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1.Vállalat és vállalkozás 
 

1.1.Küldetés 

A fejezet küldetése a tanulók bevezetése a vállalkozás problematikájába, hogy tudatosítsák 

a lényegét és a vállalkozó helyzetét a gazdasági piacon. 

1.2.Célok 

A fejezet áttanulmányozása után képes lesz: 

1. Jellemezni a vállalkozói alanyt. 

2. Meghatározni a vállalat, vállalkozás fogalmát. 

3. Jellemezni a vállalati környezetet. 

4. Összeállítani egy rövid vállalkozói teret. 

5. Jellemezni a vállalkozói alany egyes életciklusainak fázisait.  

1.3.Bevezetés 

 

Vállalkozónak számít az a személy, aki a kereskedelmi nyilvántartásba be van jegyezve. Az 

a személy, aki nincs bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba, mégis vállalkozó abban az 

esetben, ha tevékenységének kifejtésére rendelkezik kereskedelmi engedéllyel.   

A vállalkozás olyan tevékenység, megy a vállalati célok elérésére összpontosít. 

A vállalkozás alapvető jele a vállalat gazdasági önnállósága. A vállalkozás általános feltételeit 

törvények szabályozzák. 

1.4.A vállalkozói alany jellemzése 

Vállalat: általában gazdasági szervezeti egységet jelent, mint vagyoni értékek összessége, 

személyzeti erőfeltételek a hozzátartozó vezetési szinttel és jogszabályok feltételei, melyek 

a vállalkozónak lehetővé teszik egy vállalkozói alany keretén belül megvalósítani 

vállalkozását.   

Vállalat: mint gazdasági szervezet mindenek előtt a gyártási elem formája, melynek fő 

feladata a piacra szánt termékek előállítása. A termékelőállításról, ill. a piaci gyártásról van 

szó.  

Az ilyen jellegű vállalatokra kötődnek azok a vállalatok, melyek a speciális szolgáltatások 

kialakítására fókuszálnak, főleg az üzlet, közlekedés, bankügyletek, biztosítás és egyéb 

szolgáltatások a termelői vállalkozási tevékenységek területén. 

Vállalakozói alany: gazasági egységet jelent jogalanyisággal, mely vállalkozói 

tevékenységet fejt ki a vállalkozás tárgya alapján azzal a céllal, hogy kívánt gazdasági 

fellendülést érjen el. Fontos követelmény azonban, hogy a vállalkozáshoz megteremtse 

a szükséges gazdasági, technikai, jogi és személyi feltételeket.  

A gazdasági feltételek bebiztosításához szükséges követelmény az aktíva ként feltüntetett 

üzleti vagyon, és a passzíva ként szükséges pénzügyi eszközök az üzleti vagyon 

beszerzéséhez.  

Üzleti vagyon: a tárgyi eszközök és inmateriális javak összeségét értjük alatta. A tárgyi 

eszközök közé tartoznak főleg az épületek, gépek, üzemi berendezések, raktárkészlet, 

pénzügyi vagyon és hasonló. Az inmateriális javak közé tartoznak a vagyoni értékű jogok, az 

üzleti vagy cégérték és a szellemi javak, melyek besorolódnak a teljes vagyoni értékbe. 



5 

 

Pénzügyi eszközök: a vállalati vagyon és a teljes vállalkozás elvárt szintjének 

a bebiztosításhoz szükséges forrásokat alkotják. Felosztjuk saját és idegen forrásra. 

A vállalkozói alanynak a gazdasági feltételek mellett a jogi feltételeket is teljesítenie kell. 

Ebből a szemponból nézve először is a megfelelő jogi formát kell tudni kiválasztani, ilyenek 

például a: egyéni vállalkozás, társaság, szövetkezet vagy más speciális jogi forma. Ennek 

alapján különböztetődik meg, hogy egy kisebb fajta egyéni vállalkozásról, vagy  jogi 

személyek vállalkozásáról van e szó, ahol szabályszerűen megjelennek a nagyobb vállalkozói 

alanyok, mint például a: szövetkezet, korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, részvény 

társaság és közkereseti társaság. A jogi feltételek betartása érdekében a vállalkozói alanyok 

bejegyeztetődnek a megfelelő hivatalos nyilvántartásaba a vállalkozás fajtájától függően.   

A gazdasági és jogi feltételeken kívül a vállalkozói alanynak muszaj kialakítania 

a medfelelő személyi feltételeket is. Ezen belül kell a hatékonyan meghatározott szervezeti 

struktúrában bebiztosítaniuk minőségi és mennyiségi szempontból is a szükséges munkaerőt. 

Mindeközben alkalmaznia kell a gazdaságilag indokolt munkajövedelem szintjét, szemelőt 

tartva az elért gazdasági eredményeket.  

1.5.A vállalkozás és a vállalkozó jellemzése 

A vállalkozást úgy lehet jellemezni, mint a lehetőségek folyamatos keresése és 

kihasználása, amelyekbe a vállalkozónak egy adott tőkét kell betennie, amely egy adott 

kockázat mellett nyereséget hoz.  

Az az ember, aki vállalkozik kell, hogy önnálóan tudjon döntéseket meghozni – hogyan, 

mikor és hol fog vállalkozni. Ezt a tevékenységet folyamatosan kell végeznie egy adott ideig.  

A vállalkozás meghatározása: „A vállalkozó saját neve alatt, saját felelősségére kifejtett 

folyamatos tevékenység nyereség elérése érdekében.“ 

A vállalkozásnak három jellemzőt kellene magába foglalnia: 

1 – folyamatoság – a vállalkozás nem egyszeri tevékenység, még hogy ha önnálló 

tevékenység is, 

1 – önnállóság – a munkamódszerről, terjedelméről, idejéről és helyéről a vállalkozó 

maga dönt, 

2 – saját felelősség – a szerződésbe foglalt kötelezettséget vagy jogi előírások 

megszegéséből adódó következmények viselése. 

Lehetőség a vállalkozásra véletlenül is létrejöhet. Ötleteket nyerhetünk például a mindennnapi 

beszélgetések közben, hirdetés hatására, a napi sajtóból, ismerősök, munkatársak ajánlásával, 

egy adott probléma vizsgálása közben. Létrejöhet viszont céltudatos tevékenység által is, 

a piac folytonos tanulmányozásával, rések keresésével a piacon. Lehetőségek a vállalkozásra 

létrejöhetnek a vállalkozói kedv külső irányultsága által – külső vállalkozói kedv, vagy 

a belső irányba is – belső vállalkozói kedv.  

Külső vállalkozói kedv: olyan tulajdonság, amely által felfedezik, kialakítják, ill. 

hatékonyan kihasználják a lehetőségeket, melyek a vállalkozói egységnek a környezetében az 

aktív tevékenysége által alakul ki (piac, vásárló, környezet, stb).  Mindemellett feltételezett az 

elérhető források (saját vagy hiteli pénzügyi eszközök, emberek, stb), kitermelt termékek és 

szolgáltatás nyújtás értékesítésének tulajdonsága is a versenytársi feltételek mellett (a vállalat 

kapui mögött zajló tevékenység).  

Belső vállalkozói kedv: célja aktívan, kezdeményezően és kreatívna megtalálni és 

hatékonyan kihasználni a vállalat belső lehetőségeit a vállalati célok elérésének javítása 

érdekében. Kihangsúllyozza a kreatív kezdeményezés, a végrehajtott munka minőségét és 

hatékonyságát, az elérhető források kihasználását (gépek, berendezések, épületek, 

technológia, emberek, stb). A külső és belső vállalkozói kedv kölcsönösen kapcsolatban 

állnak és fedhetik vagy kiegészíthetik is egymást.  
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1.6.Esettanulmány: Miben vállalkozzunk? 

Egyszrű válasz erre abban rejlik, hogy mit tud és mi érdekli Önt. A fő probléma ártalában az, 

hogy nem könnyű kitartani. Robert Kiyosaki azt mondja, hogy a vállalkozó életét négy 

időszakra lehet szétosztani: 

- tanul és szinte semmit sem csinál, 

- aktívan dolgozik és jó pénzt keres, 

- aktívan vezet és a pénzt valaki más keresi meg rá, 

- már „csak“ a strtégiát határozza meg, mások vezetik az üzletet és keresik a pénzt. 

Van azonban ennek egy hibája. Amikor nagy társadalmi változások vannak, akkor van 

lehetőség egy napról a másnapra meggazdagoni. A tanulási időszakban a lehető legtöbb 

mindent ki kell próbálni, a tapasztalatok később fognak kamatozni. No, de hogy ez ne csak 

elmélet legyen, amelyről tudom a magamét, hiszen én magam 11 évvel ezelőtt kezdtem el 

vállalkozni és reálisan – és még ha ezt nem szívesen vallom is be – 10 évet csak tanultam és 

a bevételem alacsonyabb volt, mint ha alkalmazott lettem volna... 

A vállalkozó olyan személy, aki maga dönthet, hogyan használja ki tőkéjét, tehát a vállalkozó 

olyan ember, aki: 

1 – elképzelése, ötlete van, és képes felismerni és kihasználni a vállalkozási lehetőséget, 

2 – tőkéje van, melyet hajlandó befektetni, 

3 – érdekelt az üzleti eredményben, 

4 – a vállalkozási kockázatot el tudja viselni.  

A vállalkozó tulajdonságai 

A vállalkozó tulajdonságait három csoportba oszthatjuk: 

1. szakszerű – ismeretek és tudás, mely összefügg a vállalkozásának szakmai területével, 

2. menedzseri – munka az emberekkel, az alkalmazottak vezetése, vállalkozói tervek 

elkészítése, munka az információval, marketing és hasonló, 

3. személyi – céltudatosság, kreatív gondolkodás, a kockázat elviselésének képessége, 

stb. 

1.7.Esettanulmány: A sikeres vállalkozó öt tulajdonsága 

     

A vállalkozónak a következő tulajdonságokkal kellene rendelkezni ahoz, hogy sikeres 

vállalkozóvá váljon: 

1. Reális gondolkodás 

A realizmus az optimizmus és pesszimizmus közti út. A sikeres férfi realista – soha „nem 

vágja ki maga alatt a fát“ azzal, hogy negatívan viselkedik.  

Például amikor Bill Gates elment a Harvardról, hogy kifejlessze elképzelését a Microsoft-ban, 

úgy döntött, hogy kockáztat. Ez a kockázat azonban nem volt teljesen alaptalan. Tudta azt, 

amire mi többiek csak később jöttünk rá, hogy a személyi számítógépek a jövő zenéje 

lesznek, ha a softver a mindennapi ember számára elérhetőbbé válik.  

A vállalkozónak nem kell annyira előre gondolkodnia, mint Bill Gates tette – viszont példát 

vehet az ő mérlegelésének módjáról. Azok előtt, hogy kulcsfontosságú lépést tenne, meg kell 

győződnie róla, hogy reálisan gondolkodik e. Ez viszonylag nehéz, de a legsikeresebbeknek 

képeseknek kell lenniük egy pillanatra a felülnézetre és az adott helyzet reális értékelésére.  

2. A tettek embere 

A legjobb ötletek is értéktelenek lesznek, ha nem valósulnak meg. A cselekvés azonban 

kétélű fegyverré is válhat. A siekres vállalkozó soha nem ül ölbetett kézzel várva, hogy 

történik e valami. Nem muszaj máris pénzt befektetnie, de folyamatosan keresnie és 

vizsgálnia kell a különböző lehetőségeket. Pontosan így lett sikeres példa Warren Buffett. 
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A Berksire Hathaway nevű cég megvásárlása után Buffett speciálizálódott olyan komplex 

cégek megvásárlására, melyekben perspektívát vélt felfedezni. Általában kicserélte 

a menedzsmentet és racionalizációs intézkedéseket hajtott végre, amiknek köszönhetően a cég 

újra nyereségessé vált. Bufett 64 bilió dollárt keresett évente csak a nyereségekből – 

pontosabban azt jelenti, hogy az adott cégek jól átgondolt vételeiből és eladásaiból.  

3. Keressen pénzt a saját kedvtelésével 

Bármilyen pénzügyi vállalkozás nagyon igényes, időt kell neki szentelni és áldozni. Ebben az 

összes sikeres vállalkozónak előnye van. Ha a saját kedvtelésükkel dolgoznak, nem okoz 

gondot a túlóra sem. Ha tényleg lelkesedünk azért, amit csinalunk, lényegében arra 

a tevékenységre nem munka ként tekintünk. A kívánságaink követése néha jelentheti azt, 

hogy „árral szemben úszunk“. Sok vállalkozó pontosan ettől tart.  

4. Önbizalom 

Az életben majdnem mindenhez az önbizalom a kulcs. Az önbizalomnak köszönhetően 

a vállalkozó a legjobb képességű emberekkel veheti magát körbe, akik őt tolják tovább. Az 

építkezés alapköve, mely lehetővé teszi az egész sokkal nagyobb kiépítését, mint a részek 

összevonásával (szinergikus hatás). 

Ezt mutatja például Jack Welch, a General Electric vállalt egykori elnökének rövid története 

is. A vállalat vezetését nem mindegyik alkalmazottal egyenkét végezte. Ez helyett 

kiválasztotta a legjobbak legjobbjait, meghatározta számukra a célt és hagyta, hagy teljesítsék 

azt.  

5. Félre tenni az érzelmeket 

„Ez nem személyes, ez üzlet“, ezen szavaknak kellene érvényesülniük. A vállalkozót soha 

nem kellene eltántorítania a sikertelenségnek vagy a kritikának. Ezt bizonyítják például 

Donald Trump sikertelen kilencvenes évei, aki akkor a személyi csőd szélén állt. Mivel 

sikeres vállalkozó volt, a kritikusok figyelemmel kísérték a lehetséges csőd bekövetkezését, 

amely azonban nem történt meg. Trump minden egyes befektetését megszüntette, amelyek 

nem hoztak nyereséget, megnövelte jövedelmét és visszajutott a csúcsra. Nem vette figyelmbe 

azokat az embereket, akik nem ezt kívánták neki.  

Nem mindegyik vállalkozóban vannak meg a felsorolt tulajdonságok. Ezért rendkívül fontos 

ismerni saját erősségeinket és gyengeségeinket (Forrás: Internet, M.Kahút). 

1.8.A sikeres vállalkozó 

 

A vállalkozót lerni tipolóogiailag nem könnyű. A vállalkozók sok mindenben hasonlóak, de 

végeredménygen nagyon is eltérőek lehetnek. Azt mondhatjuk, hogy egy alapvető eltérés, 

melyben különböznek a nem vállalkozóktól a gondolkodásmódjuk, valamint hogy nem csak 

hiszenk álmaikban, de dolgoznak rajta, hogy az álmaikat valóra váltsák. A saját vállalkozás 

azonban nem mindenkinek a helyes megoldás. Mégha nem is született vállalkozó vagy 

vállalkozónő, némely alapvető személyi feltételeket mégis teljesítenie kell ahhoz, hogy 

sikeres vállalkozóvá válhasson. 

1.8.1.A vállalkozó személye 

Sok oka van annak, hogy az ember motivációt érezzen arra, hogy vállalkozóvá váljon: a 

szabad döntés lehetősége a munka- és szabadidőt illetően, a saját ötletek kivitelezésének 

lehetősége, a siker elérésének lehetősége. Ugyanakkor sok ok létezik arra is, hogy az ember 

ilyen döntést nagyon jól át gondoljon. Ugyanis nem mindenki képes kezdeményezni, 

felelősséget vállalni és önnállósodni. Egy céget vezetni nem egyszerű, különösen abban az 

esetben, ha kezdő vállalkozó. A vállalkozónak önfegyelemmel kell rendelkeznie, 
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céltudatosnak, kommunikatívnak, kreatívnak kell lenne és pozitív hozzáállásának az 

egészséges kockázathoz. 

Szakmai képesítés 

Léteznek olyan cégek, melyeket bár az alapító szakmai képesítés nélkül hozott létre, mégis 

működnek a „geniális“ vállalkozói öteletnek köszönhetően. Ilyenek azonban csak minimális 

mennyiségben léteznek. Érvényes a szabály, hogy teljesen mindegy miben akar vállalkozni – 

termék gyártása, szolgáltatás nyújtás – érteni kell hozzá.  

Tapasztalat 

A sieker egyik alapfeltétele közé tartozik, hogy mit tud és mit tanult meg: szakmai képesítés 

és gyakorlat. Ezen kívül egy bizonyos időt (utolső egy-két év) az adott szakmában kellene 

tevékenykednie, amiben vállalkozni akar. Ebben az esetben ugyanis jobban megismerheti 

a vásárlókat és piacot, jobban fogja tudni ösztönözni a munkatársait és megállapítani 

a fennálló lehetőségeket és fenyegetéseket.  

Üzleti szellem 

Az, hogy valaki szakbember, még nem jelenti azt, hogy jó üzeltember is. 

A vállalkozónak üzleti szellemmel kell rendelkeznie és ismeretekkel az adott területen. Sok 

dolgot az üzlet és eladás területén meg lehet tanulni.  

Gazdasági ismeretek 

Mindegyik vállalkozó számára végtelenül fontos érteni a pénzügyekhez, könyveléshez és 

adókhoz. A legtöbb vállalkozó pont ezen a területen küszköd hiányosággal, és ebből 

kifolyólag nem tud megfelelő döntést hozni. Itt is sok minden pótolható képzéssel, vagy 

segítséget tudnak nyújtani különböző inkubátorházak is.  

Személyiségi előfeltételek 

A vállalkozót lerni tipolóogiailag nem könnyű. A vállalkozók sok mindenben hasonlóak, 

de végeredménygen nagyon is eltérőek lehetnek. Azt mondhatjuk, hogy egy alapvető 

eltérés, melyben különböznek a nem vállalkozóktól a gondolkodásmódjuk, valamint hogy 

nem csak hiszenk álmaikban, de dolgoznak rajta, hogy az álmaikat valóra váltsák. 

1.9.A vállalkozók típusai 

Sok ember „naiv” vállalkozóvá válik, akik a vállkozás kezdetén ugyan nagyon is lelkesek, 

de a másik oldalról nézve alacsony kompetenciákkal, vagy szakmai művelstéggel 

rendelkeznek. A „naiv vállalkozó” legtöbbször több területen is elégtelen tudással 

rendelkezik, amik nélkül viszont a vállalkozó nem boldogul. Általában az alapvető előírások 

és törvények ismeretében nem rendelkeznek megfelelő rálátással. Nehezen birkózik meg az 

egyszerű, ill. Kettőskönyvelés szükségességével, nem képes az adó kérdésben kiismerni 

magát, problémát jelent számára a piac törvényeinek megismerése, nem képes megfelelő 

mértékben felmérni a gyártott vagy árusított termék reális esélyeit, a gazdasági és menedzser 

kérdések számára a vállalkozás olyan területét képezik, melyben szakszerűtlenül tájékozódik. 

A vállalkozásra való képtelenségét azonban legtöbbször nem ismeri be. 

A „naiv vállalkozónak“ a dolgai nem úgy mennek ahogy szeretne, esetleg saját 

alkalmazottjai lopják és rá van kényszerülve állandóan újrakezdeni. Általában 

a sikertelenségből szakember segítsége nélkül nem tud kikerülni. Az egyik tevékenységből 
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a másikba kezd, felgyülemlenek a sikertelenségei, a stresszhelyzetek, sokszor a végkifejlet 

a csőd.  

Tipikus ellentéte a „naiv vállalkozónak“ a „hódító – játékos“. Legtöbbször olyan 

vállalkozóról van szó, aki nagyon jól tájékozott abba, mi érhető el a piac fejlődésének 

jelenlegi esetleg jövőbeni gazdasági helyzetének alapján. Legtöbbször a becslését illetően 

bátor, és ott, ahol nem elég a tudása külső szakemberek segítségét keresi – művelt könyvelő, 

adótanácsadó, ügyvéd és hasonló, esetleg egyenesen alkalmazza is őket. Kevésébé érdekli őt 

a saját vállalatának tevékenysége. Az mindenekelőtt nyereséget kell, hogy hozzon neki. Ezért 

a megfelelő alkalmazottak leggyorsabb kiválasztására összpontosít, akik a működést 

bebiztosítják és igyekszik „más területeket bevenni“. Az önmegvalósításának alapja nem 

a munkája, hanem a spekuláció. Leginkább a tőkével való kereset és annak növelése érdekli. 

Ennek a célnak rendeli alá az összes tevékenységét. 

Ha legalább részlegesen érdeklődik a cégének működése iránt és nem összpontosít főleg az 

alkalmazottai „kizsákmányolására“, általában sikeressé válik. Ellenkező esetben néha 

meglepett, hogy az ügyei nem alakulnak az elképzelései szerint. Ebben az esetben igyekszik 

megszabadulni a cégtől a legkifizetőbb feltételek mellett, általában tekintet nélkül arra 

a tényre, hogy milyen szociális hatások érhetik azokat az embereket, akik neki dolgoztak.  

Mint alkalmazó nagyon sokszor  nem hozzámérten igényes, elviselhetetlenül magas 

teljesítményt követel. Ezzel együttesen kevésbé szociálisan érzékeny, nem hajlandó 

megfelelően pénzileg értékelni az alkalmazottjait. Ott, ahol ez lehetsége, kihasználja 

a törvények hiányosságát, hogy elérje a maximális hasznot. A törvény határait azonban 

legtöbbször nem lépi át.  

Másképp van ez a következő típusnál, akivel gyakran találkozhatunk a vállalkozók között. 

Ez a vállalkozó típus foglalja magába a „spekuláns – csalót“. Egy nagyon dinamikus tipusról 

van szó. A típus mérsékeltebb változata a „tisztességtelen“, aki valószínűleg eredetileg 

„tisztességesen“ kezdett vállalkozni, azoban kihasználja azoka a törvény és előírások azon 

területeit, ahol a hivatalok nem működnek úgy, ahogy kellene. A klasszikus csaló teljesen 

korlátok nélkül képes az árut hitelre vásárolni, amit nem is szándékszik fizetni, probléma 

nélkül dolgozik lopott iratok alapján, aláírásokat hamisít, kihasználja mások hiszékenységét. 

Szüntelen utat keres, hogy tudja kihasználni a törvény hiányosságait, hogy a résekből 

nyeresége legyen. Csak a saját haszna érdekli, minden áron próbálja elérni, kedve 

a minőségtelen munkától a minőségtelen áru eladásán keresztül egészen a beszállítóval, 

vásárlóval, de a saját alkalmazottjaival szembeni csalásig. 

Ez a típusú vállalkozó sok mindenre képes és ügyes, ezért tud a törvényellenes tetteivel 

sokáig sikeres lenni, főleg ha tényleg „képes mindenre“. A legügyesebbek egy idő után 

felhagynak a törvényellenes módszerekkel és a megszerzett tőkét, általában az úgynevezett 

„piszkos pénzt“ legálisan fektetik be. Azonban továbbra is kiszámíthatatlan és megbízhatatlan 

üzleti partnerek maradnak.  

Az a vállalkozó, akinek tényleg a vállalkozása a lényeg, az a „professzionális vállalkozó“. 

Általában azért lép az áru – vagy szolgáltatási piacra, mert az önmegvalósítását szeretne 

összekötni a szükségletei és az alkalmazottjainak a szükségleteinek kielégítésével. 

Természetesnek tartja, hogy az elején nagyon sok munkát kell befektetnie az üzletbe és 

a szabadideje ez által megcsappan, esetlegesen a szabadság és az ünnepek is. Azzal is számol, 

hogy a befektetett tőke, esetleg a megszerzett hitel nem hoz máris magas hasznot. Nem csak 

egyszeri alkalommal akar sikeresé válni, hanem állandó jelleggel. Az ő érdeke nem csak 

„eladni“, hanem folymatosan „értékesíteni“. Természetesnek tartja a legjobb minőségű 

termékek vagy szolgáltatások kínálását, megfelelő termék vagy árukészletet, hozzá mért 

árakat, megfelelő beszállítókat és alkalmazottakat, és amennyiben lehetséges vásárlókat is. 

A valódi vállalkozó számára természetes, hogy szakemberekkel dolgozik együtt.  
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1.10.A vállalkozói környezet elemei 

A vállalkozó tevékenységét egy konkrét helyen és időben végezheti. A környezetének 

elemeivel - melyek hatást gyakorolnak cégére -, kölcsönhatásban áll.  

Teoretikus szempontból nézve a külső környezetet feloszthatjuk általánosra (gazdasági, 

kultúrális – szociális, normatív, politikai, természeti) és specifikusra, melyek hatást 

gyakorolnak a vállalkozói alany működési területére. A vállalkozó tevékenységére a 

környezet lényeges hatást gyakorol a gazdasági, információs, személyi, anyag-energetikai, 

hatalmi, esetleg egyéb jellegű téren. Az ábrán egy egszerű modell mutatja a vállalkozói alany 

és környezete kapcsolatát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábra. Vállalkozói alany és környezete 

Megnevezések az ábrán: zákazníci – vásárlók, ekonomické centrum – gazdasági központ, 

obec-község, verejnosť-nyilvánosság, úrady práce-munkahivatalok, daňové úrady-

adóhivatalok, poisťovne-bizotsítók, dodávatelia-beszállítók, finančné inštitúcie-pénzügyi 

intézetek, konkurencia-konkurencia. 

A környezet új eleme ként, melyet a szociális tényezőkhöz lehet sorolni, 

a környezetvédelem összetevői. A vállalkozói terv új irányultságát képezik. A gazdasági 

tényezők, melyek befolyásolják a vállalkozói alany tevékenységét nagyon sokfélék lehetnek. 

Kezdve például a pénzügyi intézetekkel egészen az állam vállalkozási közegre gyakorolt 

gazdasági téren kifejetett befolyásaig. A piaci gazdaságban is létezik az állam vállakozásra 

gyakorolt hatása, és pedig a piacgazdaság fejlődésének elősegítése céljából – vállalkozói 

tevékenységek ösztönzése.  

1.11.A vállalkozói alany életciklusai 

A vállalkozói alany létezése időben megahtározott – vállalkozási tevékenység kedete és 

befejezése. A kezdet és vég közti időszakot nevezzük életciklusnak.  

Az életciklust néhány behatárolt fázis alkotja, melyeken a vállalat működése alatt átmegy, 

de nem törvényszerű, hogy mindegyiken átmenjen. Mindegyik vállalat áthalad az életciklus 

első fázisán, viszont meg szűnhet idő előtt és így nem jut el páldául az életciklus harmadik 

fázisába.  

Az életciklus alapvető fázisai a következők: 

- A vállalat megalapítása és létrejötte 

- Növekedés 

- Stabilizálás 

- Válság 

- Megszűnés 

Podnikateľský subjekt 

 

Obec Verejnosť Úrady práce 

Daňové úrady 

Poisťovne 

     Dodávatelia Finančné inštitúcie 

Konkurencia 

Zákazníci 

Ekonomické centrum 
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A következő ábra a vállalat életciklusának grafikus ábrázolása a bevételi és kiadási görbe 

ábrázolásával az idő függvényében 

 

Ábra. A vállalat életciklusa 

Kifejezések az ábrán: prímy, výdavky-bevételek,kiadások, zakladanie, vznik-

megalapítás, létrejövés, hladová trasa- „éhség zóna”, prah zisku-nyereségküszöb, 

kulminácia-csúcspont, zóna prebytku-felesleg zóna, revízia-felülviszgálat, vvýdavky-

kiadások, príjmy-bevételek, rast-növekedés, stabilizácia-stabilizálás, kríza-válság, 

zánik-megszűnés, čas-idő. 

A vállalat létrejötte és megszűnése leggyakrabban nem egy életciklus fázis megélésének az 

eredménye. Sokszor a stabilizálás kimarad és válsághoz, majd a megszűnéshez jut el 

a vállalat, vagy a válság fázis után nem következik be a megszűnés, hanem növekedés veszi 

kezdetét. Az életciklusok folyamatára hatást gyakorolnak a belső és külső feltételek is, mint 

pl: a versenytársak tevékenysége, az állam kölségvetési politikája, a vállalat újító 

tevékenységei, a munkaerő szakképzettsége, az átalakító tevékenységek költségei,stb. Az 

életciklus megmutatja a vállalat fejlődésének mértékét is, a piaci helyzetét is és kiinduló 

információval szolgál az elkövetkező időszak előrejezését illetően. 

1.12.Vállalatalapítás 

A vállalatalapítási folyamat, mely a vállalat létrejöttével zárul, összetett döntési folyamat. 

A legelején a jövőbeni vállalkozó elképzelése (eszme) van, mely a vállalatalapítási folyamat 

keretén belül a jövőbeni piac, a megalapító személyéségének (több alapító) és a rendelkezésre 

álló pénzügyi források (tőke) elemzésének segítségével nyer bizonyságot, amit a vállalkozói 

eszme megvalósítása követel meg. A jövőbeni piac elemzése, melyen az újonan alapított 

vállalat fog működni, meg kellene, hogy feleljen a következő kérdésekre: 

- Milyen termékeket, szolgáltatást fog kínálni, 

- Kik a jövőbeni fogyasztók, milyen vásárlási szokásokkal rendelkeznek, mivel lehet 

őket legkönnyebben befolyásolni, 

- Milyen a versenyhelyzet, a versenytársak erősségei és gyengeségei, hogy fognak 

viselkedni a versenytársak egy új vállalkozói alany piacra lépése esetében, 

- Melyik kérdésre kellene a jövőbeni piaci elemzésnek megfelelnie? 
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A megalapító személyiségének elemzésével a jövőbeni vállalkozó személyiségét és szakmai 

tevékenységét vizsgáljuk meg az adott vállalkozói szakmában. Ilyen elemzést egy tanácsadói 

szervezet végezhet el a jövőbeni vállalkozó felkérése alapján. Az elemzés keretén belül 

nagyító alá kerül a vállalkozó tettrekészsége, vezetői képessége, argumentációs képessége, 

stresszbíró képessége, egészsége és a család támogatása. A továbbiakban elemzik az adott 

vállalkozói szakmában való tanultsága és gyakorlata, mint ahogy a vállalkozás területén 

érvényben lévő jogi szabályozások ismerete is.  

