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A menedzsment és a vezetés so-
kak szerint azonos tevékenységek, 
de – bár sokban hasonlítanak – kü-
lönbségek vannak közöttük. A me-
nedzsment ugyanis átfogóbban látja 
el az irányítási-vezetési feladatokat, 
más közreműködők bevonásával a 
kitűzött célok megvalósítása érde-
kében. Funkciói közé tartozik az 
előrejelzés, a tervezés, a szervezés, 
az utasítás, a koordinálás és az el-
lenőrzés. A vezetés folyamatában 
a vezető ösztönzi beosztottait a 
feladatok elvégzésére, s biztosít-
ja ehhez a szükséges feltételeket. 
Így a vezetés fő tevékenysége az 
emberi erőforrással való közvetlen 
foglalkozás. A menedzsment fele-
lősségéről, a vezetői etikáról, a ve-
zetési szintekről, képességekről, a 
munkahelyi vezető kapcsolatairól, 
feladatairól, majd a továbbiakban a 
vezetés feladatrendszeréről, a dön-
téshozatalról, a környezet hatásá-
ról, a stratégiai menedzsmentről, a 
szervezeti rendszerről, az emberek 
vezetéséről, a kommunikáció és 
az információ jelentőségéről, s vé-
gül a nemzetközi vállalatokról és a 
globális kihívásokról olvashatunk a 
szerző – a Budapesti Gazdasági Fő-
iskola rektora – könyvében.

Megismerkedünk a különböző 
vezetési irányzatokkal (klasszikus, 
emberközpontú, integrációs, össze-
hasonlító irányzat), a vezetési funk-
ciókkal, amelyek tervezésből, szer-
vezésből, emberek irányításából és 

ellenőrzésből állnak. Ezek a funk-
ciók a különböző vezetési irányza-
tokkal (klasszikus, emberközpontú, 
integrációs, összehasonlító irány-
zat), a vezetési funkciókkal, ame-
lyek tervezésből, szervezésből, em-
berek irányításából és ellenőrzésből 
állnak. Ezek a funkciók a vezetés 
valamennyi szintjén megtalálha-
tók, de egymástól lényegesen el-
térő mértékben. A döntéshozatal a 
vezetői munka központi eleme, en-
nek elindítója a megoldandó prob-
léma; folyamatát ábra szemlélteti a 
könyvben. A vezetői döntéshozás 
típusairól, a csoportos döntéshoza-
talról és a hatáskör, felelősség kér-
déseiről kapunk áttekintést a továb-
biakban.

A vezetés és a szervezet kör-
nyezete keretében a környezet köz-
vetlen hatásáról és a működést be-
folyásoló másodlagos tényezőkről 
(adottságokról), majd a szervezeti 
kultúráról olvashatunk. A közvetlen 
környezeti tényezők között szere-
pel a szervezet versenykörnyezete 
is, amelybe a fogyasztók, a szállí-
tók, a versenytársak, továbbá a tu-
lajdonosok (befektetők) és a leendő 
alkalmazottak tartoznak. A szerve-
zet működését befolyásoló másod-
lagos tényezők (adottságok) közé 
a vállalkozás nagysága, profilja, 
piaci kapcsolatai, a belső termelé-
si és informatikai struktúra, a tele-
pítési helyzet tartoznak. A vállalat 
szervezeti kultúráját az határozza 
meg, hogy az ott dolgozók hogyan 
reagálnak a külső és belső környe-
zetben bekövetkezett változásokra, 
hogyan döntenek a megváltozott 
tényezők kezeléséről. A vállalati 
kultúra a belső folyamatok megha-
tározásában, a kommunikáció stílu-
sában nyilvánulhat meg.

A racionális döntési folyamat 
eredményeként létrejövő stratégiai 
menedzsment a stratégiai tervezést 
és vezetést foglalja magában. Be-
letartozik a környezet elemzése, az 
erőforrások felmérése, a külső fel-
tételek és a belső adottságok szám-
bavétele is. Az erőforrások valódi 
szerepe a vállalati értéklánc elem-
zéssel mérhető fel. A Porter-féle 
értéklánc-modell alapján a vállalat 
három szempontból elemezhető: 
milyen tevékenységekkel juttat-
hatók piacra a végtermékek, szol-
gáltatások, ezek a tevékenységek 
milyen mértékben járulnak hozzá 
a kibocsátás értéknöveléséhez, és 
milyen költséggel működtethetők 
e folyamatok. A széles körben al-
kalmazott Balanced Scorecard 
rendszer a stratégiai menedzsment 
bevált módszere, segítségével az új 
információs környezetben a múlt 
teljesítményein kívül a jövő ered-
ményes működésének feltételei 
is mérhetővé válnak. Az Egyesült 
Államokban a cégek több mint 
60%-a használja ezt a mutatószám-
rendszert.

