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„Az okos tanács nem gomba,
hogy ott is teremjen,
ahol nem vetették.”

(Jókai Mór)

Előszó

Tanácsot mindenki tud adni(!). Naponta gyakoroljuk e képességünket, mikor ismerőseink-
nek a gyermeknevelésről, a házépítésről, az általunk egészségesnek vélt életvitelről és megany-
nyi más témakörről tartunk sokszor kioktató hangnemű előadásokat. Ezeket természetesen jó
szándékkal tesszük, bár tudjuk, hogy kevesen fogadják meg azokat. Szerencsés esetben!

Ha minden tanácsot elfogadnánk, talán a gyermek még makrancosabbá, a ház lakhatatlanná
válna, s lehet, hogy belehalnánk a más által egészségesnek vélt (tartott) életvitelbe.

Mi tehát a tanácsadás lényege? Milyen felelősséggel tartozik a tanácsot adó? Milyen eszkö-
zöket alkalmazzon a tanácsadás során?

Többek között ezekre a kérdésekre próbál válaszolni a könyv. Az itt leírt fejezetek átfogó
képet kívánnak nyújtani a szaktanácsadás alapjairól. A témakör jellegéből adódóan nem töre-
kedhettünk a teljességre, mivel az egyes alfejezetekről is önálló könyvek jelentek meg a külföl-
di könyvpiacon.

A jövőben, előreláthatólag a szakismeret felértékelődésével és az Európai Unióhoz való
csatlakozás következményeként egyre több agrárvégzettségű szakember folytat szaktanácsadói
tevékenységet. A szükséges módszertani alapok nélkül azonban munkájuk nem lehet hatékony.
Nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy a szaktanácsadók rendszeres szakmai és módszertani
továbbképzése nagyban hozzájárult a gazdálkodók tudásszintjének növekedéséhez, ezáltal az
adott ország mezőgazdaságának fejlődéséhez. Könyvünkkel támogatni kívánjuk mindazokat,
akik ezt a nehéz, de ugyanakkor szép hivatást kívánják gyakorolni.

Feltételezzük, hogy a szaktanácsot adni kívánó személy a mezőgazdasági termelőket érintő
valamelyik szakterületet magas színvonalon műveli, ezért itt nem foglalkozunk szakmai, ágaza-
ti kérdésekkel. Szakmai tudás nélkül ugyanis a tanácsadásban való jártasság olyan, mint a pusz-
tába kiáltott szó.

A szerkesztő
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A mezőgazdasági
szaktanácsadás

alapjai
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1. A mezőgazdasági szaktanácsadás fogalma

A mezőgazdasági szaktanácsadással kapcsolatos alapirodalom áttanulmányozása során a
szaktanácsadás definíciójának számos változatával találkozhatunk. Ezekből kiderül, hogy na-
gyon nehéz, illetve nem is lehet egy rövid, de ugyanakkor mindenre kiterjedő megfogalmazás-
sal jellemezni ezt a tevékenységet. Valamennyi szerző csak többszörösen bővített mondattal
képes körülírni e fogalmat. A szerzők által megadott definíciók - elsősorban országaik sajátos-
ságaiból kiindulva - a fogalomkör különböző területeire teszik a hangsúlyt.

A tanácsadás rendszerét meghatározó négy legfontosabb elem megfogalmazása és alkalma-
zása teszi egyénivé az adott országban követett szaktanácsadói gyakorlatot. A négy elem a
következő:

- a szaktanácsadás általános célja,
- a szaktanácsadás során alkalmazott módszerek,
- a támogatott ügyfelek köre és
- a szaktanácsadás finanszírozási rendszere.

Mivel ezek az elemek országonként eltérnek egymástól, ezért érthető, hogy a szaktanács-
adás fogalma is eltérő értelmezésű. A leggyakrabban idézett, általánosan elfogadott megfogal-
mazás szerint a mezőgazdasági szaktanácsadás olyan szolgáltatás, amely oktatási módszerek-
kel támogatja a gazdálkodókat a termelési folyamatok fejlesztésében, elősegítve ezzel a gaz-
dálkodók életszínvonalának növelését, valamint a vidéki élet társadalmi megítélésének javulá-
sát.

E tág definícióban a legfontosabb elem az életszínvonal növelése, amit oktatással és a haté-
kony gazdálkodási módszerek átadásával kívánnak elérni.

Swanson megfogalmazása szerint minden tanácsadói munka célja az, hogy megtanítsa az
embereket arra, hogyan éljenek vidéken, hogyan emeljék életszínvonalukat elsősorban önerő-
ből, minimális állami támogatást igénybe véve.

Ez a megfogalmazás tartalmában átfogóbb, mint az előző, mivel az csak a gazdálkodót, ez
utóbbi pedig az egész vidéki közösséget tekinti a szaktanácsadás célcsoportjának. Ebben az
esetben a szaktanácsadó ismereteit arra használja fel, hogy a gazdálkodó életvitelét tökéletesít-
se. Mindamellett, hogy a második megfogalmazás is általános érvényű, különösen igaz az a
fejlődő országok tekintetében. Az ott folyó szaktanácsadás nem szorítkozik csak a mezőgazda-
ságra, hanem jelentős arányban szociális elemeket is tartalmaz. Ezt a kiterjedt tevékenységet
már inkább vidékfejlesztésnek nevezhetjük.

A megfogalmazás, mely szerint a szaktanácsadás az új ismeretek átadása révén segíti az em-
bereket saját problémáik megoldásában, ma már általánosan elfogadott. Amennyiben ez igaz,
akkor a tanácsadás oktatási tevékenységként fogható fel. A tanácsadói oktatás színvonala pe-
dig attól függ, hogy az mennyire képes a vidéki embereket befolyásolni, és mennyire tudja ben-
nük a hatékonyabb termelés iránti igényt felkelteni.

A következőkben Kozári vizsgálataira hivatkozva néhány elismert szakértő által megfogal-
mazott definíciót ismertetjük:

Hollandia (Niels Röling, a Szaktanácsadás-tudományi Tanszék vezetője, Wageningeni Ag-
rártudományi Egyetem): "A szaktanácsadás az önkéntes tanulás támogatására kialakított
rendszer."

Dánia (Knud Simonsen, főosztályvezető, Dán Szaktanácsadási Központ): "A szaktanács-
adás a gazdák szakmai és technológiai ismereteinek bővítését elősegítő tevékenység,"

Irország (Dr. Joseph Mannion, a Szaktanácsadási Tanszék vezetője, Dublini Egyetem): "A
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szaktanácsadás olyan tevékenység, melynek során információátadással hozzásegíthetjük a vi-
déki lakosságot életszínvonalának emeléséhez."

Skócia (George Barton, irodavezető, Szaktanácsadási Központ, Edinburgh): "A szakta-
nácsadás olyan ismeretátadás, melynek felhasználásával a gazdálkodó magasabb jövedelemre
tehet szert."

Anglia (Ian Wallavce, Vidékfejlesztési Tanszék, Readingi Egyetem): "A szaktanácsadás
olyan képzési folyamat, amely a megfelelő információk biztosításával képessé teszi az embere-
ket arra, hogy forrásaikat optimálisan használják fel."

Franciaország (Michel Le Gouis, szaktanácsadó): "A szaktanácsadás nem más, mint a gaz-
dálkodók és a vidéki lakosság számára nyújtott olyan információ-szolgáltatás, amely elősegíti
az önfejlődést."

Olaszország (Fabio M. Santucci, egyetemi tanár, Asconai Egyetem): "A szaktanácsadás a
gazdálkodók számára felajánlott integrált ismereti rendszer."

Németország (Volker Hoffmann, egyetemi tanár, Agrárszociológiai Tanszék, Hohenheimi
Egyetem): "A szaktanácsadás a gazdálkodók problémamegoldását, konfliktus-kezelését támo-
gató szolgáltatás."

Norvégia (Solveig Strangstadstuen, egyetemi docens, Norvég Mezőgazdasági Egyetem):
"A szaktanácsadás az emberek segítése abban, hogy segítsenek önmagukon."

Svájc (Hans Roth, egyetemi tanár, Svájci Mezőgazdasági Főiskola, Zollikofen): "A szakta-
nácsadás az emberek segítése abban, hogy megértsék és előnyükre fordítsák a minőségi életet
meghatározó tényezőket."

Görögország (Alex Koutsouris, egyetemi docens, Thessaloniki Mezőgazdasági Főiskola):
"A szaktanácsadás a vidéki közösség támogatása annak érdekében, hogy felismerjék a rendel-
kezésükre álló forrásaikat, és hatékonyan használják fel azokat céljaik eléréséhez."

Amerikai Egyesült Államok (Barbara Ludwig, egyetemi tanár, Ohio Állami Egyetem): "A
szaktanácsadás a gyakorlatban jártas kutatók szakismereteinek kiterjesztését jelenti, ugyanak-
kor hozzájárul a gazdálkodók egymás és a témaspecialisták közötti információcsere létrejötté-
hez."

Portugália (Timothy L. Koehnen, szaktanácsadó, UTAD/DES): "A szaktanácsadás a me-
zőgazdasági ismeretek közvetítésének eszköze."

Svédország (Cecilia Waldenström, egyetemi docens, Szaktanácsadási és Adatfeldolgozási
Tanszék, Svéd Agrártudományi Egyetem): "A szaktanácsadás a különböző szervezetek azon
tevékenysége, amely a kutatási eredményeket és a politikai célokat közvetíti a gazdálkodók
felé."

A tanácsadás nemcsak definíciójában, hanem követett gyakorlatában is eltér az egyes orszá-
gokban. Eltérnek a vélemények annak tekintetében, hogy:

- a tanácsadó csak véleményt nyilvánítson, vagy vegyen részt magában a döntésho-
zatalban is, illetve

- kizárólag csak a gazdálkodó tudásának növelésére koncentráljon, vagy ezen túl a
konkrét problémákkal is foglalkozzon.

Látható, hogy a tanácsadás fogalmának és követett gyakorlatának nincs egységesen elfoga-
dott definíciója. Ez azért lehetséges, mert a szaktanácsadás mindig a helyi sajátosságoknak
megfelelően, eltérő célokkal, eltérő célcsoport érdekében és eltérő gazdasági szinten alakul ki.
Ezt felismerve nem lehet célunk egy új definíció megfogalmazása. Meghatározható azonban az
a feladatkör, amit Magyarországon a szaktanácsadásnak tennie kell. Nyilvánvalóan a tanács-
adásnak többnek kell lennie, mint a problémák feltárása után a lehetőségek hatékony kiaknázá-
sára tett javaslat átadása.

Magyarországon a mezőgazdasági szaktanácsadásnak olyan szolgáltatásnak
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kell lennie, amely hatékony kommunikációs módszerek alkalmazásával segíti a
gazdálkodókat az általuk adaptálható legújabb ismeretek megszerzésében.

2. A mezőgazdasági szaktanácsadás célkitűzései, szerepe a
mezőgazdaság- és vidékfejlesztésben

Magyarországon a mezőgazdasági népesség jelentős része kötődik az agrárgazdasághoz. A
mezőgazdasági tevékenységet folytatók kisebb hányada jövedelem kiegészítés céljából kapcso-
lódik az ágazathoz, nagyobb hányadának azonban ez a megélhetés egyetlen forrása.

A mezőgazdaság alacsony jövedelemtermelő képessége miatt a vidék folyamatosan elveszti
munkaerő megtartó képességét. A vidékfejlesztés egyik célja a mezőgazdasági munkaerő
megtartása. Ehhez azonban meg kell találni mindazokat a lehetőségeket, melyek ebbe a tőke-
szegény, gyakran alulképzett társadalmi rétegbe könnyen és gyorsan adaptálhatók. Az endo-
gén, másképpen a belső erőforrásrendszeren alapuló vidékfejlesztés megvalósulásának
egyik kiemelkedően fontos bázisa tehát a szaktanácsadás. E bázis működtetésében nem
lehet a mezőgazdaságot a gazdaság más szféráitól elkülönítve kezelni. Fontos követelmény az
alkalmazott szaktanácsadás elhelyezése az adott térségekben, ami az erőforrásoknak, az
adottságoknak való megfeleltetést jelenti. A szaktanácsadás nem lehet független ezektől az
adottságoktól, szorosan kell kapcsolódnia az adott térség vidékfejlesztési elképzeléseihez.

A szaktanácsadói hálózattal rendelkező országokban a szaktanácsadók jelentős szerepet ját-
szanak a vidékfejlesztésben. Természetesen ezt a szerepet csak azok a szaktanácsadók tud-
ják felvállalni, akik az adott térségben élnek és dolgoznak, tehát ismerik a kistérség
adottságait és lehetőségeit, továbbá kapcsolatban állnak olyan szervezetekkel, akik a térség
fejlődésének irányt kívánnak mutatni. Ilyen megközelítésben a szaktanácsadói munka gaz-
dasági és társadalmi célkitűzései a következők:

Gazdasági célkitűzések

A gazdasági célkitűzések a vállalkozások jövedelmezőségének a javítását célozzák meg.
Ezen belül a szaktanácsadó olyan szakmai segítséget nyújt, mely a vállalkozó életszínvonalának
fejlődését eredményezi. A vállalkozók körében végzett felmérések alapján megállapítható, hogy
a ’90-es évek elején az akkor még új vállalkozók, gyakori esetben kényszervállalkozók, első-
sorban technológiai kérdésekkel fordultak tanácsadókhoz, mivel a termelés beindítása, illetve
hatékonyságának a növelése volt a céljuk. Az akkor igénybe vehető állami támogatások meg-
szerzéséhez pénzügyi, számviteli és adózási ismeretekre volt szükség, ezért a szaktanács-
adók tevékenységi területeiket tovább szélesítették ügyfeleik igényeinek megfelelően. A pályá-
zati lehetőségek figyelésével és pályázatok benyújtásával a szaktanácsadó elősegíthette ügyfelei
vállalkozásainak technikai haladást, amivel elérte, hogy az általa menedzselt vállalkozók ne
maradjanak le a technológiai versenyben.