A rendelkezésre álló pénzügyi források elemzése - melyek már meg vannak vagy 

megszerezhető a jövőbeni vállalkozó által például bizonyos hitelfeltételek mellet -, a tőke 

szükségletet mutatja meg, mely szembesíti a szükségletet a meglévő forrásokkal. Sokszor 

találkozunk azzal, hogy ha egy jövőbeni vállalkozó  rendelkezik a szükséges össztőke 20-

25%-val, teljesíti a pénzügyi előfeltételeket a cégalapításhoz.  

A vállaltalapítás és létrejöttének fázisában az említett elemzések részét képezik 

a vállalkozói terv kidolgozásának.  

1.13.Vállalkozói terv 

Egyszerűsített vállalati stratégia. Ez egy dokumentum, mely megindokolja a vállalat 

megalapításának szükségességét, illetve további fejlődését. Az alapvető fejlődési irányt, 

a vállalat környezetét és a várható hatásokat mutatja, valamint az alapvető fejlődési trendek és 

a vállalat dinamizáló folyamatait rögzíti. A vállalkozói terv célja: 

- a kiikduló helyzet elemzése a vállalkozás szakterületén, 

- a fejlődés további lépéseinek felfedése, 

- bizonyítani a feltételezett vállalati célok elérését, 

- bizonyítani, hogy a vállalkozási eredmények kielégítik a vállalkozói alany és 

a fogyasztók szükségleteit, 

- meggyőzni a lehetséges jövőbeni társtulajdonosokat a tőkebefektetésük hatékony 

megtérüléséről. 

A vállalkozói terv stratégiai dokumentum, melynek segítségével a jövőbeni vállalkozó 

bemutatja elképzelését a lehetséges jövőbeni partnerok, bank, menedzserek, de a jövőbeni 

befektető vagy fogyasztó előtt is. Végeredményben egyfajta propagációs anyag is, ezért 

szövegileg és grafikailag is vonzóan kell lennie kidolgozva. 

A vállalkozói tervet a vállalatalpításakor általában azért dolgozzák ki, hogy 

a cégalapítónak legyen egy anyaga a: 

- támogatás megszerzéséhez, 

- a hitel megszerzéséhez, 

- a tőkerészvétel ill. befektetők és hasonló megszerzéséhez. 

1. Egy jól kidolgozott, meggyőző vállalkozói terv követelményei: 

1. A hangsúlyt a piacra kell fektetni. Ez annyit jelent, hogy fel kell mutatni milyen 

előnyhöz jut a fogyasztó a termék által, mennyire érdekli a piacot a termék, valamint 

le kell jegyezni a piac nagyságát és felbecsülni az eladás mennyiségét.  

2. Megszólítani a befektetőket. Mindenek előtt meg kell állapítani ki mindenki lehet 

potenciális befektető. A befektető elsődleges követelménye a befektetés megtérülése. 

Ebből kifolyólag a vállalkozói tervnek tartalmaznia kell, hogy mit nyer a befektető 

a befektetése által. 

3. Tartalmazza a vállalat fejlődésének szintjeit. Mindegyik befektető mérsékelni szeretné 

a fennálló kockázatot. A kockázatértékelésné nem csak a termék pozícióját határozzuk 

meg a piacon, hanem a menedzsment csapat minőségét is.    
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4. Ügyeljünk a vállalkozói terv formális részére. Fontos a terv külalakja. A kötés és 

nyomtatás nem lehet elhanyagolt, viszon nagyon költséges sem. Fontos a terv tartalmi 

része is. Ne haladja meg a negyven oldalt. Nem hiányozhat belőle a tömör „vezetői 

áttekintés“, tehát tömör összefoglalü a legfontosabb kérdésekről, maximálisan két 

oldalon. Továbbá nem hiányozhat a terv tartalmának összefoglalója sem.  

A vállalkozói terv tartalma: 

A tartalmi részét (felosztása) meghatározhatják a befektetők is. Például a bank kérheti attól 

a vállalkozótól, aki hitelt szeretne felvenni, hogy a vállalkozói tervez az általuk előírt minta 

alapján készítse el.  

Példa a vállalkozói terv tartalmi felosztására: 

1. Tartalom (cca. 1 oldal) 

2. Összefoglaló (max. 2 oldal) 

3. A vállalat általános leírása (múltja, jövője, tulajdonjogok) 

4. Kulcs személyek és a vállalati szervezés (a kulcs személyek jellemzése, szervezeti 

struktúra, személyi összetétel – szakképzettség, bérezés és fizetések) 

5. Termékeke és szolgáltatások (termékleírás, utánzás elleni védelme és hasonló) 

6. Piaci elemzés (eljárás, eladás mennyiségének becslése, versenytárs elemzése) 

7. Értékesítés (értékesítési stratégia, ár stratégia, értékesítés támogatása, értékesítési 

költségek) 

8. Gyártás ( stratégia, gyártási módszer, kapacitások, anyagszükséglet) 

9. Mérföldkövek az idő szempontjából (oszlopdiagram, mely kifejezi a munkák és 

a termék fejlődésének – beleértve a befektetést is – fő szakaszait, a termék 

bevezetése a piacra) 

10. Pénzügyi terv (nyereségterv, mérleg, Cash flow, fizetésképesség) 

11. Pénzellátás (tőkeszükséglet és a pénzellátás forrásai) 

12. Mellékletek (a kulcs személyek életrajza, piac elemzés, nyereség és veszteség 

kimutatás, mérleg, különböző táblázatok és rajzok...) 

1.14.Vállalati növekedés 

A vállalat megalapításának és létrejöttének fázisa után a növekedés fázisának kellene 

következnie. Ez az időszak a jövedelem görbe fellendülése által kezdődik el, melynek eléggé 

meredek növekedést kellen mutatni, hogy minél hamarabb elérje a küszöbbpontot, amikor is 

túl halad a kiadási görbén. A küszöbpont elérésével ér véges a vállalat életciklusában az 

„éhség zóna“ időszak és megnyílik a felesleg zóna, melyben a vállalat bevételei meghaladják 

a kiadásait és a gazdasági végeredmény a nyereség lesz. A növekedés időszaka akkor ér 

véget, amikor a jövedelem görbe és kiadási görbe elvesztik meredekségüket és viszonylag 

stabilizálónak.  

A vállalt növekedése az értékesítés mennyiségének növekedése által az adott piaci 

szegmensben mutatkozik meg. A vállalat átjutott az „éhség zóna“ fázisán és nyereséget ér el.  

A vállalat növekedésére tipikus, hogy érvényesült a piacon, megnövekszik a forgalma, ami 

a növekedésben és nagyságában mutatkozik meg. 

A vállalati növekedést két féle képpen lehet elérni: 

- belső növekedés, 

- külső növekedés. 

A vállalat belső növekedésénél a termelői tényezők egyre inkább hasznos kihasználásáról 

van szó, melyek a vállalat megalaptásakor szereztünk és fektettünk be a cégbe (földek, 

épületek, gépek, készletek, személyzet, stb). A vállalat belső növekedése a nyereség 
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visszaforgatásával is elérhető, amikor a nem szétosztott nyereség tőkevisszaforgatásra 

használódik fel, aminek hatása például a gyártási kapacitás növelésében vagy a nyereség egy 

része az eladással összefüggő tevékenységek segítésében (reklám, kiállítások, stb) nyilvánul 

meg. Eredménye a jelentősen megnövekedett piaci részesedés. 

A vállalat külső növekedése vagy külső (idegen) pénzügyi források kihasználásával, vagy 

külső (idegen) vagyon kihasználásával – mely összemosódik az adott vállalat vagyonával – 

érhető el. Példája a külső növekedésnek egy következő társ bevétele a cégbe és 

tőkebefektetésének kihasználása újrabefektetés ként. Külső növekedés a fúzió is, tehát két 

vállalat egybeolvadása, amikor az egyik megszűnik és a másik terjedelmében megnövekszik. 

Egy virgázó vállalat jövedelmező, ha: 

- növekszik a forgalma, 

- stabil a piaci részesedése, ill. növekvő, 

- a termékeinek és szolgáltatásainak ára stabil, 

- a költségek stabilizálva vannak, ill. a teljesítményének növelése következtében enyhén 

csökkennek, 

- a profit növekszik. 

A virágzó vállalat növekedésének fázisában vonzza a versenytársak érdeklődését. 

1.15.A vállalat stabilizálása 

A vállalat stabilizálásának fázisa a növekedési fázis után következik és ez a felesleg 

zónában található meg. Ez az időszak tipikus a nyereséges vállakozásra, melyben terészetesen 

igyekszik minél tovább megmaradni.  

A siekres vállalat a stabilizálás fázisában több intézkedést is megvalósít, hogy elkerülje 

a válság időszakát. Ezen itézkedések része a konkurenciával szembeni helyzetének 

folyamatos elemzése. A következő mutatók elemzéséről van szó. 

- Piaci részesedés a versenytársakkal szemben, 

- Gazdasági eredmény elemzése a gazdasági mutatók segítségével, a termelékenység, 

a jövedelmezőség elemzése összehasonlítva a versenytársakkal és hasonló.  

- Egyéb tényezők, melyek megmutatják az erős és gyenge oldalakat összehasonlítva 

a versenytársakkal (pl: minőség, ár, márka, stb). 

 

1.16.Vállalati válság 

A vállalati válság egy olyan időszaka az életciklusnak, amikor hosszabb időn keresztül 

hátrányosan fejlődik a vállalat gazdasági eredménye, csökken a teljesítményének lehetősége, 

csökken a bevétele, a tiszta üzleti tőke, problémái vannak a fizetésképességgel és fenyegetve 

van a további működése.  

A vállalati válság fázisa részlegesen helyezkedik el a felesleg zónába, részlegesen pedig 

a felülviszgálati pont után az „üresjáratban“. A felesleg zónában a válság megjelenése 

nehezen fedhető fel, néha nagyon sokáig is eltarthat. Gyakran csak a jövedelem görbe 

csökkenése által azonosítódik be és így a nyereség csökkenésével is.  

A következő tevékenységek összességéből áll. 

- A vállalat helyzetének megállapítása, 

- Intézkedések bevezetése a lehetséges válság növekedése ellen, 

- Megelőző felszámolás, 

- Kiegyenlítés vagy csőd. 

A vállalat helyzetének megállapítása leginkább a gazdasági módszerek elemzése által 

valósul meg. A megállapításhoz szükséges információ forrás főleg a könyvelés. A válságra 
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jellemző, hogy növekszik az adósság, csökken a hitel fizetőképesség. Ha a vállalat válság 

fázisa a felülvizsgálati pont után található, elkezd veszteséget termelni. Ha a vállalat 

vesztesége magasabb, mint a saját forrásai, akkor az aktívák nem takarják az adósságot, 

a válság elméjül és a vállalat életciklusának az utolsó fázisa felé halad.  

Ha a megállapítás során megismerjük a vállalat helyzetét, amely a hanyatlás felé tart, 

a válságmenedzsment intézkedéseket hajt végre a növekvő válsággal szemben vagy 

megmentés céljából, vagy felszámolás céljából.  

A megmentés konszolidációval, vállalatfelszámolással, átalákítással esetleg fúzióval. 

A vállalat megerősítése (konszolidáció) – a vállalat megmentése egy kidolgozott program 

alapján. A vállalat alapjába véve megmarad, mint a vállalkozás tárgya, mértéke, szervezeti 

felépítése. Azonban gyakran változik ebből kifolyólag a vállalati menedzsment, a vezetési 

stílus, az ellenőrzési módszerek és megszorító intézkedések keresődnek a gazdasági helyzet 

javítása céljából. A konszolidációt általában a nyilvánosság előtt titkolják, hogy a vállalat  

irányába ne veszítse el bizalmát a partnerekkel szemben. 

Vállalatfelszámolás – ez a mély válságban levő vállalat megmentésének igényes módja. A 

vállalkozásból csak „az egészséges mag” marad meg, mely nem termel veszteséget.  A 

felülvizsgálat alapján csak azok a részlegek maradnak meg, melyek perspektívak, a többit 

likvidálják. 

1.17.A vállalat megszűnése 

A vállalat átalakítása és a fúziója a vállalat megmentésének nem olyan formája, melynek 

következtében bár formálisan megszűnik, de fizikailag nem. Az átalakításnál a vállalat jogi 

formája változik meg, vagy több vállalattá osztódik. Az átalakítás következtében anyagi 

felszámolás nélkül átkerül a vagyon, kötelezettség, gyakran az üzleti megnevezés is egy 

másik válllatra. Az átalakításhoz átalakítási tervet készítenek. Része a vagyon leltárja és 

a könyvelési zárlat, melyet auditor ellenőriz le.  

A fúzió egy olyan megmentési módszer, amikor a hanyatló vállalat összeolvad egy másik 

céggel. Ebben az esetben is egy formális megszűnésről van szó, felszámolás nélkül.  

A vállalat telejes megszűnése nem csak formális, de fizikai is, amikor a vállalkozói 

tevékenyésg teljesen megszűnik és a vállalkozó végez.  

Fizikailag a vállalat főleg a következő okok miatt szűnik meg: 

 letelik az az időszak, melyre létrehozták; 

 teljesítődnek azok a célok, amiért létrehozták; 

 a vállalkozó szabad döntéséből kifolyólag; 

 a vállalkozó halálából kifolyólag; 

 bírósági végzés által; 

 megelőző felszámolás végett; 

 kényszerített döntés által, törvényből kifolyólag. 

A vállalat megelőző felszámolása a tulajdonos (tulajdonosok) saját javaslata alapján 

történik, mint a felhalmozott tartozások általi csőd elleni megelőzés. Ha a megelőző 

felszámolás után a tulajdonosnak marad megfelelő felszámolási maradék, a vállalat nem kell, 

hogy fizikailag megszűnjön.  

 

A csődeljárásról és kiegyenlítésről szóló törvény két alapvető módját határozza meg a vállalat 

megszűnésének bíróság által. 

Csődeljárásra akkor kerül sor, ha az adós pénzügyi hanyatlásnak indult, hitelezői 

vannak és nem képes hosszabb ideje teljesíteni kötelezettségeit. A csődeljárás célja, a 

hitelezők viszonylagos kielégítése a csődbe jutott vagyonból. Ha bejelentik a csődöt a 



16 

 

csődbejutott a továbbiakban nem rendelkezik a vagyonkezelés jogával. A vagyont a 

továbbiakban a csődgondnok kezeli (a vállalat még létező vagyona), akit a bíróság jelöl ki. A 

csődbejutott köteles felállítani a mérleget és átadni azt az üzleti könyvekkel együtt a 

csődgondnoknak.   

A csődbe jutott és hitelezők vagyoni viszonyainak elrendezése a csődeljárás esetében 

likvidálással rendeződik el. A vállalat anyagi felszámolása a csődvagyon bíróság által 

elrendelt értékesítésével valósul meg, például eladással az árverésen, vagy árverésen kívül, ha 

meg van állapítva az üzleti ár. A tárgyi tőke így pénzé alakul. A csődgondnok a vagyon 

értékesítéséről jelentést tesz a bíróságnak. A bíróság határozatba foglalja, hogy milyen 

sorrendben kerül sor a hitelezők kielégítésére.    

A vállalat megszűnésének egy másik formája a Csődeljárásról és kiegynelítésről szóló 

törvény alapján a kiegyenlítés. Ha még a bíróság nem döntött a sorrendről, a csődbe jutott 

javaslatot tehet a bíróságnak, milyen kiegyezést kínál hitelezőinek. A kiegyenlítési 

javaslatához csatolnia kell az összes hitelezőjének névsorát és követelésüket, valamint saját 

vagyonának jegyzékét. Ha a hitelezők elfogadják a kiegyezés formáját, a bíróság megerősíti 

azt. 

1.18.A kisvállalatok megszűnésének tíz oka 

A kisvállalatok „elhalása“ csökkentésének érdekében jó ismerni a tíz fő okot, melyek 

a megszűnésükhöz vezetnek. 

1. Alultőkésítés. Azt mondják, hogy a pénz minden rossz „gyökere“. A pénz egyik 

lehetséges oka a kisvállalatok sikertelenségének. Sok kisvállalati tulajdonos alulértékeli 

a tőke mennyiségét, amelyre nem csak azért van szüksége, hogy fenntartsa a vállalat 

működését, hanem azért is, hogy jó piaci helyzetet biztosítson és kialakítsa a fejlődés 

feltételeit. Egy szakbember állítja: „Ha egy vállalkozó alultőkésítve kezd el vállalkozni, 

egy lefelé tartó spirálba kerülhet, amelyből már nem tud kikerülni.“ 

2. Rossz pénzáramlás. Ez az alultőkésítés „unokatestvére”. Azok a vállalatok, akik 

átvészelik induláskor a kezdő nehézségeket gyakran összeomlonak, ha a vállalatbe nem 

érkezik elegendő pénz, ami takarna a kiadásokat. A kisvállalatok tulajdonosai számára a jó 

tanács így hangzik: „ Állandóan figyelje és befolyásolja a pénzáramlást. Amikor tényleg 

„élesbe megy”, a pénz az egyetlen ami számít.”. 

3. Elégtelen tervezés. Ez egy ok, miért jelentkeznek problámák a pénzáramlással és az 

alultőkésítéssel. A sikeres vállalkozáshoz döntő tényező egy értelmes és reális vállalkozási 

terv összeállítása, amely magába foglalja a menedzsmentet, pénzügyi lehetőségeket, 

marketinget, a vállalat növekedését és egy sor egyéb tényezőt. Egy ilyen terv elkészítése 

hosszadalmas is lehet. A jól összeállított vállalkozói terv hetekig, vagy hónapokig is 

eltarthat.  

4. Versenyelőny. Az egyedi vállalkozói gondolat nagy ritkaság. Ezért nélkülözhetetlen, hogy 

a vállalat egy specifikus szakterületen meg vesse lábait és egy adott piaci résen helyet 

szerezzen, ahol megtalálhatja a növekedéséhez szükséges feltételeket. Ilyen helyet például 

a termék egy bizonyos külömbségében vagy a fogyasztók támogatásában találhat, melyet 

azon felül nyújt amit a versenytársai. A siker igénye – külömbözni a többiektől.  

5. Rossz marketing. A marketing strtégia kidolgozása nélkülözhetetlen nem csak azért, hogy 

meghatározzuk kik fognak tőlünk vásárolni, ha nem azért is, hogy miért fognak vásárolni. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a marketing stratégiája világosan különbözik 

a versenytársakétól, hogy a fogyasztók tudják, miért menjenek pontosan Önhöz vásárolni 

és ne a konkurenciához.  

6. Rugalmasság és alkalmazkodóképesség hiánya. Minden kisvállalat tulajdonosa tudja, 

hogy milyen előnyei vannak a nagy vállalatoknak: sok pénz, szakképzett alkalmazottak, 
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stb. Viszont a gyors alkalmazkodás képességét pontosan a kisvállalatok tudják kihasználni. 

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a terméknek valamilyen hiányossága van, valahol rés 

keletkezett, igyekezzen gyorsan kijavítani azt.  

7. A következő lépés figyelmen kívül hagyása. A fogyasztói igény kielégítésének kellene 

minden egyes kisvállalat tulajdonosának és minden egyes alkalmazottjának is az elsődleges 

szempontnak lennie. 

8. Minedent tudok, mindent magam csinalok igyekezete. Rendbe kell lennie 

a könyvelésének, hát ne habozzon ezért egy jó könyvelőt keresni. Ha jogi problémát kell 

megoldani, felejtse el, hogy Ön a legmegfelelőbb. Kösszön ismeretségeket ügyes, 

szakképzett emberekkel és szükség esetén használja azt ki.  

9. Kiváló főnök, átlag alatti személyzet. A szakképzett és tapasztalt vállalkozó cége is 

végződhet sikertelenséggel pontosan a tapasztalatlan, informálatlan és motiválatlan 

alkalmazottak miatt. Ügyeljen arra, hogy alkalmazottjai a rájuk váró feladatokhoz legyenek 

felkészítve és kiképezve, valamint, hogy igazságos és jó bért kapjanak ezért.  

10.Ellenőrizetlen növekedés. A gyakorlat megerősíti, hogy a kisvállalatok, melyek gyorsan 

érvényesülnek a piacon, általában rosszul végzik. Ugyanis ha a termeléssel nem tud lépést 

tartani a piac keresletével, vagy a növekedési robbanás készpénz hiányba ütközik, maga a 

vállalat létezés kerülhet veszélybe. Ezért foglalja bele a vállalat rendszeres növekedését 

a vállalkozói tervbe és figyelmesen ügyeljen a reális fejlődésre. Úgy hozzon döntéseket, 

hogy a vállalati növekedés soha ne csússzon ki a kezéből.  

1.19.Alkalmazottak kiválasztása 

Milyen emberekre van szüksége a vállalkozónak a cégébe? Mit jelent jó alkalmazottnak 

lenni egy cégben? Biztos, hogy a vállalkozók foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel az 

alkalmazott kiválasztásánál. Igyekszenek a legjobbat megtalálni a vállalat szükségletei 

alapján, és hasznot várnak a választástól. Kevésbé gyakrabban gondolkodunk azonban a már 

meglévő alkalmazottak - akik már velünk dolgoznak egy ideje - hatékonyságán és 

teljesítményképességén. 

Mit várnak el a vállalkozók a potenciális alkalmazottól? 

- Kitűnően elvégzett munkát, állandó fejlődést, jó eredényeket („boldog“ vállalatok 

tanulmányai mutatják, hogy az ember, aki elégedett és boldog munkában, 

automatikusan vágyik jobb eredményt nyújtani, ez egyenesen az ember lényében van 

bekódolva). 

- Önnállóságot, felelősséget, ajánlásokat és jobbítást – ilyen embert nem muszaj 

„hajtanunk“, ugyanis belsőleg motivált. 

- Lojalitást a vállalattal szemben – tényleges azonosulás a vállalat víziójával és 

küldetésével, a vállalkozás tárgyával.  

Mit okoz a nem megfelelően kiválasztott jelölt? 

- Befejezetlen munkát, ritka vagy gyakri tévedéseket és hibákat. Kifogásokat keres 

a kötelesség elkerülésére.  

- Némely feladatok tudattalan vagy tudatos hanyagolását. 

- Lényegében a munkát végezheti jól is, csak éppen az elkötelezettség hiányzik belőle.  

Szintek, melyek előre meghatározzák a jelöltet az adott munkára 



18 

 

- Személyi kompetenciók – például: célirányultság, látja az összefüggéseket, közvetlen 

kommunikáció, gyors reakció és hasonló – különböző személyi kompetenciók 

szükségesek a különböző típusú munkákhoz, megalapozzák a sikert. 

- Helyes motiváció – az ember belső motivációjának érvényesítési lehetősége, azok, 

amelyek hajtják őt az előmenetelnél, értékek összeegyeztetése a vállalati kultúrával, 

vízióval és a vállalat irány választásával. 

Hogyan felmérni a jelölt képességeit és kompetenciáit? 

Több hasznos és hatékony eszköz létezik az alkalmazott alkalmassági szintjének 

meghatározására: 

- értékelő interjú – behaviorális módszer 

- megfigyelés 

- benchmark – mélyreható összehasonlítás a többi alkalmazottal 

- 360 fokos visszacsatolás 

- Assessment centrum 

- Szakmai és személyi psichodiagnostika – tesztek használata. 

Értékelő interjú 

Bevált a párbeszéd vezetésében a behaviorális módszer és a kompetencia kihasználási 

megközelítés. A behaviorális azt jelenti, hogy az ember viselkedésére összpontosítanak. 

A kompetenciók megmutatják a személyi vonásokat, az ember jellemzőit. Állandóbbak mint 

a tulajdonságok és közvetlenül hatnak a teljesítmény sikerességére. Lényegében az embert 

konkrétan kérdezzük a reakciójáról egy adott szituációban, mely már megtörtént. A válaszok 

alapján láthatjuk, hogy megjelentek e azok a személyi vonások, melyeket keresünk. 

A kérdések konkrét lépésekre vonatkoznak, melyeket a személy megtett és az okokra, melyek 

tettre sarkalták. Például: Tudna kérem olyan konkrét példát felhozni, amikor a vásárlónak 

nagyon jó szolgáltatást nyújtott? Mi ön szerint a nagyon jó szolgáltatás? Ki vett részt 

a pályázatban? Ki milyen feladatokért volt felelős? Milyen szerepet töltött be 

a munkacsoportban? 

Megfigyelés, árnyékolás 

Az emberek megfigyelését jelenti közvetlenül munka közben, valós helyzetbe és valós 

vállalati környezetben. A megfigyelés célja, hogy részletes ismeretekhez jussunk 

a történésekről és az ember mindennapi munkájáról. Előnye a környezetbe való „beolvadás“ 

és a hiteles kép megszerzése. A megfigyelést valaki a vállalattól is elvégezheti, de 

hasznosabb, ha egy külső szakember végzi azt. A történésektől távol áll, nem ismeri 

személyesen az alkalmazottakat, tehát nincs beavatva a problémákba és a vállalaton belül 

uralkodó kapcsolatokba. Ezért objektív rálátással van a valóságra. 

Benchmark más alkalmazottakkal 

Manapság nagyobb vállalatoknál használják, vagy ott, ahol egy pozíció keretén belül több 

alkalmazott tevékenykedik. Lényegében az alkalmazottak összehasonltásáról van szó, 

a teljesítményük vagy személyes képességeik alapján. Kulcs jelentőségű kritériumok 

keresesée, melyek megkülönböztetik az adott pozíción a sikeres alkalmazottat a kevésbé 

sikeresektől. Az alkalmazottak kiválasztásához szükséges követelményeket állapítja meg, 

melyek a reális gyakorlatból indulnak ki. Ezek a szempontok segítenek a hosszútávon 

szükséges személyi  erőfeltételek megállapításánál. A benchmarkot kialakíthatjuk saját 

cégünkben az azonos pozíciót betöltő saját alkalmazottainkkal vagy emberek 

összehasonlításával azonos pozícióban, más társaságoknál. Ezt a fajta elemzést tehát a cég 

házon belül megoldhatja. Mindemellett azonban hatékony kihasználni a psichológiai teszteket 

is a sikeres alkalmazottaknál. A tesztek eredményeiből statisztikai összehasonlítás készül 

a lényeges jellemzők meghatározására, melyek befolyásolják a jó teljesítményt. Ha 
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a vállalatban kevés ember van azonos pozícióban, akkor felhasználhatók a már létező 

nagyobb emberi minta alapján elvégzett tanulmányok egyes tipikus pozíciók esetében. Ezek 

az általános értékelések felhasználhatók a vállalat alkalalmazottjaival való összehasonlításra. 

Megmutatják azoka a területeket az adott embernél, fontos megerősíteni vagy szélesíteni, 

hogy minőségi munkateljesítményt érjen el.   

360 fokos visszacsatolás 

Az alkalmazott minőségi értékelésének szisztematikus eszköze. A munkaviselkedést érinti, 

konkrét kézséget és kompetenciók. Több forrásból való értékelésről van szó, a társaság több 

strukturális szintjén folyik, azaz többféle szemszögből. Adatokat az alkalmazottról lehet 

a közvetlen feletteségől nyerni, a közvetlen beosztottjaitól, kolegáitól (lehetnek a csapat tagjai 

vagy a szervezet más részeiből) és a belső vagy külső fogyasztóktól. Ilyen értékelés „kör“ 

objektív képet nyújt az alkalmazott minőségéről. A 360 fokos visszacsatolás módszerének 

kimenetele névtelen, de gyakran sok függ a vállalati kultúra nyitottságától. Van amikor az 

emberek félnek nyíltan nyilatkozni, mivel félnek a vezetés reakciójától és az esetleges 

nyomozástól a kitöltött értékelés szerzője személyét illetően. Ezért a megfelelő eredmények 

érdekében fontos előre felvilágosítani az alkalmazottakat a kimenet pozitív felhasználásáról. 

Assessment centrum 

Assesment centrum vagy kiértékelő központ az egyik legmegbízhatóbb módszer, mivel 

lehetővé teszi több módszer egyidejű kihasználását. Használja a teszteket, megfigyelést 

a valóságot tükröződő model helyzeteket. Többlete abban rejlik, hogy lehetővé teszi egyszerre 

több résztvevő értékelését és összehasonlítását egymásközt közvetlenül – ugyanabban 

a pillanatban, ugyananál a feladatnál ugyanolyan feltételek mellett. A résztvevőket több 

értékelő személy vizsgálja különböző szempontok és különböző kritériumok alapján hosszabb 

időszakaszban. A megvalósításának menete kicsit igényesebb és alaposabb előkészítést 

igényel.  