A szervezeti rendszer keretében 
a modern piacgazdaságok két jel-
lemző szervezetéről a tulajdonosi 
és munkaszervezetről, majd a kor-
szerű vállalkozói, a funkcionális, a 
divizionális, a mátrix, a konszern 
és holding típusú szervezetekről 
van szó a könyvben. A tulajdonosi 
szervezetben a működést a társasá-
gi törvény szabályozza (közgyűlés, 
taggyűlés, igazgatóság, felügye-
lő bizottság és könyvvizsgáló).  
A munkaszervezet folyamatai a 
szervezeti célokból, funkciókból 
vezethetők le; a munka- és hatás-
körmegosztás, a koordináció, majd 
a többi tipikus szervezet alapvető 
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jellemzőit, a minden szervezetben 
meglévő működési elemeket, va-
lamint a szervezet hatékonyságát 
javító vállalati stratégiát ismerjük 
meg a továbbiakban.

A személyes vezetés folyamatá-
ban a vezetés arra ösztönzi az egyé-
neket, hogy teljesítsék a csoport, a 
szervezet feladatait, céljait. A veze-
tő alapfeladata tehát a befolyásgya-
korlás (motiváció), emellett továb-
bi feladatai a tervezés, szervezés, 
feladatellenőrzés, az alkalmazottak 
szerepének meghatározása a cso-
portban, a teljesítmények értékelése 
és az elégedettség megteremtése. 
A személyes vezetés tehát a cso-
portban történik; a szerző vázolja a 
csoport működésének alapvető tud-
nivalóit, a sikeres munkacsoport ki-
alakításának a lépéseit, a csoportok 
közti versengés előnyeit és káros kö-
vetkezményeit. Az alapvető vezetői 
stílusok (autokratikus, demokratikus 
„hadd menjen”-laissez faire modell) 
után a vezetőtípusok más szempon-
tú kategóriáit és azok ábrázolását is 
megismerjük a személyiségközpon-
tú elméletekkel (feladatcentrikus, 
kapcsolatcentrikus, lelkesítő, átala-
kító) együtt. A motivációs stratégi-
ákról, a munkakör gazdagításának 
az elveiről, az érzelmi kompetencia 
fejlesztéséről is szó van ebben a fe-
jezetben.

A kommunikáció azért fontos a 
vezető számára, mert ezen keresz-

tül gyakorolja vezetői funkcióit és 
érvényesíti kapcsolatát beosztottai, 
környezete, vezetőtársai stb. felé. 
Megismerjük folyamatát, a kom-
munikációs lánc alkotóelemeit, 
a hatékony kommunikációt gát-
ló tényezőket és a kommunikáció 
funkcióit. Képet kapunk lehetséges 
útjairól (horizontális, vertikális, 
diagonális kommunikáció), for-
máiról (szóbeli, írásos, vizuális, 
elektronikus). Rendkívül fontos 
napjainkban az információ; a nem 
megfelelően kiépített információs 
rendszer zavarokat okoz a szerve-
zet működésében, akadályozza a 
vezetői munkát.

A vezetői információs rendszer 
támogatást nyújt a tervezéshez, 
a szabályozáshoz, a működtetés-
hez a szervezetben. Funkcionális 
és döntéstámogató részrendszerek 
alakultak ki; a fejlesztők arra tö-
rekszenek, hogy a vezetők minél 
eredményesebben tudják használni 
ezeket a rendszereket mindennapi 
munkájukban.

Végül a globalizációt kialakító 
tényezőket, a nemzetközi vállala-
tokat, stratégiai szövetségeket, a 
hatékonyság fokozására szolgáló 
benchmarking módszerét, a vál-
lalati folyamatok újjászervezését 
(Business Process Reengineering 
– BPR) mutatja be a szerző más 
rendszerekkel együtt, mint a glo-
bális kihívásokra adott menedzs-

mentválaszokat. Megismerteti a 
globalizáció hatására bekövetkezett 
változásokat (táblázatban), a nem-
zetközi vállalkozások menedzs-
mentjének sajátosságait s azt, hogy 
a bonyolult piaci, irányítási, veze-
tési, elszámolási stb. rendszerek a 
környezeti lehetőségek kihasználá-
sára, a fenyegetések lecsökkentésé-
re késztetik a globális nagyvállala-
tokat. Rámutat az időgazdálkodás 
fontosságára; a jó időgazdálkodás 
az elsőbbség meghatározásából és 
rangsorolásából áll, hasznos és cél-
szerű, ha minden vezető legalább 
havonta egyszer elemzi az időfel-
használását, Legvégül a teljes körű 
minőségbiztosítás (Total Quality 
Management – TQM) elveit és jel-
lemzőit ismerjük meg.

Valamennyi fejezet végén ösz-
szefoglalást, ellenőrző kérdéseket, 
felhasznált és ajánlott irodalom-
jegyzéket találunk. A Függelék és a 
Mellékletek feladatai, esettanulmá-
nyai, mintanyomtatványai, segédle-
tei a könyv fejezeteihez kapcsolód-
va, azok sorrendjében szemléltetik 
a leírtak gyakorlati alkalmazását. 
A Budapesti Gazdasági Főiskola 
alaptankönyv-sorozatában megje-
lent könyv a szerző szándékaival 
megegyezően – hasznos segítséget 
nyújt a bolognai folyamat célkitű-
zéseit megvalósító képzés megindí-
tásához.
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