Társadalmi célkitűzések

A társadalmi célkitűzések közül a legfontosabb az életszínvonal emelése. Az életszínvonal
emelése tulajdonképpen az előzőekben felsorolt gazdasági célkitűzések megvalósulásán keresz-
tül elérhető. Ezen túlmenően fontos lehet egyes társadalmi szintű törekvések elérése is. Ilyen
többek között a környezetvédelemi előírások betartása, ami minden ember alapvető érdeke. A
szaktanácsadónak kifejezetten támogatnia kell az erre vonatkozó törekvéseket, és terjesztenie
kell az ezzel kapcsolatos ismereteket. A szaktanácsadó munkája során feltárja továbbá a gaz-
dasági és társadalmi szintű változások trendjét, így felkészítheti ügyfeleit arra, hogy azok al-
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kalmazkodjanak a változó körülményekhez.

A vidéki  szaktanácsadás funkciói

A vidékfejlesztési programok az adottságoknak megfelelő integráltságban tartalmazhatnak
mezőgazdasági, környezetvédelmi, oktatási, közösségfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és egyéb
elképzeléseket. Ezért van az, hogy a hatékony vidékfejlesztési programok igen komplexek,
nem szűkülnek le egy-egy szektor fejlesztésére.

Mindezek alapján hangsúlyozni kell, hogy a vidékfejlesztés rendszerében értelmezett szak-
tanácsadás sokkal szélesebb területre vonatkozik, mint a közvetlen mezőgazdasági tevékeny-
ség. Ilyen összefüggésben a funkciókat két területre lehet osztani, az egyéni és családi, va-
lamint a közösségi és önkormányzati területekre.

A szaktanácsadás funkciói az egyéni és családi területen:
– gazdasági analízis és tervezés,
– a jövedelmezőség növelése,
– a táj adottságaihoz illeszkedő környezetkímélő gazdálkodás elősegítése,
– alternatív mezőgazdasági programok feltárása,
– a vállalkozás- és üzletvitel fejlesztése,
– pénzügyi források feltárása,
– technológiai transzfer és adaptáció,
– piaci információ és marketing,
– háztartásviteli tanácsadás.

A szaktanácsadás funkciói a közösségi és önkormányzati területen:
– településmarketing-fejlesztés,
– településrendezési koncepciók kidolgozása,
– a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára készülő programok kidolgo-

zása,
– az önkormányzati tevékenység színvonalának fejlesztése (pl. a vezetés színvona-

lának emelése),
– közösségi programok kidolgozása.

A példaszerűen felsorolt területek rávilágítanak arra, hogy milyen szoros kapcsolat alakulhat
ki e felfogás alapján a vidékfejlesztés és a szaktanácsadás között. A vidékfejlesztési szakembe-
rek egy adott térségre vonatkozóan segítik a meglévő adottságokra épülő fejlesztési irányok
kialakítását, a szaktanácsadók pedig az egyes konkrét programok, akciók megvalósításához
nyújtanak fontos segítséget a családoknak, településeknek.

3. A mezőgazdasági szaktanácsadás története, fejlődése
Magyarországon

A tájékozódás és tájékoztatás az emberi élet minőségi fejlődésének alapvető feltétele. Tör-
ténelmi eredetét tekintve a tanácsadás egyidős az emberi közösségek, a társadalmi együttélés
és termelés kialakulásával. Fejlődése az egyszerű tapasztalatszerzéstől a korszerűen szervezett,
tudományosan megalapozott színvonalig terjed.

A "szaktanácsadás" terminust először Angliában használták. A Cambridge Egyetem 1873-
ban vezette be az egyetemi oktatást kiegészítő (extension) felnőttképzés leírására. A képzés
során az egyetem oktatóinak ismereteit az egyszerű embereknek ott adták át, ahol éltek és dol-
goztak. Egy évtizeden belül ez a tevékenység elterjedt egész Nagy-Britaniában és az Amerikai
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Egyesült Államok, valamint más országok intézményeiben is.
Az első, kimondottan a mezőgazdasági szaktanácsadás céljára alakult szervezetek a század-

forduló idején jelentek meg. Először Japánban 1893-ban, majd az Amerikai Egyesült Államok-
ban intézményesítették a szaktanácsadást. A többi ország csak a II. világháború után fellépő
élelmiszerhiány hatására érzékelte a szaktanácsadás szükségességét, mert az élelmiszertermelés
növelését elősegítő modern módszerek elterjesztésének leghatékonyabb módját a szaktanács-
adásban vélték felfedezni. A szaktanácsadási hálózatot elsők között létrehozó országokat az 1.
táblázat sorolja fel.

A ’60-as évek elején az önállóvá vált afrikai és ázsiai államok építették fel szaktanácsadási
rendszereiket, melyek közül - elsősorban a hibás módszerek alkalmazása miatt - néhány év után
több meg is szűnt. A ’70-es évek közepétől azonban a helyi kormányok, a FAO és más nem-
zetközi szervezetek (Világ Bank, IFAD, különböző regionális bankok stb.) nagyobb erőfeszí-
téssel - az újabb tapasztalatokat is figyelembe véve - újraszervezték a tanácsadás rendszerét
ezekben az országokban. Jelenleg a világon működő több mint 200 jelentősebb szaktanácsadási
szervezet fele 1970 után alakult meg.

Ahogyan az ’50-es évek végén az a fejlődő országokban végbement, úgy a 90-es években -
a privatizációs folyamatok miatt - a közép- és kelet-európai országokban indult meg az új típu-
sú szaktanácsadási szervezetek létrehozásának folyamata.

A mezőgazdasági szaktanácsadás csírái Magyarországon a középkorban alakultak ki. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy hazánk nemcsak Európában, hanem világszerte is az elsők között volt
a mezőgazdasági szakoktatás és a hozzákapcsolódó szaktanácsadás megszervezésében.

Pázmány Péter 1635-ben a Nagyszombati Egyetemet, Komeniusz János pedig néhány évvel
később a Sárospataki Főiskolát alapította meg és mindkét intézményben mezőgazdasági isme-
reteket is oktattak. A mezőgazdasági szakoktatásban további előrelépést jelentett a gróf
Eszterházy János által 1764-ben Tallóson, majd Szempcen (Pozsony megye) és Tessedik Sá-
muel által 1779-ben Szarvason alapított mezőgazdasági szakiskola. Ezek nemcsak a fiatalság
oktatását tűzték ki célul, hanem a felnőtt földművelő lakosság számára is rendszeresen szervez-
tek tapasztalatcseréket és bemutatókat, ismertették az új, meghonosított növényfajtákat. Az
1797-ben gróf Festetics György által létesített GEORGIKON nemcsak saját birtokai, hanem a
környező uradalmak részére is nevelt szakembereket. Az oktatás mellett már akkor nagy gon-
dot fordítottak a gazdálkodás területén a példamutatásra, és a falusi lakosság tájékoztatására.
Hazánkban felsőfokú mezőgazdasági szakemberek képzésére Albert Kázmér szász-tescheni
herceg 1818-ban Magyaróváron alapított Felsőfokú Mezőgazdasági Tanintézetet, amelynek a
kezdetektől igen jelentős szerepe volt a gazdálkodók szakmai segítésében is. Gróf Károlyi La-
jos a világon elsőként szervezte meg Rohoncon (1839-ben) azt a gazdasági iskolát, ahol télen a
gazdák elméleti, nyáron a gyakorlati képzése folyt. 1845-ben Zeleméren, 1846-ban Szőkehal-
mon nyitotta meg kapuit olyan földműves iskola, ahol a leendő gazdákon kívül a már gazdál-
kodást folytatók szakmai ismereteinek bővítésével is foglalkoztak. A kiegyezés után sorra ala-
pították meg a "felsőbb gazdasági tanintézeteket", így Debrecenben 1868-ban,
Kolozsmonostoron 1869-ben, Kassán 1874-ben.

Magyarországon a szaktanácsadásról szóló első hiteles, írott dokumentum 1892. június 12-
én kelt, melyben a földművelésügyi miniszter jóváhagyta a kolozsmonostori és a magyaróvári
gazdasági akadémiák tanári testületéből alakított "Tanácsadó Bizottság" működését. A kezde-
ményezés Balázs Árpád és Újhelyi Imre nevéhez fűződik. A Bizottság szabályzata kimondta,
hogy tevékenysége "minden, a mezőgazdaság körébe vágó kérdésre vonatkozik".

A Bizottság a következő alapelvek szerint működött:
- a tanácsot kérő gazdaság önálló és önkéntes kezdeményezése,
- a helyszíni vizsgálat, a megszemlélés,
- az elvégzett tanácsadás jegyzőkönyvbe foglalása,
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- a tanácsadás díjazásának azonos elvek szerinti meghatározása,
- az alapvető költségek állami, intézményi biztosítása,
- a tanácsadással foglalkozó intézmények (magyaróvári, keszthelyi, kassai, debreceni,

kolozsvári akadémiák) működésének megyék szerinti kijelölése.
A Bizottság 1900-1916 között 2216 esetben adott tanácsot, útmutatást.
Az ezt követő időszakban is voltak kezdeményezések, a téli gazda- és gazdasszonyképző

tanfolyamokon kiváló szakemberek fejtettek ki tanácsadói tevékenységet.
A szaktanácsadás intézményesített keretei elsősorban a mezőgazdasági szakoktatási háló-

zatban kezdtek kialakulni, országos szervezetté azonban ekkor még nem tudott válni. Ennek
ellenére egyes rendelkezések ösztönözték a tanácsadás gyakorlását, közöttük például a gazda-
sági akadémiák szolgálati szabályzatának 33. paragrafusa így rendelkezett: "...feladatuk továb-
bá a tanároknak, hogy mint tanácsoló és véleményező közegek a kormánynak és a hatóságok-
nak szakkérdések megoldásánál segítségére legyenek, és hogy szakmunkálatoknak megbízatás
folytán való kidolgozása által ismereteiket a mezőgazdasági ügy érdekében így is érvényesít-
sék.”

Egy körrendelet pedig (50.300/1921. IX. 1.) valamennyi földmíves iskola igazgatóját arra
utasítja, hogy "...a tanárok hasznos kísérleti eredményeket alkalomszerűen gazdasági körze-
tükben minél szélesebb körben értékesítsék, amely munkásság révén a tanár ne csak az iskola
szűkebb keretén belül, hanem szaktudásának szóban és írásban való terjesztésével, ezen kívül is
gazdaközönségünk hasznos tanácsadója legyen. "

A sorra kibontakozó alsó- és középfokú szakiskolák feladatköri felsorolásából sem hiány-
zott a tanácsadás művelése. A szarvasi középfokú gazdasági tanintézet szervezeti szabályzatá-
nak 4. pontja (79.798. FM. 1927. IX. 1.) így rendelkezett: "...feladata továbbá az intézetnek
az, hogy tanszemélyzete a tanításon kívül a mezőgazdaság különböző ágazatára vonatkozó
megállapításokat - főleg az említett középbirtokkal kapcsolatos gyakorlati igényekre való kü-
lönös tekintettel - kísérletek és észleletek útján lehetőleg fejlessze, továbbá hogy a környék kis-
és középbirtokosainak gazdasági vonatkozásokban segítségére legyen, s nekik szakügyekben
tanácsot adjon, véleményt mondjon. Feladata végül a tanároknak, hogy a gazdasági szakisme-
retek népszerűsítését és terjesztését előmozdítsák”.

A mezőgazdasági szakiskolák rendeltetéséről és feladatairól szóló FM. 1929. XI. 15-én kelt
FM 108.000/IX. 1. számú rendelete úgy intézkedett, hogy “…a környék kisgazdáinak szak-
kérdésekben tanácsokat, felvilágosításokat adjanak".

Számos további rendelkezés intézkedett a földbirtokreform során földhöz juttatottak gazda-
sági irányú oktatásáról és a tanácsadás érdekében teljesítendő kiszállások lebonyolításáról.

1936-ban minden alsó- és középfokú mezőgazdasági szakoktatási intézmény címében és fel-
adatkörében szerepelt a “Szakiskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás" elnevezés.

Mezőgazdasági szaktanácsadással nemcsak az oktatási intézmények, hanem a XIX. század
közepén kialakuló érdekképviseletek is foglalkoztak. Közülük a legjelentősebb az 1835-ben
alakult Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) vívta ki a legtöbb elismerést. Az
OMGE 1847-ben átadott, KÖZTELEK nevet viselő székháza (amelyet egy városi tulajdonban
lévő ingatlanon építettek fel) helyet adott szinte valamennyi mezőgazdasági érdekképviseleti
egyesületnek. Az OMGE volt a kezdeményezője a Megyei Gazdasági Egyletek és a Falusi
Gazdakörök kialakításának is. Tevékenysége a II. világháború végéig meghatározó volt.

Közvetlenül a II. világháború után Bíró Gyula, Mohácsi Mátyás, Jeszenszky Árpád, Westsik
Vilmos, Nagy Sándor és mások fejtettek ki elismerésre méltó tanácsadói munkát.