Szakmai és személyi psichodiagnostika 

Psichodiagnostika illetve a psichológiai tesztek egy következő segítő eszközt testesítenek 

meg, melyek gyorsan, pontosan, ellenőrizhetően segítenek megállapítani az ember 

tulajdonságait. Gyakran olyasmit is megtudunk, amit másképp nem vennénk észre, esetenként 

csak hosszú idő eltelte után. A psichológiai tesztek a mérés eszközei, ezért gyakran használják 

a psichometriai tesztek kifejezést is. Céljuk objektívan bemérni az egyedi képességeket vagy 

jellemzőket, és így jobban megismerhető az egyén. Lehetővé teszik előre meghatározni, 

milyen mértékben lesz a résztvevő az adott pozíción siekres. A helyes és objektív tesztelésnek 

mindig standard módon kell folynia, amivel azonos és igazságos feltételeket teremt mindenki 

számára.  

Amennyiben a felsorolt intézkedések nem elegendők és a várt eredményhez képest nagyok 

az eltérések, a cég számára valószínűleg sokkal hasznosabb megfelelőbb jelöltet keresnie az 

adott helyre. Biztosan sok vállalkozó tudja, milyen problémákat okozhat a nem megfelelően 

kiválaszott alkalmazott munkája.  

Néhány példa a gyakorlatból: 

1) Álláskeresés 

Iván gazdasági mérnök, aki nem tud munkát találni. Felesége van és egy gyermeke. 

A család szenved a feleség nagy munkakihasználtsága miatt, akinek el kell tartania az 

egész családot. Ivánnak sikerül munkát kapnia egy nem banki intézményben, amely 

kölcsönökkel foglalkozik. Tudja, hogy nincs teljesen minden összhangban a törvénnyel.  

Az etikai erény szempontjából: Ivánnak bizonyos értékeke alapján cselekednie kellene az 

erkölcs által vezetve. Fel kellene tennie a kérdést, mit történik ha elfogadja a felajánlott 

munkát. Ebből adódik a következő reakció. Ha elfogadja az állást, biztos, hogy segít 
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a családján, akár pénzügyi oldalról vagy psichikai oldalról nézzük. A saját személyével 

szemben azonban rosszat tenne, saját magának hazudna, ami negatívan hatna a psichikájára.  

Az etikai kötelezettség szempontjából: Iván kötelezettsége azt diktálja, hogy vállalja el 

a munkát, de az erkölcs szempontjából a meggyőződéséből kell kiindulni, miszerint 

tisztességes ember. 

Fel kellene tennie a kérdést „Helyes az adott munkára jelentkezni?“. Racionálisan saját 

magának kellene megokolnia miért nem akarja azt csinálni.  

Az etikai felelősség szempontjából: a személyisége jellegén függ. Alap ként azoknak az 

értékeknek kellene szolgálniuk, melyek a további életének határozott meg. 

Fel kellene tennie a kérdést, hogy ha az adott munkát elválalja, tiszta lenne a lelkismerete és 

képes lenne viselni a felelősséget önmagával és a családjával szemben? 

2) Csúszópénzek 

A konkurencia megalőzésének nagyon elterjedt módja a csúszópénzek. Többféle formája 

létezik: egyszeri csúszópénz, jutalék kifizetése a megrendelés közvetítéséért vagy tárgyi 

ajándék – számítógéptől kezdve egészen a külföldi utazásig.  

Két évvel ezelőtt az olyan nagy cég is, mint az Opel, belekeveredett egy csúszópénzes 

botrányba. 1995-ben a német Spiegel arról írt, hogy az Opel alkalmazottjai hogyan hagyják 

magukat lefizetni a beszállítóktól. Egy bizonyos elektro-cég nyilatkozott arról, hogy hosszú 

éveken keresztül lefizette az Opel alkalmazottjait saját termékeivel és szolgáltatásaival – a 

díjmentes fűtés és áram bevezetéstől kezdve az egyik alkalmazott családi házában egészen 

némelyik igazgatói tanács tagig.  

Megoldás: Bizonyíték nélkül a csúszópénzek ellen nem lehet mit tenni még abban az 

esetben sem, ha egészen biztosak is vagyunk benne, hogy a konkurencia lefizeti az embereket. 

A gyanúsítgatással bizonyítékok nélkül nem lehet menni semmire sem. Először 

bizonyítékokat kell gyűjteni, amivel alátámaszthatjuk az állításunkat.  

3) A versenytárs rágalmazása 

A rágalmazásban az a legrosszabb, hogy nem biztos, hogy valaha is megtudja, úgyhogy 

mégcsak védekezni sem tud ellen. Például az Ibis cég hasonló helyzetbe került. Szlovákiában 

a piacra lépésének máris a kezdetén a konkurencia elterjesztette a hírt az úgynevezett 

„telhetetlen“ németekről. Ennek a nem megerősített hírnek az alapján a megnevezett cég 

a piacunkról visszavonult. 

Megodás: Minden esetben keressen ügyvédet, hogy tanáccsal szolgáljon. Végezzen 

megelőző intézkedéseket – állítson ki becsületbeli nyilatkozatot, amelyben az ilyen 

kijelentésektől elhatárolja magát. 

4) Giliszták a hamburgerben 

Amennyiben valaki elkezdi becsmérelni a termékét, a vásárló máris figyel. Amennyiben 

a termék kárt tehet egészségében, abbahagyja a vásárlását és a többi termékének a vásárlását 

is. Például a McDonaldról egy időben azt állították, hogy a hamburgereibe gilisztákat használ. 

A McDonald sokáig várt, még elszánta magát a reagálásra, ugyanis attól tartott, hogy ha 

azonnal ellentmond a rágalmazásoknak erőt ad ezzel (szabadon a jelmondat szerint „ha már az 

újságokban és televízióban is benne van, mi hogy ha valami mégis van ebben?“). Amikor 

a McDonal végre megszólalt, egy gazdasági argumenttel rukkolt elő – a giliszták ötször 

annyiba kerülnének neki, mint a marha hús. Ezzel be is fejeződöt a rágalmazás.  

Megoldás: A rágalmazás esetében két stratégia létezik, hogyan harcolni ellene. Vagy 

kivárja míg magától megszűnik, vagy azonnal nyomatékosan megcáfolja.  

5) Harc az agyakért 

Némely versenytárs nem veti meg a kutatási vagy fejlődési eredmények ellopását sem. Ez 

mindenek előtt főleg azon cégeket veszélyezteti, amelyek saját kutatás-fejlszetési programmal 

rendelkeznek. Például amikor az Opel cég eladási vezetője, Lopez átment a Wolkswagenhez, 
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az Opel felrótta neki, hogy bizalmas információkat vitt magával. Az autómobil iparban, amely 

szédítő összegeket fektett be, még a kis mennyiségű információ szivárgás is katasztrófát 

okozhat. 

Megoldás: Győződjön meg róla, hogy az alkalmazottjai lojálisak a cégével és magyarázza 

el nekik, milyen információkat próbálhat a konkurencia kicsikarni tőlük és hogyan tudja azt 

felhasználni önök ellen. A kreatívabbak aztán már fogják tudni mit kell a versenytársnak 

mondaniuk.  

6)„Harc“ helyett együttműködés 

A versenytárs kommunikál a vásárlókkal, akik az ön termékeivel nem voltak elégedettek. 

A termékével kapcsolatos reklamációkat a konkurencia a többi vásárló „orra alá nyomja“. Ez 

egy működő psichológiai húzás. Ki fog venni olyan terméket, amellyel más elégedetlen volt. 

A konkurenicia elhalgatja az összes elégedett vásárlót és csak az elégedetleneket fogja 

„hajtani“.  

Megoldás: Ilyen esetben a legjobb megegyezni a versenytárssal az együttműködésbe.  

 

1.20.Összefoglaló 

Vállalkozni a piacgazdaságban egy alkotó emberi tevékenység, mely összefügg 

a gazdasági lehetőségek keresésével, kialaktásával és kihasználásával, amelyeket a piac kínál. 

A vállalkozás alanya lehet egy egyén vagy egy vállalkozói egység. A céget (mint vállalkozói 

alany) úgy értelmezhetjük, mint vállalkozás céljával létező gazdaságilag és jogilag 

egyedülálló vállalati egységet. Alapvető jegyei a termelői tényezők kombinációja, a vállalati 

tevékenység gazdaságossága és a pénzügyi egyensúly. 

A vállalkozás része a vállalati kockázat, melyet úgy értelmezhetünk, hogy a betervezett 

gazdasági eredménytől való eltérések. A cég egy adott területi realitásban létezik, melyet 

a környezetének elemeivel való kapcsolatai alkotnak.  

Ellenőrző kérdések 

1. A vállalat növekedésének milyen formáját ismeri? 

2. Sorolja fel a tíz okot amiért tönkremennek a kisvállalatok. 

3. Mikor szűnik meg a vállalat fizikailag? 

4. Milyen vállalkozó típusokat különböztetünk meg? 

5. Milyen  tulajdonságokkal kell rendelkeznia a jó vállalkozónak? 

6. Fontos, hogy a vállalkozó körbe vegye magát megfelelő alkalmazottakkal? Ha igen, 

miért? 

7. Miért fontos ismerni az erősségeinket és gyengeségeinket? 

8. Mit követelnek meg a vállalkozók a potenciális alkalmazottaktól? 

9. Hogyan tudja a vállalkozó megállapítani a jelentkező képességeit és kompetencióit? 

 

Gyakorlati feladat 

1. Próbáljon meg egy fiktív vállalat számára összeállítani egy vállalkozói tervet. 
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2.Vállalati menedzsment 

 

2.1.Célok 

Ebből a fejezetből megtudhatja milyen fontos a vállalkozában a menedzsment 

érvényesítése/gyakorlása. 

A fejezet áttanulmányozása után képes lesz: 

1. Helyesen kommunikálni. 

2. Motiválni a munkásait. 

3. Értékelni a munkásait. 

4. Jutalmazni a munkásait. 

5. Meghatározni a vállalati kultúrát. 

 

2.2.Bevezetés 

A kezdő vállalkozónak muszaj tudatostania a vállalkozási céljait. Maga a vállalkozás nehéz, 

sok apró dolgot kell véghez vinni, főleg az alkalmazottak motiválása területén, mert az 

alkalmazottak csak akkor érik el a megkövetelt teljesítményt és hoznak hasznot a vállalat 

részére.  

Minden termék vagy szolgáltatás kereslete szempontjából prognózist kell felállítani 

a következő évre vonatkozóan, mivel a jó cég az eladási képességével is versenyzik.  

A piacgazdaságban az objektít erőfeltételekhez tartozik a „szabad és nyitott gazdaság, mely 

egyformán teszi lehetővé a vállalkozói lehetőségek kihasználását, tulajdonjogok jogi 

garanciája és hosszútávú stabilitás“. Ez lényegében a piaccal összeköttetésben levő belső 

környezetben létrejött lehetőséget hatékony kihasználása – vásárlók, pénzügyi partnerek, 

versenytársak.  

2.3.Vállalkozói kommunikáció 

 

A „kommunikáció“ szó latin eredetű (lat. communicare) – együtt csinálni valamit, vezetni, 

tárgyalni, beszélni – ez egy folyamat, amely az alkalmazottak közt kölcsönösen terjeszti az 

információt.  

A mindennapi kommunikáció célja, olyan mechanizmus kialakítása, amelyben szabadon és 

hatékonyan tud két alany egymás közt információt cserélni. A kommunikáció fogalma alatt 

azt a tevékenységet értjük, amikor két vagy több ember információt cserél, előad a nézők előtt 

és hasonló. Ebben a folyamatban az alanyok információt küldenek és fogadnak, amikor is 

fontos a tartalom és az átatád formája. Gyakran előfordul az információ torzítás.  

Nem kommunikálni lehetetlen. Ha semmit sem csinalunk, akkor is kommunikálunk arcunk 

kifejezésével, testtartásunkkal vagy mozgásunkkal a térben. Életünk végéig kommunikálásra 

vagyunk ítélve. 

A kommunikáció két síkon történik – információs és kapcsolati. Az információ áramlás 

mellet az az információ is átjuk, hogy a küldő és fogadó közt milyen a kapcsolat. 

A kommunkációban maga a beszéd nem elég. A résztvevőknek hajlandónak kell lenniük 

beszélni és hallgatni is. A helyzettól függően meg kell tudniuk állapítani a kommunikáció 
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formáját. A kommunikációnál be kell tartani a helyzet struktúráját – illedelmes megszóllítás, 

kölcsönös tiszteletadás és hasonló.  

Hatékony kommunikáció 

Ha a vállalkozó hatékonyan akar kommunikálni, a következő alapelveket kell betartania: 

- tudnia kell abbahagyni a beszéde, 

- hagyni a másikat beszélni, 

- megmutatni, hogy figyelmesen hallgat,  

- igyekezni kell megérteni a másikat, 

- visszafogni a temperamentumát, 

- nyugodt reakció az ellentmondásra, kritikára és hasonló. 

Hatékony kommunikáció az írásban – a hatékony írás inkább kivétel mint szabály. Ennek 

ellenére minőségibb írást érhtünk e laz ajánlások betartásával vállalkozók részére: 

- Egyszerű szavak és kifejezések használata, 

- Ismert szavak használata, 

- Személyes megszóllítások alkalmazása, 

- Illusztrációk, példák és ábrák használata, 

- Rövid mondatok és bekezdések használata, 

- Jelen idő használata.  

- Kerüljüik a nem megfelelő szavakat.  

 

A vállalkozóknál a kommunikációban nehézségeket és hibákat okoz: 

Nagyon sok információ 

Sokan azt gondolják, hogy a semmilyen módon nem szabályzott információáramlás segít 

a munkásoknak áthidalni a kommunikációs problámákat. Azonban ez információözönbe 

torkolhat. Az alkalmazottak a túl sok információra különböző módon reagálhatnak: 

- Elnézhetnek néhány információt, 

- Hibát követnek el a feldolgozásuknál (pl: elnézhetik a „nem“ szócskát), 

- Rendszeresen vagy alkalman ként elhalaszthatják a feldolgozását, 

- „Megszűrhetik“ az információt. (Amennyiben a sürgőset helyezik előtérbe a kevésbé 

sürgőstől az rendbe van. Viszont megtörténhet az is, hogy a kevésbé összetetteket 

dolgozzák fel először, viszont az összetettebbek lehet sokkal sürgősebbek). 

- Az emberek el is „menekülhetnek“ az információ zuhatag elől ( vagy ignorálják az 

információt, vagy nem kommunikálnak). 

Kevés figyelem és gyors értékelés 

A személytelen kommunikáció nem kívánatos. A reggeli kávénak a beosztottakkal nagyobb 

értéke van, mint a „televízió nézése“. A személyes kommunikáció hiánya bizalmatlanságot és 

fellelmet kelthet. 

 

A vállakozó kommunikációjának egyéb hibái az alklmazottakkal: 

Bizonytalanság – az ilyen típusú mondatok: „Ki kell dolgoznunk egy jobb rendszert...“ 

zavart okoznak. Az alkalmazott ezt feladat ként kapta? A felettes ezt maga csinálja meg? 

Valamilyen javaslatot akar? Felrójja az alkalmazottnak, hogy a rendszert eddig nem 

fejlesztette? 

Az információ eltitkolása – „ Ezt a vezetés megtartja magának. Ezt nem kell tudnotok.“ 

Szitkozódás – már a „lusta“ szó védekező reakcióhoz vezethet – sokszor csak lélekben.  
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Arrogáns viselkedés – a bókot is félre lehet érteni. Ez a felettes tapasztalatától függ 

a besztottal kapcsolatosan.  

Psichológusra játszás – „Az ön problémájának gyökere, hogy...“ 

Szarkasztikus kijelentése – pl: „Örülök, hogy maga is időben érkezett.“ 

Ezek a hibák subjektív konfliktusokhoz vezetnek. Az objektív konfilktusok közé tartozik 

a nem megfelelő szervezői munka, rossz, ill. nem megfelelő munkafeltételek, a hatáskörök és 

felelősségek pontatlan szétosztása és hasonló. 

 

H.M.Herbst tizenhárom szabálya az érthető kommunikációhoz: 

Semmi ő – semmi az  - semmi mi – a munkatársat egyenesen a nevén kell szólítani.  

Semmi muszaj – semmi kéne – semmi lehetne – a feladatokat nem feltételes módban kell 

kiosztani.  

Semmi talán – semmi esetleg – semmi tulajdonképpen – az utasításnek konkrétnak kell 

lennie.  

Minden embernek joga van a saját véleményére – tárgyalgatások helyett konkrét álláspont. 

Abszolút lojalitást mutatni – a szavak és tettek mögött állni. Ugyanis túl sok olyan 

menedzser létezik, akit csak a „rosszabik bőre“ miatt tartonak meg, mivel már nincsen 

semmilyen „hátgerince“. 

Konkrét kérdéseket tenni fel – a nem világos kérdések a nem világos feleletek okai. 

A menedzsernek a kérdéseivel kell az alkalmazottat rávezetnie a probláma megoldására: „Adj 

az embernek halat, egszer jó lakik. Tanítsd meg halászni és jólakatod örökre.“ 

Egyszerre csak egy kérdés – a sok kérdés egyszerre csak összekeveredik és leálláshoz vezet. 

A kéréseket ne kezdjük a miért, minek, hogyan szavakkal – a kérdezettet vezessük az 

informálódáshoz és nesegítsük a mentegetőzéshez.  

Ne válaszoljunk a saját kérdéseinkre – más álláspontja ismeretlen marad. 

Kikerülni az ilyen szókapcsolatokat,mint „Igen,de...“ – a tagadás helyett befejezni 

a választ. 

Aktívan hallgatni – először hallgatni, aztán  gondolkodni és utána válaszolni. 

Konkrét időpontokat meghatározni – a prioritások meghatározásánál a félreértések 

érdekében. 

A titkárnőnek ne adjon olyan utastást, hogy: „csinálja meg – gondoskodjon róla – 

intézze el kérem“ – az alapvető társadalmi értelmezés nem garancia arra, hogy 

a munkatársunk a feladatot pont úgy teljesíti ahogy az mi elképzeltük.  

2.4.Egyeztetések az alkalmazottakkal  

Lényegtelen, hogy a vállalkozónak ötezer vagy ötszáz alkalmazottja van. A lényeg az, hogy 

tudjon velük bánni, ha azt akrja, hogy a cége sikeres legyen. Pontosan ezért az a vállalkozó, 

aki az alkalmazottjaival jól bánik, kiegyezik velük általában sikeres is.  

A személyes kapcsolatot nem lehet helyettesteni 

Meglepő, hogy mennyi sok vezető becsukózkodik a kényelmes, fűtött irodájába és soha ki 

sem tapos, hogy megtudja mi történik körülötte. 

A nagy, német Rommel generális siekrének egyik fő oka az a tény volt, hogy mindig 

a történések színhelyén volt, utasításokat adott, tisztázta, megoldotta a problémákat, figyelte, 

hogy folynak a dolgok. Rommel siekres módszerei ma is ugyanolyan eredményesekm mint 
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akkor, ha valamelyik vállalkozó használna az a cégben. A személyes kapcsolatot az 

alkalmazottakkal egyszerűen nem lehet helyettesíteni.  

Jegyezze meg a neveket 

Sokszor hangzik el az alkalmazottak kapcsán, akik az adott cégben már akár több éve is 

dolgoznak, hogy „Hé,te!”. Mindegyik alkalmazottnak a saját maga számára a neve jelentős 

szó. Ha nem tudja megjegyezni még csak a nevét sem, nehezen várhatja tőle, hogy igyekezni 

fog a munkában, és ellenkezőleg, szólítson a nevén egy alkalmazottat akivel keveset van 

kapcsolatban – bátorítóan hathat. 

A perem témák közé tartozik a nem verbális (nem szó) kommunikáció, de a külső megjelenés 

is. Öltözékünk és kinézetünk az első infomráció amit magunkról adunk. Már Honoré de 

Balzac mondta, hogy „csak az állat védekezik öltözékkel, a buta cicomázkodik, egyedül az 

elegáns ember öltözködik“. Tehát az öltözen nem csak használati dolog, hanem simbolikus 

értéke van – előtérbe inkább a ruha reprezentációs funkciója áll. Fontos tudatosítanunk, hol 

dolgozunk és milyen beosztásban. A ruhás szekrény kialakításánál a vállalkozó „business“ 

gardróbjának egy szín rendszerezésen kell átesnie. A megfelelő színek csodát tehetnek. A jó 

ízlés személyes tulajdonság és a harmónia – hogy az az alakzatok vagy szín – érzékelésének 

mértékén alapszik. Az a vállalkozó, aki esztétikus, minőségi környezetben mozog, jó eséllyes 

fejlesztheti a saját ízlését is. Akinek van ízlése, van saját stílusa is.  

Külső, viselkedés, beszédstílus, kiállás a nyilvánosság elé ugyanolyan fontosak, mint 

a szakmai gyakorlat és képesség. Azonban tudatosítanunk kell mi különleges és rendkívüli 

rajtunk, hogy tudjuk kihasználni előnyeinket és eltakarni fogyatékosságunkat. A megfelelő 

imidzset az elegáns öltözet adja - melyben jól érezzük magunkat, a jó kondíció és a helyes 

külső – kellő frizura, és nem utolsó sorban a helyes hangváltás, amely a teljes benyomás 38%-

át teszi ki. A hang dallama, tehát a hangzás, elmondhatatlanul fontos eleme 

a kommunikációnak.  

Természetesen a ruha, rendezettség, megfelelő szín, ruha szabás vagy frizura, a hang és 

a viselkedés a környezetnek az első pillanattól kezdve nagyon sokat árul el. Nem létezik 

azonban olyan szabály, hogy ha egy vállalkozó öltönyt vesz magának, akkor automatikusan 

sikeressé válik.  

 „A pontosság a királyok kiváltsága“. A vállalkozó, aki a pontos időre meghatározott 

találkozóra késve érkezik, már el is árult valamit a környezetének. Természetesen azon esetek 

kivételével, amikor a késés okát nem tudja befolyásolni. 

 

2.4.1.Kommunikációs félreértések 

A kommunikáció nem mindig kellemes. Jelentős része ebben a különböző rossz 

szokásoknak van, amelyeket sokszor nem is tudatosítunk. Használatuk következtében 

különböző félreértések következnek be, melyek negatív irányba befolyásolják a teljes 

kommunikáció szintjét a vállalkozó és alkalmazott között. Ide tartozik a:  

 Kiabálás, 

 Nem meghallgatás, 

 A kommunikáció elutasítása, 

 Az empátia hiánya, 

 Az alkalmazott elutasítása, 

 Agresszivitás, 

 Elutasítás – visszacsatolás hiánya.  
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Azok az alkalmazottak, akik nem képesek a kellemetlen és váratlan helyzetek megoldásánál 

az önuralomra, a kommunoikációt is nem kívánt irányban befolyásolják, mivel mint 

megoldást a kiabálást használják. A hang megemelése, a kiabálás legtöbbször a gyenge és 

agresszív emberek argumentje. A hang megemelésével gyakran találkozunk az igazság 

kiharcolásánál is, az ellentmondásnál és nem egyetértésnél a partner véleményével. Soha ne 

támadjunk a kolegák nézőpontjára, lenézzük nem csak saját magunkat, de másokat is.  Az 

önuralom a vállalkozói tulajdonságok egyik legfontosabbika.   

Négyzeteltérések annak következtében is kialakulhatnak, hogy nem hallgassuk meg mit 

mondt a partner. A gyakorlatban többségünk inkább beszél és nem szívesen hallgat. A jó 

vállalkozónak mindig meg kell hallgatnia a munkásait. Azzal, hogy a másik felet 

meghallgatjuk tiszteletet nyilvánítunk ki irányába. Általában azonban nincs elég türelmünk 

meghallgatni mások véleményét. Pontosan a tiszteletben nem tartás miatt kerül sor 

a négyzeteltérésekre, ugyanis valamit elérthetünk, nem értjük meg vagy rosszul értelmezün. 

Alapjába véve érvényes, hogy amennyit képesek vagyunk beszélni, annyit legyünk képesek 

hallgatni is.  

A rokonszevet úgy jellemezhetjük „ mint az emberhez való hozzáállást, úgy elfogadva 

amilyen, megtanulva elfogadni, megérteni őt“. Az empátia keveset használódik, pedig nagyon 

fontos tényező a vállalkozásban. A biztonság érzését nyújtja, lehetővé teszi a problémák 

megoldását és megerősíti a kapcsolatokat. Az empatiában fonots a kérdezés rendszere. 

A kérdéseknek rövidnek, tömörnek és lényegretörőnek kell lenniük. Például: „Örülök, hogy 

eljött utánam“, vagy „ érdekelnek a vásárlók“. Szükséges, hogy a vállalkozó tudatosítsa, hogy 

az alkalmazottjai az egyszerű információkon kívül – „mit kell csinálni“ – nem akarnak tőle 

elsősorban kioktatást és tanácsokat, hanem inkább azt szeretnék, ha meghallgatna és 

megértene őket.  

Az egyik nagyon rossz szokás a kommunikációban az alkalmazott elutasítása, amivel 

a vállalkozó felsőbrendűségét és érdektelenségét nyilvánítja ki. Ez a fajta viselkedés az 

ellentmondás képességének hiányával, a hiba beismerésével, vagy a „nem“ szócska 

kimondásának képtelenségéve függhet össze. Például: „Nem vagyok hajlandó erről önnel 

beszélni“, „Nem fogom önnel vesztegetni az időm“. A vállalkozó, aki ezeket a kijelentéseket 

használja, egyben megmutatja saját bizonytalanságát, felfedi a veszélyeztetés érzését, félelmét 

a pozíció elvesztése kapcsán. Általában magukat terhelik és könnyen sérülnek.  

Néha a bizonytalanságát és a pozíció megtartását az agresszivitás mögé rejti. Viselkedésével 

világosan kinyilvánítja, hogy más emberek érzései neki nem számítanak, fontosabb az ő célja. 

Nem tudatosítja, hogy ilyen hozzáállásal megrontsa a munkaközösségi kapcsolatokat és 

ellenséges hozzáállást vált ki saját személye ellen. Például: „No lássák, hogy igazam van“, 

vagy „ki kérdezte magukat“ és hasonló.  

Az elutasítással akkor találkozunk, amikor a vállalkozó megmondja mit is gondol és nem vár 

az alkalmazottól visszacsatolást. Ha valaki más megmondja a vélaményét ugyanazzal 

a problémával kapcsoaltaosan, eltúlzott haraggal reagál. Az ilyen menedzser nem él 

a visszacsatolás korektségével és más vélemény a sajátján kívül számára rajzolt, 

elfogadhatatlan. Az eredmény az egyoldalú kommunikáció. Az ilyen vállalkozó sokszor nem 

tudja, hogy mit kellene megváltoztatnia a viselkedésén.   

 

2.5.A vállalkozó és az alklmazottak ösztönzése 

Még a minta alkalmazottak is improduktívvá válhatnak, ha a felettesük rosszul bánik velük. 

Nagyon sok vállalkozó úgy gondolja, hogy az alkalmazottaket csak a pénzkeresési lehetőség 

motiválja vagy a félelem, hogy elveszíti munkahelyét. Nem tudatosítják, hogy ennél 

fontosabb az, hogy az alkalmazott milyen hosszú ideig marad munkában és milyen 
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mellbedobással dolgozik. Gyakran fontosabb az alkalmazottnak az, hogy a főnöke észreveszi 

a munkáját és érdeklődik felőle, mint az, hogy mennyit keres ezzel.  

Némely vállalkozó olyan intézkedéseket vezet be, melyek által elnyomja, ill. elhallgattatja 

az alkalmazottak nem megfelelő viselkedését, az helyet, hogy igyekezne megtalálni annak 

okait – miért viselkednek úgy az alkalmazottak, ahogy viselkednek. Ha az egyik nem 

megfelelő viselkedést elnyomja, az alkalmazott könnyen helyettesíti egy másikkal. 

Gondolkodhat a felől is, hogy elmegyen a munkahelyéről.  

Létezik egy eset, mely arról szól, hogy az ismert angol bűnöző, Jonathan Wild meglopott 

egy papot, aki a kivégzésnél a kenetet adta fel neki. A felakasztása előtt az ellopott tárgyal 

integetett a nézők előtt. Mégha ez a történet a 17. században játszódott is le, a tanulsága 

érvényes a jelenre is. Ha a kollektívben törekvő emberek vannak, akik jó eredményeket 

igyekszenek elérni, számolni kell azzal, hogy az emberek kb. 20%-a a vezető ellen lesz, 

gyengébb lesz a teljesítményük. Ezért kell elgondolkodni azon, hogy az ilyen emberekkel mit 

tegyünk. Nem szabad alulértékelni a képességeiket.  

Az ilyen alkalmazottakkal ésszerűen kell egyeztetni, hogy ne váljon belőlük John Wild, 

akik nem a munkában fognak teljesíteni, hanem az intrikában. „Kirabolják Önt, nem is fogja 

tudni hogyan”. 

Úgy szolgálni az alkalmazottak szükségletének, hogy ők jól szolgáljonak a cégnek – ez az 

az út a vezetéseben, amelyen a vállalkozónak haladnia kellene. Valamikor a vállalkozók csak 

parancsokat osztogattak. A rendeletek és az alkalmazottak akkor voltak csak jók, ha szó 

nélkül teljesítették azt. Még manapság is néhányan ily módon vezetnek. Azonban egyre 

többen keresik a vezetésben az együttműködés útját. 

