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AZ ÓRA CÉLJA ÉS AZ ELSAJÁTÍTHATÓ 

KOMPETENCIÁK
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• Az óra elsődleges célja a 
kisvállalati gazdálkodási 
tevékenység alapvető 
összefüggéseinek 
átlátásához, elemzéséhez, a 
lehetőségek kreatív 
újragondolásához szükséges 
ismeretanyag elsajátíttatása. 

• A gazdálkodás bonyolult 
összefüggésrendszereiben 
való eligazodási- és 
probléma-felismerési 
képességek, valamint a 
probléma-megoldási 
készségek 
meggyökereztetése.

• helyzetfelismerési és 
lényeglátási képesség 
fejlesztése; 

• a gazdálkodási összefüggések 
tekintetében a logikus 
gondolkodás, kreativitás, 
ötletgazdagság fejlesztése; 

• felelősségtudat kialakítása a 
szakmai feladatok 
megoldásában; 

• a megfelelő áttekintő- és 
következtetési képességek, 
valamint a döntésképesség 
fejlesztése; 

• a komplex összefüggések 
rendszerében való 
gondolkodás.

Az óra célja

Elsajátítható 

kompetenciák



AZ ÓRA FELÉPÍTÉSE

az üzemi 
körfolyamat 

az inputok és 
outputok 
alapvető típusai 

a termelési és a 
szolgáltatási 
tevékenység 
főbb jellemzői

a termelési és a 
szolgáltatási 
folyamat 
irányítása

Termelés és 
szolgáltatás

a vállalati 
logisztikai 
rendszer 
definiálása 

a logisztikai 
rendszer 
szerkezete 

a logisztikai 
rendszer 
működésének 
elemei 

a vállalati 
logisztikai 
rendszer részei 

a logisztikai 
feladatok 
komplex jellege

Logisztika

fogalma és 
sajátosságai 

vállalati 
munkaerő-politika 

a munkaerő-
szükséglet 
meghatározása

alapvető létszám-
kategóriák 

munkaerőfedezet-
biztosítás 
lehetőségei

a munkaerő-
szükséglet és a 
fedezetbiztosítási 
lehetőségek 
eltérései, az 
összehangolás 
lehetőségei

Emberi 
erőforrás 

gazdálkodás

fogalma 

alapesetei

fajtái

forrásai

a termék-
innovációval 
kapcsolatos 
alapvető 
ismeretek 

a vállalat-
méret, a piaci
struktúra és az
innováció
kapcsolat-
rendszere

Innováció

marketing 
alapfogalmak 

a fogyasztói 
vásárlás 
lépései

a fogyasztói 
igényeket 
befolyásoló 
tényezők

termékélet-
görbe 

a marketing-
mix elemei

Marketing
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A MARKETING FOGALMA
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Marketing

Tágabb értelemben a vállalkozás egész 

tevékenységét jellemző piacorientált 

szemléletmód, amellyel a vállalkozás 

eszközeit, módszereit, tevékenységét a 

fogyasztói igény-kielégítés szolgálatába 

állítja.

Szűkebb értelemben olyan 

vállalati tevékenység, amely

a vevők igényeinek kielégítése

érdekében meghatározza

az értékesíteni kívánt

termékek, szolgáltatások

körét, megismerteti azt

a fogyasztókkal, kialakítja az

árakat és megszervezi az

értékesítést.

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)



ALAPFOGALMAK
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

Piac

Kereslet

Kínálat

Verseny

Vevők
Áru

Ár
Pénz



A FOGYASZTÓI VÁSÁRLÁS LÉPÉSEI

A termék, szolgáltatás iránti igény 
felismerése

A különböző forrásokból származó 
információk összegyűjtése

Az információk összehasonlítása, 
értékelése

Döntés a vásárlásról

Vásárlás utáni értékelés 6

Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)



A FOGYASZTÓI IGÉNYEKET BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

Gazdasági 

tényezők

Pszichológiai 

tényezők

Demográfiai 

tényezők

Szociális-kulturális 

tényezők

Szituációs 

tényezők



A TERMÉKÉLETGÖRBE
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Marketing

Forrás: Nagy Péter: Kis és közepes vállalkozások menedzsmentje (2013)

A termék bevezetésétől

eltelt idő

Árbevétel



A MARKETINGMIX ELEMEI
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

4P

Marketing-
kommuni-

káció

Értékesí-
tési hely

Ár

Termék



A MARKETINGMIX ELEMEI

1. TERMÉKMARKETING
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

• A termékmarketing eszközök és 

módszerek összessége, amely a 

termékek körének és tulajdonságainak 

meghatározására, illetve a fogyasztónak 

való bemutatására szolgál. 