Az ’50-es évek végén és a ’60-as évek elején kialakuló és megerősödő nagyüzemek megte-
remtették a feltételeit annak, hogy az intézményesen szervezett szaktanácsadási munka bein-
duljon. A Kormány a 2.026/1964. (IX. 30.) és az FM. 17/1964. (XII. 30.) számú rendeletében
határozott a szaktanácsadási hálózat megszervezéséről. A nagyüzemekre alapozott szaktanács-
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adási tevékenység 1965-ben vette kezdetét. E munkát a Minisztérium által kijelölt agrár-
felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, állami gazdaságok, egyéb vállalkozások és szakfel-
ügyeleti szervek tanácsadói végezték, amelyeknek gazdálkodási forma szerinti megoszlását az
1. ábra mutatja be.

Az akkori tapasztalatok igazolták, hogy a hálózat létrehozása helyes döntés volt, mert:
- meggyorsult a fejlett, korszerű termelési eljárások gyakorlatba való átültetése,
- a tanácsadás eredményeként emelkedtek a hozamok,
- az üzemek segítséget kaptak a helyi lehetőségek és tartalékok feltárásában,
- a termelés jövedelmezőbbé vált.

Az eredmények értékelése ösztönözte néhány fontos intézkedés bevezetését, melyek a ta-
nácsadás továbbfejlesztését szolgálták.

Az 1968. március 14-én megjelent 10/1968. sz. MÉM. rendelet meghatározta az "intézmé-
nyesen szervezett tanácsadás" legfőbb elveit és kereteit. Ez biztosította az önállóság, önkéntes-
ség, szerződésesség, kétoldalú kötelezettség és garanciális felelősség, valamint az anyagi érde-
keltség és a díjazottság elveinek érvényesülését. Meghatározta a legfontosabb fogalmi, formai,
szervezeti, működési, díjazási, irányítási és felügyeleti követelményeket. A területhez és témá-
hoz való kötöttséget, valamint a központi kijelölést megszüntette, önkéntes jelentkezéssel a
Központi Szaktanácsadói Címjegyzékbe vétel elve alapján a működés országos hatókörű lehe-
tőségét megteremtette. A Központi Szaktanácsadói Címjegyzékbe vett szervezetek vezetőiből,
illetve a képviselőkből alakult meg 1968. április 25-én az Országos Mezőgazdasági Szakta-
nácsadási Bizottság (OMSzB).

A címjegyzékben szereplő szervezetek a következő három kategóriába kerülhettek:
- a díjazásért tanácsadást végzők,
- a díjazás nélkül, felügyeleti jogkörben dolgozók és
- a díjazás nélkül, vállalkozási érdekből szaktanácsadást folytatók.

Az OMSzB megalakulását követő két évtized alatt a szaktanácsadói tevékenység mérete és
színvonala jelentősen megváltozott. A 2. táblázat a bejegyzett szaktanácsadó szervezetek, és
az általuk foglalkoztatott szaktanácsadók számának változását szemlélteti 1968-89 közötti
időszakban.

A szaktanácsadási hálózat szűkös keretei a ’80-as évek végére országos kiterjedésűvé vál-
tak és valamennyi mezőgazdasági nagyüzemet érintették. Ekkor mintegy 225 szaktanácsadó
intézmény 7.100 szaktanácsadója dolgozott, elsősorban a nagyüzemek számára.

A mezőgazdasági termelés iparszerűvé válása, a termeléshez szükséges biológiai, technoló-
giai ismeretek bővülése a nagyüzemi keretek között is igényelte a szakismeret koncentrációját.
Egy-egy termék előállításában kimagasló eredményeket elért gazdaságok létrehozták a terme-
lési rendszereket, melyekhez szerződéses kapcsolat vagy közös vállalkozás felállítása révén
kapcsolódhattak a partnergazdaságok.

A termelési rendszereket a következők is jellemzik:
- a felhasználó igényeit kielégítő, nagy potenciális termőképességű növény- és állat-

fajták alkalmazása, valamint a világszínvonalat képviselő termelőeszközök haszná-
lata;

- a termelés teljes folyamatát átfogó, tudományos alapokon nyugvó technológia ki-
alakítása és alkalmazása;

- a termelési rendszer, a rendszergazda és a résztvevő partnergazdaságok érdekeltsé-
gére alapozott vállalkozás, melyben a felek szerződésben rögzítik együttműködé-
sük célkitűzéseit, jogaikat és kötelezettségeiket;

- a rendszergazda rendelkezik mindazon szellemi, anyagi, technikai és szervezeti fel-
tételrendszerrel, amely biztosítja a teljes technológia adaptálhatóságát, az irányí-
tást, ellenőrzést, a technikai bázis javítását és a karbantartását;
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- a termelési rendszer képes a technológia állandó fejlesztésére, a kutatási eredmé-
nyek, a nemzetközi tapasztalatok és az ezekkel kapcsolatos információk átvételére
és átadására.

A termelési rendszerek által nyújtott szaktanácsadás és szolgáltatás mindenképpen hozzájá-
rult a magyar mezőgazdaság termelési színvonalának emeléséhez. Felfutásuk idején a tevé-
kenységi körük megoszlását a 2. ábra szemlélteti.

A termelési rendszerek által alkalmazott gyakorlat azonban nem nevezhető a klasszikus ér-
telemben vett tanácsadásnak. A kevés magángazdálkodó és a nagyüzemek által integrált kis-
termelők nem, vagy csak elvétve jutottak hozzá a "tanácsadók" nyújtotta információkhoz. Az
integrált kistermelőket az állami gazdaságok, a termelőszövetkezetek és csak ritkábban maguk
a termelési rendszerek szakemberei látták el a legszükségesebb információkkal.

Jelenleg a megváltozott tulajdonviszonyok szükségessé teszik egy olyan tanácsadói rendszer
működtetését Magyarországon, amely a képzett és képzetlen gazdálkodók teljes körű informá-
ció-ellátását biztosítani tudja.

Új fejezet kezdődött tehát a hazai szaktanácsadás történetében.

5. Szaktanácsadási politika

A mezőgazdasági szaktanácsadás nemzetközi tapasztalatainak többoldalú értékelése szük-
ségessé teszi a szaktanácsadást befolyásoló politika szerepének tanulmányozását is. Ennek so-
rán felvetődik a kérdés: létezik-e szaktanácsadási politika? Ha létezik, milyen tényezők befo-
lyásolják alakulását, és milyen szinteken fejti ki hatását?

A kérdés megválaszolása érdekében először célszerű értelmezni a politika fogalmát. A “po-
litika” kifejezés - a leggyakrabban alkalmazott értelmezés szerint - a különböző társadalmi
erőknek a társadalmi fejlődés alapvető tendenciáihoz, követelményeihez és feltételeihez való
viszonyát fejezi ki.

A politika meghatározza az agrárpolitika arculatát, ugyanakkor az agrárpolitikának össz-
hangban kell lennie a gazdasági fejlődés objektív törvényszerűségeivel. Eredményes gazdaság-
politika nélkül nem képzelhető el tartósan és helyesen orientáló agrárpolitika.

Ezek a tézisek is igazolják, hogy a politika szintjei között a hatásmechanizmus oda-vissza
irányú, s így a gazdálkodó érdekei a politika minden szintjén kifejezésre juthatnak. Ez meghatá-
rozza a szaktanácsadási politika lényegét is, amely a társadalmi erő alatt a gazdálkodók összes-
ségét érti. Ennek megfelelően a szaktanácsadási politika a társadalmi fejlődés alapvető tenden-
ciáit, követelményeit és feltételeit a gazdálkodók érdekeinek megfelelően befolyásoló tényező.

5.1 A szaktanácsadási politikát befolyásoló fontosabb tényezők

A szaktanácsadási politika alakulását számos tényező befolyásolja. Ezek egy része teljesen
független az éppen működő társadalmi politikai irányvonalaktól, míg mások ettől függően ál-
landó változásban vannak. A szaktanácsadási politika alakulását a következőkben tárgyalt fon-
tosabb tényezők befolyásolhatják.

Gazdálkodási cél
A XX. század végére az emberiség nem tudta megoldani a föld népességének élelmiszerellá-

tását. Ázsiában és Afrikában az emberek milliói halnak meg az alultápláltság következtében. A
fejlődő országok elsődleges gazdálkodási célja tehát olyan termelés folytatása, amely megte-
remti a szükséges élelmiszer mennyiséget. Az egyes országokban követett rossz gazdaságpoli-
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tika - amelyet a gazdálkodási célnak kell meghatároznia - sokszor nem segíti, hanem gátolja az
élelmiszerellátás színvonalát. (Gyakran előfordul, hogy a fejlődő országok megművelhető terü-
leteinek nagy részén nem élelmiszert, hanem más érdekektől vezérelve exporttermékeket ter-
melnek.)

Más a helyzet azokban az országokban, amelyekben a mezőgazdaság többet termel, mint
amennyit a lakosság igényel. Ebben az esetben a helyi ellátás mellett az exportot is célul tűzhe-
tik ki. Ezek az országok azonban gyakran küszködnek a túltermelés és a piackeresés gondjai-
val.

A helyes szaktanácsadási politika figyelembe veszi a gazdálkodási célt, és ennek alapján
gyakorol “nyomást” a gazdálkodást végző és befolyásoló környezetre.

Szaktanácsadási elvek
A szaktanácsadási politika fejlődése nem más, mint a mezőgazdasági termelés lehetőségei-

nek újra és újra történő átgondolása. Az új rendszerek fejleszthetők például a szaktanácsadás
megközelítési módjainak változtatásával, ezen belül követheti:

- a termék vagy gazdálkodó,
- a csoportos vagy egyéni megközelítési módokat, illetve
- az egyszerű tájékoztatás vagy a többoldalú információszolgáltatás módszereit.

A szaktanácsadási elvek és a szaktanácsadási politika között oda-vissza irányú kölcsönhatás
érvényesül. Az elvek a politika megvalósításának keretét adják, de ugyanakkor a politika befo-
lyással bír az elvek kialakítására.

A szaktanácsadási rendszer struktúrája, személyi összetétele
A szaktanácsadási politika végrehajtója gyakran egy hálózat, illetve a hálózatban dolgozó

szakemberek csoportja. A hálózat csak akkor töltheti be funkcióját, ha:
- megfelelő információs rendszerrel rendelkezik,
- az alkalmazott munkatársak birtokában vannak a szükséges elméleti, valamint gya-

korlati tudásnak, és
- az érdekeltségi rendszer támogatja a kitűzött célok elérését.

A hálózat struktúrája egy-egy országban folyamatosan változik az új követelményeknek
megfelelően. Megvizsgálva a fejlett országokban alkalmazott gyakorlatot, azt láthatjuk, hogy a
kezdeti időszakban az állam által támogatott hálózatok helyét részben vagy egészen a privát
szféra, illetve az önállósodó gazdaszervezetek veszik át. Ez a szaktanácsadási politika módosu-
lását eredményezi.

Oktatási és kutatási politika
A gyakorlatban alkalmazott oktatási és kutatási politika a népesség képzettségi szintjére és a

működtetett technikai, technológiai színvonalra hat. Más szaktanácsadási politikát kell követni,
ha a gazdálkodók tisztában vannak a szükséges elméleti, továbbá gyakorlati ismeretekkel, va-
lamint képesek a legújabb technológia alkalmazására, és mást akkor is, ha képzetlen, illetve
szakismeretek és gyakorlat nélküli embereket kell információval ellátni.

A rendelkezésre álló természeti, gazdasági és emberi erőforrások
A természeti erőforrások alapvetően behatárolják a gazdálkodási célt, s egyúttal a szakta-

nácsadási politikát is. Nyilvánvaló például, hogy eltérően kell az élelmiszertermelést megszer-
vezni sivatagi vagy trópusi körülmények között.

A gazdasági és emberi erőforrások a rendelkezésre álló természeti adottságok és források
kiaknázási lehetőségeit teremthetik meg.

A megművelhető földterület minősége és mennyisége - a többi természeti erőforrásokhoz
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hasonlóan - a gazdálkodás célját és a szaktanácsadási politikát egyaránt befolyásolja.
Azokban az országokban, melyekben a föld korlátozott mértékben áll rendelkezésre (pl.

Hollandia) sokkal intenzívebb termelést folytatnak, mint azokban, melyekben a földterület
nagysága kevésbé korlátozó tényező (pl. USA, Ausztrália). Az intenzív termelés erősen szer-
vezett szaktanácsadást és jól kidolgozott szaktanácsadási politikát igényel.

5.2 A szaktanácsadási politika szintjei

A mezőgazdasági szaktanácsadói hálózatokat működtető országok közül egyesek tagjai
olyan csoportoknak, melyek összehangolják agrárpolitikájukat. Példaként említhetők az Euró-
pai Unióhoz tartozó államok. A csoporthoz tartozó országok egyeztetik szaktanácsadási poli-
tikájukat, és ez hatással van a nemzeti szinten kialakított szaktanácsadási politikára is. Ennek
ellenére elmondható, hogy az EU-ban eddig még nem alakult ki egységes szaktanácsadási poli-
tika. Ez arra enged következtetni, hogy nem létezik egyetlen "helyes”, mindenütt érvényes
szaktanácsadási politika, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni az egyes országok sajátossága-
it.

A szaktanácsadási politika tehát csak nemzeti és területi szinteken fejtheti ki hatását attól
függően, hogy mely régiók fejlesztését, illetve együttműködését kívánja elősegíteni.

Nemzeti szaktanácsadási politika
Amint a mezőgazdasági szaktanácsadás történetével foglalkozó fejezetben feltártuk, a leg-

több fejlődő és fejlett ország kialakította saját szaktanácsadói hálózatát. A hálózatok működte-
tésének általánosítható összetevői a következők:

- A helyzetspecifikus vagy egy adott szituációra kidolgozott politika meghatározása,
amely magában foglalja a cél körültekintő kiválasztását.