Megváltozott az alkalmazottak hozzáállása is. Elvárják a munkáltatótól a figyelmességet és 

megértést. Az életre szóló állás megváltozott, az alkalmazottak gyakrabban cserélgetik 

a munkáltatóikat. A vállalkozó a kollektívában nem a titulusa által éri el az emberek 

tiszteletét, hanem első sorban  ki kell azt vívnia. Az alkalmazottnak a megelégedéshez  

manapság nem elég a fizetés, elvárja a tájékoztatást, figyelmet és a növekedés lehetőségét. 

Amennyiben ez nincs a vállalkozó hatáskörébe, az alkalmazottjainak azzal is segíthet, hogy 

nem csinál nekik felesleges problémákat, de éppen fordítva, segíti őket a munkájukban, és ha 

szükséges besegít. Igy kellene a 21. század vállalkozójának viselkednie. Ez a vezetés új, eltérő 

stílusa, nem pedig amihez mi vagyunk szokva, amilyen a mi vállalkozói alanyainknál 

alkalmazott.  

Az alkalmazottak annyira jók, amennyire azt megengedi a vállalkozó. Ezért is kellene, hogy 

a munkásaival szoros kapcsolatban legyen, mert csak így van lehetősége megismernie őket. 

Amennyiben nem jól ismeri őket, nem tudhatja megérteni a viselkedésüket sem. Az 

alkalmazottak sokszor a magánéletük által vannak befolyásolva a teljesítményükben is. Ha 

valamilyen magánéleti válságot élnek meg az visszatükröződik a teljesítményükben is. Az 

ilyen alkalmazottnak első sorban segítséget kell nyújtani, ha nem elég, akkor más 

intézkedésekehez kell folyamodni. Ha a vezető nem ismeri jól a beosztotját, gyakran 

elhamarkodottan cselekszik, amivel még jobban megbántja a dolgozót. A vállalkozó 

irodájának mindig „nyitva“ kell állnia a munkásai előtt. 

A felsorolt problémák kikerülése érdekében a vállalkozónak az alkalmazottak motiválásánál 

be kellene tartania a következő elveket: 

- Megérteni a beosztottjait, ismerni a családját, kedvükre tenni, barátságosan viselkedni 

velük, meghallgatni a szükségleteiket, neveik szerint ismerni őket – amennyiben nem 

egy nagy vállalatról van szó. 

- Amennyiben a munkások jól – megbízhatóan – dolgoznak nem kell az ellenőrzési 

módszert alkalmazni 

- Nem szabad eltitkolni az információt 
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- Lehetőséget adni, hogy részt vegyenek a vezetésben, hatásköröket adni nekik 

- Mintaképpé válni a beosztottak számára, tanácsolni lehet, de nem kiokítani 

- Bebiztosítani, hogy a munkahelyükön a legkisebb stresz érje őket, hogy legkevésbé 

legyenek megzavarva munkájukban 

- A szakmai növekedéshez megteremteni a feltételeket és lehetőségeket 

- Kívánni nekik a sikert, kialakítani hozzá a megfelelő feltételeket. 

Amennyiben a vállalkozók az alkalmazottjaikhoz úgy fognak viszonyulni mint a 

legnagyobb aktívájuk, a lendületeük, kreativitási energiájuk a magas teljesítményben 

mutatkozik majd meg. Nem fog kelleni ezért magasabb fizetést vagy karriert ígérni. Elég, ha 

tudatosítják, hogy olyan potenciállal rendelkező alkalmazottjaik vannak, akik nagy hajtőerőt 

jelentenek a számukra. 

Van amikor a vállalkozók nem is tudatosítják, hogy a munkaközösségükben vannak magas 

teljestményű alkalmazottak. Ha nem képesek őket megtartani, könnyen elveszíthetik. Ezért 

mindegyik vállalkozó ilyen esetben fel kell, hogy tegye a kérdést, hogy találna e megfelelő 

helyettesítést, ha az alkalmazott úgy dönt, elmegyen a vállalattól. 

A vállalkozók, mint az alkalmazottak motivációjának stimulánsát használják páldául az 

egészségügyi ellátás előnyeit, ruggalmas munkaidőt kínának vagy különböző kitüntetéseket 

adnak az elért munkateljesítményért. A legtöbb munkás részére a dícséret úgyn. „megfelelő 

bizonyíték a munkáltató elismerése ként“, bár a válság időszakában egyre inkább megbecsülik 

az „értéket“ a vállalat számára. 

A minőségi munkakapcsolatok kialakítása az egyik további lehetőség a motiválás 

elősegítésére. Ha a vállalkozó „minőségi“ kapcsolatokat épít ki az alkalmazottjaival, nagyon 

gyorsan és egyszerűen mutatkozik az meg a megerősödött pozitív verbális viselkedésben. Ha 

a menedzser figyelmezteti a munkást a teljesítményének „gyengeségére“, és kiemeli 

a munkateljesítményének pozitív eredményeit, tehát megmutatja neki a 

munkateljesítményének gyenge és erős oldalait is, nagyobb a valószínűsége, hogy pontosan 

az ilyen időszakban az alkalmazott igyekezni fog eltávolítani a hiányosságokat 

munkateljesítmnyéből. 

Sok cégben vannak elbocsájtások. A vállalatokban az elbocsájtástól való félelemet nem 

kellene az ösztönzés eszköze ként használni, mert hosszútávon nem hoz jobb 

munkateljesítményt, sem kreativitást az alkalmazottaknál. 

Mi ösztönzi az alkalmazottakat? 

1. Pénz 

A  leginkább elterjedt, a leghatékonyabb módszer ként nyilvántartott a pénzügyi ösztönzés. 

Miért van az embereknek szükségük a pénzre? Az elmélet azt állítja, hogy a személyes 

(család) szükségleteik kielégítésére. Ezek a: fiziolóogiai igények (lakhatás, étkezés), 

a biztonságos jövő igénye (a gyerekek fejlődése, legyen munkám), közösséghez tartozás 

igénye (emlékezzenek vissza, hogy milyen nehezen viselik a nyugdíjasok vagy a szülői 

szabadságon levő anyukák az egyedüllétet), saját magunk és más emberek általi értékelés 

igénye (önmegvalósítás). Ezt már Maslow is felfedte. Az embereknek muszaj élelmet 

venniük, fizetni a lakhatási bért és fizetni az egyéb szükségleteikért.  

Képzeljen el egy embert, akinek munkában nincs meg a hovatartozás érzése, nem érzi, hogy 

elismernék és nincs lehetősége az önmegvalósításra. Most képzelje el a vállalkozót, aki nem 

tud lehetőséget nyújtani az alkalmazottnak a szükségletei kiteljesedéséhez. Mit csinálna 

a helyében? Ehez csak céltudatosan ki kell alakítani a munkafeltételeket (az ösztönzés 

értelmében).Ez az egyszeri befektetés sokszorosan megtérül.  

 

2. Fizikai feltételek 
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Mindegyik munka megköveteli a szükséges fizikai feltételeket (világítás, magasság, 

nagyság és a munkafelület elhelyezkedése, munkabiztonság és hasonló). A fizikai feltételek, 

mint olyanok nem ösztönöznek – a higiéna tényezőihez tartoznak és egyszerűen teljesíteni 

kell őket. Viszont léteznek másodlagos fizikai feltételek is – nem mindegy, hogy az ember 

íróasztala kopott és összekent, a széke rossz, vagy szép (lehetőség szerint saját kézzel 

gyártott) asztala és szép, új széke van. Adja meg a lehetőséget az alkalmazottjainak, hogy 

saját elképzelésük szerint alakítsák át munkakörnyezetüket. A munkahelynek úgy kellene 

kinéznie, hogy az alkalmazottak jól érezzék magukat.  

 

3. Hatáskörök és  munkatöltet 

Az az alkalmazott, akinek lehetősége van befolyásolnia a munkáját, nagyobb elégedettséget 

fog érezni, mint az aki mindent paracsba kap. A hatáskörök és döntések átruházása azon 

alkalmazottakra, akik a munkát közvetlen végzik egy következő haszonnal jár – az adott 

munkát jobban ismerik és a döntéseik kisebb hibalehetőséget hordoznak magukban.  

Más részről viszont nem mindegyik alkalmazott akar felelősséget vállalni. A felelősség 

döntést jelent. Lehet bennük félelem a rossz döntéstől. Az egyetlen megoldás amit ilyenkor 

a vállalkozó tehet, hogy kommunikál velük és tolerálja a kezdetleges hibákat. A hiba nem 

bűn. Ugyanazon hibák ismétlődése viszont vétek vagy alkalmatlanság jele.  

 

4. A vezető személyisége 

Létezik „jó“ és „rossz“ vállalkozó. Arról, hogy az alkalmazottak hogy látják több tényező 

dönt – milyen személyiség (parancsol vagy támogat és meghallgat), jó szakember e (a jó 

szakembernek hajlamosak vagyunk mindent elnézni, néha a durvaságot vagy az önfejűséget 

is), tud e az emberekkel kommunikálni (értik e őt, megszólítja e a belső jellemüket, tudnak e 

azonosulni az elképzeléseivel), törődik e velük, de az is, hogy tudja e a saját és mások 

munkáját megszervezni, megvédi e a beosztottjai érdekeit. 

 

5. Munkacsoport 

A vállalkozó feladata az is, hogy az alkalmazottak kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy 

a munkacsoportba ne válasszon olyan természetű embereket, akik nem bírják egymást 

elviselni. De még ebben az estben is meg kell állapítani és egyértelműen nyilvánosságra hozni 

az együtműködésre vonatkozó alapvető szabályokat. Ha ezt megteszi, a későbbekben nem fog 

ellentétek megoldásával foglalkozni (személyi vagy munka jellegű). 

 

6. Vállalati légkör 

Mindegyik vállalati alany a maga módján egy szervezet. Arról, hogy egészséges vagy 

beteg, a benn uralkodó légkör tanúskodik. A jó atmoszféra egészséges emberi kapcsolatokat 

követel és azok megint jó kommunikációs csatornákat és optimális vezetői stílust.  

 

7. Tájékozottság 

Mindegyik alkalmazottnak szüksége van arra, hogy akceptálják, elismerjé és megdicsérjék, 

de ahoz, hogy a saját munkájában elérjen egy szintet, amely neki megelégedést nyújt, 

információra van szüksége. Tudnia kell kinek dolgozik, milyen kimenetelt várnak tőle, esetleg 

milyen hasznot hoz a munkája.  

 

8. Személyiségfejlődés 

Az önmegvalósítás a szakszerűen elvégzett munkából adódó érzés, a vágy a több 

megismerésére, a további tudásra, szélesebb látókör birtoklására, a mélyebb és összefüggő 

ismeretek alapján történő döntés meghozására, stb. 
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9. Mentori rendszerek 

Jó lenne a vállalatokba bevezetni a mentori rendszert, amikor is az idősebb mentor 

felkészíti a fiatal alkalmazottat, amivel gyors ösztönzést lehet elérni a fiatal, reményteljes 

alkalmazottaknál és olyan kiszélesítéséét a vállalati kultúrának, amilyen mentorokat 

választunk ki. A rendszert persze át kell gondolni, hogy az idősebbeknél kiküszöböljük 

a versenygés érzését. Nekik is szükségük van ösztönzésre ennél a tevékenységnél. 

 

10. Ösztönzők 

Az utólagos ösztönzés eszköze. A nem anyagi jellegű stimulánsok közé tartozik – 

a vállalkozó a legjobb alkalmazottjainak például Földkörüli hajóutat vesz, melyen valakivel 

a vállalat vezetésétől vehetnek részt. Már csak az a tény, hogy az alkalmazott ki lett választva, 

mint az utazás tulajdonosa, megfelelő erősítése az egójának – az ő értékeinek kiemelése 

összevetve a többiekével. Számára ennek van egy mellékhatása is – növekszik a céggel együt, 

amely értékeli őt, ahol jól érzi magát. A környezetére nézve több mellékhatás is van: 

mindenek előtt kialakul a pozitív minta hatása. Az ösztönzés rendszerében ismertesnek 

kellene lennie az ösztönzőknek mindegyik alkalmazott számára, ellenkező esetben 

irégységgel és rosszakarattal találkozhatunk. 

Az ösztönzés japán rendszere és az ösztönzési rendszer kihasználása a vállalatokban. 

A japánok különös jutalomrendszert használnak az alkalmazottaknál, mely segíti az 

ösztönzésüket. Némely különlegességek: 

 Az alkalmazottak fix havi fizetést kapnak. 

 A szenioritás elve van érvényben. 

 Követelmény a többoldalú képesítés (tréning, képesítés növelése). 

 A vezetőség rendszeresen ellenőrzi a képesítés növelésének programját. 

 Az új alkalmazottak gyors beiskoláztatására figyelmet szentelnek. 

 Mindegyik alkalmazott évente kétszer értékelve van a felettese által. A személyzeti 

osztály vezeti az értékelési pontokat. Az alkalmazottat megismertetik az értékeléssel. 

Az alkalmazott hosszútávú viselkedése van értékelve.  

 Mindegyik alkalmazott évente egyszer önértékelést végez (formanyomtatvány). 

 A munkások feltüntetik benne, hogy továbbra is változtatni akarnak e a munkahelyen. 

 A személyzeti osztály mindegyik munkás számára kidolgozza a személyes 

karrierjének modeljét. 

 

2.6.Az alkalmazottak munkájának értékelése 

Az alkalmazottak értékelése az egyik legfontosabb tevékenysége a vállalkozónak. Felfedi 

a cég munkalehetőségeinek helyzetét, mint ahogy a lehetőségeket is a jobb kihasználtságra. 

Leggyakrabban a pályafutás vezetésénél használják ki, valamint az alkalmazottak 

teljesítményének növelése céljából, a teljesítmény alapján történő jutalmazásnál és 

a munkaköri elbocsájtások döntésénél. 

A munka értékelésének menete: 

- meghatározni a munkaértékelés célját, 

- bebizotsítani az érintettek részvételét. 

Az értékelés kritériumai: 

- munkaeredmények (mennyiség, minőség, selejt), 

- munkaviselkedés (hozzáállás, kézség, munkába járás, alkohol, dohányzás), 
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- szociális viselkedés (az együtműködés szintje, az emberek vezetésének stílusa, 

a felettessel, kollegákkal és vásárlókkal szembeni viselkedés), 

- ismeretek, alkalmasság, szükségletek, tulajdonságok ( fizikai hajlam, önállóság, 

vállalkozói szellem, megbízhatóság, céltudatosság). 

Az alkalmazott profilkövetelményei: 

 szakmai kritériumok (végzettség, gyakorlat), 

 fizikai kritériumok (testi adottságok, külalak), 

 psichikai kritériumok (megbízhatóság, koncentráció képesség), 

 Szociális – psichológiai kritériumok (kommunikáció, emberi kapcsolatok). 

Az alkalmazott értékelését az értékelő beszélgetés végével kellene befejezni. Az értékelés 

eredményeink feljegyzésére ajánlott jegyzetlapot használni, mely tartalmazza az értékelés 

kritériumait, alapadatokat, az értékelő vezeték- és keresztnevét, az értékelt időszakot és 

további adatokat.  

Az ösztönzésen kívül hasznos, nagy mennyiségű információ forrás ként szolgál a következő 

személyzeti tevékenységhez. A jól kidolgozott értékelési rendszer főleg az alkalmazottak 

munkateljesítményének növekedésében mutatkozik meg, az alkalmazottak ösztönzésének 

javulásán, az efektív jutalmazáson.  

Érékelhet egy külsős értékelő is, a vásárló, a kollegák, beosztottak is, de ismerünk csapat 

értékelést, önértékelést és az assessment központ általi értékelést is.  

Az értékelés lehet formális (rendszeres, előírt folyamattal, az eredményeket a további 

személyzeti tevékenységekhez használják fel – írott formája van) és nem formális (folyamatos 

értékelés a felettes által, az adott pillanatban folyik és az érétékelő adott kedvétől is függ – 

szóbeli). 

Az alkalmazottak értékelésének kritériumai 

Az értékelés összpontosíthat az alkalmazott mérhető eredményeire, vagy a viselkedésére, 

amelyre olyan kritériumokat használnak, mint a kézség, kezdeményező képesség, 

fegyelem, stb. 

Az ember munkateljesítménye három tényező által van meghatározva: 

- képesség, 

- igyekezet, 

- a feladat megértése. 

Az alkalmazottak képességei viszonylag lassan változnak, ellentétben ezzel az igyekezet 

sokkal gyakrabban és látványosabban változik. Az alkalmazottak teljesítménye magasabb, ha 

tudják a munkájuk értelmét, ha megértik a feladatot, tehát azt, hogy mit várnak el tőlük.  

A teljesítményéről az alkalmazott nem teljesen maga dönt. Láteznek olyan tények, melyek 

meghatározzák a munkateljesítményét, melyeket nem tud befojásolni. Ilyen pl: a munka rossz 

megszervezése, a feladatok átfedése, a munkahely nem jó elrendezése, stb. 

Az alkalmazottak értékelésének módszerei 

Ezek lehetnek. 

- Verbális – az alkalmazottat véleményezés formájában értékelik 

- Nem verbális – egy adott mérhetőség és összehasonlítás elvére támaszkodik. 

 

Módszerek az alkalmazottak sorrendjének megállapítására munkabeosztásuk alapján 

Skála módszer – a legeltejedtebb módszer, univerzális használatú. A személyiség, 

a viselkedés, munkaeredmények, stb. értékelésére használják. 

Kritikus esetek módszere – feltétele, hogy a közvetlen felettes írott feljegyzést vezzesen 

a beosztott viselkedéséről. A pozitív, ill. negatív viselkedési esetek a munkateljesítmény 

értékelésére használódnak fel.  
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Ellenőrzőlista – olyan kérdőív, mely az értékelőtől igényli, hogy az értékelt alkalmazottról 

válaszok formájában megfeleljen a kérdésekre, hogy az értékeltnél egy bizonyos típusú 

munkaviselkedés jelen van e vagy sem. Ez a módszer a kérdőív minőségi előkészítését 

igényli. 

Önértékelési módszerek – nagyon elterjedtek, főleg azért, mivel az alkalmazottak saját 

maguk kezdik megérteni az önfejlesztés szükségességét, amelynek alapja az önmegismerés az 

önértékelés által. 

Az alkalmazottak megismertetése az értékelés eredményeivel 

Az értékelés eredményevel meg kell ismertetni az értékelt alkalmazottat, át kell vele 

beszélni azt. Ennek az értékelésnek az alapja mindenek előtt a célok meghatározása 

mindegyik alkalmazottnak. Egy előnye van a többi értékelési módszerekkel szemben – 

a munkafeladatokra összpontosít. A célok, amelyeket az alkalmazottal megegyezünk, 

a munkafeladatokon alapszonak és nagyon konkrétak és pontosak, hogy mérhetőek legyenek. 

Mindegyik alkalmazott maga tervezi meg a teljesítményét, ezért az értékelés kritériumai 

mindenkinek könnyen értelmezhetőek.  

  

2.7.Vállalkozói munkaértékelő módszerek 

1 Fokozatosság – a legegyszerűbb és a legkevésbé  pontos módszer. A munkaelemzés által 

beszerzett információ megítélése és a subjektív értékelés alapján az egyes munkák besorolása 

fontosságuk szerint. 

2 Besorolás (osztályozás) – A jegy határozza meg a normatív leírást, amely legjobban 

megfelel az adott munka leírásának. Minnél fontosabb egy munka, annál magasabb a jegy. 

2 Összehasonlítás – Az adott munkahely egyes kulcstényezőinek összeasonlítása, azaz 

azok a tényezők, melyek mindegyik alkalmazotnál közös (felelősség, kötelesség, 

képesítés). 

3 Pont, ill. pontozó rendszer – leghasználtabb, legpontosabb. Mindegyik munkát 

szétosztjuk egy sor kulcstényezőre és szubtényezőre. Mindegyik tényezőhöz egy pontot 

rendelünk, melyek az adott munka szempontjából a fontosságát mutatja. 

Mindegyik alkalmazott szármázásával és genetikai felszereltségével az értékelő egy 

meghatározott csoportjába tartozik. 

Négy fő csoportba oszthatjuk őket: 

1 tárgyi értékelő – csak a teljesítmény alapán tájékozódik, az érzelmi és személyes elemeket 

elnyomja, objektíven lép fel, 

2 subjektív értékelő – az értékelést az alkalmazottak támogatására használja, gyakran a kisebb 

teljesítmény is megdicséri, hogy az alkalmazottat ösztönözze a további növekedéshre. Viszont 

sokszor kihasználja az értékelést arra is, hogy a kellemetlen felettesen „kitombolja magát“, 

3 óvatos értékelő – nem akar teljes pontossággal nyilatkozni, a megítélései határozatlanok és 

minegyik értéke a biztonság kedvéért az átlag körül mozog, 

4 szigorú értékelő – a jó teljesítményt természetesnek veszi, ezért nem dícséri, hajlamos 

a rossz dolgok felé tájékozódni és az értékelése is negatív irányban tolódik el. 

Az értékelés összes lényeges hibája az értékelőhöz, nézőpontjához és a tudatalatti 

folyamatokhoz kapcsolódik. Az értékelő psichikai állapotától, elképzeléseitől, 

regisztrálásának rendszerétől, az információ feldolgozásától és szociális környezetétől 

befolyásolva születnek meg. 

Az értékelő psichikájából és tudatalattijából eredő hibák beleszólnak az értékelési 

folyamatba és ez által deformált lesz az értékelés. Ezen hibák fajtájánál az a veszély, hogy 
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maga az értékelő ezt nem tudatosítja, mert a történések a tudatja határai mögött zajlonak. 

Ezeket a hibákát gyakorlással lehet eltávolítani, valamint úgy, hogy az értékelő folyamatosan 

figyeli és próbálja megállapítani, hogy a megítélése nincs e befolyásolva 

 

Projekció (vetítés) 

A régi bevált mondás „magam szerint ítéllek meg“. Az értékelő saját véleményét, 

hozzáállását, erősségeit és gyengeségeit látja az értékelt munkásban. Azokat a dolgozókat, 

akik hasonlítonak ránk hajlamosak vagyunk jobban értékelni. Veszélyesebbek azok az esetek, 

amikor a mi elnyomott hibáinkat, elégtelenségeinket és konfliktusainkat vetítjük a beosztottra. 

 

Előítéletek 

Nagyon kevés embernek nincs. Legtöbbször egy adott társadalmi sablon hatásai ként 

jönnek létre (pl: „a nők a streszre hisztérikusan reagálnak“ vagy „az izompacsirták buták“). 

Hasonló szerepet tölthet be azonban valakinek a véleményet, amelyet magunkévá teszünk. 

A beosztotton aztán keressük azokat a tulajdonságokat, melyek ezt megerősítik (pl: „ez 

mindenbe belebeszél“). Egy vállalat keretén belül létezhetnek előítéletek egy egész osztállyal 

szemben.  

 

Rokonszenv/ellenszenv 

A rokonszenv és ellenszenv mindegyik értékelésnél jelen vannak, és a beszélgetés 

atmoszférájából ki is tűnnek. Ezért fontos, hogy az értékelő tudatában legyen szimpátiájának 

vagy antipátiájának. Csak aminek tudatára ébredünk tudjuk korlátok közt tartani. A felettes 

rokonszenve az alkalmazottra ösztönzően hat, az ellenszenve fékeli. Az ember önértékelésére 

mért támadás az egyik legkeményebb támadás az embere és nyitott négyzeteltéréshez vezet. 

Ezért jobb az „ellenszenves“ kollegákkal szemben megtartani a hivatalos, objektív hangnemet 

és ellenőrizni saját mondandónk kétértelműségét.  

 

Első benyomás 

Az első benyomás az emberben 30 másodperc és 4 perc alatt alakul ki, és néha egész évekig 

megmarad. Mindig az érzelmeken, hasonlóságokon alapszik, ezért nem megfelelő értékelő 

kritérium. Vannak emberek, akiknél erősen ki van fejlődve ez az ösztön és az első 

benyomásra hagyatkoznak. Az értékelőnek tudnia kellene, hogy ehez a kategóriához tartozik 

e. Az első benyomást jobb lehetőség ként felfogni, mint megváltoztathatalan tény ként.  

 

Referencia csoport 

Közösségben érvényes, hogy az ember azon emberek alapján ítélődik meg, akikkel 

érintkezik, tehát az úgyn. referencia csoport alapján. Ha a referencia csoportja nekünk nem 

felel meg, nagyon szigorúan fogjuk értékelni és negatív vonásokat fogunk rajta keresni, 

melyeket a referencia csoportján látunk. 

Az értékelő szándékai 
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Az értékelő szándékai alapján létrejött hibák tudatosak, a vélemény kialakítása szándékosan 

történik, bizonyos céllal. Nagyon sokszor a félelem az oka, a vezető nem akarja demotiválni 

az alkalmazottat, a vezető fél az esetleges konfliktustól, stb. 

Az ilyen hibák közé sorolható. 

- Protekció, 

- Ártó szándék, 

- Az alkalmazott teljesítményének szándékos lerontása, 

- Az értékelés manipulálása, hogy megtartsák a cég hírnevét, stb. 

 

2.7.Az érzékelési csatornák hibái 

Az információ regisztrálásánál és feldolgozásánál az értékelt alkalmazottról keletkezhetnek 

hibák, melyek a későbbiekben az egyes tulajdonságok túlértékelésében/leértékelésében vagy 

az értékelő „lokális vakságán“ tükröződnek vissza. 

Nehézségeket a következő hatások okozhatnak: 

Halló – hatás 

A „halló“ kifejezés dicsfényt jelent és úgy nyilvánul meg, hogy az értékelt személyen 

feltűnik nekünk egy nagyon jellegzetes tulajdonság. Ez aztán eltakarja a többi tulajdonságot, 

úgyhogy meg sem látjuk azokat. Hiba legtöbbször akkor történik, amikor az értékelő az 

értékelten olyan tulajdonságot vél felfedezni, amelyiket ő maga nagyon is értékel, vagy ami 

nagyon tetszik neki. A Haló-hatással gyakran az iskolarendszerben találkozunk: a tanítók a 

„jó“ tanulóknál sokkal kevesebb hibát találnak mint a „rosszaknál“.  

 

Kormányzó – hatás vagy „Mikulás“ – hatás 

Akkor jön létre, amikor a vállalkozó a munkást a legutolsó teljesítménye szerint értékeli, 

amelyre a legjobban emlékszik. Ez az egy eltakarja az alkalmazott addigi összes 

munkateljesítményét.  

A találékonyan tovább fejlesztett módja a „Mikulás“ – hatás. Amikor közeledik az 

értékelések ideje, az alkalmazottak elkezdenek „dolgozni“ és olyan teljesítményt nyújtanak, 

hogy felhívják a figyelmet arra, molyen szorgalmasak is. Ugyanis már tudják, mi alapján 

tájékozódik a főnökük és ezért tudják azt is, milyen hozzáállás vezet a jó értékeléshez.  

 

 „Kullancs“ hatás 

Az alkalmazott, aki hosszabb ideje nincs előléptetve, képtelennek tartja magát és azt 

gondolja, hogy a teljesítménye alulértékelt. A vállalkozó, mint a „kullancs“ ragaszkodik az 

előző értékeléseihez.  

 

Hierarchia hatás 

Az alkalmazottak, akik a ranglétrán feljebb helyezkednek el, gyakran jobbak ként vannak 

nyilvántartva, mint akik az alsóbb szinteken vannak. Ez az értékelők elképzelésével függ 

össze az értékelt munkájának koplexségéről. A magasabb rangot betöltő alkalmazottakat 

olyan tulajdonságokkal ruházzák fel, mint a határozottság, kockázatvállalási hajlandóság, 

érvényesülési képesség és hasonló – nem mindig joggal.   
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 „Hisz én emlékszem“ hatás 

Egyes történéseket, melyek az értékeltet érintik a vállalkozó annyira jól megjegyez, hogy 

a jövőre nézve mindig torz véleménnyel lesz az alkalmazottról. 

Mérce hiba 

Ennek a jelenségnek a lényege abban rejlik, hogy az értékelő helytelenül használja 

a mércéket – nagyon szigorú, félve vagy jóindulattal. 

Ha nagyon szigorúan használja, úgy nevezzük, hogy tendenciát mutat a szigorúságra. 

Ebben az esetben mindenek előtt negatív értékelésekre használja, vagy alacsony 

pontszámokhoz. Az ilyen fajta értékelésre gyakrabban kerül sor, amikor is az értékelő saját 

magát véli a mércének, magas követelményeket támaszt, kisebbségi komplexusban szenved, 

vagy utálja az értékeltet. 

Amennyiben az étékelőt a bűnösség érzése köti az értékelthez, fél a vele való konfliktustól 

vagy demotivál, nem akarja neki elrontani az előléptetésének lehetőségét, vagy baratáságuk 

miatt elnézi a gyengeségeit, a mércét nagyon mérsékelten használja. Ekkor mértékletes 

tendenciáról beszélünk.  