• Tevékenysége a termékszerkezet, a 

termékéletciklus, és magának a 

terméknek a bemutatására terjed ki.

• Terméknek nevezünk minden olyan 

dolgot, amely szükségletet elégít ki.
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

A termékhasznosság szintjei

Lehetséges 
többlet

Kiterjesztett 
funkció

Elvárt 
funkció

Generikus 
funkció
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

A termékek 
csoportosítása

Fogyasztási 
cikkek

Tömegtermékek

Szakcikkek

Luxuscikkek

Impulzuscikkek

Nem keresett 
termékek

Termelő-
eszközök

Nyers- és 
alapanyagok

Alkatrészek

Befektetett 
eszközök

Fogyóeszközök

Szolgáltatások

Lakossági

Üzleti

Társadalmi



13

Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

A termékhez 
kapcsolódó 
marketing-

elemek

Minőség

Márkázás

Design

Csomagolás



A MARKETINGMIX ELEMEI

2. ÁRMARKETING
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

• Az ár a termék (szolgáltatás) pénzben kifejezett 
ellenértéke, az a pénzmennyiség, amennyiért adott 
áru megvehető, eladható.

• Az árak kialakítása során a vállalkozások 
meghatározzák árpolitikai céljaikat, amelyek 
alapvetően a következők lehetnek:
– a vállalat nyereségét szolgáló árpolitikai célok,

– a piacrészesedést alakító árpolitikai célok,

– a vállalat stabilitását szolgáló árpolitikai célok.

• Az árképzés során az árak alsó határa (a 
legalacsonyabb ár) a termék önköltsége, felső határa 
az az összeg, amelyet a fogyasztó hajlandó a 
termékért megadni. A versenytársakhoz igazodó 
árképzés során a vállalkozás a konkurencia által 
kialakított árakat veszi alapul.



A MARKETINGMIX ELEMEI

3. ÉRTÉKESÍTÉSPOLITIKA
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

• Az értékesítési csatorna azoknak az elveknek és 
módszereknek az összessége, amelyek 
segítségével a termékek eljutnak a termelőtől a 
fogyasztóig. Ennek alapvető megvalósulási 
formája a kereskedelem.

• Az értékesítés klasszikus útja:

Termelő
Nagykeres-

kedő
Kiskeres-

kedő
Fogyasztó
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Marketing

Forrás: Magdáné Német Ildikó, A marketing alapjai (Munkaanyag)

A marketing-
kommunikáció 

elemei

Reklám

PR

Eladás-
ösztönzés

Személyes 
eladás

A MARKETINGMIX ELEMEI

4. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ



AZ INNOVÁCIÓ FOGALMA
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Innováció

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

• Schumpeter szerint a gazdasági
fejlődés, a növekedés kulcsa a 
vállalkozások által létrehozott
innováció. 

• A gazdaság, ahol a vállalkozások
pusztán önmagukat reprodukálják
ugyanolyan formában, az egy statikus
gazdaság.

• A vállalkozó az, aki megbontja ezt a 
statikus egyensúlyi állapotot az
innováció által.

• Az innováció a fogyasztói igények 
kielégítésének új, a korábbinál 
magasabb minőségű módja.



INNOVÁCIÓ

Tartalma

Jellege

Indíttatása

Termékfejlesztés

Technológia fejlesztés

Szervezetfejlesztés

Folyamatos megújulás

Stratégiai újdonság

Piaci

Technológiai

Véletlen

Innováció

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem



AZ INNOVÁCIÓ ALAPESETEI
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Innováció

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

Új termék

Új piaci elhelyezési 

lehetőségek

Új beszerzési 

források

Új technológia

Új szervezet



AZ OSLO KÉZIKÖNYV 

HARMADIK KIADÁSÁNAK 

MEGHATÁROZÁSA
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Innováció

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

 Az innováció fogalmának szélesebb körű definiálása. A 
termék- és eljárás-innováción túl, az innováció új 
meghatározása a marketing-innovációt és a szervezési-
szervezeti innovációt is felöleli.