- Együttműködési készség és részvétel biztosítása, mely érinti a gazdálkodókat, szak-
tanácsadókat, kutatókat, oktatókat és politikusokat.

- A működtetés pénzügyi feltételeinek megteremtése.
- A különböző irányítási szintek kötelezettségeinek megállapítása.
- A rendszer rugalmasságát és nyitottságát biztosító feltételek kidolgozása.

Az alkalmazott nemzeti szaktanácsadási politika tehát mindenképpen vegye figyelembe a
meglévő feltételeket, legyen működőképes rövid és hosszú távon, tudjon reagálni a változó
környezetre, valamint hatékonyan integrálja a szaktanácsadásban résztvevők minden szintjét.

Helyi (vagy regionális) szaktanácsadási politika
Az ország területi nagyságától, régióinak eltérő gazdálkodási struktúrájától, helyi szociális

és gazdasági problémáitól függően regionális szaktanácsadási politika is érvényesülhet. Külö-
nös jelentőséggel bírhat hazánkban a kedvezőtlen adottságokkal rendelkező területek fejleszté-
se érdekében kialakítandó szaktanácsadási irányelvek kidolgozása. A megkülönböztetett figye-
lem hozzájárulhat egy terület gazdálkodási szerkezetének átrendezéséhez és az infrastruktúra
fejlesztéséhez. A helyi szaktanácsadási politika a nemzeti szaktanácsadási politika része, ezért
csak annak figyelembevételével alakítható ki.

6. A mezőgazdasági szaktanácsadás legismertebb stratégiái
és módszerei
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A nyereséges gazdálkodás érdekében a gazdálkodónak konzultálnia kell azokkal a szakem-
berekkel, akik a kérdéses szakterületet mélységében ismerik, s tanácsaik révén hozzájárulhat-
nak jövedelmének növeléséhez. Gyakran előfordul azonban, hogy a tanácsadás önmagában
képtelen a kívánt változtatásokat elindítani, mivel a feltételrendszer más tényezői bénítólag
hatnak azokra. Ebben az esetben az állam támogató intézkedéseivel (adócsökkentés, kedvez-
ményes hitelnyújtás stb.) egy-egy régióban vagy akár az egész országban megteremtheti a fej-
lődés feltételeit.

A felkínált lehetőségek és szolgáltatások eltérő módszerek bevezetését igénylik. Gyakran
egy országban több, egymást kiegészítő megközelítési változat kombinációját alkalmazzák. A
mezőgazdasági szaktanácsadás struktúrája és funkciója így folyamatosan igazodhat a mező-
gazdasági szektor fejlődési követelményeihez.

A szaktanácsadás különféle megközelítési módja sokféle típusú szervezetben megtalálható.
Ezek az igen változatos stratégiákat és technikákat nagy választékban alkalmazzák.

Ezek után célszerű pontosan meghatározni, mit is jelent a "szaktanácsadási megközelítés"
kifejezés.

Minden szaktanácsadási rendszer rendelkezik szervezeti struktúrával, vezetéssel, források-
kal (humán erőforrásokkal, eszközökkel, lehetőségekkel stb.), célokkal, kapcsolatokkal, meg-
határozott ügyfélkörrel. A megközelítés tehát nem azok megléte vagy milyensége, hanem a
rendszeren belüli tevékenység stílusát jelenti. Más szóval a megközelítés a rendszer filozófiáját
testesíti meg.

Minden megközelítést a következő hét dimenzióval lehet jellemezni:
1. A cél, amelynek elérésére a megközelítést kialakították.
2. Az azonosított problémakör, amelyre a megközelítést stratégiai megoldásként al-

kalmazzák.
3. A módszer, ahogyan a programokat végrehajtják.
4. A szaktanácsadói személyzet, ideértve az olyan tényezőket, mint a klientúrához vi-

szonyított számuk, a képzettségük színvonala, az érdekeltségi rendszerük, nemük
stb.

5. A szükséges források és a különböző költségtényezők.
6. Az alkalmazott ismeretátadási technikák.
7. A siker mérésének módja.

A szaktanácsadási stratégiákat gyakran abból a szempontból is vizsgálják, hogy a gazdálko-
dó milyen mértékben vesz részt a szaktanácsadási tevékenységekkel kapcsolatos döntésekben.
Ezek alapján a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve a megközelítési irányzatokat három
csoportba lehet sorolni:

- a felülről kezdeményezett megközelítési irányzatok,
- az alulról kezdeményezett megközelítési irányzatok, és
- az előző kettő integrált változatának csoportjába.

A tanácsadói hálózatok kialakításának időszakában általában a felülről történő építkezés a
jellemző. Ebben az esetben legtöbbször az állam kezdeményezi a szaktanácsadási rendszer ki-
alakítását.

A gazdálkodók megerősödése a későbbiekben általában megteremti a feltételeit annak, hogy
a gazda igényelje a szaktanácsadó segítségét, sőt ösztönözze őt újabb információk beszerzésé-
re és átadására. A szakmailag és politikailag megerősödött gazdák szervezetei átvehetik az
irányítást, és alulról kezdeményezve kialakíthatják saját szaktanácsadási rendszereiket.

Tovább bonyolíthatja a helyzetet az is, hogy a mezőgazdaság egyes ágazataiban eltérő stra-
tégiákat követhetnek. Ez leginkább attól függ, hogy a kormány mely tevékenységeknek ad
prioritást, és melyeket szeretné leépíteni.

A nemzetközi gyakorlatban a következő főbb megközelítési változatok terjedtek el:
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- az állam által támogatott szaktanácsadási rendszerek;
- többcélú (általános) szaktanácsadás,
- integrált szaktanácsadás,
- képzési és látogatási szaktanácsadás,
- oktatási intézményekre (pl. egyetemekre) alapozott szaktanácsadás,
- ügyfélre (egy célcsoportra) alapozott szaktanácsadás,

- gazdaszervezetek által végzett szaktanácsadás;
- kereskedelmi célú szaktanácsadás;

- termékre alapozott szaktanácsadás;
- alapanyag- és eszközellátáshoz kapcsolódó szaktanácsadás.

- magán szaktanácsadás.
A következőkben e megközelítési változatokat mutatjuk be, kiemelve azok gyenge pontjait.

6.1 Az állam által támogatott szaktanácsadási rendszerek

A századfordulót követően a mezőgazdaságban is egyre nagyobb teret kaptak az új tudo-
mányos eredmények. Az új ismeretek bővülése, a gazdálkodók részéről jelentkező igény és a
népesség számának növekedése arra ösztökélte a kormányokat, hogy a magasabb hozamok
érdekében támogassák az új ismeretek elterjesztését. Fontosságára való tekintettel indokoltnak
látszott a jelentős állami támogatás. A kezdeti időszakot jellemző "vidékfejlesztési" tevékeny-
ség átalakult mezőgazdasági szaktanácsadássá, míg a többi feladat (pl. inputellátás, egészség-
ügyi szolgáltatás) átkerült más, specializált kormányügynökségekhez.

Az állam által támogatott szaktanácsadás elsősorban azokban az országokban terjedt el,
ahol kezdetekben maga az állam kívánta előmozdítani a mezőgazdasági termelés, majd a me-
zőgazdaságból élők életszínvonalának növelését. Az így életre hívott szaktanácsadási rendsze-
rek politikai beavatkozás nélkül felügyelik az élelmiszertermelést, és elméletileg valamennyi
gazdát támogatják. Ezektől a rendszerektől elsősorban azt várják, hogy elősegítsék a teljes
mezőgazdasági népesség életszínvonalának emelkedését. Valójában azonban egyik országban
sincsenek meg a feltételei annak, hogy a szaktanácsadási rendszerek a gazdálkodók minden
csoportját elérjék. A gyakorlatban az árutermelő gazdák jobban igénylik az információt, mint
az önellátásra termelők, és ezért az előbbiek szorosabb kapcsolatot építenek ki a tanácsadók-
kal.

6.1.1 Többcélú (általános) szaktanácsadás
A többcélú szaktanácsadás módszere olyan stratégiát követ, mely a lehető legtöbb új kuta-

tási eredmény bevezetését célozza meg.
A szakmai információt diszkrimináció nélkül (de nem feltétlenül stratégia nélkül) terjesztik a

vidéki társadalomban. A gazdák szabadon döntik el, hogy elfogadják, kipróbálják, adaptálják
vagy elutasítják az új ötleteket. Az adaptálás a farmerek autonóm döntésétől függ. Gyakran a
jobb helyzetben levő gazdák (vagyis akik könnyebben jutnak információhoz és az újításhoz
szükséges forrásokhoz) előbb adaptálják az újításokat, így növelik viszonylagos gazdagságu-
kat.

A mezőgazdasági fejlesztésben a többcélú szaktanácsadás módszere a legelterjedtebb. Az
újításokat néhány "progresszív gazda", "mintagazda", "hangadó" vagy "közvetítő gazda" vezeti
be először, s kezdeményezői lesznek az autonóm szétterjedési folyamatok beindulásának.

E módszernek leginkább a legjobb gazdák élvezik előnyeit, ezáltal állandóan nő a szakadék
a mintegy 20 %-ot kitevő "rajongók" és a 80 %-ra tehető többi gazdálkodó termelési színvona-
la között. Éppen ezért kérdőjelezhető meg a módszer eredménye. A szaktanácsadóknak tudni-
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uk kell, hogy nemcsak a rajongóknak kell átadniuk az új ismereteket, hanem minden gazdálko-
dónak.

A módszernek számos gyenge pontja is van, amelyeket a következőkben lehet összefoglalni:
- A termelőknek ajánlott technológiák vagy csomagtervek gyakran nem megfelelőek

vagy nem teljesek. Sokszor a technológiai fejlesztést a kutatóintézetekre bízzák,
amelyek nem ritkán a saját, elszigetelt világukban élnek, és így gyakran nem veszik
figyelembe, sőt néha nem is ismerik a gazdálkodói rendszereket, valamint a terme-
lők céljait.

- A technológia hasznosítását megakadályozhatja az is, hogy az információt és a
szolgáltatásokat a szaktanácsadók nem olyan arányban ajánlják fel, ahogyan a ter-
melő igényli. Például a fejlődő országokban az innovációs folyamatok gyakran
azért nem megfelelőek, mert a termék-előállítás egyes elemei a farmerek számára
nem érhetők el.

- A harmadik probléma a vidéki lakosságnak a forrásokhoz való hozzájutás, valamint
a gazdálkodási rendszereik tekintetében tapasztalható heterogenitása. Ebben a vo-
natkozásban azt szükséges megemlíteni, hogy a tanácsadóknak csak a termelők
egy részével van közvetlen kapcsolatuk (gyakran csak azok töredékével). A többi-
eket a termelés során közvetve érik el. Így a gazdák többségének önerőből kell
összegyűjteniük a fejlesztéshez szükséges ismereteket és szolgáltatásokat, ami
gyakran lehetetlen vállalkozás.

- További gyenge pontok:
- A költségvetési támogatás a politikai erőviszonyok függvényében évről-

évre változhat.
- Gyenge a kapcsolat a kutatással.
- Nem figyel kellőképpen a kedvezőtlen körülmények között gazdálkodók

csoportjaira.
- Az ügyfelek nem vesznek részt a számukra kidolgozandó programok fej-

lesztésben.
E megközelítési módszer sikere a mezőgazdasági népesség életszínvonalának növekedésével

mérhető.

6.1.2 Integrált szaktanácsadás.
Az 1970-es évek elején a fejlett országokban nyilvánvalóvá vált, hogy a befolyással bíró in-

tézmények összességét koordináltan kell bevonni a mezőgazdasági termék-előállítás növelésé-
be és a vidékfejlesztési programokba. A szaktanácsadás integrált megközelítési változatai leg-
gyakrabban területfejlesztési projekteken keresztül valósulnak meg, és az ott fellelhető problé-
mák egész sorára koncentrálnak. Ennek megfelelően az idetartozó változatok lehetnek mező-
gazdasági orientáltságúak, különösen, ha a mezőgazdasági minisztériumok szervezik azokat,
vagy követhetnek szélesebb körű, vidékfejlesztési célokat, melyek megvalósítását elsősorban a
népjóléti, illetve a vidékfejlesztési minisztériumok irányítják.

A rendszer integráltsága abban mutatkozik, hogy a szaktanácsadáson túl a tevékenységük
kiterjed a vidéki népesség továbbképzésére, koordinálhatják a kedvezményes inputellátást,
támogathatják és ellenőrizhetik a hitelfelvételeket, valamint közreműködhetnek a marketing
szolgáltatások fejlesztésében.

Az integrált megközelítés szerint támogatott célcsoportba mindenki beletartozik, aki igényli
a felajánlott támogatás valamelyik formáját. A projektekben leginkább a gazdálkodók különbö-
ző csoportjai, pl. a vidéki női lakosság, valamint a kedvezőtlen körülmények között élők vesz-
nek részt.

Az integrált szaktanácsadás óriási érdeme, hogy koordinálja a forrásokat, szolgáltatásokat
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és a szaktanácsadást. Ezen túlmenően erősen koncentrálnak a humán erőforrások fejlesztésére
is, mind közösségi, mind családi szinten.

Az így dolgozó szaktanácsadók elsődleges feladata az, hogy segítsék a gazdálkodókat az
önszerveződésben és a rendelkezésre álló források felhasználásában.