Ezen kívül létezik tendencia az átlaghoz. Az értékelő az értékeléseiben mindig az átlag 

körül mozog, kirívó értékek szinte nem is fordulnak elő. Ennek oka az értékelő félelme vagy 

kényelmessége. Az ilyen értékelési típus erősen demotiváló, mert egyenlősdi. A vállalatra is 

negatív hatással bír – csak azokat az embereket támogatja, akiket mindenki csúcsnak tart, míg 

a többieket művileg elnyomja vagy felemeli az átlaghoz.  

2.8.Az alkalmazottak jutalmazása 

A jutalmazás minden vállalkozói alanynál személyzeti tevékenység úgy gazdasági, mint 

psichológiai szempontból. A pozícióval és az elismeréssel függ össze. Erős ösztönző hatás 

ként működik. Ahhoz, hogy a pénzügyi jutalom ösztönzően hasson, az alkalmazottaknak 

hinniük kell, hogy az idejükért, erőkifejtésükért és a munkájukért, amelyet a cégben 

elvégezte, igazságosan leszenk megjutalmazva. 

Manapság fontos szerepet játszik a nem pénzbeni jutalom is, mégpedig az alkalmazotti 

előnyök formájában – előléptetés, az együttdöntés lehetősége, dicséretek, stb. 

Jutalmazási rendszer – a bérek és fizetések megállapításának módjáról van szó, esetlegesen 

az alkalmazotti előnyökről is. A rendszer, mint eszköz szolgál az alkalmazottak 

kompenzálására elvégzett munkájuk után.  

Egyéb funkciókat is teljesít: 

- a cég versenyképességéhez kell hozzájárulnia, 

- minőségi munkaerő megtalálása, 

- az alkalmazottak stabilizálása, 

- jutalmazni a lojalitást, 

- a szakképzetség növelésének ösztönzése, 

- ösztönzés. 

A jutalmazási rendszer kialakításánál a következő kérdésekre kell válaszolni. 

- Mit akar a cég a jutalmazási rendszer segítségével elérni, 

- Mit várnak az alkalmazottak a rendszertől, 

- Milyen külső tényezők befolyásolják a jutalmazási rendszert. 

A válaszok a kérdésekre lehetővé teszik konkretizálni a legfontosabb rendszer alapelveit, 

és pedig: 
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- a bérek színvonala összehasonlítva más, hasonló vagy ugyanolyan vállakozási 

tevékenységet folytató cégekkel, 

- a bérek belső struktúrája kötődve az alkalmazottak munkájának értékeléséhez.  

Munkabér 

A bérről szóló törvény alapján, a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló 

munkája alapján a munkáltató által a munkavállalónak fizetendő pénzösszeg vagy pénzérték 

(természeti). A munka -, kollektív vagy más szerződés foglalja magába. A bér mértékének el 

kell érnie a minimális bért. A cég költségeinek jelentős részét képezi.  

Bér 

A munkáltató által a munkavállalónak fizetendő pénzösszeg a munkájáért. Az egyéni 

előírások alapján nem számít bérnek a munkaviszony keretén belüli teljesítés. (pl.bér pótlás, 

végkielégítés, utazási költség). 

A bértarifák fokai tartalmazzák a: tarifa osztályokat, végzettséget, bér fokozatokat – karrier 

hossza, gyakorlat... 

Igényelhető juttatások: túlóra, hétvége, ünnepek, műszak, nehéz körülményekért járó 

juttatások. 

Hogy kérjünk fizetés emelést 

Senki sem kér szívesen fizetés emelést, de mindenkit megörvendeztet, ha megemelik 

a fizetését. Nem mindegyik vállalkozónak szerepel a munkáltatói politikájában a rendszeres 

béremelés. Van amikor szólni kell magunk mellett. Ez kellemetlen és stresszes lehet, de 

léteznek módjai hogyan csökkenteni a streszt és megkönnyíteni a helyzetet. 

A legfontosabb a felkészültség és a terv: 

 Készítse el az érveit – készítsen az eredményeiről egy kivonatot. Ha lehetséges, konkrét 

számokkal készüljön, például önnek köszönhetően mennyivel emelkedett meg a forgalom 

vagy csökkentek a kiadások és hasonló. Ha önerőből tovább képesítette magát, idegen 

nyelvet tanult vagy hasznos tapasztalatot szerzett (hasznos a munkáltatónak), sorolja fel. 

Ha köszönő levelei vannak vagy e-mailjai a vásárlóktól, használja azt ki. Próbálja meg 

kitudni, hogy milyen fizetési feltételek mellett dolgoznak mások az ön pozíciójában 

a veresenytársnál, bizonyosodjon meg az utolsó béremelés időpontjáról, ismerkedjen meg 

az inflációval és az átlagbér növekedésével az utóbbi időszakban.  

 Képzelje el azt, hogy mennyivel szeretne ha megemelnék a fizetését. A tárgyalásnál 

valamivel többet kérjen (mondjuk 20 és 30 %-kal). A tárgyaláskor így azt tudja mutatni 

hogy hajlandó megegyezni, hogy enged a követeléseiből.  

 Számoljon vele, hogy egyezkenie fog kelleni, és hogy az emelés nem muszaj, hogy máris 

megtörténjen. Lehet, hogy voltak béremelések egy másik osztályon és a vállalkozónak 

nincs hatalmában máris emelni a fizetését. Ebben az esetben azonban igyekezzen 

megtudni egy pontos és kötelező időpontot, mikor kerül önre a sor. 

 Megfelelő időt válasszon ki. A hétfő és a péntek azok a napok amikor a vállalkozónak 

a legtöbb tenni valója van (a legmegfelelőbb nagy valószínűséggel a kedd vagy szerda 

délutánjai). Szükséges, hogy a felettesének legyen pár szabad perde, amikor nem vonják el 

a figyelmét más problémák. Ha félelmei vannak, vagy már hosszabb ideje nem sikerül 

elkapni a megfelelő időt, kérje meg, hogy szánjon önre időt a munka végzés után.  

 Magabiztosan lépjen fel és egyenesen beszéljen. Magyarázza el, hogy mit is akar és 

terjessze elő az összes tényt, melyek alátámasztják és indokolttá teszik az ön kérelmét. Ne 
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hasonlítsa magát a munkatársaihoz, ha nem feltétlen szükséges és semmilyen körülmény 

közt ne beszéljen senkiről sem negatívan. 

 Nem térítheti el, vagy nem haragíthatja meg, ha ellenvetései vannak az ön fizetésének 

emelését illetően. Végeredményben több pénzt kér ugyanazért a munkáért. Legyen 

illedelmes és hallgassa meg az ellenvetéseit. Ha nem is hagyja jóvá az emelést, de 

elmondhatja önnek, hogy mit kell azért megtennie, hogy megkapja azt. Ha nem 

magyarázna meg önnek, ne féljen megkérdezni. Szintén megtörténhet, hogy az elutasítás 

csak stratégia, hogy megtudja kiáll e maga mellett.  

 

2.9.A vállalkozó és az alkalmazott karrierje 

A karrier egy adott időszak alatt a munkatapasztalat megszerzésének fokozatos fejlődése. 

Céltudatos döntések eredménye, de a lehetőségek kihasználása is, melyek az alkalmazotnál 

munka élete folyamán kerülnek elő. Általában csak egy alkalmazottal köthető össze.  

Összetevődik a: 

- karrier tervezés, 

- karrier veztés. 

A karrier tervezés tevékenységei az alklmazott szemszögéből: 

- tudatosítani és értékelnie kell a képességeit, érdeklődését és értékeit, 

- ki kellene elemeznie a karrierjének irányát, 

- tisztáznia kell a szükségleteit és céljait, 

- megtervezni a karrierjét a feletteseivel történt megegyezés alapján. 

A munkáltató feladatai az alkalmazott karrier tervezésénél: 

- ösztönöznie kellene az alkalmazottjait a karrier megtervezésére, 

- a felállított célokat felülvizsgálni reális szemszögből és az alkalmazottal való egyeztetés 

után kialakítani a karrier tervet.  

A vállalat feladata  karrier modelt, tanácsadási szolgáltatást, információt nyújtani, 

iskoláztatást a karrier fejlődéssel kapcsolatosan és támogatni az alkalmazottakat a további 

fejlődésben. 

Ha az alkalmazott azt kezdi érezni hogy a munka nem érdekli, hogy az mindennapi rutin 

feladat mélyebb értelem nélkül, és ha minden reggel okot kell találnia arra miért is ne 

mondjon fel, feltétlen szükséges, hogy komolyan elgondolkodjon a felől hogyan tovább. 

Fontos minden lehetőséget mérlegelni az előt, hogy új munkát kezd keresni. Ha a cégtől 

impulzív módon távozik, és nem próbált új érvényesülési lehetőséget keresni a cégben, 

később nem csak ő fogja sajnálni, hanem a vállalkozó is, ha nem talál helyébe megfelelő 

utánpótlást.  

Az alkalmazottnak a munkájára úgy kell tudni tekintenie a cégben ahol dolgozik, mint az 

egész részére – mint egy mechanizmus részére, mely a kért eredményeket hozza. 

Mielőtt végleges döntés hoz, válaszolnia kellene a következő kérdésekre. 

- Mi az én feladatom a vállalatnál? 

- Mennyire fontos a pozícióm? 

- Hogy illeszkedik bele az egészbe? 

Az alkalmazottakban az elégedetlenség érzését főleg az unalmas munka, kevés pénz, túl sok 

kötelesség, rossz kapcsolatok és hasonló okozzák. Lehet ez azonban csak rövid idejű érzés. 

Az alkalmazotnak figyelnie kellene kollegáit, akik tényleg elégedettek a munkájukkal, hogy 

miben különböznek, hogyan állnak hozzá a kötelességeik teljesítéséhez. 

Ha az alkalmazott rájön miben van a probláma, de nem tudja mi tévő legyen, akkor 

négyszemközt kellene megkénie a vállakozót, akinél dolgozik, hogy javasoljon valamilyen 

megoldást, például: munkájának színesebbé tétele, új beosztás, fizetésemelés, jobb ösztönzés. 
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Ha ez sem segít, akkor tényleg eljött az ideje otthagyni a céget és új,jobb állást keresni. 

A változás általában jót tesz. 

Karrier vezetés 

A vállalkozónak pontos információkkal kell szolgálnia, amelyek az ő érdeklődését, 

képességeit, munka tapasztalatait érintik. 

Megbizonyosodni az alkalmazott által nyújtott információról, informálni őt a lehetséges 

munka lehetőségekről, az előléptetési lehetőségekről, képzési programokat javasolni és 

hasonló. 

Példa 

 

1. gyakorlati példa 

 

A Delta légitársaság hosszútávú elnökének saját filozófiája volt az alkalmazottakal 

szembeni kapcsolatról. Úgy viselkedett velük szemben, mintha mindnyájan egy nagy 

családhoz tartoznának. Az emberi források terén való vezetési tevékenységének módja főleg a 

Delta alkalmazottjairól való gondoskodásról szólt. A társaság sokkal többet tett értük, mint 

a különböző előnyök nyújtása, vagy fizetés emelés. Például, amikor a kevés üzemanyag 

okozta válság idején más légitársaságok az alkalmazottjaikat bizonytalan időre haza küldte 

munkából, a Deltában áthelyezték a pilótákat és a legénység más tagjait egyéb 

munkavégzésre, mint például a repülőjegyek árusítása,csomagszállítás, vagy a repülők 

tisztítása. Egyetlen egy alkalmazott sem volt elengedve. Lehet, hogy pont ennek köszönhetően 

manapság a Delta a vezető légitársaságok közé tartozik. A válság idején ez a társaság az 

embereiért megtette a maximumot amit tehetett és jelenleg az alkalmazottak hajlandók szintén 

a maximumot tenni a cég érdekében, amire képesek. Egy évvel később a Deltánál 8%-kal 

emelték meg az alkalmazottak bérét, míg más légitársaságoknál csökkentések mentek végbe. 

Az alkalmazottak többsége úgy hálálta meg a Deltának a hozzáállását, hogy az új Boeing 

767-es megvételének árához hozzájárultak.  

Ennek a történetnek a lényege az, hogy az alkalmazott és a cég függnek egymástól. Az 

alkalmazottak munkájuk által függnek a Deltától, a cég pedig az ő erőkifejtéseiknek 

köszönhtően tud csak létezni.  

 

2. gyakorlati példa 

 

Egy személyzeti osztály menedzsere azzal, hogy megoldotta a régóta tartó 

munkaerővándorlást, munkájával hozzásegítette a vállalatot a termelékenység növeléséhez. 

Ezzel a személyzeti menedzsment mind a négy kitűzött célját megoldota, azaz társadalmi 

(törvények betartása, az alkalmazottak és a szervezet vezetői közti kapcsolatok), szervezeti 

(az emberi források terén való tervezés, alkalmazottak kiválasztása, az alkalmazottak 

betanítása és adaptálása, a munkateljesítmény értékelése, ellenőrző tevékenység), működési (a 

teljesítmény értékelése, az alkalmazottak elosztása) és személyes cél (az alkalmazottak 

beiskoláztatása és jutalmazása). 

Egy termelői cégnél a legjobb munkások után „kutattak“. A legjobb azt jelentette, hogy 

a legügyesegg és legértelmesebb pályázó. Az egyik munkavégzési helyen ez azonban nagy 

ingadozáshoz vezetett. A munkatöltete lyukak fúrása volt a pléhekbe. Az alkalmazottak ezen 

a helyen maximálisan három hetet bírtak ki, annál az oknál fogva, hogy hamar unatkozni 

kezdtek, ezért nem bírták sokáig és felmondtak. A problémát úgy oldották meg, hogy erre 
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a pozícióra egészségügyileg sérült munkást vettek fel, akiből magas teljesítményű munkás 

vált. Az emberi források menedzsere megoldotta ezt a problémát, amivel hozzájárult 

a társadalmi célokhoz – megkereste a megfelelő pályázót erre a nem túl igényes munkára, 

aminek a feltételeit az egészségügyileg sérült pályázó is teljesítette, és egyben a szervezeti célt 

is megoldotta – hatékonyság növelés. Az üzemeltetési cél, azaz az emberi források osztályának 

vezetését is segítette, ill. a személyzeti menedzsement célja is teljesítve volt, mert 

a szervezetnek a változásból haszna lett. A személyes cél szintén teljesítve lett, az 

egészségügyileg károsult ember munkát talált, ami elégedettséggel töltötte el.  

 

2.10.Összefoglaló 

 

A jó emberi kapcsolatok a cégben produktív légkört alakítanak ki, melyek pozitívan 

befolyásolják az individuális és az egész cégi teljesítményt. A jó munkaközösségi kapcsolatok 

manapság kevés vállalkozót érdekel, annél inkább az alkalmazottakat. Nagy különbség van 

abban, hogy munkába szívesen járunk, vagy muszajból „kínlódani”. 

Ha igyekezete ellenére a fizetés emelés nem valósul meg, nem kell feladni. Részletesen 

elemezze ki az elhangzott beszélgetést és igyekezzek belőle levonni a tanulságot. Főleg 

jegyezze meg, melyik kritériumokat emelte ki a felettese, mint fontos tényezőt 

a fizetésemeléshez. Egy idő után újra megpróbálkozhat fizetés emelést kérni új 

argumentekkel. Akkor már biztosan jobban fog menni az egyeztetés.  

Lejeune, a ce-Consumer Electronic társalapítója Münchenben azt mondta: 

„Az alkalmazottakat mindenek előtt saját példámmal ösztönzöm, mert nem követelek tőlük 

többet, mint saját magamtól. Aztán támogatom a pozitív „vita“ kultúrát: a különböző 

vélemények és megbeszélések felélénkítik a munkát és előrelépést hoznak. Megkérdőjelezek 

mindent, hogy a probléma gyökeréhez eljussak. Nálam lehet hibát is véteni – főleg, hogy 

előkerüljenek és neismétlődjenek már meg. Sokat köszönök és a dicséretem már valamit ér. 

Elmondhatom, hogy a siker ragályosabb, mint a nádha. Amikor a munkásaim önként és 

örömmel követnek a projektek megvalósításánál, tudom, hogy jól vezetem őket. Az öszötnzés 

számomra értékesebb, mint a legmodernebb termelő berendezés.“ 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit értünk a hatékony kommunikáció alatt? 

2. Hogy kellene bánnia a vállalkozónak a munkásaival? 

3. Mit értünk a kommunikációs félreértések alatt? 

4. Mi a különbésg az empátia és az agresszivitás között? 

5. Ismer olyan céget, ahol ösztönzőket használnak? 

6. Ismertesse az alkalmazottak értékelésének módjait. 

7. Mi a külömbség a bér és a munkabér közt? 

8. Mit tud mondani a vállalkozói menedzsmentről? 

 

Gyakorlati feladatok 

1 Próbálja meg felsorolni azokat a hibákat, melyeket a vállalkozók az alkalmazottakal 

való kommunikció során fétenek. 
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2 Hasonlítsa össze a cég alkalmazottjai részére a pénzbeli és nem pénzbeli ösztönző 

tényezőket, ill. a vállalatotban, ahol dolgozik. 

3 Mi motiválja önt a munkájában? Fontos a nem pénz jellegő ösztönzés is? Ha igen, 

miért? 

4 Válassza ki egy osztálytársát vagy munkatársát, képzelje el mint a felettesét és írjon 

róla értékelést (kb ½ oldal). 

5 Végezze el a kontroltesztet: 

 Akarják öntől, hogy tanácsot adjon? 

 Zdokonaľujete sa vo svojej práci?  

 Tökéletesíti magát a munkájában? 

 Szeret folyamatosan művelődni? 

 Tanul a saját hibáiból is? 

 Fontos önnek a munkája eredménye? 

 Segítőkész? 

 Hisznek önnek a kollégái? 

 Bíznak önben? 

 Tud delegálni? 

 Tud mások sikereinek örülni? 

 Tud kockázatot kezelni? 

 

Ha a feleleteiben többségben van az „Igen“, meg vannak a feltételei, hogy jó vállalkozó 

legyen. 
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3.A vállalkozás előnyei és hátrányai 
 

3.1.Küldetése 

A fejezet küldetése, hogy megértse mit nyerhet és mit veszíthet a vállalkozással, hogyan 

kezelni a „népszerűtlen“ helyzeteket a vállalkozásban.  

3.2.Célok 

A fejezet áttanulmányozása után tudni fogja: 

1 Meghatározni a vállalkozás előnyeit és hátrányait. 

2 Jellemezni a lelki előnyöket a vállalkozásban. 

3 Meghatározni a vállalkozói inkubátort. 

3 Megoldani a konflitkus helyzeteket. 

4 Legyőzni a streszt. 

5 Megérteni a vállalati kultúra és etika fontosságát a vállalkozásban.  

3.3.Bevezető 

Több oka van annak, hogy az emberek vállalkozásba fognak. Jó előre tudatoítani, hogy 

a vállalkozás milyen előnyökkel és kockázatokkal jár. Egy kis ügyességgel azonban 

a kockázatokkal meg tudunk birkózni.  

A leggyakoribb oka annak, hogy az emberek vállakozásba fognak a függetlenség, 

önnállóság és az alkotási lehetőség utáni vágyakozás, a saját ötlet megvalósítása, ill. az 

álmok. Van aki azért kezd vállalkozni, mert elvesztette a munkáját, más azért mert nem tudja 

kibírni a főnökét és a vállalati birokráciát, melyben dolgozik.  

Természetesen vannak esetek, amikor valaki azért vállalkozik, mert a körülmények 

belekényszerítették. Például a vállalkozást a szó szoros értelmében örökölte vagy bár 

közvetve, de a munkálltató kényszerítette rá azzal, hogy megkérte, dolgozzon nála vállalkozói 

engedély alapján. Vállalkozói engedéllyel vagy koncesszióval rendelkezni még nem jelenti 

azt, hogy vállalkozó valaki.  

3.4.A vállalkozás előnyei és hátrányai 

Vállalkozóvá akkor válik valaki, ha reálisan szolgáltatás vagy terméket kínál, melyet 

a vásárló elvisz, természetesen kifizetve azt. Figyelmen kívül hagyva, hogy miért kezdett 

vállalkozni, jó tudatosítani a vállalkozás előnyeit, de az „árat“ is, amit az előnyökért kell 

fizetni. 

A vállakozás némelyik előnyei: 

- Végre szabadság. Szabadon és függetlenül építheti vállalkozását, ill. cégét.  

- Hihetetlen önállóság. Önállóan hozhat döntéseket a vállalkozási szándékát illetően és 

a vállalat vezetését illetően. 

- Alkothat. Nincsenek korlátok az alkotást érintően. 

- Az idő az öné. Saját idejének urává válik. 

- Rugalmasság. Rugalmasan és gyorsan változtathatja meg a döntései, felesleges birokrácia 

nélkül. 

- Az ön választása. Kiválaszthatja a beszállítóit, üzleti partnereit és munkatársait – saját 

elképzelés szerint. 

- Családi vállalkozás. A vállalkozásába bekapcsolhatja a családtagjait vagy barátait. 
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- Gazdagság. Javíthat pénzügyi helyzetén, de gazdagabb lesz az élmények és tapasztalat 

terén, ami a vállalkozással jár. 

Szlovákiában a vállalkozásnak lehetnek hátrányai is? A legtöbb vállalkozó, aki úgy döntött, 

hogy hivatásos vállalkozóvá válik, azt állítja, hogy nem bánta meg, hogy többé nem menne 

vissza céghez alkalmazottnak, melyben előtte dolgozott. Ennek ellenére vannak olyanok is, 

akik kipróbálták a vállalkozást és végül visszatértek a teljes munkavégzési viszonyhoz.  

A növekedés lehetősége tovább képzés formájában. A műveltség az általános, szak, 

teoretikus és praktikus tudás összessége, melyet a vállalkozó és az alkalmazott is a tovább 

képzési folyamat alatt sajátít el, vagy az iskolában vagy más oktatási intézetben.  

Az egész oktatási rendszert egyes fázisokra lehet osztani: 

- az oktatási szükséglet beazonosítása, 

- az oktatás tervezése, 

- az oktatás megvalósítása, 

- az oktatás értékelése. 

Az oktatás szükségessége 

A képzettség és a műveltség nehezen meghatározható mennyiségbeni emberi tulajdonság és 

ezért nem könnyű meghatározni a vállalat szükségletét az oktatási téren. Ebben a fázisban 

a speciális műveltségi, képességi, kézségi és kompetenciós szükséglet meghatározásáról van 

szó az alkalmazottak célcsoportjai részére. Az oktatás szükségletét a feltételezett és valós 

vállalati eredmények által, vagy az egyes vállalati részlegek által elért teljesítmények és 

feltételezett teljesítmények közti külömbség álta, vagy az egyes alkalmazottak 

teljesítményének szintje által határozzák meg. Valamint nem csak a vállalat céljainak 

megismerése, de az alkalmazottak munkájának, feladatainak, tudásának, képességének és 

kézségeikenk elemzése is segít a megállapításban.  

Az oktatási szükséglet elemzése – több módszert lehet használni: 

1 a vállalati adatok elemzése, munkahelyek és alkalmazottak, 

2 kérdőívek vagy más véleményt, hozzáállást és az alkalmazottak oktatást érintő 

kívánságának felmérő formák elemzése,  

3 A vállalkozói követelmény elemzése az alkalmazottjai számára. 

Lelki előnyök 

Az alkalmazottaknak nem csak az lényeges hogy mit kapnak öntől, de az is, hogy hogyan 

érzik magukat önnél. Fontos eszköz a dicséret, vagy a munkahelyi jó hangulat. Ezért kell az 

alkalmazottnak elmagyarázni, hogy milyen jelentőséggel bír az ő munkája. 

A munkahely olyan hely, hol az ember életének egy nagy részét tölti. Ha az emberek 

psichikailag jól érzik magukat, jobb eredményt nyújtanak, mint ha ki vannak stresszelve.  

Dicséret 

Ha megdicsér egy embert, nem kerül semmibe – talán csak egy kis önmegerőltetésbe, ha 

meg van szokva az emberek kritizálásához. Próbálja meg azonban többet dicsérni őket, mint 

hajtani (amennyiben azt megérdemlik). Az elismerés szavai szinte csodákra képesek. 

A munkások rájönnek, hogy önnek mégis csak számítanak. A dicséret kellemes érzéseket 

szabadít fel, a munkás érzi, hogy a vállalat számára hasznos és hajlandó még jobban javítani 

a munkateljesítményét. A nagyon jó alkalmazottat néha írásban is megdicsérheti vagy 

megköszönheti neki a különleges teljesítményt, mely hasznot hozott a vállalat számára.  

Ha az alkalmazottat szükséges kritizálni, észszerű először neki megmondani, miért is 

becsüli őt meg és mit csinál ön szerint jól. Csak ezt követően kezdje el kritizálni. Kifejezetten 

csak négyszemközt kritizálja. Ha nincs miért megdicsérni, akkor olyan munkásra nincs 

szüksége és elengedheti. Azok, akiket meg akar tartani, biztos, hogy megérdemlik 

a dicséretet. 
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Az alkalmazottak dicséretet érdemelnek amikor: 

- Jobb képességekkel bírnak, mint az átlagos szervezői képesség. 

- Átlagos intelektussal rendelkeznek. 

- Praktikus és magasabb értelemmel rendelkeznek a realitás terén. 

- Rugalmasan reagálnak az új helyzetekre és kezdeményezésekre. 

- Képesek jól beazonosítani az embereket és efektíven kommunikálni velük. 

- Türelmesen valósítják meg az elképzeléseket és türelmesek a beszállítókkal, vásárlókkal 

és a kollegáikkal szemben is. 

- Kulturáltan lépnek fel és kifinomult a kinézetük. 

- Képesek ügyesen egyeztetni és kifejezni magukat. 

- Pozitívan viszonyulnak a kollégákhoz.  

- Képesek hozzávetőlegesen jól érvényesülni – agresszió nélkül. 

- Képesek a vállalkozás szakmai, gazdasági, jogi és psichológiai szféráiba bejutni. 

- Energikusak, lendületesek és optimisták. 

- Jól mérik fel saját lehetőségeiket. 

- A psichikai megterhelésnek magasan képesek ellenállni.  

3.4.1.A vállalkozás néhány hátránya  

 Miért nem jött össze? A vállalkozással kockázat is jár.Még a legjobb vállalkozói  

 Nem érkezek. Az időbeosztás rossz menedzselése esetében a munka „szolgájává“ 

válhat és a 24 óra sem lesz elég. 

 Mindent tudni. Információs túlterhelésnek lesz kitéve, abból az okból kifolyólag, hogy 

„minden kell tudnia“, mivel a kezdetekkor a különböző területekről kell 

tapasztalatokat begyűjtenie (pénzügy, emberek, üzlet, reklám, törvények, termelés, 

információs technológia...). 

 Mindenüt lenni. Kevéssé valószínű, hogy vállalkozását máris egy csapattal indítja, 

akik helyettesíthetik önt. Főleg a kezdetekkor az eszközök óvása érdekében, de más 

okoknál fogva is, mindenhol jelen akar lenni vagy muszaj, hogy jelen legye és 

döntéseket hozzon meg.  

 Mikor indul végre el? A vállalkozás nem sprint, hanem hosszútávú futás és az 

elvárásainak elérése türelmet igényel, és megtörténhet, hogy az elképzeléseinek 

elérésére több hónapot vagy évet fog várni.  

 Streszben vagyok. Az idő hiánya, a döntések meghozatala, az emberekkel való munka, 

az információs túlterhelés, a pénzügyek igazgatása, ez mind streszt jelent, mellyel 

számolnia kell.  

 Semmilyen mentőháló. Tudatosítania kell, hogy ha eljön a fizetések vagy a számlák 

kifizetésének ideje és nem lesz elég pénzügyi eszköze, senki sem lesz hajlandó csak 

úgy pénz kölcsönözni vagy várakozni a pénzére. Ezért ismernie kell a kötelességeit és 

felelősséget vállalni értük, mert a vállalkozás kezdetének első napjától a hírnevét is 

építi. 

 Ha a felsorolt hátrányok ilyesztően is néznek ki, nem kell félni, mert helyes 

hozzáállással a dolgok és történések csökkenthetők és áthidalhatóak. Nem szabad 

azonban semmit sem alábecsülni. 

 A kis- és középvállalkozók jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdasági 

növekedéshez, egészséges versenyképes környezetet teremtenek, növelik 

a munkateljesítményt, újítanak és nem utolsó sorban növelik a foglalkoztatott lakosok 

számát.  



44 

 

3.5.Konfliktusok a vállalatban és megoldásaik 

A vállalkozás hátrányai közé tartozik, hogy a vállalkozónak napi szinten kell problémákat 

megoldania, melyeket ha nem old meg konfliktusokat szülnek. 

Volt már, vagy van négyzeteltérése a munkahelyén – konkrétan a felettesével esetleg 

a kollégájával? Ezek a problémák sokkal elterjedtebbek, mint ahogy tűnik. Soha nem jó őket 

alábecsülni vagy figyelmen kívül hagyni. Ha valami ilyesmivel találkozik, nagyon figyeljen 

oda, hogyan reagálnak rá és milyen következményei lehetnek. 

A munkahelyi konflikusoknál több tényezőt kell figyelembe venni. Az elsők közül az 

egyik, hogy kivel alakult ki konfliktus – tehát, hogy milyen beosztásban van az adott személy 

hozzánk képest.  

