
szükség leteivé válnak. Az 
elméleti alapozásnak tehát a 
gyakorlati tennivalókkal, a 
környezetvédelm i érdekek 
erősödő szerepére való felké
szülésével kell összekapcso
lódniuk!

R. I.

KEREKES Sándor- 
SZLÁVIK János

A környezeti menedzsment 
közgazdasági eszközei
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1996. 266 p.

M agyarországon évek óta 
nem jelent meg a környezet
gazdaságtan elvi kérdéseivel 
foglalkozó könyv. A KÖR
NYEZETVÉDELMI KISKÖNYV
TÁR sorozatának  m ásodik 
köteteként megjelent tanul
mány szerzői ezt a hiányt kí
vánják pótolni, amikor átte
kintik a környezetpo litika 
közgazdasági alapjait s a kör
nyezetvédelmi szabályozás 
közgazdasági eszközeit. Bi
zonyítják, hogy a piacgaz
daság viszonyai közt -  reális 
megoldásként -  a közgazda
sági-piaci eszközöket kell fel
használni.

A környezetvédelem a tár
sadalmi-gazdasági folyamatok 
(iparosodás, bányászat, váro
siasodás, népességnövekedés 
stb.) által előidézett romlásá
nak, az ökológiai egyensúly 
felbomlásának megállítására 
irányuló tevékenység. A kör
nyezetkárosítás földi életet 
fenyegető veszélyeire a Ró
mai Klub tudósainak ,,A nö
vekedés határai“ című 1968- 
ban közreadott tanulmánya 
hívta fel a figyelmet, s indítot
ta el világszerte a környezet- 
védelmi tevékenységet. Két
ségtelen, hogy a következő 
évszázad legnagyobb kihívá
sát az emberiség számára a 
környezeti problémák ered

ményes megoldási lehetősé
gei jelentik. A legtöbb ország 
kormánya nemzetközi össze
fogással, környezetk ím élő  
technológiák kidolgozásával, 
jogi és közgazdasági szabály
ozással igyekszik biztosítani 
nemcsak a jelenleg élők, ha
nem a következő generációk 
egészséges életét is.

Olvashatunk a könyvben a 
fenntartható fejlődés elvéről, 
a Föld eltartóképességéről, a 
gazdasági növekedés és a 
környezeti minőség kapcso
latáról szemléltető ábrák kísé
retében. A környezetszen
nyezés gazdaságtana tárgykö
rében a külső gazdasági hatá
sok típusait, közgazdasági 
szem pontból zavaró követ
kezm ényeit, gazdaságilag  
optim ális szintjét, majd a 
szennyeződések csökkenté
sének módjait ismerjük meg.

A szerzők rámutatnak arra, 
hogy a környezet hatásos vé
delm e érdekében  m inden
képpen állami beavatkozás 
szükséges; ennek  módja 
azonban  eddig  többnyire  
kimerült szabványok kidolgo
zásában és formális hatályba 
léptetésében. Újabban gaz
dasági eszközöket kezdenek 
alkalm azni a környezetvé
delem szabályozásában. Az 
erőforrások ugyanis korláto
zottak, a szennyeződés telje
sen nem küszöbölhető  ki, 
ezért gazdaságilag hatékony 
környezetpolitikát kell kidol
gozni. Az a környezetpolitika 
hatékony, amely az elfogad
ható környezetm inőséget a 
legkisebb költségráfordítással 
teremti meg. A kérdés itt az, 
hogy kik és milyen arányban 
viseljék a kárelhárítás költ
ségeit, és milyen felkészült
ségű kárelhárító rendszer mű
ködtetése indokolt.

A továbbiakban megismer
jük a környezeti szabályozás 
kialakításának szempontjait, 
alapelveit, a megfelelő szabá

lyozóeszközök kiválasztásá
nak kritériumait. A fejlett ipa
ri országokban alkalmazott 
környezeti szabályozás gya
korlatának leírását a hazai 
környezetszabályozás hely
zetének bemutatása követi a 
könyvben. A szerzők megál
lapítják, hogy az 1995. évben 
hozott környezetvédelmi tör
vény (1955. évi Lili. törvény) 
célkitűzései a fejlődést szol
gálják, a megvalósítás azon
ban még m essze elm arad 
ezektől a célkitűzésektől.

Több nyugati országban a 
menedzsereket büntetőjogilag 
is felelősségre vonják a válla
lat környezetszennyező tevé
kenysége miatt; erre elvileg a 
m agyar jog rendszerben  is 
lehetőség van. A környezeti 
menedzsment minősítésénél 
azt kell vizsgálni, hogy a me
nedzsm ent m ennyire tudja 
kézben tartani a vállalat kör
nyezeti kockázatait. A könyv
ben a szerzők beszámolnak 
azokról a legfontosabb ténye
zőkről, am elyek Magyaror
szágon növelik a vállalatok 
környezeti kockázatát.

A tanulm ányban végül a 
környezet gazdasági értéke
lésének módszereiről tájéko
zódhatunk. Ennek keretében 
a természeti tőke, az ingatlan- 
és munkaerőpiac értékelésé
nek m ódszereit ism erjük 
meg. Az értékelési módszerek 
közt jelentős szerepe van a 
költséghaszon elemzésének. 
Sikerrel alkalmazott eljárás a 
költséghatékonyság-elemzés 
és a környezeti hatáselemzés 
(hatásvizsgálat), amelynek ré
sze lehet a környezeti szem
pontú technológiaértékelés és 
az ezt követő technológia
választás. A szerzők felhívják 
a figyelmet arra, hogy bár
mely módszer bevezetésénél 
igen óvatosan kell eljárni, 
nehogy hibás döntések szü
lessenek!

