzményeiről, feltételeiről 
és várható következményeiről szó
ló fejezetek, melyekből világossá 
válnak annak előnyei, de az is, 
hogy a tagságból adódó lehető
ségek fokozott kihasználásának 
igénye és szükségessége új kihívá
sokat teremt, és hatékonyabb mun
kát kíván azoktól a szervezetektől 
és intézményektől, melyek a ma
gyar gazdaság erősítésén dolgoz
nak itthon és külföldön.

Az új helyzetre nem csupán az 
állami, hanem a szakmai szövet
ségeknek, a gazdasági kamaráknak 
is fel kell készülniük az EU-ból és 
tagállamaiból érkező információk 
és impulzusok felkutatására, érté
kelésére és az érdekeltekhez való 
továbbítására.

Magyarország lehetőségeit és 
teendőit elemezve, a szerzők is
mertetik az euró bevezetésének 
feltételeit, a mezőgazdaság és vi
dékfejlesztés követelményeit, s ha

zánk felkészülését az EU támo
gatásainak fogadására, nem hall
gatva el a bonyolult, s az EU-ban is 
sokszor bírált bürokratikus mód
szereket sem. Az utóbbira ismert 
példa a regionális politika. Az EU- 
ban nem sikerült eddig megszün
tetni egyes tagállami régiók gaz
dasági lemaradását, sok múlik az 
adott tagállam intézkedésein.

Nemcsak a fiatal olvasók szá
mára érdekesek a magyar állam
polgárok EU -  beli kutatási lehető
ségeiről írottak. A mostani integrá
ciós reformtervek kiemelik a kuta
tás-fejlesztés döntő hatását a tár
sadalmi és gazdasági haladásra, s 
feltételezhető, hogy a jövőben ez 
kiemelt feladattá válik. A „Mit vár
hatunk Magyarország európai uniós 
csatlakozásától?” záró fejezet tár
gyilagosan indokolja, hogy az inte
gráció a gazdasági felzárkózá
sunknak, életminőségünk emelke
désének egyetlen valóságos esélye.

Juhász Imre

Berde Csaba
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Az elmúlt évtizedben a me
nedzsment hazai művelőinek tíz év 
alatt kellett bejárniuk azt az utat, 
amit a világ ötven év alatt tett meg. 
Tíz év alatt zúdult ránk az az is
meretanyag, ami a vezetéstudo
mányban az elmúlt évtizedekben 
felhalmozódott. Se szeri-se száma 
az elméleteknek, módszereknek, 
eljárásoknak, szabadalmaknak. 
Annyi könyv, kiadvány, publiká-
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ció, tananyag, oktatási módszer je
lent meg, hogy még eligazodni is 
nehéz közöttük.

A vezetési módszerek, eljárá
sok, elméletek átvételében, alkal
mazásában az ipari szervezetek 

• előbbre járnak. A különböző érté
kelések szerint ezen a területen a 
vezetési összefüggések vizsgálatá- 

[■ nak, kutatásának módszerei is 
[ kiforrottabbak. A termelő szerve

zetek vezetésének kérdései mellett 
i egyre erőteljesebben jelennek meg 

a szolgáltató, oktatási, egészség- 
I ügyi szervezetek vezetési prob

lémáival foglalkozó kiadványok. 
Egymás után jelentek meg az 

> elmúlt években a különböző ágaza- 
I tok vezetési kérdéseivel foglalkozó 

könyvek. Ebbe a sorozatba valóban 
jól illeszkedik „A menedzsment a 
mezőgazdaságban” című könyv 
megjelenése. Mint ahogyan az 
alcím is utal rá a szerző az általános 
vezetéselméleti kérdésekből kiin
dulva azokat a témákat dolgozta 
fel, amelyek a mezőgazdaságban 
az általánostól eltérő módon érvé
nyesülnek. A szerző szerint ez ideig 
még az általános vezetéselméleti 
kérdéseknek a mezőgazdasági szer
vezetekre vonatkozó értelmezése 
sem történt meg, nem beszélve a 
mezőgazdasági folyamatok sajá
tosságaiból fakadó speciális, csak 
és kizárólag a mezőgazdasági szer
vezetekben jelentkező vezetési 
összefüggésekről. Hogy csak né
hány legismertebb, a mezőgazda
ságban jelentkező sajátos vezetési 
problémát említsünk: az idény
szerűségből fakadó emberi erőfor
rás menedzsment nehézségei, a ru
galmasan bővülő és szűkülő szer
vezeti struktúrák vezetési kérdései, 
az időtényező felértékelődése mind 
a szervezési, mind a vezetési fe-