 „Az innováció
 új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy 

eljárás,

 új marketing-módszer, vagy

 új szervezési-szervezeti módszer bevezetése

 az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső 
kapcsolatokban.”

 A „technológia” szó eltávolítása a termék- és eljárás-
innovációból. Ez nyitottabbá teszi a definíciót az 
alacsonyabb K+F intenzitású cégek és a szolgáltató 
szektor befogadására.



AZ OSLO KÉZIKÖNYV ÁLTAL DEFINIÁLT 

INNOVÁCIÓ TÍPUSOK 
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Innováció

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

Termék-innováció

Marketing-innováció

Szervezési, szervezeti 

innováció

Eljárás-innováció



AZ INNOVÁCIÓ FAJTÁI AZ EREDETISÉG 

SZEMPONTJÁBÓL
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Innováció

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

Invenció

Utánzás

Szintézis

Tovább-fejlesztés



0. Fokú Mennyiségi változás

1. Fokú Műhelyszintű Extenzív piacbővülés

2. Fokú Üzem szintű Gyártmányösszetétel    

megváltoztatás

3. Fokú Üzemegység Intenzív fejlődés,                        

szintű gyártmány, technológia váltás

4. Fokú Vállalati Minőségi ugrás

5. Fokú Vállalati Gyártmánycsaládok új                 

együttműködés    generációi

6. Fokú Iparági szint Koncepcióváltás

7. Fokú Nemzetgazd. Technológiai elv változás

K
ezd

em
én

y
ező

A
lk

alm
azk

o
d
ó
 

k
ö
v
ető

INNOVÁCIÓS FOKOZATOK
Innováció

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem



AZ INNOVÁCIÓ FORRÁSAI

24

Innováció

Váratlan sikerek és 

kudarcok

A folyamat 

szükségletei Az iparági és a piaci 

struktúrák változása

Ellentmondás

A demográfiai változások és 

más makrotrendek

Szemléletváltás

Ötletkeresés

Új tudás

Forrás: Fülöp Gyula, Kisvállalati gazdálkodás, 2004.



TERMÉKINNOVÁCIÓ
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Innováció
Ötletgyûjtés

Terméktervezés

Elsõ piaci tesztelés

Termékfej lesztés

Második piaci tesztelés

Gyártás

Piaci bevezetés

Érdemes-e

megvalósí-

tani?

Érdemes-e

fej leszteni?

Érdemes-e

gyártani?

Új ötlet kel l

A fej lesztés

leáll

A fej lesztés

leáll

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Forrás: Fülöp Gyula, Kisvállalati gazdálkodás, 2004.

A termékinnováció olyan
összetett gazdasági, műszaki,
jogi folyamat, amelynek során
az ötletből piacképes termék
válik.



A VÁLLALATMÉRET, A PIACI

STRUKTÚRA ÉS AZ INNOVÁCIÓ

KAPCSOLATRENDSZERE (ÁCS ÉS

AUDRETSCH (1987) 
• A nagyvállalatok innovatívabbak

azokban az iparágakban, amelyek
tőkeintenzívek, koncentráltak, 
hirdetés-igényesek és differenciált
termékeket állítanak elő, valamint 
ott, ahol a szabad piacra lépés
útjában jelentős akadályok állnak. 
(jelentős tőkebefektetést vagy
likvid tőkét igényel)

• A kisvállalatok előnyben vannak a 
magas innovációval rendelkező
iparágakban. 26

Innováció

Forrás: Fülöp Gyula, Kisvállalati gazdálkodás, 2004.



A KISVÁLLALATOK ELŐNYEI

• A menedzsment. A kisvállalati szervezet kevésbé
formalizált és az adminisztrációból, bürokráciából
és a szervezeti tehetetlenségből fakadó akadályok
kevésbé jellemzőek. 

• A hatékony belső kommunikáció. A kisebb méret
miatt gyorsabban és hatékonyabban képesek az
információ áramoltatására és a felmerülő
problémákat gyorsabban képesek megoldani. A 
nagyvállalati kommunikáció ezzel szemben lassú
és bürokratikus megnehezítve a gyors
alkalmazkodást.