A rendszer gyenge pontjait a következőkben foglaljuk össze:
- Az integrált módszer inkább a forrásátadást, mint a szakmai és technológiai fejlesz-

tést támogatja.
- Ott, ahol a források szűkösen állnak rendelkezésre, általában a jobb módú, illetve a

progresszívebb gazdák húznak hasznot az új lehetőségekből, a hitel és marketing
szolgáltatásokból.

- A rendszer viszonylag fejlett infrastruktúrát igényel. A rossz infrastruktúra hátráltat-
ja a források továbbításának folyamatát, nem biztos, hogy azok időben, és a leg-
szükségesebb helyen állnak rendelkezésre.

Az integrált szaktanácsadási programok akkor sikeresek, ha minél többen élnek a progra-
mok által felajánlott lehetőségekkel és szolgáltatásokkal.

6.1.3 Képzési és látogatási szaktanácsadás
A képzési és látogatási szaktanácsadás (a szakirodalomban angolul Training and Visit

System kifejezéssel [rövidítve “T & V”] terjedt el)  az előzőekben ismertetett, minisztérium
által irányított rendszerek speciális változata. A T & V rendszert több mint 40 fejlődő ország-
ban alkalmazzák a Világbank anyagi támogatásával.

A rendszer bevezetésének elsődleges célja az volt, hogy átalakítsák és fejlesszék az ország-
ban már működő tanácsadási rendszert, mindenekelőtt javítsák a helyszíni tanácsadási tevé-
kenység szakmai tartalmát, és rendszeresebbé tegyék a szaktanácsadók helyszíni megjelenését.
A módszer a tanácsadói menedzsment hangsúlyozásán túl a technológia átadására fordítja a
figyelmet abból a célból, hogy növekedjék a mezőgazdasági output. Ezáltal a gazdasági növe-
kedést serkenti abban bízva, hogy hosszú távon az emberi erőforrások fejlődése is elérhető
lesz.

A rendszerre jellemző az egységes megközelítés. A gyakorlatban a szaktanácsadók kéthetes
periódusokban 20-25, úgynevezett mintagazdát látogatnak meg, akik várhatóan adaptálni ké-
pesek az új ismereteket. A bevált újszerű eredményeket és technológiákat már a mintagazdák
terjesztik el a falusi népesség körében.

E változat igazi sajátosságai abból adódnak, hogy kevésbé, főleg középszinten képzett szak-
tanácsadókkal kell megoldania az elmaradott területek gazdasági fejlesztését. Ez csak akkor
alkalmazható, ha a tanácsadókat rendszeresen továbbképzik, és lehetőséget nyújtanak arra,
hogy igény szerint a szaktárgyi specialistákkal konzultálhassanak.

A tanácsadók szakmai elhivatottsága - valószínűleg a képzetlenségükből adódóan - nem
mindig a legmegfelelőbb, ezért a vezetés munkájuk hatékonyságát rendszeresen, személyesen
ellenőrzi.

A T & V rendszer a programok elkészítése során az "átlagos gazda" igényeit és lehetőségeit
veszi figyelembe. Ez a szemlélet eléggé merev és leegyszerűsített megközelítése a problémá-
nak, hiszen az egyes körzetek eltérő ökológiai adottságokkal rendelkeznek, melyek determi-
nálhatják az ott kialakult gazdálkodási formákat vagy a termelési színvonalat. A programok
kialakításába az ügyfeleket ritkán vonják be, holott a rendszeres felhasználói visszacsatolás az
igényorientált tanácsadási rendszer nélkülözhetetlen feltétele.

A képzési és látogatási rendszer alkalmazását - hibái ellenére - a Világbank erősen támogat-
ta és támogatja. Tisztában van azzal, hogy e rendszer is reformra szorul, mégpedig a helyzet-
specifikáció, a pénzügyi fenntarthatóság, a rendszer rugalmassága és a gazdálkodók program-
fejlesztésben való részvételének tekintetében.
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A T & V rendszernek nyilvánvaló eleme a felülről való kezdeményezés, amely bizonyos ese-
tekben (pl.: Afrikában) a sikert biztosíthatja. Ezzel megoldható a rendszer és a programok fel-
ügyelete, valamint rendelkezésre állnak az azokhoz, továbbá a helyi stáb működtetéséhez szük-
séges pénzügyi alapok.

A rendszer gyenge pontjait a következőkben foglalhatjuk össze.
- A T & V rendszer feltételezi, hogy a háttérintézmények is jelen vannak és segítenek

a közösség ügyeinek (hitel, a földreform stb.) intézésében.
-  A T & V rendszer  nagyon jó  szervezést  igényel  a  középvezetői  szinten.  A felelős

személyeknek jelentős erőfeszítéseket kell tenniük a képzési célok kitűzésében, a
helyszíni munkatervek kidolgozásában, a témaspecialisták és a helyi ellenőrök to-
borzása során, valamint a közlekedési költségek és az ellenőrzést végző vezetők
költségeinek finanszírozásában. Az ilyen jellegű feladatok egy bizonyos szintű kö-
telességtudatot igényelnek, ami a tapasztalatok szerint a mezőgazdasági miniszté-
riumok középvezetői szintjein nem mindig található meg.

- Az ügyfelek nem, vagy csak korlátozottan vesznek részt a programfejlesztésben.
- A rendszer működtetése drága, mivel a rendszeres továbbképzés magas anyagi rá-

fordítást igényel.
A T & V rendszer sikerét a szaktanácsadásba bevont gazdák számával és az azok szakmai

fejlődésében beállt pozitív változás mértékével mérik.

6.1.4 Oktatási intézményekre (egyetemekre) alapozott szaktanácsadás
Ennek a tanácsadási változatnak az alkalmazói abból az alapelvből indulnak ki, hogy az

egyetemi és főiskolai karok oktatói és kutatói olyan szaktudással rendelkeznek, amit a gazdál-
kodók is fel tudnak használni. A rendszer teljesebb változata az USA-ban található, de ilyen
rendszer működik Finnországban és Skóciában is. A továbbiakban az Egyesült Államokban
működő rendszert ismertetjük.

A szaktanácsadást a szövetségi és az állami törvényhozás felügyelete alatt hajtják végre. A
szaktanácsadási munka megalapozására és lefolytatására valamennyi államban egy vagy több
“Land-grant” (a szövetségi kormány által anyagilag támogatott) egyetemet jelöltek ki. A helyi
szintű szaktanácsadó hivatalokat a megyékben (vagy többmegyés rendszerben) hierarchikus
irányítási rendszerben működtetik.

A módszer elsődleges célja olyan oktatási programok végrehajtása, amelyek segítik a klien-
túrát problémáik megoldásában úgy, ahogyan az társadalmilag is kívánatos, de ugyanakkor a
tanácsot kérő igényeit is kielégíti.

A szaktanácsadási szervezetek néhány speciális célja a következő:
- a mezőgazdasági termelés hatékonyságának javítása,
- a farmjövedelmek növelése, a vidéki jólét fokozása,
- a megfelelő mennyiségű, valamint jó minőségű farmáru előállítása a fogyasztók

számára (elfogadható áron),
- a család és az otthon megerősítése,
- a fiatalok tanulásának, illetve fejlődésének segítése.

Az összes program a teljes közönségnek szól. Az ügyfelek közé azok az önként jelentkezők
tartoznak, akiket érdekel a meghirdetett téma. Így például jelentős programok – különösen a
háztartás-gazdaságtannal és a kertészettel kapcsolatosan – folynak a nagyvárosokban.

A módszer oktató jellegű, külön hangsúlyt fektet a kutatási eredmények alkalmazására, a
problémák felismerésére és megoldására. A programtervezést azok ellenőrzik, akik az oktatási
intézmény tanrendjét állítják össze.

Ez a megközelítés rendkívül költségtakarékos lehet, mivel az oktatási intézmények tanter-
meinek, bemutatótereinek és felszerelésének hatékonyabb kihasználását teszi lehetővé.
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A rendszer gyenge pontjait az alábbiakban soroljuk fel:
- Nagy figyelmet igényel a programszervezők részéről a gazdák számára is érthető

"gyakorlati megközelítés" folyamatos fenntartása.
- Nehéz biztosítani a kapcsolattartást a mezőgazdasági ismereti és információs rend-

szer más tagjaival.
A programok sikerét a tanfolyamokon részt vevők számával mérik.

6.1.5 Ügyfélre (egy célcsoportra) alapozott szaktanácsadás
A célcsoportos módszer olyan szaktanácsadási eljárás, amely gondosan szelektált informá-

cióval látja el és támogatja a népesség kiválasztott kategóriáit. A támogatott személyek leg-
gyakrabban vagy a kedvezőtlen feltételek között gazdálkodók, vagy az etnikai kisebbség tagjai
közül kerülnek ki. A szolgáltatásokat mindig a célcsoport igényeihez igazítják. E szaktanács-
adás jellemzője elsősorban a problémaorientált megközelítés, és kevésbé a technológia-
fejlesztés, ezért az ügyfelek aktív részvétele elengedhetetlen a programok kialakítása és megva-
lósítása során.

A célcsoportokat szükségleteik és/vagy lehetőségeik hasonlósága alapján határozzák meg.
Tagjai jellemzőihez igazítva fejlesztik ki a technológiai csomagterveket és javaslatokat, bár
gyakran nehéz annak biztosítása, hogy a felkínált lehetőségek csupán a megcélzott csoport
tagjainak hozzanak hasznot.

A kistermelők számára megfelelő mennyiségű input biztosítása, az elosztási rendszer megte-
remtése és más intézkedések elősegíthetik a célcsoporton belül az információ horizontális elter-
jedését.

Ez a módszer tehát a kevésbé haladó szinten termelő gazdákat próbálja segíteni (a tapaszta-
latok szerint ide tartozik a gazdák 80 %-a).

A rendszer gyenge pontjai:
- A célcsoportos megközelítés a felülről való kezdeményezés tipikus változata. Mivel

azonban az irányítás felső szintjei igen sok esetben nincsenek tisztában a konkrét
igényekkel, ezért a támogatandó célcsoportok meghatározása gyakran nem megfe-
lelő.

- A rendelkezésre álló források gyakran ad hoc jellegűek, így hamar kimerülnek.
- Nem hangsúlyozza a technológia fejlesztését, ami a termelékenységnek a továbbra is

azonos szinten való tartását okozhatja.
A módszer sikerét a gazdaságilag elmaradottabb gazdák felzárkózási ütemén lehet felmérni.

6.2 Gazdaszervezetek által végzett szaktanácsadás

A gazdaszervezetek független, önerős és az esetek többségében állandó szervezetek, ame-
lyek abból a célból alakultak ki, hogy a tagoknak egyfajta társadalmi-gazdasági fejlődést, vala-
mint érdekvédelmet biztosítsanak. Így a szervezet tárgyal a kormánnyal és más hivatalokkal a
gazdálkodás számukra is elfogadható feltételeiről, az állami támogatás rendszeréről.

A fejlett országokban a gazdaszervezetek már olyan erőt képviselnek, amely lehetővé teszi
az állami szaktanácsadás stratégiájába való beleszólást, vagy akár az önálló szaktanácsadási
rendszer kialakítását is. Ezekben az országokban a ’80-as évek végétől kezdődően egy olyan
tendencia bontakozott ki, melynek során az állami szervezetek a mezőgazdasági szaktanács-
adással kapcsolatos felelősséget egyre inkább a gazdaszervezetekre kívánják hárítani, várható
tehát, hogy a gazdaszervezetek által végzett szaktanácsadás egyre nagyobb teret nyer az elkö-
vetkezendő években.

E módszer alkalmazása a gazdák szempontjából igen előnyös, mivel ők határozzák meg sa-
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ját igényeiket, ők kezdeményezik a szaktanácsadói tervek kidolgozását, és ők értékelik a szak-
tanácsadói munka eredményességét is.

A gazdaszervezetek által fenntartott szaktanácsadói hálózat a szaktanácsadóktól az előző-
ekben ismertetettektől eltérő hozzáállást és munkastílust igényel. Ebben az esetben nekik még
inkább azonosulniuk kell a gazdák igényeivel. Mivel a gazdaszervezet a munkaadó, ezért a
szaktanácsadók felett munkaadói jogokat is gyakorol, így érthető, hogy a feladatait nem kielé-
gítően végző szaktanácsadó nem dolgozhat hosszabb ideig a szervezetnél.

A szövetségek által létrehozott szaktanácsadási hálózat szolgáltatásait elsősorban saját tag-
jainak ajánlja fel, és állami támogatást is igénybe véve a tagdíjakból fedezi kiadásait.

A rendszer gyenge pontjai:
- A rendszert csak egy "erős" gazdaszervezet képes fenntartani.
- Az oktatás – kutatás – szaktanácsadás egysége csak fejlett mezőgazdasági ismereti

és információs rendszer esetén valósulhat meg.
- A gazdák - elsősorban gyakorlati jellegű igényeik miatt - kevésbé ösztönzik az alap-

kutatás és a felsőszintű oktatás fejlesztését.
A gazdaszervezetek által végzett szaktanácsadási rendszer sikerét a gazdák elégedettségével

mérik.

6.3 Kereskedelmi célú szaktanácsadás

Az ide tartozó módszereket azok a vállalkozások alkalmazzák, melyek a minőségi termékek
beszerzését célozzák meg, illetve az általuk gyártott termékek értékesítését szeretnék ösztö-
nözni szaktanácsadás biztosításával. Ennek megfelelően kétféle módszerét, a termékre és az
ellátásra alapozott szaktanácsadást különböztetjük meg.