ládátokban. A folyamatok bioló
giai, ökológiai, természeti, éghaj
lati-időjárási befolyásoltságából 
fakadó vezetési problémák kizá
rólagosan mezőgazdasági sajá
tosságok. Ilyen specifikumokkal 
találjuk magunkat szembe az in
novációs folyamatok irányításá
ban, az élelmiszerminőség me
nedzsment különleges követelmé
nyeinél, a szervezeti döntések kül
ső determináltságánál, a sajátos 
rendelkezési és ellenőrzési mód
szereknél. A mezőgazdasági szer
vezetek mérete, tulajdonosi struk
túrája, üzemeltetési formája sokkal 
differenciáltabb más ágazatokhoz 
viszonyítva. A szervezeti struk
túrán belül, a folyamatosan változó 
összetételű „ad hoc” jellegű cso
portszerkezet sokkal régebben 
jellemzője a mezőgazdasági mun
kafolyamatok szervezésének, mint 
ahogy a vezetéstudomány definiál
ta volna az „ad hoc” csoport fo
galmát.

A könyv tíz fejezetet tartalmaz, 
melyek a következők: a vezetés 
mint tevékenység; a vezetési gon
dolkodás fejlődése, története; szer
vezeti formák; emberi erőforrás 
menedzsment; motiváció; innová
ció-menedzsment; szervezés; mi
nőségmenedzsment; kommuniká
ciómenedzsment; változásme
nedzsment.

Minden témakör elején a szerző 
egy rövid irodalmi feldolgozással 
betekintést nyújt az adott témára 
vonatkozó legújabb elméletekbe, 
módszerekbe, eredményekbe. Erre 
a feldolgozásra alapozva az álta
lános megközelítéseket mezőgaz
dasági szervezetekre és folyama
tokra is értelmezi, azok sajátos 
vezetés-módszertani vonatkozásait 
is érintve. Majd minden fejezet
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végén, a témára vonatkozó saját 
vezetési vizsgálatait, kutatási ered
ményeit is bemutatja, levonva azo
kat a következtetéseket, amelyek 
alkalmasak a vezetési módszerek 
fejlesztésére, tökéletesítésére, de 
legalábbis arra, hogy a vezetők, 
módszereik kialakításánál figye
lembe vegyék azokat.

A könyv csak azokat a témák 
dolgozza fel, ahol olyan kutatási 
eredmények állnak a szerző ren
delkezésére, amelyek alapján önál
ló, saját mondanivalója van az 
adott probléma vezetési kérdései
vel, módszereivel kapcsolatban. 
Egyik-másik téma kutatása, feldol
gozása még most van folyamatban, 
így a kutatások eredményeit, itt 
publikálja először.

Tíz olyan fejezet, tíz olyan ve
zetési témakör, melyre vonatko
zóan önálló kutatási eredmények
kel rendelkezik a szerző, ame
lyekre tudományosan megalapo
zott megállapításokat, javaslatokat 
tesz, következtetéseket von le. 
Ezeknek az eredményeknek a hát
terében a szerző munkájának kö
szönhetően, egy jól felépített ku
tatási koncepció, egy jól szervezett 
iskola és egy nem régiben alakult 
Vezetéstudományi Tanszék kollek
tívája áll. A Berde Csaba nevével 
jelzett kutatási koncepció és iskola 
munkatársai, funkcionális megkö
zelítésből indulnak ki. és a vezetési 
feladatok vizsgálatából vonnak le 
elméleti következtetéseket.

„A vállalati menedzsment funk
cionális vizsgálata” című kutatási 
program képezi a keretét a „debre
ceni vezetési iskola” működésének 
és ez biztosítja a könyvben közölt 
eredmények tudományos meg
alapozottságát is.

Kocsondi József
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