• A marketing. Azokon a területeken, amelyek változó
piaci helyzetben gyors reakciót igényelnek. A 
nagyvállalati menedzsment óhatatlanul távolabb
van a piactól, így csak lassabban képesek a változó
piaci igényekre válaszolni. 27

Innováció

Forrás: Fülöp Gyula, Kisvállalati gazdálkodás, 2004.



A NAGYVÁLLALATOK ELŐNYEI

• Ahol igen magasan képzett specialistákra van 
szükség. A nagyvállalat képes saját kutatási-fejlesztési
részleget létrehozni és az innovációhoz szükséges
specialistákat alkalmazni. A kisvállalatra inkább az
univerzálisabb tudású munkaerő jellemző és a 
legtöbbször nem képesek önálló K+F részleget
létrehozni.

• Ahol jelentős tőkeigénnyel jár az innováció. A 
nagyvállalat számára könnyebb mind a bankkölcsön
felvétele, mind jobbak a lehetőségei a tőke- és
részvénypiac más területein is. A kisvállalat számára
ezek a források csak nagyon drágán vagy
korlátozottan állnak rendelkezésre.

• Ahol szabadalmaztatni kell az adott innovációt. A 
nagyvállalat megengedheti magának, hogy jogi
szakembert alkalmazzon és meg is védje szabadalmi
jogait. A kisvállalatnak sokszor arra sincsen pénze, 
vagy nem is törődnek vele, hogy levédjék a 
szabadalmat. 28

Innováció

Forrás: Fülöp Gyula, Kisvállalati gazdálkodás, 2004.



AZ EMBERI ERŐFORRÁS 

FOGALMA ÉS SAJÁTOSSÁGAI
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• Sajátos erőforrás –
akarattal, kreativitással, 
érdekekkel, 
érdekérvényesítő 
képességgel rendelkezik. 
(Illés Mária)

• A vállalatnál alkalmazott 
munkavállalóknak a 
munkavégzéshez 
szükséges képességeik, 
szakismeretük és a 
munkamegosztásban 
elfoglalt helyük szerint 
strukturált összessége. 
(Kőváry György)

• Saját jószántából csatlakozik a 
vállalathoz ellentételezés 
fejében.

• Hozzájárul a vállalati célok 
eléréséhez.

• Teljesítményét maga tudja 
szabályozni.

• Nem raktározható.
• Innovatív.
• Nem tulajdona a vállalatnak.
• Önálló döntéseket hoz.

Fogalma Sajátosságai

Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész



A MUNKAÜGYI TEVÉKENYSÉG FŐ ELEMEI

30

Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész

LÉTSZÁM ÉS

SZAKMAI

STRUKTÚRA

BÉREZÉS,

JAVADALMAZÁS

MUNKA-

KÖRÜLMÉNYEK,

SZOCIÁLIS

KÉRDÉSEK

"SZEMÉLYZETI

MUNKA"

Munkaerõ-

politika

Munkaerõ-

tervezés

Operatív

munkaerõ-

gazdálkodás

MUNKAERÕ-

GAZDÁLKODÁS

Bérpolitika

A keresetek

tervezése

Operatív

bérgazdálkodá

s

BÉR-

GAZDÁLKODÁS

ÁTFOGÓ GAZDÁLKODÁSI FELADATOK
EGYÉNEKKEL VALÓ

FOGLALKOZÁS

GAZDÁLKODÁS AUZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL"



A VÁLLALATI MUNKAERŐPOLITIKA

FOGALMA ÉS KIDOLGOZÁSÁNAK LÉPÉSEI

31

Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész

• A vállalati munkaerő-gazdálkodás koncepcionális eleme, a 
gazdálkodási folyamat munkaerő-szükségletének észszerű
befolyásolására, a szükséges munkaerő megfelelő 
létszámban, összetételben, helyen és időben történő 
biztosítására irányul.

Szükségletfelmérés

A fedezetbiztosítási lehetőségek 
felmérése

Az szükséglet és a fedezetbiztosítási 
lehetőségek összehangolása

A munkaerőpolitikai intézkedések 
kidolgozása



MUNKAERŐSZÜKSÉGLET

32

Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész

• Létszámban és szaktudásban értelmezve –
amennyinél több nem szükséges, és amennyinél 
kevesebb nem elégséges a kitűzött feladatok  
megvalósításához.

• Döntő jelentőségű meghatározói: a termelési 
célkitűzések és a termelési feltételek.

• A szükséglet része a tartalék is.