6.3.1 Termékre alapozott szaktanácsadás
A termékre alapozott szaktanácsadás alkalmazói azt vallják, hogy a termék-előállítás és a

termelékenység akkor növelhető, ha a termeléssel kapcsolatban a lehető legtöbb funkciót egy
integrátornál csoportosítanak, ideértve a szaktanácsadást, a kutatást, az alapanyag-ellátást és
az áru értékesítését. A gazdák tehát erősen függnek az e módszert alkalmazó vállalkozásoktól,
illetve testületektől.

A rendszer általában egy termékre koncentrál. Nyugat-Európában erre ott találhatunk pél-
dát, ahol az input elosztása, az eladás és a termék feldolgozása monopolizált. Például Hollandi-
ában, de Magyarországon is a cukorrépa-termelés esetében a termelők teljes egészében magán-
vagy szövetkezeti cukorgyáraktól függnek a vetőmag beszerzése és a termékeladás szempont-
jából.

A rendszer gyenge pontjai:
- Mivel a gazdák csak kismértékben tudnak hatni a termeltetőkre, ezért fennáll a ki-

szolgáltatottság veszélye.
- Figyelmen kívül hagyja a helyi igényeket, a helyi gazdálkodási rendszerek jellegét,

és így felboríthatja a hagyományos élelmiszer-termelést.
- Elfoglalja a legjobb földeket (például a nagyobb jövedelmet biztosító növény ter-

mesztésére), és így a helyi lakosságot nagyon függővé teszi egyetlen áru gyakran
kockázatos értékesítésétől - beleértve az exportot is -, valamint a kiszámíthatatlan
helyi élelmiszerpiactól. A fejlődő országok gyakran olyan növényeket termeszte-
nek, amelyek a legtöbb valutát hozzák. Előfordul, hogy a nép éhezik, de a vezetői
réteg az export érdekében lemond az élelmiszer-termelésről. Szélsőséges esetek-
ben nem is a helybeliek hozzák a döntéseket, hanem külföldi érdekeltségek.
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A termékre alapozott szaktanácsadás esetében a sikert az adott termék termelésének alaku-
lásán, felfutásán mérik.

6.3.2 Alapanyag- és eszközellátáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
A tradicionális termelésnek egy sokkal hatékonyabb gazdálkodási rendszer irányába való

elmozdulása tudományos alapokon nyugvó termesztés-, és tenyésztéstechnológiai szakismere-
tet igényel. A növénytermesztés esetében az első nagyobb változás a genetikailag nagyobb
termést adó fajták bevezetésével érhető el. A nagy hozam ígérete már nem elégszik meg a talaj
természetes tápanyagtartalmával, azt szerves, illetve műtrágyával kell kiegészíteni. Az intenzív
termelés új kártevők megjelenésével és elterjedésével járhat együtt. Ez a növényvédő szerek
intenzívebb alkalmazását igényli. A kemikáliák használata azonban hosszabb távon károsíthatja
a környezetet, beépülhet az állati és az emberi szervezetbe.

Hasonló ok-okozati összefüggés alakul ki az állati termékek előállítása során is.
Következtetésként leszűrhető, hogy az alapanyag ellátás fontos szerepet játszik a termelé-

kenyebb gazdálkodási rendszerek kialakításában és fenntartásában. A megtermelt alapanyagok,
előállított fajták stb. megismertetése és helyes használatuk érdekében hasonló tanácsadási mód-
szereket és technikákat alkalmaznak a gyártók, mint az állami szaktanácsadási rendszerek. Elő-
szeretettel veszik igénybe a tömegkommunikációs módszereket, valamint találkozókat és be-
mutatókat szerveznek annak érdekében, hogy demonstrálják termékeik teljesítőképességét.

Annak ellenére, hogy az állami és a magán szaktanácsadás között – a módszereket illetően –
sok a hasonlóság, több különbség is feltárható. A privát szektor például sokkal több pénzt for-
dít a gazdákkal fenntartott kapcsolatokra. Az itt felmerült költségeket részben vagy teljes egé-
szében beépítik a termékek, illetve szolgáltatások áraiba. Különbség mutatkozik a célcsoportok
esetében is. Míg az állami szektor általában a gazdálkodók egészét kívánja támogatni, addig a
privát szektor a fizetőképesebb közepes- és nagyméretű gazdaságok tulajdonosait célozza
meg. Eltérést mutat a szaktanácsadás jellege is. Ellentétben az állami szaktanácsadással, a pri-
vát szektor nem foglalkozik szociális tényezőkkel.

A rendszer gyenge pontjai:
- A kisebb gazdaságok nem tartoznak az elsődleges célcsoport körébe.
- Az alapanyag-ellátók által kifejlesztett új termékeket általában csak a fejlett techno-

lógiával rendelkező üzemeknek képesek átadni, azok a kisüzemek számára kevés-
bé elérhetők.

- Kevés figyelmet fordítanak az alacsony ráfordítást igénylő technológiákra.
Az alapanyag- és eszközellátáshoz kapcsolódó szaktanácsadás sikere az eladott termékek és

szolgáltatások mennyiségével mérhető.

6.4 Magán szaktanácsadás

Fejlett országokban, ahol a mezőgazdasági termelés is piacorientált, a nagyméretű gazda-
sággal rendelkező termelők gyakran igénybe veszik azoknak a magán konzultánsoknak a szol-
gáltatásait is, akik speciális szakmai és üzemvezetési ismeretekkel rendelkeznek. Ezek a szak-
tanácsadók általában magasan képzett specialisták, és sok esetben előzőleg az állami szakta-
nácsadó hálózat alkalmazásában álltak.

A privát tanácsadók azokkal a gazdálkodókkal állnak kapcsolatban, akik hajlandók és képe-
sek is megfizetni a kért - általában elég magas - díjtételeket. A tanácsadó - a gazdával kötött
szerződés alapján - rendszeresen látogatja a gazdaságot, amelynek során átadja gyakorlati és
főleg elméleti ismereteit.

A rendszer gyenge pontjai:
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- A specializált szolgáltatásokat csak a fejlett üzemek tulajdonosai, illetve a szükséges
anyagi forrásokkal rendelkező gazdák képesek igénybe venni.

- A magán szaktanácsadás nem képes a széles alapokon nyugvó mezőgazdaság átfo-
gó fejlesztésére.

A magán szaktanácsadás sikere a gazdákkal kötött szerződések számával és a befolyt meg-
bízási díjak összegével mérhető.

***
A bemutatott és értékelt tanácsadási változatok egyike sem adaptálható változtatás nélkül

egy-egy ország viszonyaira, így a magyar viszonyokra sem. Szinte mindegyikből átvehetünk
azonban néhány alapgondolatot, amelyekből összeállíthatjuk a nekünk éppen megfelelő válto-
zatot. Sajátos helyzetünkből adódóan előfordulhat, hogy a közeljövőben kialakul egy közép-
európai vagy "magyar" tanácsadási módszer, amely az eddigiekben még nem alkalmazott, új
elemeket is tartalmazhat.

7. A szaktanácsadás területén dolgozók funkciói

Az előző fejezetekben már volt szó arról, hogy a szaktanácsadást állami, gazda- és magán-
érdekeltségű szervezetek, vállalkozók végezhetik. A következőkben a hálózatokban - legyen
az bármilyen érdekeltségű - dolgozók fontosabb funkciót és tevékenységi körét ismertetjük.

A hálózatokban alkalmazottak tevékenységi köre elsősorban feladatuktól és a hálózat szer-
vezeti struktúrájától függ. A legtöbb szaktanácsadói szolgálat a fizetett állások következő ka-
tegóriáit alkalmazza:

- a helyi szaktanácsadók munkaköre: ők közvetlenül a klientúrával foglalkoznak,
- a témaspecialisták munkaköre: ők a tanácsadóképzést és a szakmai hátteret biztosít-

ják a szaktanácsadók számára,
- az irányítói és felügyeleti csoport: amely az irányításért és az ellenőrzésért felelős.

7.1 A szaktanácsadó

Ideális körülmények között a helyi szaktanácsadó egy személyben tanár, szervező, vezető és
innovátor. Megismerteti a gazdákat az új kutatási eredményekkel és technológiákkal, valamint
a technológia helyi viszonyokhoz és feltételekhez való adaptálásával. Célja a gazdák segítése a
megismeréstől az alkalmazási folyamaton keresztül addig a pontig, amíg ők már elegendő is-
merettel, gyakorlattal és valószínűleg megváltozott hozzáállással tudnak dönteni az új módszer
értékéről. A tanácsadó azért fáradozik, hogy a gazdálkodói tevékenységekbe olyan újításokat
vigyen, amelyekkel a gazdák növelhetik a termelékenységet, a jövedelmezőséget, és javíthatják
életszínvonalukat.

A mezőgazdasági szaktanácsadó az összekötő kapocs a mezőgazdasági ismereti és informá-
ciós rendszerhez tartozó szervezetek, valamint a gazdálkodók között. Tevékenysége csak ak-
kor lehet hatékony, ha a falusi lakossággal fenntartott kapcsolata a bizalmon alapul.

A helyi MIIR ismerete elengedhetetlen a szaktanácsadó számára ahhoz, hogy dönteni tudjon
a következő kérdésekben:

- Kikkel létesít munkakapcsolatot?
- Mivel járul hozzá a meglévő ismereti és információs rendszer fejlődéséhez?
- Milyen továbbképzési ismereteket alkalmaz?
- Milyen szervezeti rendszerben működik a továbbképzési/tanácsadói szolgáltatás?

A tanácsadónak pontosan ismernie kell a feladatát, amely nem egyszerűen csak abból áll,
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hogy átadja a kutatók által biztosított információit a gazdálkodóknak. Munkája kiegészíti
azoknak a szervezeteknek és személyeknek tevékenységi körét is, amelyek befolyásolhatják a
terület fejlődését, továbbá a tanácsadó kiegészíti a kommunikációs rendszert, kipótolva annak
hiányait is. Tevékenysége során nemcsak az információs réseket kell kitöltenie, hanem segítenie
kell a kommunikációs csatornák működését a gazdálkodók, illetve a gazdálkodók és más kate-
góriák (intézmények, szervezetek) között.

7.1.1 A szaktanácsadó feladatai
A szaktanácsadónak azon a földrajzi területen kell élnie, ahol tanácsadói tevékenységét vég-

zi. Ez a gyakorlat leszűkítheti a szaktanácsadásban érdekelt személyek körét, de fontos ahhoz,
hogy a klientúra elfogadja a tanácsadót.

A következőkben – a teljesség igénye nélkül – ismertetünk néhány olyan feladatot, amelyet
a helyi szaktanácsadónak kell végeznie:

- Munkakapcsolatot kell kialakítani a gazdálkodókkal és más csoportokkal a közös-
ségben. Ehhez a tanácsadónak:

- látogatnia kell körzetében a gazdálkodókat, bemutatóhelyeket és más in-
tézményeket,
- együtt kell működnie a körzet közösségi vezetőivel, üzletembereivel (a
mezőgazdaság területén),
- kapcsolatot kell létesítenie más intézmények dolgozóival (állami, kutatási
és oktatási intézményekkel).

- Megfelelő tanácsadói mechanizmusokat kell kifejlesztenie:
- pl. bizottságok, testületek létrehozását kell kezdeményeznie a helyi szintű
alapanyag ellátás biztosítása, a programok végrehajtása és értékelése érde-
kében,
- részt kell vennie a terület mezőgazdasági fejlesztésével foglalkozó bizott-
ságok és szervezetek munkájában.

- Munkaterveket kell kidolgoznia, és jelentéseket kell készítenie az elvégzett munkájá-
ról.
- Oktatási programokat kell szerveznie (bemutatók, találkozók, munkamegbeszélések
stb.) a gazdálkodók számára. A helyi szaktanácsadónak együtt kell működnie a terüle-
tén folyó kutatási szervezetekkel.
- Megbízható forrásokból származó pontos információkat kell nyújtania a gazdálko-
dóknak. (Négyszemközti beszélgetések, szemtől-szembe viták a gazdákkal, egyedi el-
képzelések megosztása, tájékoztatók, publikációk megírása az újságok, rádió és TV
számára.)
- A szaktanácsadónak aktívan kell “árulnia” szolgáltatásait, el kell érnie új ügyfelek
bevonását a közös munkába.
- Együtt kell működnie a szaktanácsadói csoport többi tagjával a programok tervezé-
sében végrehajtásában, és értékelésében.