Jó, hogy ha a kialakult négyzeteltérés dokumentálva van, ha ez lehetséges. Mikor mi 

történt, milyen volt a lefolyása, hogyan próbálta azt helyre hozni. Gondolkodjon el azon is, 

hogy a konfliktus kialakulásában milyen mértékben vett részt. Legyen magához kritikus. Nem 

volt fáradt, feszült, nem vétett hibát, amelyre valaki jogosan figyelmeztette? Tegye ezt meg, 

mert pontosan ezt fogja tenni az a személy is, aki a konfliktus megoldani hivatott.  

Ha már valakivel beszélni fog a kialakult problémáról, legyen nagyon óvatos, hogy hogyan 

ítéli meg a helyzetet és mindkét oldal viselkedését. Ne felejtse el, hogy a helyzet torzításával, 

sértegetéssel, a kolléga rágalmazásával biztosan nem segít magán. Ezért jó ha előre átgondolja 

mit és hogyan mond.  

Abban az eseben, értesíteni szeretnénk a vállalkozót a kialakult négyzeteltérésről, tudnunk 

kell milyen az alkalmazotthoz fűződő kapcsolata, amellyel konfliktusban állunk és hogy 

rendelkezik e már valamilyen fajta információval az esetről (pl: a többi kollégától, akik 

szemtanúk voltak). Mégha a vállalkozó az illetővel baráti viszonyban áll, akkor is meg kell 

kérni a konfliktus megoldására. 

Azzal ellentétben, ha önnek van problémája a felettesével, azaz a vállalkozóval, komolyan 

mérlegelnie kell, hogy ellene szegül e. Ilyen esetben döntő, hogy mi az ellentétet kiváltó ok – 

hogy személyes jellegű e, igázságtalan döntésről van e szó, nem kifizetett túlóráról, esetleg 

molesztálásról. 

Jegyezze meg, hogy minden négyzeteltérést az elején a legjobb megoldani. Az objektív 

rálátás és az önuralom a legjobb tanácsadók, hogyan elrendezni a fennálló helyzetet. Ha ez 

nem sikerül, lehet eljött az ideje a változtatásnak.  

A négyzeteltérésekre minden munkahelyen sor kerül, minden vállalatban. A konfliktusok 

megoldását a vállalkozónak nem szabad kikerülnie, mivel a nem megoldásuk 

stresszhelyzethez vezet. Ezt az okozza, hogy mindegyik alkalmazott a munkahelyére viszi 

magával a négyzetét, meggyőződését, elképezléseit és értékeit is. Ezek nem minden esetben 

egyeznek más alkalmazottak elképzeléseivel. A négyzeteltérés az extrém nehéz 

munkahelyzetekben csúcsosodhat ki. Az okuk gyakran a vállalkozó hibás hozzáállásából 

adódik, de a rossz, ill. nem megfelelő alkalmazott kiválasztása is okozhatja. 

A konfliktus lehet pozitív vagy negatív jellegű is.: 

A pozitív konfliktus esetében véleménycserére és a több lehetőség közül az elfogadható 

megoldás kiválasztására kerül sor. A konszenzus mindegyik résztvevő részére elfogadható 

kell hogy legyen, hogy senkinek ne legyen vesztes érzése. A pozitív konfliktusból az 

alkalmazottak tanulnak és a jövőben igyekeznek azt kikerülni.  

A negatív (romboló) konfliktus rossz kommunikáció. Akkor is kialakulhat, ha a vállalkozó 

vagy más alkalmazott fontos információkat titkol el a többiek elől. Legtöbbször azért, mert 

saját céljaira akarja felhasználni és csak a személyes sikere érdekében. A negatív konfliktus 

kialakulásának következő oka lehet a tények elferdítése. Az ilyen praktikákhoz azok az 

alkalmazottak nyúlnak, akik domináns pozíciót szeretnének elérni a csapatban vagy 
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„letaszítani“ valakit a helyéről, akivel titokban verseng. Nyilvánosan alábecsülik 

a kollégáikat, szóval rágalmaznak, vagy saját maguk részére kivételes érdemeket kreálnak. 

A konfliktus irányítása feletti ellenőrzést a vállalkozónak kellene átvennie. Rajta van, hogy 

megállapítsa milyen mértékben támogassa a versengést, hogy ne menjen át az alkalmazottak 

közti harcba.  

Egyes esetekben maga a vállalkozó okozhat konfliktust, pl: ha csak némelyik alkalmazottat 

támogatja és nagyobb hatáskört biztosít neki. 

A vállalkozó feladata a konfliktus megoldásánál: 

1 Soha nem szabad letagadnia a négyzeteltérést. 

2 Mindig igyekeznie kell megtalálni a megegyezést. 

3 Igyekeznie kell kijönni az alkalmazottakkal és ezzel megelőzni a konfliktust. 

 

3.6.A vállalkozó és a stresszkezelés 

Általában az az állítás elterjedt, hogy a vállalkozók sokkal pozitívabban és aktívabban 

birkóznak meg a stresszokozókkal, mint az alkalmazottak.  

A probléma közvetlen megoldásának legjobb eszköze ként az agresszivitást tartják. Sokan 

azonban nem értenek ezzel egyet és azt állítják, hogy nem az agresszivitás hanem az 

asszertivitás a megoldás. Az asszertivitást úgy határozzák meg, hogy „az önérvényesítés 

képessége, felesleges agresszió vagy konfliktus nélkül“. Az asszertivitás az agresszivitással 

ellentétben a helyzet marátságos megoldását jelenti. Az asszertív viselkedés pozitívan hat az 

interperszonális kapcsolatok javítására az alkalmazottak között.   

A nők nagyon érzelmesek. A racionális látás azonban összefügg az érzelmekkel. Ha a nők 

erősen érzelmesek, feltételezhető, hogy nem racionálisak. Az érzelmek nem értelmezhetők 

mindig negatívan. 

A stressz felosztása 

Az egyik fajta felosztás alapján megkülönböztetünk testi és lelki streszt.A testi stresz 

esetében az érintett terület a test, mít a lelki stresz központja a fejben van. A stresz nem 

mindig jelenik meg negatív hatás ként. A természetes stresz – eustresz, mely leggyakrabban 

rövid időre alakul ki, hozzájárulhat az alkalmazott hatékonyságához, mint ahogy a 

problémamegoldó képességének növeléséhez is. 

Hosszútávú szempontból a negatív stresz – distresz, a bizonytalanság, nem megfelelő 

munkakörnyezet és munkaleterhelés mellett jelenik meg, mely az alkalmazott telesítményére 

és egészségügyi ill. psichikai állapotán negatívan befolyásolja, alvászavart és depressziót 

okoz. Ha a magas streszkövetelményt nem veszük figyelembe, az alkalmazott 

megítélőképességére hathat ki, ami végeredményben váláshoz vezethet (amennyiben nős vagy 

férjezett) vagy akár öngyilkossághoz is.  

A stresz az alkalmazott és környezete közti nézeteltérés 

A stresz következő kategóriáit ismerjük: 

 Tömegtermelés által (nagyon sok munka, kevés szabadidő), 

 Rutin munka (ösztönzők hiánya, minimális követelmény a probléma kreatív megoldására, 

kevés együtműködési lehetőség), 

 Szerep konfliktusok – lojalitás a felettes irányába kontra baráti kapcsolatok a kollegákkal, 

 Az ellenőrzés elvesztése egy adott helyzet felett – amikor az alkalmazott nem tudja 

a történéseket befolyásolni, a bizonytalanság jelenléte, 

 Kevés támogatás – a cég részéről vagy a család oldaláról, 
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 Fizikai és psicho-szociális stresztényezők (baleset veszély, hang hatások, extrém 

melegek). 

Az egyének közt külömbségek vannak, melyek az egyes stresz ingerek eltérő kezelésében 

mutatkoznak meg, mint például: 

- támogatás a munkában, 

- a munka igényessége, 

- egészség, 

- a munka pozíció eltérő meglátása. 

Ezek a különbségek határozzák meg, hogy milyen mértékben tud az alkalmazott 

a munkakövetelményekhez alkalmazkodni. Ez okozza az alkalmazottak 2 csoportra való 

szétosztását – A és B csoportra.  

Az A személyi típusa – türelmetlenség, törekvés, maximalista hajlam és teljesítmény – 

mutatkozik meg. A cél jellemzi, melyet igyekszik elérni – mindent akar vagy semmit. Nem 

egy nyugodt emberről van szó.  

A B személyiség típua – nyugalom és átgondoltság jellemzi a stresz helyzetben. 

A kötelességeket és feladatokat képes szétosztani fontosakra és kevésbé fontosakra, nem 

szétszórt. 

Fritz Riemann szerint négy alapvető személyiség típust lehet megkülönböztetni. Ez a model 

a következő változókat használja: változás kontra állandóság, és közelség kontra távolság. 

Mások és saját magunk megismerésének megfelelő módszerei 

A „közelség“ személyiség típusát az empátia, csapatszellem, konfliktus kerülés és alacsony 

fokú asszertivitás jellemzi. Hátrányai közé tartozik, hogy nem képes egyedül lenni és 

határokat meghúzni, magába folytja a negatív érzéseket. 

A „távolság“ személyiség típusra jellemző az inividuális döntés, látszólatos 

egóközpontúság (a figyelmet először belsejének szenteli, csak azután érdekli a környezet 

véleménye is), önállóság. Hátránya az agresszivitás, nagy versenyszellem. 

Az „állandóság“ személyiség típus a pontossággal, szisztematikusággal és a változások nem 

elfogadásával emelkedik ki. A folytatott tevékenységet állandó jelleggel végzi. Ez 

a személyiség a nagyon pedáns, viszont nem rugalmas. 

A „változás“ személyiség típus jellegzetes tulajdonságai a folyamatosság, kreativitás, 

tempermentum, de a meggondolatlanság és a megbízhatatlanság is.  

A stresz kialakulásának okai 

Munkában, a mindennapi hajtásban találkozunk a munkahelyi stresszel, nyomással. A nyomás 

akkor jelenik meg, ha: 

- döntéseinkkel és tevékenységünkkel ösztönözve vagyunk (ösztönzés), 

- korlátolt idővel rendelkezünk a feladat megoldásához (tervezés, szervezés), 

- olyan célok, amelyek teljesen kizárják egyást egyszerre kell, hogy megvalósítódjanak 

(konfliktus), 

- a követelmények nincsenek összhangban a valósággal (integráció), 

- a munka pozíció kérdésénél (harc a hatalomért), 

- ha a veszély nem csak az egyént érinti (félelem). 

Ezek a befolyások  kölcsönös hatást gyakorolnak egymásra (az egyik kialakulása 

következtében kialakul a másik is). Utolsó sorban azonban érvényes, hogy a nyomást nem 

maga a helyzet okozza, melyben vagyunk, hanem a stresz tényezők, de még inkább 

a rálátásunk. A nyomás alkalmazott által való felfogása szubjektív jellegű. 

Ez felerősödhet, ha: 



47 

 

 Az alkalmazott már találkozott ilyen helyzette, tehát már ismeri és ki akarja kerülni, 

páldául megelőző intézkedések bevezetésével (tervezés), 

 Az alkalmazott tudatosan igyekszik kikerülni azt a hibát,amit már egyszer elkövetett 

(motiváció), 

 Az alkalmazott fél a döntést követő hatásoktól, ha helytelen döntést hozott (félelelm), 

 Az alkalmazott nem jól mérte fel a tervezett feladat és a gyakorlatának összefüggését – 

realitás  

Kraska – Lüdeck a stresz helyzetek kialakulását okozó ingerekkel foglalkozott és 

a következő szétosztást állapította meg: 

- pszichikai ingerek – például előléptetésnél jelentkeznek ( a nagyobb felelőségtől való 

feszültség, félelem az új munkától), vagy a nem megfelelő visszacsatoláskor kerül elő 

a munkáltató és alkalmazott között, 

- szociális ingerek – az alkalmazott beilleszkedésénél az új kollektívába figyelhető meg, 

vagy az adott alkalmazott helyzeténél a már meglévő munkacsoportban (amikor a munkás 

nincs elfogadva a környezete által, pl: zaklatás), 

- fizikai ingerek – az adott munka fizikai tényezőivel fügnek össze (műszak, munka 

környezet – nagy hideg vagy forróság). 

Nancy Jackson és Carolyn M. Gatty a stressz kialakulásának okait a munkahelyen hat 

pontra osztotta: 

1 szerep konfliktus – az alkalmazott értékei és a felettes parancsai közti négyzeteltérés, 

2 szerep kétértelműsége – akkor alakul ki, amikor az alkalmazott nem érti vagy nincs 

megfelelő mennyiségű információja a feladatról, melyek el kellene végeznie, 

3 túlterheltség – sokszor így emlegetve „ Oly sok munka ilyen rövid idő alatt“, 

4 nem elégséges részvétel – amikor az alkalmazott nem dönthet a folyamatról vagy 

a munkája eredményéről, 

5 motiváció hiánya – az alkalmazottat nem érdekli és nem motiválja a munkája, 

6 információ hiány – az alkalmazott nem rendelkezik a megfelelő háttáranyaggal a feladat 

ellátásához és nincs lehetősége a további személyi fejlődésére. 

A szerzők, Sethi, King és Quick a legjelentősebb felfedezést tették a stressz okait illetően.  

A stressz tényezőket az alkalmazottaknál néhány kategóriába osztották: 

 Oktatás – az alkalmazottak iskoláztatásának különböző formái és személyes növekedésük, 

 Határidők – az adott feladat kidolgozásának idő korlátozása, 

 Többi alkalmazott – a csoport munka problémái, a problémák megoldása és a vezetők 

problémái, 

 Teljesítmény – az alkalmazott teljesítényének mérésére használt különböző speciális 

módszerek, 

 Munkahelyi előmenetel – karriéra és növekedés. 

A kutatás során megállapították, hogy a legjelentősebb mértékben a határidős munka vált ki 

streszt. 

Egy következő felfedezésük az volt, hogy a legnagyobb stresznek a fiatal alkalmazottak 

vannak kitéve, főleg az új alkalmazottak egy kis- és kezdő cégben. 

A stressz kockázati tényezői a (kockázati szintje azt a mértéket fejezi ki, amilyennel az 

alkalmazott képes a fenálló helyzetettel megbirkózni) következők: 

 

A stressz kockázati tényezői 

Helyzet Kockázat szintje 

A parner halála 100 



48 

 

Helyzet Kockázat szintje 

Válás 73 

Különélés 65 

Fogság 63 

Közeli hozzátartozó halála 63 

Betegség 53 

Lakodalom 50 

Munkahely elvesztése 47 

Megbékélés a partnerrel 45 

Nyugdíjba menetel 45 

Egy család tag egészségi állapotának 

megváltozása 

44 

Terhesség 40 

Szexuális problémák 39 

Új tag a családban 39 

Munkahelyi változások 39 

Pénzügyi helyzet megváltozása 38 

Több négyzeteltérés a partnerrel 35 

Magas kölcsön vagy hitel, jelzálog 32 

Dolgok elvesztése a kölcsön törlesztés 

elmaradása végett  

30 

A munkatöltet megváltozása 29 

A gyerek elmenetele a háztól 29 

Konfiltusok a családtagokkal férj/feleség 29 

Jelentős siker 28 

A parter munkába lépése/elengedése 26 

Iskola kedés/végzés 26 

Megváltozott létfeltételek 25 

Szokások átértékelése 24 

Problémák a feletessel 23 

Munkatöltet vagy munkaidő megváltozása  20 

Lakhely megváltozása 20 

Iskola váltás 20 

Szabidős tevékenység megváltozása 19 

Társadalmi preferenciák megváltzása 18 

A kölcsön, hitel, jelzálog csökkenése 17 

Alvás szokások megváltozása 16 

Családi látogatások mértékének 

megváltozása 

15 

Étkezési szokások módosítása 15 

Szabadság 13 

Karácsony 12 

Kisebb vétség 11 

 A stresz ingerek felosztása 

A stesz ingerk különböznek egymástól. Már csak abban is, hogy hirtelen kialakult stresz 

helyzetről van e szó, melyet nem lehet megváltoztatni (pl: támadás, közeli személy halála, 



49 

 

nagy mennyiségű pénz elvesztése és hasonló), vagy ismétlődő helyzetek ( magas munka 

megterhelés, kóros munkaszenvedély, kimerültség). 

Általános stresz ingereket, melyekkel naponta találkozhatunk, felosztjuk: 

- befolyásolják a munkát és a teljesítményt, 

- a kapcsolatokra hatnak, 

- az élet színvonalra hatnak, 

- betegségeket és hátrányokat idéznek elő. 

A munka és teljesítmény stresz ingerei közé soroljuk: 

- elégtelen jövedelem a család megélhetésének bebiztosítására, 

- a munkahely elvesztése vagy annak lehetősége, 

- magas eladósodottság, 

- problémás Az életstílushoz tartozó stresz ingerek közé soroljuk: 

- nem megfelelő lakáskörülmények, 

- sztereotípia, 

- szabadidős tevékenységek hiánya, 

- barátok és ismerősök hiánya. 

Manapság a legelterjedtebb stresz okozó a karrier. A karrier építést befolyásolja 

a teljesítmény nyújtás, határidők, ambíció és a verseny, mely tényezők mind nyomást 

gyakorolnak az egyénre. 

Példa  

 

1.gyakorlati példa 

 

Igy volt ez annál a férfinél is, aki állandóan csak panaszkodott, hogy a vállalata számára 

sok jó ötlete van, de nem meri elmondani a főnökének. A kollégák segítségével ez a probléma 

egészen a felettesig eljutott és az ötletei tárgyalásra kerülte, amikor is elfogta őt a pánik, egy 

értéktelen senkit csinált magából és a beszégetést teljesen más felé terelte el.  

Valahol a fejében végig hallotta az apja hangját, aki ismét kis fiút csinált belőle, aki egykor 

volt. 

Hasonlóan volt ez egy háztartásbeli nő esetében is, akinek a gyerekei elmente otthonrül és ő 

éveken keresztül hiába keresett munkát. Elmondta, hogy lényegében félelemmel van tele. Ha 

újra dolgozna és függetlenné válna fél, hogy elveszítene férjét. Végül is kiderült, hogy a szülei 

közötti viszony teljesen megváltozott, miután az édesanyja munkát talált, és édesapja náhány 

hónappal később ott hagyta őket. Ennek a nőnek a fejében közvetlen összefüggés alakult ki 

a két történés között, mely őt évekig blokkolta, hogy elérje céljait.  

A négyzeteltérések következő forrásai a helytelenül használt gesztusok, melyeket mindenki 

másképp értelmezhet.  

Az emberek viselkedés formái lényegében nagyon eltérők. Viszont némelyik hasonló 

embernél, vagy hasonló esetben nagyon is egyformák lehetnek.  

 

2. gyakorlati példa 

 

Ha a nő a kollégájával veszekszik, akivel amúgy nagyon jól megértik egymást és sírással 

ragál, akkor értéktelennek és nem meghallgatottnak érzi magát. Nem hallja, hogy mit mond 

a kollégája és azt már végkép, hogy mit akart mondani. Azt gondolja: „ Ha egy kicsit is 

értékelnél, nem mondanál nekem ilyen dolgokat. Én neki sohe sem mondanék semmi ilyesmit. 

Ha fontos volna neki, hogy ezt a négyzeteltérést megoldjuk, nem menne el csak úgy az 

irodából.“ 
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A kolléga ezzel ellentétben ezt godolja: „ Muszaj vagyok erről nyugodt körülmények közt 

elgondolkodni. Ha nem veszekedni akarna, hanem megoldani ezt a problémát, békén hagyna 

és nem gyakorolna rám nyomást a sírással.“ 

Nem értik egymást, mindketten panaszkodnak, hogy a másik nem megfelelő módon reagál. 

Elképzelésük sincs a másik nézőpontjáról. Ezért érzik magukat sértődöttnek, értéktelennek és 

méltatlannak. Véleményük a másikról romlik. 

Több módszer is létezik az akdályok elhárítására a kommunikáció terén. A legfontosabba 

a cél kitűzése: „ A cél a probléma megoldása – amit az ember kíván.“ 

Például a mi két kollégánk esetében a nőnél a cél így nézehetett volna ki: „Nyugodt 

maradok“ és a féfinél: „Tisztelettel beszélek vele“. 

Az ilyen típusú igéretek, mint „Nem fogok sírni“ vagy „ Nem fogok vele kiabálni“ nem 

működnek. Ebben a ludas az agyunk. Mielőtt felfogna az ígéret jelentését, szétszedi 

a mondatot és elemezi azt. Az első mondatban a legfontosabb szó a „sírni“, és a másodikban a 

„kiabálni“. Pontosan ennek a két szónak az alapján kezd el az agyunk működni. A „nem“ 

szócska számára a második helyre kerül, ezért nem élvez prioritást. Ez egy másodperc 

töredéke alatt játszódik le, úgy hogy nincs rá semmilyen hatásunk.  

Ezt egy kis kísérlettel bizonyíthatjuk is. Ha valaki azt mondja „Ne gondolj most az 

elefántra“, senkinek se sikerül ez. Némelykek közülünk görcsösen fognak gondolni valami 

másra, de csak azért, hogy „ne gondoljanak az elefántra“. 

Edward Hallowell megállapítása alapján 30 – 40 százaléka a vállalkozóknak és 

alkalmazottaknak az információ telítettség végett alacsonyabb munka teljesítményt nyújt, 

főleg olyanok, akiknek a munkája agyi megerőltetést igényel.  

Ha a vállalkozónak olyan érzése van, hogy „kergetik“ a határidők, az agya pontosan e 

szerint fog működni, aktivizálja az adrenalint, ami lehetővé teszi, hogy intenzívebben 

dolgozzon. 

Ebben a pillanatban azonban az agyban valami más is lejátszódik. A „túlélés“ érdekében 

eltávolítja a felesleges tevékenységeket, „fekete – fehérben“ kezd el működni és részben 

elveszíti az elemzési és alkotó képességét. Az agy ezzel csak felel a helyzet által előállt 

szükségletre, de valószínűleg nem hoz létre semmilyen mélyebb gondolatot vagy egyedi 

ötletet. 

A munka stresz megelőzése képpen jöbb ezeket a hatásokat kikerülni, mint reagálni rájuk, 

ha felbükkanak.  

Ajánlások a vállalkozók munkaéletében a stresz csökkentésére: 

- Elegendő időt biztosítani az alkalmazottaknak a munkájuk elvégzéséhez, 

- Az alkalmazottak igazságos jutalmazása az elvégzett munkáért, 

- A munkamegterhelés összehangolása az alklamazottak munkateljesítményével, 

- A munkafeladatok pontos meghatározása, 

- A szakmai fejlődés lehetőségének bebiztosítása és hasonló. 

Hogy kikerüljük a kimerültséget, ill. túlterheltséget – ezenk jelek csökkentése érdekében – 

a vállakozóknak ajánlott: 

Tervezni   

A munkát nem kell halogatni sem holnapra, sem egy kis időre, henem azonnal el kell 

végezni. Ebból a kiút egy jól összeállított munkaterv, ütemterv lehet. A munkanapok óráit ki 

kell jelölni és beírni az összes feladatot, melyeket a hét leforgása alatt el kell végezni, 

szétosztani őket fongossági sorrendben.  

A siekres vállakozók a tervezést fontosnak tartják. A stratégiai feladatokon kívül 

lehosszabban a naptáraikban olyan események vannak kijelölve, mint például a konferenciák, 

iskolázások vagy szolgálati utak, mivel ezek hónapokkal előre dőlnek el. 
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A vállakozóknak és az alkalmazottaknak tervezniük kellene a magán életüket is. Ki 

kellene jelölniük időt a családi eseményekre és egyszer  - egyszer ki kellene kapcsolniuk is, ez 

ugyanúgy fontos, mint a munka. Egyes vállalkozók azonban a magán életüket végkép nem 

tervezik, sőt elfeledkeznek róla. Nem szabadna azonban elfeledkezniük magukról sem. 

Például a sport, művelődés, meditáció, zene vagy irodalom segíthet a kikapcsolódásban. A 

vállalkozónak az ideje 60 – 70 százalékát kellene beterveznie. Ha ezt nem tartja be általában a 

munkát szabadideje rovására végzi. 

Az idő fontosságának tudatosítása 

A kevés idő problámát jelent mindegyik vállalkozó számára. Ez viszonylag egy nagy stresz 

forrás. Hogy csökkenteni tudja, ne vegye figyelembe, hogy az idő pénz.Az idő segítségével 

nem tud több pénzt keresni, és kevesbbet elkölteni sem. A pénz jön és megy, mindig 

egyforma arányban, bármit is csinalunk. 

Próbáljon úgy gondolni a 24 órára, mintha 4 féle idővel rendelkezne: munka, szórakozás, 

család, egészség. Sokak számára az idő a munka  és egyéb közti konkurenciát jelenti, mások 

számára megoldandó szükséglet. Ezért a 24 órát csoportokra szétosztani nagyon fontos 

tényező: 

Egészségre szánt idő – idő, melyet a saját egészégének karbantartása igényel: alvás, étkezés, 

pihenés, testmozgás, szellemi reláció. 

Munka idő – idő, melyet elad vagy más embereknek ad: munka, jótékonyság. 

A családra szánt idő – idő, melyet a családjával és otthonában tölt el. 

Szórakozásra szán idő – idő, melyet a saját kívánsága alapján tölt el.  

A fontos és kevésbé fontos megkülönböztetése 

A tervezést mindig döntéssel kezdjük. Eldöntjük mi a fontos. Először mindig meg kell 

határozni a célt és azt követően prioritásokat rendelni mellé és végül ésszerű határidőt szabni 

mellé. Mit jelent ez? A napját 2-3 perces tervezéssel kellene kezdenie. Ne felejtse el a heti 

tervezést sem. A célokat feladatokhoz kell szétosztani és ezt követően dönteni, mikor fog 

velük foglalkozni.  

Sürgősség kontra fontosság 

Ne feledjük el azt sem.hogy fontos különbséget tenni a sürgő és fontos között. Az, ami 

sürgős, nem biztos, hogy fontos is. A döntésnél azonban figyelembe kell venni 

a sügősséget is, úgy mint a fontosságot. Ez szerint a feladatokat a következő képen 

oszthatjuk szét: 

- fontos és sürgős – pl: egy fontos ügyfél váratlan látogatása 

- sürgős és kevésbé fontos – az egyik alkalmazott szabadságot kér más napra. 

- Fontos, de nem sürgős – pl: probléma megelőzés a gyártásban a jövőre való tekintettel. 

- Nem fontos és sürgős – pl: az épen elkészült jelentés utolsó módosítása. 

80:20 szabály 

Köztudott, hogy a legnagyobb sikerek nem sok időt vesznek igénybe. Paret szabálya, 80:20 

megállapítja, hogy 20% annak amit teszünk produkálja a fontos eredmények 80%-át. Ha 

képes beazonosítani a dolgokat, amelyek ténylegesen fontosaj és több időt szenetel nekik, 

akkor remélheti, hogy nagyobb sikert ér el. Ez a szabály érvényes minden fajta tevékenységre 

– pl: 80%-a az eladásnak 20% vásárló által van. 

A valóságban önnél ez az arány lehet 70:30 vagy 60:40, de godolkodjon el azon, hogyan 

működik ez a szabály az ön életében és munkájában és tegyen ez szerint, mert segíthet 
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könnyebben meghatározni az ön prioritásait. A vásárlók melyik 20% az akinek az eladás 

80%-át köszönheti? Kifizetődő a jövőben több időt szentelni nekik. Melyik 20% feladata 

a teljesítmény teljesítésének 80%-a? Az otthon töltött idejének melyik 20%-a a leghasznosabb 

családja részére? 

Hatáskörök leosztása 

Mégha a hatáskörök leosztása egyszerűnek tűnik is, egy egész sor tanulmány 

bizonyítja, hogy sok vállalkozó pontosan a nem megfelelően leosztott feladatok 

következtében ment tönkre. Létezik egy bizonyos létszámú alkalmazott, melyeket 

a vállalkozó képes vezetni. Ha ez a határ átlépődik, a hatásköröket feltétlen szét kell 

osztani a beosztottak között. 

Hogy kell a vállakozónak hatákonyan leosztani: 

- Nyilvánosságra hozni a terveit – magyarázza el a feladatok lényegét és célját, melyeket le 

akar osztani. Határozza meg befejezésüknek pontos időtartamát. 

- Felelősség meghatározása – meghatározni, ki miért felel. Olyan feladatokat bízni az 

alkalmazottra, amely érdekli is őt, amely új kihívást jelent a számára. 

- A források kihasználása – találja meg ki rendelkezik a legnagyobb ismeretekkel 

a feladatról, melyet meg kell oldani. Ez szerint delegáljon.  

- Az ellenőrzés érvényesítése – munkafolyamatok tervezése és prioritások felállítása. 

- Ösztönzés – a delegálásnál a pozitív ösztönzés fontos tényező.  

Szükséges információ megfelelő mennyiségben 

A munka sikeres elvégzéséhez szükséges, hogy a vállalat kialakítson egy rendszert az 

információk tárolására. A különböző, rosszul eltárolt adatok keresésével átalgban naponta 

körülbelül 40 percet veszítünk a munkaidőnből, amelyet hatékonyabban is kihasználhatnánk. 

Betartani minden szabályt a vállalkozótól erős akaratot és önuralmat igényel. Olyan ez, mint 

az egészséges életmód. Sokat írnak róla, de elég csak sportolni és megfelelő módon 

táplálkozni. 