A munkaerőtartalék formái

Létszámtartalék

Szakképzettségi 
tartalék

Operatív 
tartalék

Stratégiai 
tartalék



LÉTSZÁMKATEGÓRIÁK
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Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész

Állományi létszám

Dolgozói létszám

Átlagos dolgozói 

létszám

Átlagos állományi 

létszám



A FEDEZETBIZTOSÍTÁS 

LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA
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Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész

• Előző időszaki belső forrás korrekciója;

• Természetes lemorzsolódás;

• Ideiglenes létszámváltozás egyenlege;

• A vállalat által kezdeményezett létszámleépítés;

• A dolgozó által kezdeményezett munkahely-
változatási célú kilépések ( vállalattól független 
indítékú, és vállalat által befolyásolható);

• Átképzési és továbbképzési lehetőségek 
számbavétele.

• Külső forrás 
– tanulmányaikat befejezők, 

– más vállalatok dolgozói, 

– munkaerő közvetítő szervezetek munkanélküli státusú 
ajánlottjai.



A MUNKAERŐSZÜKSÉGLET ÉS A 

FEDEZETBIZTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 

ELTÉRÉSEI
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Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész

AZ ELTÉRÉS

IRÁNYA

IDÕTARTAMA

SZAKMAI

HOMOGENI-

TÁSA

KIVÁLTÓ OKA

Többlet

Hiány

Hiány és többlet egyidejûleg

Tartós

Átmeneti

Homogén (hiányszakma)

Több képzettségi csoportot, szakmát érintõ

Munkahelyi struktúra változása

Szakmai struktúra változása



AZ ÖSSZEHANGOLÁS LEHETŐSÉGEI
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Emberi erőforrás 
gazdálkodás

Forrás: Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2006/2007. tanévi előadásokhoz, I. rész

• Hosszú távon: 

– Technológia fejlesztés, gépesítés

– Alacsony termelékenységű munkahelyek 

felszámolása

– Tartós kooperáció kialakítása

– Telephely- változtatás

• Operatív jellegű megoldások:

– Túlóráztatás

– Munkaerő-kölcsönzés



A LOGISZTIKA FOGALMA
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Logisztika

• Az anyagok, energiák, információk rendszereken 

belüli és rendszerek közötti áramlásának 

létrehozásával és lebonyolításával kapcsolatos 

tevékenységek, folyamatok összessége 

• A logisztika a sikeres vezetés eszköze. 

• Elsődleges célja, hogy összehangolja a vállalat 

egész rendszerét a külső partnerek 

rendszerével, a vállalaton belüli folyamatokat 

szabályozza és ellenőrizze. 

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem



LOGISZTIKAI RENDSZER
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Logisztika

• Az a vállalati tevékenység, mely biztosítja, hogy a folyamatok lebonyolításához szükséges 
anyagok/termékek megfelelő

- helyen

- időben

- mennyiségben

- minőségben

- választékban 

álljanak rendelkezésre.

Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem

 Beszerzés 
A termelés 

ellátása 
Értékesítés 

Készletezés 

Anyag és  

vásárolt 

alkatrészkészlet 

Félkész 

termékek és 

befejezetlen 

termelés 

Késztermékkészlet 

Anyagi  

folyamatok 

lebonyolítása 

Beszállítás Anyagmozgatás 
Kiszerelés,  

kiszállítás 

Szállítók → 

Információ-

kezelés 

Kínálat-

menezsment, 

szállító-

nyilvántartások 

A termelési 

program és 

folyamat 

nyilvántartásai 

Kereslet-

menedzsment, 

vevőnyilvántartások 

→ Vevők 

 



A LOGISZTIKAI RENDSZER 

MŰKÖDÉSÉNEK ELEMEI
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Logisztika

• A logisztika két alappillére:
– az anyagi folyamatok lebonyolítása és

– a készletgazdálkodás.

• A logisztikai információs rendszer, a működés 
harmadik eleme belesimul a vállalati információs 
rendszer egészébe. 

• Logisztikai rendszer részei
– Beszerzési logisztika;

– Termelési logisztika;

– Marketing- vagy értékesítési logisztika.