White szerint a szaktanácsadói munka akkor lesz hatékony, ha a szaktanácsadó:
- megismeri annak a régiónak a politikai, ökonómiai, szociális helyzetét, amelyben

dolgozik,
- gondosan előkészíti a programtervét,
- a szaktanácsadási módszerek széles skáláját alkalmazza,
- legalább egy szakterületet szakértői szinten ismer,
- felhasználja az alkalmazott kutatási eredményeket programjaiban,
- arra ösztönzi a gazdálkodókat, hogy egymástól tanuljanak,
- hatékony menedzsment stratégiát alkalmaz irodájának működtetése során,
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- mindig optimista természetű és nyitott személyiség.
A tanácsadók munkájának gerincét a kliensek igényeinek kielégítése érdekében végzett te-

vékenység adja. Emiatt a munkavégzés eredményessége szempontjából nagy jelentősége van
annak, hogy a tanácsadó legyen képes követni azokat a változásokat, amelyek időről-időre
bekövetkeznek a kliens tevékenységével, környezetével kapcsolatban. Ezek a változások teszik
ugyanis elsősorban dinamikussá a tanácsadói munkát, melynek indukáló tényezői – egyebek
mellett – a következők lehetnek:

- a piaci és az agribiznisz- környezet változásai (pl. a piac elvárásai/lehetőségei meg-
változnak az adott gazdaság adott termékével kapcsolatban),

- a mezőgazdaságra, a vidékfejlesztésre vagy magára a tanácsadásra vonatkozó poli-
tika megváltozása,

- a hazai/nemzetközi kutatási eredmények és azok alkalmazhatósága adott régióban,
- a tanácsadási irányelvek változása (akár a tanácsadó szervezet által, akár például a

kormányok kezdeményezésére),
- az adott tanácsadó szolgálati ideje (gyakorlata), munkatapasztalata és megbízható-

sága az adott környezetben.
A felsoroltak mellett a szaktanácsadók munkájára kihatással van az is, hogy:

- ki kezdeményezi az érdemi együttműködést: a kliens vagy a tanácsadó, és
- hogyan viszonyul a tanácsadó a kliens döntéseinek előkészítéséhez, meghozatalá-

hoz?
A feltett két kérdésből négy lehetséges tanácsadói munkatípus alakítható ki. Ennek össze-

függéseit a 3. táblázat mutatja be.
Az I. típus esetében a kliens a kezdeményező, a tanácsadó a szükséges szolgálta-

tást/tanácsot adja meg. Ennek alapján a döntést a kliens készíti elő és ő is hozza meg.
A II. típusnál a kliens hívja fel a tanácsadó figyelmét egy adott problémára, és azt várja tőle,

hogy adjon érdemi javaslatot annak megoldására, azaz készítsen elő a megbízó számára egy
hatékony döntést. A mezőgazdasági gyakorlatban gyakran előfordulhat ez az eset pl. növényi
vagy állati betegségekkel, illetve azok orvoslásával kapcsolatban.

A III. típusú helyzetben a tanácsadó mintegy “ajánlati listát” terjeszt a kliensei (vagy leendő
kliensei) elé. Az ajánlatok közül a kliens annak alapján választ, hogy mire van szüksége, majd a
tanácsadó véleménye, javaslata alapján dönt a szükséges teendőkről.

A IV. típus esetén a tanácsadó szerepe a meghatározó. Ő kezdeményez, ő veszi észre a kli-
ens hibáit, gazdálkodásának gyenge pontjait, és ő készíti elő a megoldást segítő lehetséges
döntési változatokat is. Az általános gyakorlat azonban ez esetben is az, hogy a döntés joga (és
felelőssége) a kliensé.

A gyakorlatban a már tapasztalatokkal rendelkező tanácsadói szervezetek működésére
többnyire az I. és III. típus a jellemző. Természetesen előfordulhatnak olyan esetek is, amikor a
II. és IV. típus előtérbe helyezése a célszerű – mindig az adott helyzet függvényében.

A szaktanácsadót csak oktatási és kommunikációs feladatokkal lehet megbízni. A szakta-
nácsadási és nem szaktanácsadási funkciók keverése (pl. információgyűjtés a hivatalok számá-
ra) helyi szinten sok problémához és szerepkonfliktusokhoz vezethet. A tanácsadónak nem
szabad, illetve nem célszerű:

· átvenni a kliens felelősségét,
· magára vállalni a kormányzati szervek kötelezettségeit,
· fellépni más szervezetek (pl. politikai pártok, hitelnyújtó intézetek vagy ke-

reskedelmi szervezetek) képviselőjeként.
A helyi szaktanácsadó képesítésének a következőkre kell kiterjednie:

- szakmai képzettség a választott szakterületen annak érdekében, hogy pozitívan tud-
jon hozzájárulni a körzet mezőgazdasági fejlesztéséhez,
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- gyakorlati tapasztalatok a gazdálkodásban és a kapcsolódó tevékenységekben,
- jártasság a fiatalok és a felnőttek oktatásában, a továbbképzés technikája, folyamata

és metodikája terén,
- alkalmasság a problémák meghatározására, továbbá jártasság az információ meg-

szerzésében, szelektálásában és feldolgozásában.
Tudniuk kell, hogy értékük a személyes tapasztalatok, reflexiók, a mindennapi élet, valamint

a mindennapi munka minőségében gyökerezik.
Összefoglalva: A helyi szaktanácsadó oktatóként és kommunikátorként működik a mező-

gazdaság, a háztartás-gazdaságtan és a falusi élet szociális, valamint gazdasági változásának
folyamatában. Megbecsült közösségi vezetőnek kell lennie, magas szinten kell ismernie hivatá-
sát.

7.1.2 A hatékony szaktanácsadó jellemzői tulajdonságai
Tapasztalatok sora igazolja azt, hogy a valódi tanácsadónak egy egész sor kívánalomnak

meg kell felelnie. Ezen elvárások ismerete szükséges a tanácsadók kiválasztásához is.
A tanácsadó olyasvalaki, aki tudja, hogyan kell együttműködnie ügyfelével, segítve azonosí-

tani és megoldani annak problémáit. Tudja, hogy ügyfelei különbözőek, ezért különböző mód-
szereket használ a kliensek problémáinak meghatározásához és ezek okainak elemzéséhez, a
változtatások szükségességének felismeréséhez, a megoldási változatok közüli választáshoz, a
változások pszichológiai gátjainak legyőzéséhez és a döntések helyes megvalósításához. Ezzel
függ össze, hogy minden tanácsadónak szüksége van bizonyos mértékű szociálpszichológiai és
kommunikációs gyakorlatra, azon kívül, hogy szakterületének szakértője.

A tanácsadó független és tárgyilagos személy. Vállalnia kell, hogy ügyfelének megmondja
az igazságot, nem törődve a személyét vagy cégét sújtó esetleges kellemetlen következmé-
nyekkel. Függetlennek kell lennie magától az ügyféltől is, továbbá minden olyan felügyeleti
hatóságtól, szervezettől és személyektől, amelyeket/akiket valamilyen érdek fűz az ügyfélhez,
illetve annak szervezetéhez.

A tanácsadó elkötelezettje az etikus viselkedésnek. Az ügyfél és a tanácsadó közötti viszony
mindenek előtt a bizalmon alapszik. A kliensnek éreznie kell azt, hogy a tanácsadó abszolút
becsületes vele szemben és magatartásának vezérelve az ügyfél érdekeinek maradéktalan szol-
gálata.

A tanácsadóknak, mint ahogy azt következő összeállításunk is érzékelteti, sok más megkí-
vánt jellemzőjük is van, mégis az előbb említett négy tulajdonság:

- a szakmai hozzáértés,
- a tanácsadói készség,
- a függetlenség és
- a professzionális magatartás a legfontosabb.

Természetes, hogy ezek a kívánalmak a különböző tanácsadók esetében más-más szinten
teljesülnek. Korántsem mindegy például, hogy ki mikor, szakmai pályafutásának mely szaka-
szában lesz tanácsadó. Tapasztalatok szerint a szakmai előélet függvényében három jellemző
típus különíthető el. Ezek a következők:

- felsőoktatási intézmény elvégzése után azonnal,
- néhány év szakmai tapasztalat birtokában,
- szakmai pályafutásuk delelőjén.

Belátható, hogy az említett típusok esélyei eltérőek a tanácsadókénti megfelelés kritériumait
és a tanácsadói előmenetelt tekintve.

A tanácsadóktól megkívánt fontosabb tulajdonságok strukturált rendszerét Kubr a követke-
zők szerint határozza meg:

- intellektuális képességek,
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- gyors és könnyű tanulás képessége,
- megfigyelési, szelektálási, adatgyűjtési és értékelési képességek,
- jó értékítélet,
- szintetizálás és általánosítás képessége,
- kreativitás és eredetiség,

- mások megértése és velük való közös munkavégzés képességei,
- más emberek tiszteletbentartása,
- előrelátás és az emberi reakciók értékelése,
- könnyű kontaktus-teremtés,
- a bizalom elnyerésének képessége,
- udvariasság és professzionális viselkedés,

- kommunikációs készség
- szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
- tanítási hajlam,
- figyelemösszpontosítás,
- meggyőzési és motivációs hajlam,

- intellektuális és emocionális érettség,
- független vélemény-nyilvánítás,
- feszültség, bizonytalanság és frusztráció elviselése,
- kiegyensúlyozott, nyugodt, tárgyilagos viselkedés,
- önkontroll minden helyzetben,
- rugalmas alkalmazkodás mindenféle helyzethez,

- személyes hajtóerő és motiváltság,
- megfelelő mértékű önbizalom,
- egészséges ambíció,
- vállalkozó szellemiség,
- bátorság és kezdeményező képesség,

- etika,
- mások őszinte segítése,
- kivételes becsületesség,
- a hatásköri lehetőségek felismerése,
- a hibákból való tanulás,

- testi és lelki állapot, a különböző feltételek közötti munkavégzésre való testi és lelki
alkalmasság.

A mezőgazdaságban tevékenykedő tanácsadókra az előzőek éppúgy igazak, mint az egyéb
területen dolgozó tanácsadókra. Ezzel együtt a mezőgazdasági és a vidéki háttér ismeretében
további tulajdonságokat is célszerű megkövetelni. Ezek Mannion szerint a következők:

- személyi jellemzők,
- érdeklődés a gazdálkodó családok problémáinak megértése, megoldása

iránt, segítőkészség a gondok orvoslásában,
- a vidék társadalmi-gazdasági problémái iránti fogékonyság, a hatótényezők

megértésének képessége.
- szakértői vonások,

- képesség a gazdákkal való jó munkakapcsolat kialakítására annak megérté-
sével, hogy mit akar tenni a gazda és ennek érdekében mit vár el tőle,

- képesség annak pontos becslésére, hogy a gazdálkodó családnak mire van
szüksége és mi az, amit reális reménnyel elérhet,

- magabiztosságot sugalló és megbízható, bizalmat érdemlő fellépés a mun-
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kakapcsolatokban és azon túl is,
- kapcsolatteremtő jellemvonások,

- ügyesség a személyes, a csoportos, az írott és más kommunikációs kapcso-
latok megteremtésében,

- az információk megszerzésének, feldolgozásának és a gazda általi felhasz-
nálhatóság elősegítésének képessége,

- technikai ismeretek, képességek,
- képesség arra, hogy komplex szakmai ismereteit “kimutatva” megnyerje a

gazdák, illetve a gazdálkodó családok bizalmát,
- ismereteinek folyamatos gyarapítása és naprakésszé tétele, figyelve arra,

hogy az ismeretek döntő része “felhasználói” szinten szükséges,
- a szolgáltatások “eladásának” képessége,

- új ügyfelek megnyerése, toborzása,
- a már meglévő vevőkör megtartása,
- a lehetőségek megteremtése azáltal, hogy a közös érdeklődésű gazdákat

összehozza, és hat azokra, akik különféle szolgáltatásokat nyújtanak a
gazdálkodó családok részére.

A két összeállítás elemeinek részletes összevetésével az azonosságok/hasonlóságok és a kü-
lönbségek feltárhatók annak érdekében, hogy a tanácsadók kiválasztása során miként található
meg az optimális megoldás az elméleti kívánalmak és a valós lehetőségeket megtestesítő sze-
mélyiségjegyek között.

7.2 A szaktanácsadó segítői

A tanácsadó szerteágazó feladatait csak akkor képes ellátni, ha olyan támogató csoport áll
mögötte, amely szakértelmével lehetővé teszi a szükséges munkafeltételek és ismeretanyag
biztosítását. A csoportban dolgozók más-más feladatokat látnak el.

7.2.1 Témaspecialisták
A témaspecialisták feladata az új technológiák és információk közvetítése a szaktanács-

adóknak. Szerepe abból áll, hogy áthidalja a szakadékot a kutatási eredmények és a farm gya-
korlata között. A kutatás és a szaktanácsadás közötti kapcsolat nagyon fontos, mert a szakta-
nácsadás nem létezhet sokáig megfelelő és megbízható információ nélkül, másrészt a kutatás
nem veszi ki részét az ország mezőgazdasági fejlesztéséből, ha eredményeit nem tudják átültet-
ni a gyakorlatba. A témaspecialistának segítenie kell a helyi szituációkhoz alkalmazható kutatá-
si eredmények reális javaslatokba való öntését.

A témaspecialisták feladatai részletesen a következők:
- kapcsolattartás a kutatást végző intézményekkel annak érdekében, hogy megismer-

jék a folyamatban lévő kutatásokat és azok eredményeit,
- a területükhöz kapcsolódó kutatási adatok és trendek tanulmányozása, elemzése,
- olyan képzési tervek és más tevékenységek kidolgozásában való közreműködés,

amelyek segítségével a kutatási eredményeket a szaktanácsadóhoz továbbítják,
- együttműködés a mezőgazdasági tájékoztatásban dolgozó szakemberekkel bulleti-

nek, tájékoztató- és vizuális eszközök elkészítésében, amelyekkel az információt
továbbíthatják a szaktanácsadóknak, illetve a gazdálkodóknak.

A témaspecialisták képesítésének a következőkre kell kiterjedniük:
- egyetemi végzettség a megfelelő szakterület mélyebb szintű ismereteivel,
- képesség és hajlandóság az olyan kutatási anyagok, valamint újdonságok
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átültetésére, amelyeket a gyakorlatban a gazdálkodás problémáinak meg-
oldásában hasznosítani lehet.

7.2.2 Irányítás és ellenőrzés
Az első két kategória (a szaktanácsadó és a témaspecialista) szakember gárdája nem lesz si-

keres a harmadik, az irányítási feladatokat ellátók csoportja nélkül. Ők irányítják a szervezetet,
felelősek annak működéséért.