Betartani a szüneteket 

Egyre megy, hogy a vállalkozó otthonról dolgozik vagy cégben, napközben egy pár kötelező 

szünetet kellene tartania, amikor a gondolatai elterelődhetnek a munkáról (pl: az elhaladó 

aztók számára). A vállalkozók személyes életének javítása érdekében ajánlott: 

- Elégséges alvás – Az Alvási Nemzeti Alapítvány, mely Amerikában felmérést készített az 

alvászavarban szenvedő vállakozókon, megállapította, hogy a többségük azt sem tudja mit 

jelent „jól kialudva lenni”. 

- Társadalmi élet – Ha a vállkozó huzamosabb ideig van kitéve streszhelyzetnek, nem csak 

a kollégái elől kezd kétérni, de más emberek elől is, ami nagy hiba. Legalább egyes 

alkalmakkor társaságba kellene járnia. 

- Egészséges táplálkozás – A vállalkozó teljesítménye és pihenése közti egyensúlyt, mely 

fontos a vállalkozó teljesítményéhez, a munka rezsim regulálásával el lehet érni. Főleg 

olyan időszakokban fontos változtatni a napi rezsimen, amikor nagy a megterhelés, mivel 

a túlhajtás negatívan hat a kapcsolatokra és az új ismeretek megemésztésére. A munka – 

és személyes élet kiegyensúlyozottsága nagyon fontos, mert nem csak a 

munkateljesítményre van hatással, de az egészség állapotra is és pozitív hatással van a 

vállalkozó teljesítő képességére is, ezért nem szabad alulértékelni és figyelmet kellene 

szentelnie neki. 
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3.7.Vállalati kultúra 

Ahhoz, hogy az alkalmazottak megértsék mit jelent a vállalati kultúra (vagy cég, ill. 

szervezeti) jó volna először tudatosítani azt, hogy mit jelent a kultúra általában. Murphy, 

amerikai antropológus szerint a kultúra, jelentések, értékek és társadalmi normák egységes 

rendszere, melyhez az alkalmazottak igazodnak az adott cégnél. A vállalati kultúrát és 

különböző aspektusait leginkább az új alkalmazott veszi észre. Azok az alkalmazottak, akik 

már hosszabb ideje dolgoznak az adott cégnél, sokszor nem is tudatosítják, néha nem is 

tudják, hogy létezik ilyen. A vállalati kultúra a vállalat életének ad értelmet és 

végeredményben hozzájárul a pénzügyi eredményeihez. Egy erős vállalati kultúra esetében az 

alkalmazottak értik az alapvető értékeket. A vállalat kultúráját a kultúrális kifejlettségének 

tartjuk. Ha meglátogatunk egy másik országot, automatikusan összehasonlítjuk 

a hagyományokat, történelmet, a viselkedést az adott országban a sajátunkkal, a külföldi 

vállalat kultúráját pedig a vállalati kultúránkkal Szlovákiában.   

A vállalat kultúráját a szokások és hagyományok, értékek és normák összesége határozza 

meg, melyek az alkalmazottak viselkedésében nyilvánulnak meg. Ott lényeges, ahol szükség 

van rá, hogy a munkások betartsonak bizonyos standard viselkedést, egyben vezeti és ösztönzi 

őket a munkára. 

A vállalat kultúrája egy adott menedzseri stílus eredménye. Lehet erős vagy gyenge. Az erős 

kultúrában az alkalmazottak többsége érti és hiszi a vállalat céljait. Megerősíti a negatív 

viselkedést is, ami következtében akadályozza a kívánatos változásokat a vállalatban. 

A gyenge kultúra, mely gyakori változásokban és a vállalati célok nem megértésében 

nyilvánul meg, hirtelen és konfliktusos környezetet teremt, ami negatívan hat az 

alkalmazottak teljesítményére.  

Az erős kultúra segít elérni a megkívánt viselkedést az alkalmazottaknál és a vállalatnak 

versenyelőnyt jelent. Mivel hogy a kultúra a vállalat stratégiájától függ, mindegyik 

vállalatban más. A kívánt kultúra kialakítása tehát a csúcsvezetés feladata. 

A csúcsmenedzsereknek személyes példa ként kellene járniuk az alkalmazottak előtt. 

A kultúráról a vállalatban nem csak beszélni kellene, de mindennap alakítani is azt. Az 

alkalmazottak látják, hogy a vezetés minek szentel nagyobb figyelmet és az szerint 

viselkednek a későbbiekben. Ezért ha a vállalkozók figyelmet szentelnek az alkalmazottak 

viselkedésének, azzal vállalati értékeket hoznak létre mindenki számára. A figyelmet több féle 

képpen kinyilváníthatják, páldául rendszeres ellenőrzésekkel, a munka séták tartalmával, 

mindennapi párbeszéddel és hasonló.  

A vállalati kultúra kialakításának fontos elemei közé tartozik a: 

- a magas munka bevetés alacsony teljesítményének tűrhetetlensége, a problémák 

megoldásának halaszthatatlansága, 

- az új kihívások elfogadása, hozzáférés a változásokhoz, 

- jól informáltság, az alkalmazottak közti bizalom, a kreativitás támogatása, a 

munkahelyi rágalmazás megakadályozása, 

- etikai alapelvek hangsúlyos betartása, a vállalat jó hírnevének védelme, stb. 

A felsoroltakból kitűnik, hogy a vállalati kultúra nem csak az alkalmazottak viselkedésének 

tükre a vállalatban, de az eberi gondolkodás visszatükröződése és visszahatólag befolyásolja 

az emberi tudatot. A vállalati kultúránál fontos a kitartás, ami egy hosszú lejáratú folyamat, 

mely nem csak idő igényes, de igénybe veszi a vállalkozó képességeit is.  

Ha a vállalkozó úgy dönt, hogy megváltoztatja a vállalati kultúrát, az alklamazottjait 

a következő csoportosítás szerint kellene szétosztania: 

1 húzó – kb öt alkalamazottat szükséges „őrizni“, 

2 arany belső – kb 10-15 % - a az alkalmazottaknak automatikusan társul a húzókhoz és 

azonosul a vállalattal, ezeket kell támogatni, 
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3 hallgató többség – 60-70 %-a a jó munkásoknak, akik sem pozitívan sem negatívan nem 

befolyásolják a vállalat kultúráját, de egy bizonyos mértékig igazodnak hozzá, 

4 kirtikusok – 10 -15 /-a az alkalmazottaknak nem tud alkalmazkodni, szükséges őket 

meggyőzni vagy el kell tőlük búcsúzni. 

  

A vállalati kultúra megváltozása 

A változásokhoz a vállalati kultúrában különböző okok miatt kerül sor. Például egy új üzleti 

partner a vállalkozásban, törvény változtatások, stb. A vállalati kultúra megváltozásának 

esetében a vállalkozónak folyamatosan kommunikálni kellene az alkalmazottakkal, hogy 

tudják mi történik, hogy legyen idejük felkészülni a változásokra, hogy probléma nélkül 

elfogadják, hogy ne féljenek, hogy ne befolyásolja teljesítményüket negatív irányba. 

A sikeres stratégiai változások csak akkor valósulhatnak meg, amikor a vállalat belső 

értékrendszere, tehát a vállalati kultúra az új realitást tükrözi. A jó vállalati kultúra 

megerősítheti az ösztönzési elemeket a vállalati stratégia átültetésénél. Mind két elem 

átültetése esetében, azaz az ösztönzés és stratégia, a vállalati kultúra szempontjából a 

vállalatot felosztatjuk: 

1 apatikus – alacsony motiváció és stratégia, 

2 anarchisztikus – magas motiváció, alacson stratégia, 

3 lopott – alacsony motiváció, magas stratégia, 

4 aszcendentikus – magas motiváció, magas stratégia. 

Még a vállalati kultúra sem, mely összhangba van a stratégiával nem biztosítja be a vállalat 

teljesítményét, amíg nincsenek beépítve az értékek és normák, melyek nem csak az újítást 

segítik, de a változást is.  

A vállalati kultúrában szintén fontos szerepet játszik a kommunikáció. Amennyiben a 

kommunikáció a vállalatban megreked, konfilktusra kerül sor. A menedzsereknek meg kell 

oldaniuk a fennálló problémát, nyilatkozni vele kapcsolatba, reagálni rájuk. Magas 

követelményt jelentenek a felsorolt változások a menedzsereknek és a munkások vezetésére 

nézve is.  

A vállalati kultúra megváltoztatásához nélkülözhetetlen a strukturált hozzáállás: 

- alapvető értékek megállapítása – ha az alkalmazottnál az első helyen a család áll, nem 

lesz hajlandó túlórázni, 

- az értékek megváltoztatása, a szertartások megtartása – pl: a vállalati jutalomrendszer 

változtatása, sport napok és különböző, egyéb  találkozók, 

- a vállalati kultúra egyes összetevőinek leltározása – lehetőséget ad megérteni, hogy 

egyáltalában véve hogy működik a vállalati kultúra, 

- változtatások a vállalati kultúrban – a kulturális változtatások bevezetésénél 

türelmesnek kell lennünk, mert a vállalati kultúra egyes elemei nem változók, ami 

megmutatkozik már az alklmazottak kiválasztásánál, akik megfelelnek a vállalat 

hagyományos értékeinek. 

Példa: Kultúrális külömbségek 

A kultúrális külömbségek nem azt jelentik, hogy valamelyik kultúra jobb vagy rosszabb, 

hanem csak azt, hogy más milyen. Ebből kifolyólag a vállalatok üzleti kapcsolatai esetében is 

konfliktusok alakulnak ki, melyeknek okai a kulturális külömbségek. Mint példa felhozhatjuk 

azt a konfliktust, ami akkor történt, amikor egy szlovák égszerész az amerikai nagykövet 

feleségének gyöngy nyakéket ajánékozott. Nem lehetett elutasítani, mert ezt a közvélemény 

az Amerikai Egyesült Államokban nem bírta volna el. Azért sem lehetett elutasítani, mert ez 
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negatívan befolyásolta volna a szlovák közvéleményt is.  Végül elfogadták, egy trezorba 

tették és csendben visszaadták. Ha éles eltérések vannak a kultúrák közt, az nagy 

valószínűséggel négyzeteltéréshez vezet. Ezért az üzleti életben is  számolni kell azzal, hogy 

nem csak fizikai, de gazdasági, társadalmi, műveltségi, kulturális szakadékok is léteznek.Ezért 

is kell az üzleti megbeszéléseknél figyelni a kulturális, társadalmi, politikai és vallási 

szokásokra az egyes országokban.  

Amerikai hozzáállás a konfliktushoz 

A külföldre kiküldött diplomata az erkölcsi magatartás alapján van megitélve, mely az ő 

országában létezik. Az Amerikai Egyesült Állomok teoretikusai a racionalitás modeljéből 

indulnak ki, az eredmények a materiális eredmények alapján határozódnak meg, nem 

a psichikai megelégedettség alapján. Ebben a kultúrában érvényes, hogy az ellentéteket el kell 

távolítani, a problémákat meg kell előzni, a kommunikáció nem egyenes és gyakran nem 

verbális. A megbeszéléseknél fontos a történelem, a hirearchia, a státusz, türelem. Ebben 

a kultúrában minden megegyezés a megbeszélés kötelező eredménye ként van elfogadva. 

A szlovák oldal hozzáállása a konfliktushoz     

A mi kultúránkban csak az után lehetséges az üzleti kapcsolat kialakítása, ha 

megszereztük a partner bizalmát. A szlovákokat nem lehet gyors döntésekbe 

belekényszeríteni. A megbeszélés eredményét nem csak egy papírnak tartják, amely egy 

megállapodást tartalmaz, melyek a jövőbeni jó kapcsolatok érdekében bármikor meg lehet 

váltzotatni. A mi kultúránkban nem az szerint van valaki megítélve, hogy honnan jött, hanem, 

hogy mit tud. Az empátia és a kommunikáció a döntő.  

 

Vállalati kultúra és identitás 

A vállalat úgy viselkedik mint minden ember – neki meg vannak a saját értékei, ami alapján 

tájékozódik. Ha az alkalmazottak ezeket az értékeket osztják és akceptálják, akkor alakul ki az 

együttműködés. Ha a vállalatnak hiányzik a valódi értékeket betartandó rendszere (és az 

alkalmazottaknál is) elveszíti idnetitását és az irányát.  

A vállalatok, mint saját érték például a szabad cselekvést, a vásárlóhoz való irányultságot, 

előrelépést, high-tech, előzékenységet, hagyományos értékeket, különlegességet tartják 

számon. Ezek az értékeke együttesen a vállalat profilját alakítják, tehát az identitását. 

A vállalat értékeinek egyensúlyba kell lennie az alkalmazottak értékeivel, másképp nem 

történik meg a vállalathoz tartozásuk beazonosítása. Flustráltnak érzik magukat, 

a hatékonyságuk csökkent. Nem hajlandók egyedül döntést hozni, nem hajlandók kockázatot 

vállalni. Csak a vállalati előnyök fogyasztóivá válnak.  

Irányított kultúra – fentről lefelé 

Az irányított kultúrát sokszor „stáb kultúrának“ is nevezik, de ha tanulmányozzuk, 

legtöbbször fentről lefelé haladunk. Milyennek látják az alkalmazottak a főnöküket? Ezen 

folyamat mögött egy belső model húzódik meg, amely a vállalkozót felelősség teszi 

a beosztottak ösztönzéséért és a vállalat sikeréért.  

Esettanulmány: Vállalati kultúra 

A vállalati kultúra egy összetett dolog, és sok tényező kölcsönös áthatásának tükröződése. 

Egy konferencián többek közt a vállalati kultúráról is beszéltek. Az egyik résztvevő, egy 

tipikus menedzser azt állította: „Ne meséljenek nekem a vállalti kultúráról. Stabil számokat 

mutassonak, mert csak amit a számok fejeznek ki azt lehet irányítani.“ Egy tapasztalt 

személyzetis ellent mondott: „ Vannak puha tényezők is, és azok nem mindig számokban 
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fejezhetőek ki. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem léteznek és nem lehet velük mit 

kezdeni.“  A vezetésnek két fajta módja van: közvetlen vezetői beavtkozások (menedzseri 

hozzáállás) és „rugdosós“ beavatkozás (vezetői hozzáállás). Erre egy másik résztvevő, aki 

a szervezeti csoportmunka és a produktív szinten rendelkezett tapasztalatokkal az állította, 

hogy: „ Képzeljenek el egy nagy vállalatot – ott szívesen megnézném hogy mit hogyan 

„rugdosna“! A menedzsment a vállalati kultúrával csak kibékülhet, ugyanis az magától alakul 

ki az szerint, hogy milyen emberek találhatóak lent. A vezetésnek abban nem szabad 

akadályoztatni.“ A vállalati tanácsadó helyeselt: „ Mindegyik beavatkozás a vállalati 

kultúrába nagyon érzékeny – nagyon jól kell tudni mérlegelni, hogy beleavatkozzunk e.“ Az 

egyik menedzser kolléga megkérdezte: „ Hogyan akarja megtudni hogy sikerült e? Milyen 

számokat használ? A vállalati kultúra mérhetetlen!“ A személyzetis kolleganő azt válaszolta, 

hogy talán csak látja történt e valamilyen változás.  

Befejezés: „ A vállalati kultúra közvetetten mérhető – a vásárló elégedettsége teljesen 

világosan tanúskodik róla“. (Forrás: Internet) 

Rövid összefoglaló: 

Tudja mi ezen a beszélgetésen a megdöbbentő? Mindenkinek a maga módján igaza volt. 

Mindenki a vállalati kultúrára a saját nézőpontjából „minta szögéből“ nézett, de hiányzott 

nekik a közös meghatározás... (Forrás: Internet)    

3.8.Etika a vállalkozásban 

 

Az „etika” kifejezés a görög éthosz szóból ered, amelynek jelentése: „érzület”, „jellem” 

vagy „szokás“. Manapság az éthosz szót a jellembeli tulajdonságokkal kötik össze, különböző 

emberek jellemével vagy hozzááállásával, kultúrájával vagy csoportjával.  

Némelyik filozófus meg szokta különböztetni az etika és az erkölcs fogalmát, mert az 

erkölcs az emberi értékekre és viselkedésekre vonatkozik, míg az etika ezen területek 

tanulmányozását értinti. Az etika bár akadémiai tantárgy, de a mindennapi életben keveredik 

az etikai és az erkölcsi jelzők használata: így jellemzik azokat az embereket és cselekedeteket, 

amelyeket jóknak  és helyesnek fogadnak el. Hasonlóan megordítható az etikátlan és 

erkölcstelen kifejezések is – így jellemzik a rossz embereket és a helytelen cselekedtetket.  

A vállalkozók gyakran kerülnek konforontációba az etikai problémákkal, függetlenül attól, 

hogy a vállalat hol tart és milyen a struktúrája, vagy milyen nagy. Van amikor 

a felelősségteljes döntés igények egyszerűek és világosa, például ha egy kompromisszum 

mentes döntés láthatóan igazságtalan. Gyakran azonban a felelősségteljes döntési 

követelmények kevésbé világosak.  

A nyitott kommunikáció és a bizalmas légkör kialakítása a vállalkozó és a vállalati 

alkalmazottak között az alapját képezik az etikai normáknak megfelelő viselkedésnek és  egy 

alkotó, etikus környezet fomálásának. Ezeket a célokat egy vegyes hozzáállás segítségével 

lehet elérni, mint például: az alkalmazott felvételénél és további iskoláztatásánál figyelmet 

kell szentelni az etikai értékeknek, kommunikációs programok bevezetésével, melyek 

informálják és ösztönzik az alkalmazottakat, a különleges teljesítményük elismerésével és 

értékelésével, lehetőség nyújtással a kölcsönös értékelésre a közösségben és a panasz 

lehetőség biztosításával, valamint hasonló. 

Etikai kérdések kezelése 

Az etikai kérdések kezelése néha nagyon nehéz. Nincs semmi, ami helyettesítheti az 

alkalmazottal való beszélgetést, melyben meggyőzzük őt arról, hogy milyen normák vannak 

érvényben a vállalatnál és hogy kell ezeket alkalmazni. 

A vállalkozó számára kihívás az ellenétrékű információknak és látszólagos ellentéteknek 

értelmet adni. Gyakran problémát okozhatnak a különböző félreértések, de a használt nyelv is. 
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A vállalat küldetése is sok alkalmazott számára úgy tűnhet, mint egy ismeret nyelven küldött 

üzenet, melyet nem értenek. Ezért fontos mindent részletesen elmagyarázni. A problémák 

főleg akkor bukkannak fel, ha az alkalmazottak a vállalat küldetésének beteljesítése mellett 

döntönek, de másképp értelmezték, mint ami a cél. 

  A cég etikai kockázatban van, ha a hozzáállások vagy tevékenységek a következő 

jeleket mutatják: 

- a rövid távú nyereséget előnybe részesítik a hosszútávú érdekekkel szemben, 

- megszegik a vállalati etikai kódexet, 

- gyors döntéseket keresnek vagy egyszerű megoldásokat az etikai problémákra, 

- az etikában csak a hírnevük megerősítését látják, 

- az alkalmazottakkal másként járnak el, mint a vásárlókkal , hianyoznak a problémák 

megoldásához a kompetenciók, 

- a vállalatban olyan környezetet alakítanak ki, mely ellenzi az etikus viselkedést, vagy 

bátorítja az etikátlan viselkedést. 

Esettanulmány 

Magyarázat 

Alan a bútorokat értékesítő hálózatba mint hálózatvezető kezdett dolgozni. Amikor 

a menedzsert helyettesítette, olyan tranzakcióra bukkant, melynek keretén belül az új áruk 

lényegesen le voltak szállítva és a közelben található kis üzletbe lettek átszállítva és 

kiszámlázva, viszont nem voltak kifizetve. Mivel a tranzakció jóvá volt hagyva a kirendeltség 

igazgatója által, Alan nem tudta, hogy oldja meg ezt a problémát, és ezért továbbította azt az 

ellenőrző részlegre.  

Ő és a jegyese, aki szintén az üzletben dolgozott, fizetett szabadságra lettek küldve, amíg az 

ellenőrző osztály a nagyraktárat ellenőrizte. A kivzsgálás során bebizonyosodott, hogy 

a kirendeltség vezetőjének parancsára, a munkások tudatosan megrongálták az árut és utána 

lényeges árengedményt tettek rá, majd elküldték a vevőkörnek. Az a feltételezés látott 

napvilágot, hogy a kirendeltség menedzsere összeköttetésben állt az említett kis üzlettel. Az 

ellenőrzés befejeztével a nagyraktár alkalmazottjaival ismertették, hogy mindenki figyelmi 

interjúra fog menni a szervezet árujának megrongálásáért. 

Az esetet továbbították a vezérigazgatónak és a végrehajtó szerveknek. Egy nappal 

a fegyelmi interjú előtt állítólag a kirendeltség vezetője azt mondta a munkásoknak, hogy 

változtassák meg a vallomásaikat, mert ellenkező esetben elvesztik az állásukat. Megtudták 

azonban, hogy a fegyelmi interjút maga a vezérigazgató fogja végezni. A fegyelmi interjúk 

végén azt állapították meg, hogy a munkások megrongálták a bútorokat, de mindezt 

a vezetőjük parancsára, nyomás alatt tették és nem lettek megbüntetve. 

A regionális igazgató, Alan és Anne elmentek a vállalattól. Röviddel ez után ki lett cserélve 

az egész csúcsvezetés. (Forrás: Public Concern at Work, 2000) 

Kérdések az esettanulmányhoz: 

1 A kirendeltség vezetőjének hozzáállása az alkalmazottakhoz megfelelő volt? 

2 Hogy járt volna el ebben az esetben a kirendeltség vezetőjének helyében? 

 

Ellenőrző kérdések 

1) Mi a külömség a pozitív és negatív konfliktus között? 

2)  Mi a vállalkozó feladata a konfliktus megoldásával kapcsolatosan? 

3)  Miért fontos a vállalkozó munkájának megtervezése? 

4)  Hogyan kell hatékonyan delegálni? 

5)  Miért fontosak a szünetek munka közben? 

6)  Mit ért a vállalat identitása alatt?  
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7)  Mi a vállalati kultúra, hogy nyilvánul meg? 

8)  Mi az etika? 

 

Gyakorlati feladatok 

 

1 Vállalkozó ként hogy akadályozna meg a konfliktusok kialakulását az alkalmazottak 

között? 

2 Hogyan lehet az időnk jó menedzserévé válni, 

3 Végezze el a time menedzsment tesztet (idő menedzsemnt): 

Értékelje magát 0 – gyenge 5-kitűnő pontokkal: 

 Teljesen világosan tudom mi a fontos számomra? 

 Munka célkitűzéseim teljesen érthetőek? 

 Ellenőrzésem alatt vannak a munka feladataim? 

 Megszokott dolog a számomra minden napra és hétre tervezni a feladataimat? 

 Képes vagyok a fontos feladatokat elintézni nap közben? 

 Meg tudom különböztetni a feladatokat, melyek fontosak a számomra, mégha nem is 

sürgősek? 

 Szánok időt a kevésbé fontos dolgokra is? 

 Gyakran mondok „nemet“, ha olyan feladatokról van szó, melyek valóban nem 

fontosak vagy nem tartoznak a munkakörömbe? 

 Megkülömbözteten a banális történésekt, gyorsan és hatékonyan birkózom meg velük? 

 A munka megszakítások ellenőrzésem alatt vannak, beleértve a munka párbeszédet is? 

 A munkahelyem rendezett, mindent megtalálok amire szükségem van? 

 A magán életem, törekvéseim és munkám közt összhang van? 

 Nem felejtem el köztelezettségeimet, teljesítem őket? 

 Ha valamire időt szakítok, megtartom amit igértem? 

 A határidő naplóm számomra nélkülözhetetlen? 

 Elfogadható időben érek haza munkából és a munkát csak akkor viszem haza ha én 

úgy döntök? 

 Képes vagyok kezelni a streszt? 

 Pontosan meg van határozva mit akarok elérni az életben? 

Mennyi pontot sikerült elérnie a lehetséges 90-ből? Mennyi pontot fog elérni, ha egy hónap 

múlva megismétli a tesztet? A személyes teljesítményének javítása a time menedzsment 

technikáival nem összetett, de kitartást igényel. (Forrás: Internet) 

1 Gondolkodjon el milyen a vállalati kultúra a cégben ahol dolgozik. 

2 Vannak vállalatok melyekben „szelektálják“az alklamazottakat. Helyes külömbségeket 

tenni köztük? 
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Fogalomtár 
 

A vállalat életciklusa – a vállalat életciklusát több fázis alkotja, melyeken keresztül halad (pl. 

Termék, vállalat) a megalakulásától kezdve a megszűnésig, ill. revitalizációig. Az életciklus 

lehet rövid vagy hosszú. Megtalálható benne mindegyik menedzseri, gyártói, technológiai, 

jogi, etikai, ekológiai és gazdasági vonatkozás. Az életciklus ezen vonatkozások minőségét 

tükrözi vissza, érettség, stabilitás, ill. instabilitás és ezzel lehetővé teszi a további fejlődést 

előrejelzését.  

 

A vállalkozó vagyona – magába foglal minden eszközt, melyet a vállalat tevékenysége 

folytán beszerez, használ és kialakít, és amelyekkel saját érdekében tudatosan gazdálkodik. 

Két alapvető felosztása van: forgóeszközök és állóeszközök. 

 

Cash-flow kimutatás – a vállalat pénzügyi kimutatások kötelező része, mely a beérkezős és 

kimenő készpénzmozgást tartja nyilván.  

 

Empátia – két szóból tevődik össze: az „en“ és a „pátosz“. Az „en“ azt jelenti valamibe, a 

„pátosz“ érzést. Az empátia az embernek az a képessége, hogy egy másik ember szempontját 

felfogni és megérteni képes. 

 

Erkölcs – alapvető dogmák összessége, szokások és szabályok, melyeket a társadalom 

többsége alakított ki. „ Lehet ezen  különbségeket nem látni, de ott vannak. Mert az, amit 

a többség gondol, nem biztos, hogy igaz. Vagy még mindig azt gondolja, hogy a Föld lapos?“ 

 

Etika - a gyakorlati filozófiának az ága, amely az erkölcsi parancsok érvényességének 

filozófiai megalapozásával foglalkozik. Az etika általános jelentése: Ésszerű, a józan ész 

alapján meghozott optimális (Az adott lehetőségek közül a legjobbnak ítélt megoldás) és 

helyes döntés. Az etika a morális (társadalmi értékeket, pl. etikát, erkölcsöt előtérbe helyező 

szemlélet, viselkedés) érték meghatározóként használható. 

 

Gazdasági eredmény (GE) – a vállalati hozam és költségek közti eltérés egy adott időszak 

alatt, általában 1 év, a gazdasági eredmény lehet nyereség, vagy veszteség. Nyereség = hozam 

> költség Veszteség = nyereség < költség. 

 

Hozam – a hozam az adott időszak tevékenységének realizált ellenértéke. A hozamok 

különböző fajtáiról beszélhetünk, attól függően, hogy milyen eredmény meghatározásához 

használjuk fel azokat. Lehet a könyvelési időszak növekedése vagy aktívák növelése, ill. 

kötelezettségek csökkentése, melynek következménye a saját tőke növekedése, más képp, 

mint a vállalat tulajdonosok betétei alapján. 

 

Karrier – szélesebb értelmezésben életmódot és szociális környezetet jelent, melyben a nap 

legtöbb óráját töltjük el, és amely szorosan összeforrik a magán életünkkel. Ezért a 

megfelelően megtervezett karrier mindenkinek közülünk alapvető lépés kellene, hogy legyen, 

hogy megelégeteddséget érjünk el és kulcsnak a várható életkörülményeink eléréséhez.  
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Kereskedelmi engedély – önnállóan működtetett folyamatos tevékenység, saját nevünkben, 

saját felelősségünkre, nyereség elérés céljából. Ez a vállalkozás egyik formája, melynek 

feltételeit a kereskedelmi törvénykönyv határozza meg.  

 

Költségek – a gazdasági tevékenység – és közvetve a nyereségszerzés – érdekében 

„feláldozott” haszon. Ha tőke kölcsönből van és a vállalkozónak például a banknak kamatot 

kell fizetnie, explicitté válik. Az explicit és implicit költségek képezik a kötségek összességét, 

melyet a termelés mennyiségéhez viszonyított változások szempontjából felosztunk: fix 

költségekre és változó költségekre. A működő piacnál, melyen a gyártók versengnek, érdekük 

a költségek csökkentése, mert csak így versenyképesek és így érhetnek el nyereséget.  

 

Kommunikáció – adatátvitel két vagy több ember között, információ csere a küldő és 

a fogadó közt.  

 

Konfliktus – esemény, társadalmi folyamat, melyben az egyén vagy a csoport igyekszik 

elérni saját céljait (szükségletek kielégítése, érdekek megvalósítása) más egyén vagy csoport 

megszüntetésével, megsemmisítésével vagy alárendelésével, melyek hasonló vagy ugyan 

olyan célokat szeretnének elérni.Konfliktus csoportok közt akkor is létrejöhet, ha más célokat 

akarnak elérni, de ugyanazon eszközök használatával. A konfliktusnál mindig létezik az 

ellenfélről kialkotott kép, a helyzet világos meghatározása, melyben az ellenfél meghatározva 

a célok elérésének kölömbségeiben van. 