A sorozatnak ez a kötete is
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a környezet védelmének ma
gas színvonalú elm életi és 
gyakorlati m egalapozásá t 
szolgálja, segítséget nyújtva 
az aktuális környezetvédelmi 
munkához.

R. I.

Három könyv 
az ÉRTÉKESÍTÉSI 
TANÁ CSADÓ-s orozatból

Német szerzők m unkáiból 
indított új sorozatot a SALDO 
Pénzügyi Tanácsadó és Infor
matikai Rt., amelynek kötetei 
eredetileg a freiburgi Rudolf 
Haufe Kiadó gondozásában 
jelentek meg. A szerzők rá
mutatnak, hogy a technikai 
fejlődés és a változó piaci 
igények egyre m agasabb 
követelményeket állítanak az 
értékesítéssel foglalkozó vál
lalkozások vezetői elé. Fon
tosabbá válik az eladásban 
részt vevők teljesítm énye, 
ennek javítására ki kell alakí
tani a piacorientált kommu
nikációs kapcsolatot a veze
tés, az üzletkötők és az el
adók között. A sorozat eddig 
megjelent könyvei a követ
kezők:

Heinz SCHWALBE

Controlling 
a z  értékesítésben
SALDO Pénzügyi Tanácsadó 
és Informatikai Rt.,
Budapest. 1995. 82 p.

A szerző rámutat arra, hogy a 
m arketingcontro llingnak  a 
piacorientált gondolkodásmó
dot kell elősegítenie, biztosít
va a marketingeszközök cél
szerű együttműködését s az 
üzemgazdasági gondolkodás- 
mód érvényesülését az érté
kesítésben. Az eladáselőké
szítés súlyponti kérdése a 
reklám; itt is tovább kell fej
leszteni a controlling alkal
mazását s az eredményjavítás

érdekében reklámrevíziót kell 
végezni. Ennek ki kell terjed
nie a koordináció és ered
ményvizsgálatra és a határ
idők vizsgálatára is. A költ
ségvizsgálat alapja a reklám- 
költségek pontos nyilván
tartása!

A dekorác iós költségek  
sem hagyhatók  figyelm en 
kívül. Meg kell vizsgálni a 
rádióreklám hatását és a költ
ségek visszaszorításának le
hetőségeit. A controllernek ki 
kell dolgoznia azokat az in
tézkedéseket, amelyek segít
ségével a költségek teljesen 
vagy részben -  a közös érde
kek alapján -  a szállítókra 
háríthatok át.

Az értékesítési controlling 
területén döntő jelentőségű 
az eladók teljesítménye; meg
ismerjük az eladói teljesít
mény mérésének módszereit 
(személyes megfigyelés, tel
jesítmény-összehasonlítás, a 
kitűzött célok elérése stb.). A 
személyzeti controlling akkor 
hatásos, ha együttműködik a 
vállalat többi terü lete ivel. 
Igen értékesek a személyes 
kommunikációból származó 
con tro lling inform ációk . A 
könyv végül a pénzügyi cont
rolling területén szerzett szá
mítógépes tapasztalatoknak 
az értékesítési marketingcont- 
rollingban való felhasználási 
lehetőségeit tárgyalja.

Erich Alfred 
HÄUSSERMANN 
Üzletkötők 
a piackutatásban
SALDO Pénzügyi Tanácsadó 
és Informatikai Rt.,
Budapest, 1995 112 p.

A sorozat második kötetének 
az alapgondolata az, hogy az 
eladóknak és az üzletkötők
nek a vevőkkel való közvet
len kapcsolata alkalm assá 
teszi őket a piaci helyzet 
alakulásának, változásainak 
felismerésére. Ezért mindjob

ban bevonandók a piacku
tatásba. A szerző példákon 
keresztül világítja meg a pia
cok szerkezetével, a piacokra 
ható tényezőkkel foglalkozó 
piackutatás gyors alkalmaz
kodóképességét. Megismertet 
a piackutatás módszereivel, a 
piacfelméréssel, és piacszer
vezéssel. Olvashatunk az ága
zati igények alakulásáról, a 
vevők igényeiről, a dön té
süket befolyásoló tényezők
ről, a versenytársak elem 
zéséről.

Szemléltető áttekintés fog
lalja össze a könyvben a pia
co rien tá lt kom m unikációs 
kapcsolatok kialakításának 
lehetőségeit; szó van azon
ban a felmérések és informá
ciók, a piaci jelentéskészítés 
korlátáiról is. Fel kell ismerni 
a helytelen információkat, a 
tévedéseket, a nem eléggé 
gondosan végzett felm éré
seket. Tanácsokat kapunk a 
hibák csökkentésének lehető
ségeiről is.

Az inform ációcserének a 
jelentősége az együttműkö
dés javításában és az eladók 
ösztönzésében van; a könyv
ben ajánlásokat találunk az 
írásbeli információk formáira. 
Végül gyakorlati piackutatási 
példák szemléltetik a sorozat 
e kötetében tárgyaltakat.

Franz LANG

Új termékek p iaci 
bevezetése
SALDO Pénzügyi Tanácsadó 
és Informatikai Rt.,
Budapest, 1995. 76 p.

Minden új termék sikeres for
galmazása a jól megszervezett 
piaci bevezetésen múlik. Az 
új termékre vonatkozó infor
mációk alapján építhető fel a 
marketingkoncepció; a könyv
ből m egism erjük ennek  
szerkezetét és tartalmát. Bele
tartozik a múlt értékelése, az 
esélyek és kockázatok felbe-

106 VEZETÉSTUDOMÁNY
1996. 7-8. szám