• A termelés és értékesítés kiszolgálási színvonalának 
tényezői:
– rendelkezésre állás,

– kiszolgálási idő,

– kiszolgálás minősége.
Forrás: Vállalati erőforrás-gazdálkodás tananyag, (Óravázlat), Miskolci Egyetem



A TERMELÉSHEZ ÉS SZOLGÁLTATÁSHOZ 

KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK
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Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Illés Mária: Vállalati gazdaságtan I., Miskolci Egyetem, 2014.

Termelés

Erőforrás

Input

Szolgáltatás

Output

Transzformáció



AZ ÜZEMI KÖRFOLYAMAT
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Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Illés Mária: Vállalati gazdaságtan I., Miskolci Egyetem, 2014.



AZ INPUTOK FŐ TÍPUSAI
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Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Illés Mária: Vállalati gazdaságtan I., Miskolci Egyetem, 2014.

Anyag és energia

Emberi munka

Szellemi javak, 

információk

Épület, gép, berendezés, 

felszerelés

szolgáltatások

Termőföld Tenyészállatok, 

ivadékok



A TRANSZFORMÁCIÓ FŐ TÍPUSAI
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Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Illés Mária: Vállalati gazdaságtan I., Miskolci Egyetem, 2014.

Gyártás vagy építés keretében 

történő fizikai, kémiai, 

mechanikai átalakítás

Kitermelés (bányászat, 

fakitermelés stb.)

Fizikai helyváltoztatás 

lebonyolítása

Termesztés vagy tenyésztés 

keretében történő biológiai 

átalakulás

Információáramoltatás

Tulajdonosváltoztatás 

lebonyolítása

Döntően szellemi tevékenység 

(kutatás, adatfeldolgozás, 

üzletszerűen folytatott 

tanácsadás, tervezés stb.)



AZ OUTPUTOK FŐ TÍPUSAI
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Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Illés Mária: Vállalati gazdaságtan I., Miskolci Egyetem, 2014.

Gyártott termékek

Termesztett, tenyésztett 

termékek (termények)

Szolgáltatások

Épített termékek

Szellemi termékek

,

,

,

.



A TERMELÉS JELLEGE
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A termelés 
jellemzői

A termék jellege

Egyszerű

Szabványosított

Összetett

A termék 
tömegszerűsége

Egyedi gyártás

Sorozozatgyártás

Tömeggyártás

A gyártási rendszer 
jellege

Műhely rendszerű gyártás

Csoportos gyártási 
rendszer

Folyamatos gyártás

Projekt rendszerű gyártás

Számítógéppel integrált 
termelés

Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Roóz József – Heidrich Balázs: Vállalati gazdaságtan és menedzsment alapjai, 2013.



A SZOLGÁLTATÁSOK JELLEMZÉSE

• A szolgáltatás eredményének fizikai számbavétele általában nem 

lehetséges. Inkább annak tartalma, tartóssága ragadható meg.

• A szolgáltatás jellemzője, hogy annak létrehozása és fogyasztása 

azonnal megkezdődik, de egybe is eshet.

• A szolgáltatások nyújtásához szükséges a fogyasztó jelenléte, aktív 

közreműködése (személyes jelleg).

• Szolgáltatások zömére jellemző a helyhez kötöttség, szállító-tároló 

képesség nehézkessége.

• A szolgáltatások szerepe világszerte növekszik a termelőszektor 

kárára. Ugyanakkor halványul a határ a termelés és szolgáltatás 

között.

46

Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Roóz József – Heidrich Balázs: Vállalati gazdaságtan és menedzsment alapjai, 2013.



A SZOLGÁLTATÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA
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SZOLGÁLTATÁS

Tárgya szerint

Jellege 

szerint

Megvalósulásuk 

szerint

Dolgokra irányuló

Személyekre irányuló

Hosszabb ideig 

folyamatosan megvalósuló 

Ismétlődő

Alkalmilag előforduló, 

egyedi

Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Roóz József – Heidrich Balázs: Vállalati gazdaságtan és menedzsment alapjai, 2013.

Termelő

Nem termelő



A TERMELÉSIRÁNYÍTÁS FŐBB 

TEVÉKENYSÉGEI
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Termelés és 
szolgáltatás

Forrás: Roóz József – Heidrich Balázs: Vállalati gazdaságtan és menedzsment alapjai, 2013.

Az indítandó feladatok kijelölése, a 
rendelkezésre állás vizsgálata

A feladatok ütemezése

Gyártásfelügyelet

Hiba esetén a beavatkozás