 

Likviditás – olyan szint, melyen a piacon lehet aktívát vagy biztosítékot eladni vagy venni, 

annélkül, hogy ez befolyásolna az aktíva árát. Az aktíva átalákításának képessége rövid idő 

alatt pénzzé. 

 

Marketig – az áru vagy szolgáltatás utáni kereslet meghatározása, bebiztosítása, feltételezése 

vagy befolyásolása. Más értelemben a marketing egy olyan vállalati tevékenység, ami a 

vevők, vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az 

eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja 

az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Bizonyos értelemben a 

fogyasztói igényt is befolyásolja, új termékek bevezetésével, azaz innovációval. 

 

Menedzsment – a szervezet vezető tevékenységeinek összessége vagy a vállalat dolgozóinak 

része, akik ezzel a vezető tevékenységgel foglalkoznak vagy a vállalat vezetésében ezen 

alapvető funkciók érvényesítése.  

 

Motiváció – psichológiai folyamat, mely aktiválja az emberi viselkedést és irányt és célt ad 

neki. Ez egy belső hajtóerő, amely hajt a ki nem elégített szükségletek kielégítése felé. 

Hajtóerő, mely a személyes és szervezeti célok elérése felé vezet. Ez egy akarat valamit 

elérni. Az emberi viselkedés mindig psichikailag van motiválva. Az emberi viselkedés 

hajtóereje azonban lehet biológiai, kultúrális vagy helyzetből adódó is. Még ha az ember 

sokszor tudtosan is dönt arról hogy fog cselekedni, a motivációja alapján, melyek az emberre 

tudat alatt hatnak (pl: a reklám hatása).  

 

Pénzügyi terv – a pénzügyi terv megmutatja a vállalkozás pénzügyi helyzetét, és 

elemzésként, előrejelzésként szolgál arra nézve, hogy a vállalkozás gazdaságosan működik –

e, mennyi bevételre van ahhoz szükség, hogy a nyereséges és pénzügyileg stabil működés 

biztosítható legyen.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyeres%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1llalat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piac
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szolg%C3%A1ltat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81r_%28gazdas%C3%A1g%29
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Stressz – az alkalmazottak stresszt élnek át, amikor egyenlőtlenséget éreznek 

a követelmények  és eszközök közt, melyeket teljesíteniük kell és amilyen eszközök állnak 

rendelkezésükre a megoldáshoz. Még ha a stresz psichikai jellegű is, kihathat az ember fizikai 

egészségére. 

 

Vállalat – a vállakozás alapvető alanya, mely saját, tipikus jelekkel és tulajdonságokkal 

rendelkezik. Vállalatnak nevezzük a törvények alapján megalapított, jogi személyként létező 

társas vállalkozást, amelynek alkalmazottainak létszáma és üzleti forgalma ezt az elnevezést 

indokolja. A kereskedelmi törvénykönyv 5 paragrafusa úgy hatrozza meg, mint a tárgyi 

eszközök, személyi és immateriális javak összeségét. 

 

Vállalati kultúra – mindegyik tényező összessége, melyek által a vállalat képviseli magát 

kint és bent, ezek értékek, melyeket az adott munkáltató elfogad és átültet, nem utolsó sorban 

módja is a nyilvánossággal és az alkalmazottakkal való kommunikációnak. 

 

Vállalkozó – fizikai személy vagy jogi személy, amely engedély alapján vagy törvényből 

kifolyólag rendszeres tevékenységet fejt ki saját nevében és saját felelősségére, nyereség 

elérés céljából. Saját szakálára vállalkozik, gazdálkodik a vagyonnal és viseli a vállakozói 

kockázatot. 

 

Vállalkozói inkubátor – a vállalkozók segítésére szolgáló nagy mennyiségű támogátó 

szolgáltatásokat, tanácsadást és kutatásokat tömörítő hely egy fedél alatt. Ezekkel 

a tevékenységekkel gyorsítja a növekedést és sikert, valamint a kezdő vállalkozók segít átélni 

a kezdeti nehézségeket.  

 

Vállalkozói környezet – környezet, mely körbe veszi a vállalkozói alanyt, mint például 

a konkurencia, normákat meghatározó intézmények.  

 

Vállalkozói terv (üzleti terv) – a vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és 

a megvalósítási  lehetőségeket elemzi. Tartalmazhat információt a vállalat hátteréről és az 

emberekről, akik az adott célok elérésén fognak dolgozni. 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rv%C3%A9ny_%28jogszab%C3%A1ly%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jogi_szem%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1llalkoz%C3%A1s&action=edit&redlink=1
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Teszt feladatok 

Teszt feladat 2.fejetethez 

 

20 kérdés következik, melyek megmutatják Önnek, hogy győzi e a munkát, vagy csak 

nézelődik. Az (a) vagy (b) válaszok bekarikázására 10 perce van. A teszt végén van 

feltüntetve a pontozási útmutató. 

1 Melyik kijelentéssel értene egyet: 

a A problémák, amikkel szembetalálom magam általában nehezebbek vagy másfélék, mit 

a többi ember problémái. A rossz dolgok, amik engem érnek, általában nem érik a többieket. 

b Az alap problémák, melyekkel az alkalmazottak ismétlődően küszködnek lényegében nem 

különböznek. 

2 Melyik kijelentéssel értene hamarabb egyet? 

a Az lenne a legjobb, ha valaki megoldana helyettem az összes problémát. Még ha az 

a személy nem is tudna jobban, mint és, akkor is megérne megszabadulni a döntés felelőssége 

alól. 

b A problémáimat saját magam akarom megoldani, mégha nem is sikerül, mert nem vagyok 

olyan ügyes, mint a többiek, de ellenőrzés alatt akarom őket tudni. 

3 Amikor közösségben eszik, azok közt van akik első ként fejezik be? 

a Igen 

b Nem 

4 Fejezze be a következő mondatot: „Minden sikerért, amit munkában elértem, annak 

köszönhetem, hogy“: 

a Olyan képességeim vannak, melyek által jobban csinalom a dolgokat, mint a többiek. 

b gyorsabban végzem el a dolgokat, mint a többiek. 

4 El lehet Önről mondani, hogy lényegében „remete“? 

a Igen 

b Nem 

6 Egyetért vagy nem ért egyet a következő kijelentéssel: „A legtöbb problémára nem létezik 

helyes megoldás“. Mindig van néhány „helyes“ megoldás. 

a Egyetértek, az életben minden viszonylagos. 

b Nem értek egyet. Az embernek nem kell mindig megtalálnia az egyetlen helyes megoldást, 

amely perszi biztosan létezik. 

7 Melyik kijelentés fejezi ki jobban az érzéseit? 

a Az olvasásra szánt anyag „összefoglalóját“ ki nem állhatom. Még ha csak át is lapozom az 

anyagot, akkor is egészében akarom látni. 

b Az olvasásra szánt anyag összegzője megfelel nekem. Általa a probléma lényagéhez 

juthatok a nélkül, hogy az összes részlettel kelljen foglalkozni. 

8 Nemszereti a sorbán állást? 

a Igen 

b Nem, nem zavar, ha olyanért kell sorban állni amit akarok. 

9 Milyen a véleménye a következő kijelentésről: „A dolgok többsége, melyekről az 

újságokban, lapokban vagy könyvekben olvasunk nem érnek annyit sme, mint a papír amire 

kinyomtatták“. 

a Egyetértek. 

b Nem értek egyet. 
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10 A kijelentések közül melyikkel ért egyet? 

a A világon sok ember van, némelykek okosak, mások buták, némelykek lusták, mások 

törekvőek. 

b Az emberek túlnyomórészt lusták, vagy hülyék, vagy mindkettő együtt. 

11 Ha problémája lenne a parterével, hogy oldana meg: 

a Egymásközt. 

b Átbeszélné egy psichológussal, tanácsadóval, rokonnal, baráttal esetleg valaki mással. 

12 Ha problémája volna munkában, melyik válasz áll Önhöz közelebb? 

a Amíg fizetnek, ki tudok vele békülni. 

b Jobban igyekeznék, amíg azt a problémát meg nem oldanám.  

13 Gyakran van olyan érzése, hogy nem becsüli magát? 

a Igen. 

b Nem.  

14 Hogy reagál az olyan párbeszédre amely Önt nem érdekli? 

a Illedelmesen hallgatom, nem okoz problémát. 

b Kikapcsolom a figyelmemet, a semmibe nézek és valami sokkal fontosabb dolgon 

gondolkodom.  

15 Jó egyszerre két dolgot csinálni? Például: a szabadságra elvinni a munkát, vagy dolgozni 

és közben televíziót nézni? 

a Igen 

b Nem 

16 Hogy emlékszik annak a helynek a részleteire, ahol éppen volt? 

a Jól. 

b Kevésbé jól, amikor kijövök egy helységből, nem emlékszem milyen bútor volt ott. 

17 Ön szerint az emberek többsége nem gondoskodik másokról csak magáról? 

a Igen 

b Nem 

18 Szabadságot azért vesz ki, hogy: 

a Pihenyen, nincs az az érzése, hogy valami konstruktív dolgot kellen csinálnia. 

b Pihent, de vétkesnek érzi magát, amikor csak úgy lopja a napot. 

19 Amikor nincs pénze: 

a Megpróbál nem rá gondolni, végtére is vannak fontosabb dolgok is az életben. 

b Az jár az eszében és keresi a lehetőséget hogy tudna pénzt szerezni. 

20  Hogy reagál, amikor valaki Önnel beszélget? 

a Bólogat a fejével. 

b Csak ül és hallgat. 

Az elért pontszámok értelmezése: 

Azok a válaszok vannak itt feltüntetve, melyeket a legnagyobb valószínűséggel azok az 

emberek adnak, akik a legjobban képesek megküzdeni a mindennapi terheléssel és 

problémákkal: 

1.b 6.a 11.a 16.a 

2.b 7.a 12.a 17.b 

3.b 8.b 13.b 18.a 

4.a 9.b 14.a 19.a 

5.b 10.a 15.b 20.b 

 

Pont: Adjon minden válaszért, mely a fent leírtak közt szerepel 5 pontot. 
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75 és 100 pont 

Úgy tűnik, hogy azok közé az emberek közé tartozik, akik nagyon jól bírják a mindennapi 

megpróbáltatásokat. Ha problémába ütközik, helyesen áll hozzá. Abban hisz, hogy sok módja 

van annak, hogyan megoldani egy problémát, hiszen már kipróbálta azt a mindennapi 

gyakorlatban.  

Az ön probláma megoldása az USA elnökének, Calcin Cooldige stílusára hasonlít, aki 

egyszer így nyilatkozott: „Meglássa, hogy ha az útjába tíz probláma jött, biztos, hogy kilenc 

eltűnik még mielőtt hozzá fogna megoldani és végül csak azt az egyet kell ami megmaradt“. 

Ha ebbe az embercsoportba tartozik, valószínűleg jobban áll műveltségileg és pénzügyileg is, 

mint az átlagemberk. Meg van ennek az értelme: azok az emberek, akik jobban birkóznak 

meg a problámákkal, hamarabb kerülnek feljebb. Világos az is, hogy saját magával szembe 

nem táplál negatív érzéseket. Nem gondolja, hogy a világ kiválasztottjai közé tartozik és az az 

elképzelés is távol áll öntől, hogy a legrosszabb a világon. A legújabb megfigyelések azt 

bizonyítják, hogy a negatív érzések hiánya saját magunkkal szemben a személyünk 

megismerésének kulcsa, aki maximálisan ki tud egyezni a mindennapi problémákkal.  

Az ön probláma megoldási stílusa nagyon rugalmas és pragmatikus (főleg akkor, ha ebben 

a kategóriában magas pontszámot ért el). Úgy tűnhet, hogy az ön probláma megoldásai 

maximálisan hatékonyak, de az ön viselkedése következetlennek tűnhet, mivel a flexibilitáson 

kívül hiányzik belőle az egységesítés oka, amely megmagyarázna azt. Ezért némelyik ember 

önt nem tartja őszintének, hanem olyannak, aki folytonosan megváltoztatja a véleményét. 

A válsághelyzetben viszont pont ön az, aki legjobban tud ellenállni a felmerülő problémáknak 

és aki az adott pillanatban megtalálja a megfelelő megoldást. 

40 és 70 pont 

Ak budete musieť riešiť problémy aj z oblasti, ktorá Vám je menej známa, resp. neznáma, 

neponáhľajte sa s riešením, rozhodnutie prijmite až po nazbieraní maximálneho množstva 

informácii. To Vám poskytne viac sebadôvery a zníži obavy. Prinesie Vám to aj zlepšenie 

schopnosti vyrovnať sa s problémami. 

Az ön probléma megoldási képessége változó. Van amikor könnyedén megbirkózik velük, 

máskor túlbonyolítja a problémát. Legjobban akkor érzi magát, ha olyan problémát kell 

megoldania ami közel áll önhöz. Ha valamiben jól kiismeri magát, feltételezhető, hogy hamar 

rájön a megfelelő stratégiára a probléma megoldásához.  

A kevésbé ismert területen felbukkanó probléma esetében a bezárkózás jellemző önre, és 

így megtörténhet, hogy nem látja a megoldásokat, amelyek kínálkoznak. Valószínűleg ebből 

kifolyólag rossz stratégiát választ, úgyhogy a magasabb menedzser pozíciót felejtse inkább el, 

csak kínlódna benne.  

Ha a kevésbé ismert területen fog kellenie problémát megoldania, ill. nem ismert területen, 

ne siesse el a megoldásukat, a döntést csak a maximálisan összegyűjthető infomációk 

áttanulmányozása után hozza meg. Ez több önbizalmat ad önnek, és csökkenti a félelmeit. 

A probléma megoldó képességének javulását is jelentheti.  

0 és 35 pont 

Úgy fest, egy rakás problémával küszködik, és hogy nem tudja rájuk megtalálni a megfelelő 

megoldást. Hajlama van a probláma megoldásához keskeny, egyoldalú nézőpont alapján 

eljutni. A problémákban nem furkálódik (nem keresi a mélyebb értelmét), ezért nem lát meg 

egyszerre több megoldást sem. Abban van, hogy mindegyik problémának csak egy megoldása 

van és ez mellett kitart, még ha más fajta megoldás is kínálkozik. Elsiklik ön előt, ha valami 

jelzi, hogy rossz megoldást választott.  
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Olyan esetben, amikor nehézségek bukkanak fel, néha lázasan tevékenységbe kezd, máskor 

„bedugja a fejét a homokba“. Mind a két reakció néha hasznos megoldás lehet, viszont ön 

nem tudja megkülönböztetni mikor melyikre volna szükség. Aktív, ha tartózkodásról van szó 

és „elbújik“ abban a pillanatban, amikor egy probléma megoldásához véleményt kell 

nyilvánítania. Valószínűleg sokszor nem tudja elérni céljait, mert magas, nem reális célokat 

tűz ki. A negatív érzések, mint ahogy azt fentebb említettük, jelentik a legfőbb akadályt azon 

az úton, hogy leküzdje a problémákat. 

Egyéb teszt feladatok 

 

1. Jellemezze a vállalkozói alanyt: 

 

a. A vállalkozói alany gazdasági egységet jelent jogi alanyiság nélkül, mely 

vállakozói tevékenységet fejt ki kívánt gazdasági jólét elérése céljából.  

b. A vállalkozói alany gazdasági egyséket jelent jogialanyisággal, mely vállalkozói 

tevékenységet fejt ki kívánt gazdasági jólét elérése céljából.  

c. A vállalkozói alany gazdasági egyséket jelent jogialanyisággal, mely vállalkozói 

tevékenységet fejt ki vállalkozási tárgy nélkül, kívánt gazdasági jólét elérése 

céljából  

 

2. Ki a vállalkozó? 

 

a. A vállalkozó az a személy, aki maga dönt, hogy használja ki a tőkét, tehát 

a vállalkozó olyan személy, aki: 

 Elképzeléssel rendelkezik, képes felismerni és kihasználni a vállalkozás 

lehetőségét,  

 Tőke eszközökkel rendelkezik, melyet kész befektetni, 

 Részese a vállalat eredményének,  

 Képesnek kell lennie nyereséget elérni,              

 Képesnek kell lennie viselni a vállalkozói kockázatot.  

 

b. A vállalkozó az a személy, aki maga dönt, hogy használja ki a tőkét, tehát 

a vállalkozó olyan személy, aki: 

 Nem rendelkezik elképzeléssel, képes felismerni és kihasználni a vállalkozás 

lehetőségét,  

 Tőke eszközökkel rendelkezik, melyet kész befektetni,  

 Részese a vállalat eredményének, 

 Nem képes nyereséget elérni,              

 Képesnek kell lennie viselni a vállalkozói kockázatot..  

 

c. A vállalkozó az a személy, aki maga dönt, hogy használja ki a tőkét, tehát 

a vállalkozó olyan személy, aki: 

 Elképzeléssel rendelkezik, nem képes felismerni és kihasználni a vállalkozás 

lehetőségét,  

 Nem rendelkezik tőke eszközökkel, melyet kész befektetni,  

 Nem részese a vállalat eredményének  

 Képesnek kell lennie nyereséget elérni,              
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 Képesnek kell lennie viselni a vállalkozói kockázatot.  

 

3. Hogyan osztjuk fel teoretikus szempontból a vállalkozói környezetet? 

a. Teoretikus szempontból a külső környezetet felosztjuk általános (gazdasági, 

kulturális-szociális, normatív, politikai, természeti) és statisztikai környezetre, 

mely befolyásolja a vállalkozói alanyt a tevékenységének területén.  

b. Teoretikus szempontból a külső környezetet felosztjuk általános (gazdasági, 

kulturális-szociális, normatív, politikai, természeti) és specifikusra, mely 

befolyásolja a vállalkozói alanyt a tevékenységének területén. 

c. Teoretikus szempontból a külső környezetet felosztjuk általános (gazdasági, 

kulturális-szociális, normatív, politikai, természeti) és specifikusra, mely nem 

befolyásolja a vállalkozói alanyt a tevékenységének területén.  

    

4. Mit nevezünk a vállalat életciklusának? 

a. A vállalat létezése, mint vállalkozói alany nincs időben behatárolva a vállalkozói 

tevékenység kezdetével és végével. A megalapításának kezdetétől a megszűnéséig 

tartő időszakot nevezzük a vállalat életciklusának. 

b. A vállalat létezése, mint vállalkozói alany időben meg van határozva a válallkozói 

tevékenység kezdetével és lefolyásával. A megalapításának kezdetétől 

a megszűnéséig tartő időszakot nevezzük a vállalat életciklusának. 

c. A vállalat létezése, mint vállalkozói alany időben meg van határozva a válallkozói 

tevékenység kezdetével és végével. A megalapításának kezdetétől a megszűnéséig 

tartő időszakot nevezzük a vállalat életciklusának. 

 

5. Milyen fázisait ismerjük a vállalat életciklusának? 

a. A vállalat életciklusának alap fázisai ként tüntetjük fel a: 

 Megalapítás és létrejövés  

 Növekedés  

 Stabilizálás  

 Válság  

 Megszűnés  

 

b. A vállalat életciklusának alap fázisai ként tüntetjük fel a: 

 Megalapítás és kiválasztás  

 Növekedés  

 Stabilizálás  

 Válság  

 Megszűnés  

 

c. A vállalat életciklusának alap fázisai ként tüntetjük fel a: 

 Megalapítás és létrejövés  

 Növekedés  

 Instabilitás  

 Válság  

 Megszűnés  

 

6. Mi a vállalkozói terv? 
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a. A vállalkozói terv a vállalat egyszerűsített stratégiája. Egy dokumentum, amely 

megokolja a vállalat megalapításának szükségességét, vagy további fejlődését. Az 

alapvető fejlődési irányt, várt hatásokat a vállalt és környezete számra, alapvető 

fejlődési trendet és dinamikus folyamatokat fejezi ki a vállalkozásban. 

b. A vállalkozói terv a vállalat egyszerűsített stratégiája. Egy dokumentum, amely 

megokolja a vállalat megalapításának szükségességét, vagy további fejlődését. Az 

alapvető fejlődési irányt, várt hatásokat a vállalt és környezete számra fejezi ki, 

viszont nem tartalmazza az alapvető fejlődési trendet és a dinamikus folyamtokat 

a vállaltban.   

c. A vállalkozói terv a vállalat egyszerűsített stratégiája. Egy dokumentum, amely 

megokolja a vállalat megalapításának szükségességét, vagy további fejlődését. Nem 

fejezi ki az alapvető fejlődési irányt és várt hatásokat a vállalat és környezete 

számára, viszont kifejezi az alapvető fejlődési trendet és a dinamikus folyamatokat 

a vállalatban. 

 

7.  Mit várnak el a vállalkozók a potencionális alkalmazottaktól? 

a. Kitűnően elvégzett munkát, önnállóságot, felelősséget, lojalitást a vállalattal 

szemben – nem kell összhangban lenniük a vállalat küldetésével, tevékenységének 

tárgyával. 

b. Kitűnően elvégzett munkát, önnállóságot, felelősséget, lojalitást a vállalattal 

szemben – teljes összhangot a vállalat víziójával, de nem a küldetésével és 

tevékenységének tárgyával. 

c. Kitűnően elvégzett munkát, önnállóságot, felelősséget, lojalitást a vállalattal 

szemben – teljes összhangot a vállalat víziójával és küldetésével, tevékenységének 

tárgyával. 

 

8.  Mi a különbség az agresszivitás és asszertivitás fogalmak között?   

 

a. Az asszertivitás meghatározása szerint „viselkedés, mely önbizalmat és lojalitást 

mutat az agresszvitással és a konfliktussal szemben.“ Az asszertivitás az 

agresszivitástól eltérően a fennálló helyzet nem barátságos megoldását jelenti. Az 

asszertív viselkedés negatívan hat az alkalmazottak közti interperszonális 

kapcsolatok javítására. 

b. Az asszertivitás meghatározása szerint „viselkedés, mely önbizalmat és lojalitást 

mutat felesleges agresszió vagy konfliktus nélkül.“ Az asszertivitás az 

agresszivitástól eltérően a fennálló helyzet barátságos megoldását jelenti. Az 

asszertív viselkedés pozitívan hat az alkalmazottak közti interperszonális 

kapcsolatok javítására. 

c. Az asszertivitás meghatározása szerint „viselkedés, mely önbizalmat és lojalitást 

mutat felesleges agresszió vagy konfliktus nélkül.“ Az asszertivitás az 

agresszivitástól eltérően a fennálló helyzet nem barátságos megoldását jelenti. Az 

asszertív viselkedés nem hat pozitívan az alkalmazottak közti interperszonális 

kapcsolatok javítására   

9.  Hogy jellemezne a kommunikációt? 

a) Kommunikáció alatt két vagy több ember kommunikálását, közönség ellőtti fellépést 

és hasonló értünk. Ebben a folyamatban az alanyok nem küldönek, csak információt 

fogadnak, miközben fontos az átadás tartalma és módja. Gyakran megtörénik az 

információtorzítás. Nem kommunikálni nem lehetséges. Ha semmit sem teszünk, 
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akkor is kommunikálunk – arckifejezésünkkel, testtartásunkkal vagy mozgásunkkal 

a térben. 

b) Kommunikáció alatt két vagy több ember kommunikálását, közönség ellőtti fellépést 

és hasonló értünk. Ebben a folyamatban az alanyok információt küldönek és fogadnak, 

miközben nem fontos az átadás tartalma és módja. Nem kommunikálni nem 

lehetséges. Ha semmit sem teszünk, akkor is kommunikálunk – arckifejezésünkkel, 

testtartásunkkal vagy mozgásunkkal a térben. 

c) Kommunikáció alatt két vagy több ember kommunikálását, közönség ellőtti fellépést 

és hasonló értünk. Ebben a folyamatban az alanyok információt küldönek és fogadnak, 

miközben fontos az átadás tartalma és módja. Nem kommunikálni nem lehetséges. Ha 

semmit sem teszünk, akkor is kommunikálunk – arckifejezésünkkel, testtartásunkkal 

vagy mozgásunkkal a térben. 

 

10. Mit jelent az alkalmazottak ösztönzése? 

 

a. Az alkalmazottak ösztönzése azt jelenti, hogy elérjük, hogy a legtöbb erőkifejtést 

nyújtsák a munka elvégzéséhez. Az ösztönzés alapja tehát az alkalmazott 

befolyásolása, hogy az adott munkát legjobban akarja elvégezni. 

b. Az alkalmazottak ösztönzése azt jelenti, hogy elérjük, hogy a legtöbb erőkifejtést 

nyújtsák a munka elvégzéséhez. Az ösztönzés alapja tehát nem az alkalmazott 

befolyásolása, hogy az adott munkát legjobban akarja elvégezni. 

c. Az alkalmazottak ösztönzése azt jelenti, hogy elérjük, hogy a legkevesebb 

erőkifejtést nyújtsák a munka elvégzéséhez. Az ösztönzés alapja tehát nem az 

alkalmazott befolyásolása, hogy az adott munkát legjobban akarja elvégezni. 

 

11.  Nevezze meg a vállalkozás némely előnyeit:  

 

a. Szabadság, hihetetlen önnállóság, alkotás lehetősége, rugalmasság és nem lenni az 

saját idő urának.   

b. Szabadság, önnállótlanság, nem lehet önnállóan alkotni, saját idő ura, 

rugalmasság.  

c. Szabadság, hihetetlen önnállóság, alkotás lehetősége, saját idő ura, rugalmasság.  

 

12.  Nevezze meg a vállalkozás némely hátrányait:  

a. Érkezek, mindent tudok, mindenütt jelen vagyok, stressz, kevés idő. 

b. Nem érkezek, mindent tudok, mindenüt jelen vagyok, stressz, kevés idő. 

c. Érkezek, mindent tudok, mindenüt jelen vagyok, stressz, idő igényes.  

 

13.  Milyen ajánlások vannak a stressz csökkentésére a vállalkozásnál? 

a.   Nincs elegendő idő adva a munkásoknak a feladatok elvégzésére, meg van adva 

munkaleírás, a munkamegterhelésük össze van hangolva a bíróképességükkel, a 

munkafeladatok világos meghatározása, nincs lehetőség a szakmai fejlődésre. 

b.   Elegendő idő van nyújtva a munkásoknak a feladatok elvégzésére, meg van adva 

a munkaleírás, a munkamegterhelésük össze van hangolva a bíróképességükkel, a 

munkafeladatok világos meghatározása, lehetőség  van a szakmai fejlődésre. 

c.   Elegendő idő van nyújtva a munkásoknak a feladatok elvégzésére, nincs megadva 

a munkaleírás, a munkamegterhelésük össze van hangolva a bíróképességükkel, a 

munkafeladatok nincsenek világosan meghatározva, lehetőség  van a szakmai 

fejlődésre. 
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14.  Nevezze meg a vállalati kultúra fontos elemeit:  

a.   A vállalati kultúrát nem a szokások és hagyományok, értékek és normák összessége 

határozza meg, mely a munkások viselkedésében tükröződik. Ott fontos, ahol 

szükséges, hogy az alkalmazottak betartsonak egy bizonyos viselkedési alapszintet, 

valamint végeredményben vezeti és ösztönzi őket.  

b.   A vállalati kultúrát a szokások és hagyományok, értékek és normák összessége 

határozza meg, mely a munkások viselkedésében tükröződik. Ott fontos, ahol 

szükséges, hogy az alkalmazottak betartsonak egy bizonyos viselkedési alapszintet, 

valamint végeredményben vezeti és ösztönzi őket.  

c.   A vállalati kultúrát a szokások és hagyományok, értékek és normák összessége 

határozza meg, mely a munkások viselkedésében tükröződik. Nem fontos ott, ahol 

szükséges, hogy az alkalmazottak betartsonak egy bizonyos viselkedési alapszintet, 

valamint végeredményben vezeti és ösztönzi őket.  

 

15.   Mi a különbség az etika és az erkölcs közt?  

 

a.   Némelyik filozófus meg szokta különböztetni az etika és az erkölcs fogalmát, mert az 

erkölcs az emberi értékekre és viselkedésekre vonatkozik, míg az etika ezen területek 

tanulmányozását értinti. 

b.   Némelyik filozófus nem szokta megkülönböztetni az etika és az erkölcs fogalmát, 

mert az erkölcs az emberi értékekre és viselkedésekre vonatkozik, míg az etika ezen 

területek tanulmányozását értinti. 

c.   Némelyik filozófus meg szokta különböztetni az etika és az erkölcs fogalmát, mert az 

erkölcs nem az emberi értékekre és viselkedésekre vonatkozik, míg az etika ezen 

területek tanulmányozását értinti. 

 

16.  Milyen szerepet tölt be a vállalkozó a cégbeni konfliktusok megoldásánál? 

 

a. Soha nem szabadna letagadnia a konfliktust. Nem kellene igyekeznie 

kompromisszumot kötni. Igyekeznie kellene jól kijönnie az alkalmazottakkal így 

megelőzve a konfliktust.   

b. Néha letagadhatja a konfliktust. Mindig igyekeznie kellene kompromisszumot kötni. 

Igyekeznie kellene jól kijönnie az alkalmazottakkal így megelőzve a konfliktust.   

c. Soha nem szabadna letagadnia a konfliktust. Mindig igyekeznie kellene 

kompromisszumot kötni. Igyekeznie kellene jól kijönnie az alkalmazottakkal így 

megelőzve a konfliktust.   

 

 

 

 

 

 

 

 