Az állami szaktanácsadó hálózatok esetében általában a regionális (megyei vagy tartományi)
és a területi (járási vagy körzeti) hivatalok szintjeit állítják fel. Míg a regionális központokból
általában csak 3-5 található egy országban (ez elsősorban Európára vonatkozik), addig a terü-
leti központok száma elérheti a több tizet is, sűrűségük pedig az agrártermelés területi viszo-
nyaihoz alkalmazkodik.

7.2.3 További közreműködők
Ide tartoznak azok a közreműködők, akik a kommunikáció, a sajtó, a programfejlesztés és a

képzés területén dolgoznak. A pozíciók többsége magas szintű specializációt kíván. E csoport-
hoz tartozóknak ismerniük kell a továbbképzési módszereket, és azonosulniuk kell a mezőgaz-
dasági szaktanácsadás céljaival.

A gazdálkodók aktív részvételének fontossága
A szaktanácsadó szervezetnek a programtervezés, a programok megvalósítása és értékelése

során törekedniük kell a gazdálkodók bevonására. A szervezet általában a következő kulcste-
rületeken kívánja igénybe venni a gazdálkodók tapasztalatait.

- A probléma meghatározása: csak a gazdálkodók tudják elmondani, mit, miért tesz-
nek. Saját nézőpontjukból határozzák meg problémáikat.

- Visszajelzés az újonnan kipróbált technológiáról: csak a gazdálkodók tudnak segí-
teni annak meghatározásában, hogy mik akadályozzák az új technológia alkalmaz-
hatóságát. Ezzel a visszajelzéssel a jövőbeni kutatásoknak és szaktanácsadási
programoknak is irányt szabnak.

- Az ügyfelek a szaktanácsadók és a program hatékonyságáról felbecsülhetetlenül
fontos értékelést adhatnak.

7.3 A szaktanácsadásban dolgozók számát befolyásoló tényezők

Fontos kritérium, hogy a szaktanácsadási rendszer biztosítsa azt, hogy a szaktanácsadó és
az ügyfelek kölcsönösen elérhessék egymást. Ha ez biztosítható a szaktanácsadói stáb utazta-
tásával, akkor kevesebb kihelyezett hivatalra van szükség. Ha a mobilitás nem megoldható,
akkor a szervezetnek szüksége van a klientúra közvetlen közelébe telepített csoportra. Ezekre
való tekintettel is az alkalmazottak számát a következő tényezők befolyásolhatják:

- a körzet nagysága,
- a kliensek száma és képzettsége,
- a mezőgazdaság diverzifikáltsága,
- a birtokok mérete és összetettsége,
- a szaktanácsadói stáb mobilitása,
- a stábon belüli kommunikáció gördülékenysége,
- a stáb rutinja,
- az alkalmazott szaktanácsadási módszerek.
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A 4. táblázat a világ egyes régióiban az egy szaktanácsadóra jutó farmerek számát és az ál-
taluk menedzselt földterület nagyságát ismerteti. Látható, hogy a fejlettebb gazdasággal ren-
delkező régiókban az egy tanácsadóra jutó gazdálkodók száma nem vagy csak alig haladja meg
az 500 főt. Mezőgazdaságunk fejlettsége azt indokolja, hogy mi se térjünk el lényegesen ettől
az értéktől, sőt ha figyelembe vesszük az alkalmazottak szükséges számát befolyásoló ténye-
zők ismertetésekor elmondott szempontokat (különösen a gazdák képzettsége, a szaktanács-
adó rutinja), ezt a számadatot célszerű lényegesen csökkenteni.

8. A mezőgazdasági ismereti és információs rendszer
(MIIR)

A gazdálkodónak a hatékony termelés érdekében a legkorszerűbb és mindenre kiterjedő in-
formációval kell rendelkeznie. Az önálló gazdálkodó csak a szükséges szakmai, ökonómiai,
piaci, jogi, pénzügyi és szociális ismeretek birtokában képes jövedelmező termelést folytatni. A
megszerzett információ mennyiségének, minőségének és alkalmazásának mértéke az ember
tudásának, személyiségének és gyakorlati tapasztalatainak függvényében változik. Az informá-
ció elérését és az információ helyes felhasználását befolyásoló fontosabb tényezőket a 3. ábra
szemlélteti.

Ahhoz, hogy megismerjük a mezőgazdasági ismereti és információs rendszer (továbbiakban
MIIR) lényegét, tisztázni kell néhány fogalmat.

Az ismeret az a tudás, amely felhasználható és továbbadható. A szaktanácsadó, ha birtoká-
ban van olyan tudásnak, amelyet képtelen továbbítani, az mások számára nem lesz hozzáférhe-
tő, azaz nem lesz ismeret.

A MIIR következő fontos szava az információ. Az információ továbbított ismeret, olyan
felhasználható tudás, amelyet a gyakorlatban is alkalmazni tud a felhasználó.

A mezőgazdasági ismereti és információs rendszer emberek, intézetek, terme-
lővállalkozások és szervezetek azon összessége, amelyek a mezőgazdasággal
kapcsolatos ismereteket kialakítják, hordozzák, továbbítják és felhasználják.

Az információforrások és az új ismeretek sokasága, állandó gyarapodása gyakorlatilag nem
teszi lehetővé azok folyamatos követését. A gazdálkodónak nincs ideje arra, hogy valamennyi
szaklapot, szakkönyvet, prospektust stb. elolvasson, hallgassa és nézze a rádió, valamint a te-
levízió idevonatkozó adásait, és egyidejűleg jövedelmező termelést is folytasson. Ennek képte-
lenségét bizonyítja a főbb információforrásokat bemutató 4. ábra.

Az információ szelektálásában és célirányos továbbításában jelentős szerepet vállal a mező-
gazdasági szaktanácsadó. A szaktanácsadó felvállalja az időt rabló információgyűjtést, elvégzi
annak szűrését, és csak az adaptálható ismereteket továbbítja a gazdáknak.

A rendszer legfontosabb elemei a 4. ábrán felsorolt szervezetek. A mezőgazdasági ismereti
és információs rendszer - az abban elfoglalt szerepe miatt - a szaktanácsadó kutatási körébe
tartozik.

A MIIR működése országonként jelentősen eltér, ami a következő okokra vezethető vissza:
- az egyes országokban eltérő az alkalmazott mezőgazdasági politika, hiszen az or-

szágok egy részében a mezőgazdasági termelést erősen támogatják, míg másokban
kevésbé,

- jelentős a különbség az egyes országok között a rendelkezésre álló humán- és anya-
gi források tekintetében,

- eltérés található a működtetett ágazatok számában is (sokkal könnyebb oktatni, ku-
tatni, tanácsot adni és a technikai színvonalat biztosítani azokban az országokban,
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ahol csak 5-10 jelentősebb mezőgazdasági ág életképes [Írország, Skócia], mint
azokban [mediterrán országok], melyekben az ökológiai viszonyok akár 20-30
termelési ág működését is lehetővé teszik),

- a MIIR-ben helyet foglaló szervezetek integrációs és koordinációs törekvései nagy-
ban lerövidíthetik az új ismeretek átadásának idejét (nem mindegy, hogy az új ku-
tatási eredmények már heteken belül vagy esetleg csak évek múlva jutnak el a fel-
használóhoz, esetünkben a gazdákhoz).

Ideális esetben a MIIR-t alkotó szervezetek szoros kapcsolatban állnak egymással, melynek
kialakításában és fenntartásában nagy szerepet játszik a tanácsadó.

Az ismereti és információs rendszeren belül az oktatás, kutatás és a szaktanácsadás egymást
kiegészítő egysége, harmóniája elsődleges. Ez érthető is, hiszen kutatási eredmények nélkül az
oktató nem tud új ismereteket átadni a diákoknak, a szaktanácsadó pedig a gazdáknak. Szak-
tanácsadás és oktatás nélkül a kutatási eredmények pedig lassabban jutnak el (ha egyáltalán
eljutnak) a felhasználóhoz.

8.1 Az információ-technológiai eszközök használata

Az információ-technológia lexikális megfogalmazásban az információ összegyűjtésének, fel-
dolgozásának, tárolásának és szolgáltatásának az elektronikára és számítástechnikára alapozott
eszközrendszere. Az információ-technológia használatának célja annak támogatása, hogy a
megfelelő információ a megfelelő időben, formában és helyen álljon a felhasználók rendelkezé-
sére. Az információ-technológiában zajló forradalmi fejlődés a mezőgazdaságot és így a szak-
tanácsadást is közvetlenül érinti.

Az eszközök alkalmazását napjaink vidéki gazdálkodásában a tevékenységek gyenge jöve-
delmezőségéből adódó gazdasági problémák, az infrastrukturális lépéshátrány, valamint a ter-
melők tradicionalizmusa - idegenkedése az új technikától - akadályozza. Mindezek ellenére
hazánkban a rendszerváltást követő szűk évtizedben például a telefonnal való ellátottság jelen-
tős fejlődésének lehettünk tanúi, amely maga után vonhatja a többi információ-technológiai
eszköz terjedését is.

A tanácsadási munkában a legkorszerűbb információ-technológiai eszközöket a szaktanács-
adó egyrészt irodai munkája során, másrészt a gazdákkal való kapcsolattartásban használhatja.
Az utóbbi funkció betöltéséhez viszont arra van szükség, hogy a gazdák is rendelkezzenek
ilyen eszközökkel (pl. számítógép) és legyenek jártasak azok használatában. A következő évti-
zedekben az információ-technológia ütemes fejlődése és általános használata prognosztizálha-
tó.

Az információ-technológia csak akkor váltja be a hozzáfűzött reményeket, ha maradéktala-
nul gondoskodunk a rendszerbe vitt input adatok minőségéről, nagy valóságtartalmáról. Fontos
az is, hogy tartsuk mindig szem előtt a gyakorlat igényeit. S ha mindez rendelkezésre áll, csak
az adat hozzáférhetőségének megkönnyítésére, korrekt adatszolgáltatási stratégia kialakítására
és működtetésére van szükség.

Az információs rendszerek a következőkben ismertetett fő adatcsoportokkal dolgozhatnak.

Direktivált adatok és információk

Ebbe a csoportba sorolhatók azok az ismeretek és információk, amelyek a mezőgazdasági
termeléstől függetlenül vagy csak részben függően generálódnak, de arra szervesen kihatnak.
Például e csoportba tartoznak azok a makro- és mikrogazdasági forrástényezők, amelyek gaz-
daságpolitikai programokban, törvényekben és jogszabályokban kerülnek meghatározásra.
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Ezek a MIIR-en belüli kényszerelemeknek tekinthetők.

Generált adatok és információk

A MIIR funkcionális működése szempontjából ennek a csoportnak kiemelkedő szerepe van.
Ide sorolhatók a különböző szervezetek által kibocsátott, kutatási eredményekre alapozott
adatok és információk, valamint azok gyakorlati adaptációi.

Kért (lekért) adatok és információk

Ide tartoznak azok az adatcsoportok, amelyek a különböző szolgáltató szervezetektől és
adatbázisokból kerülnek az ismereti és információs rendszerbe.

Gyűjtött adatok és információk

A MIIR igen fontos elemét képezik a gyakorlatból gyűjtött adatok és paraméterek. Az ada-
tok hitelességére azonban nagy hangsúlyt kell fektetni. Az objektív adatok gyűjtésében és kiér-
tékelésében (természetesen a gazdák nevének említése nélkül) jelentős szerepet kell vállalnia a
szaktanácsadónak.

Egyéb, kapcsolódó adatok és információk

Ide sorolható mindazon adatbázis és egyéb információ, amely a mezőgazdasági termeléshez
kapcsolódik, így szükségszerűen része a MIIR rendszerének. E kategória magában foglalja az
adatszolgáltatási kötelezettségtől a banki és kereskedelmi adatszolgáltatásig terjedő adatbázi-
sokat és ismeretet.

8.2 A mintagazdaságok szerepe az ismereti és információs rendszerben

A mintagazdaságok jelentős szerepet töltenek be a mezőgazdasági ismereti és információs
rendszerben. E gazdaságok a termelésen kívül lehetőséget biztosítanak az oktatói, a kutatói és
- adataikkal, bemutatóikkal - a szaktanácsadási tevékenység folytatásához. A szaktanácsadó
szempontjából elsődleges szerepük a gazdák számára nyújtott közvetlen ismeretátadásban van.
A modellgazdaságok által szervezett nyílt napokon a gazdák megismerhetik és a gyakorlatban
láthatják azokat az újdonságokat, fejlett technológiákat, amelyek elterjedése várható vagy va-
lószínűsíthető.

Attól függően, hogy mely intézmény üzemelteti, illetve támogatja ezeket, elnevezésükben és
elsődleges céljaikban is eltérhetnek egymástól. A nyugat-európai gyakorlat szerint a következő
modellgazdaság típusok játszanak szerepet a szaktanácsadásban.

Szakiskolai (közép- és felsőszintű tanintézetekhez kapcsolódó) gazdaságok

Ezek a gazdaságok olyan, a szakiskolákhoz tartozó közepes nagyságú termelési egységek,
amelyeket egy jól képzett vezető irányít. Feladatuk körébe tartozik:

- az adatszolgáltatás az oktatás számára,
- a diákok gyakorlati képzésének biztosítása, a termelési módszerek és technológiák

bemutatása a hozzájuk tartozó technikai felszerelésekkel és épületekkel, valamint
- az alkalmazott kutatások helyszínének biztosítása.
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A szakiskolai gazdaságok évente több alkalommal szerveznek nyílt napokat a szaktanács-
adóknak és a gazdálkodóknak. A tanüzemeknek ez a típusa valamennyi nyugat-európai állam-
ban megtalálható.

Kutatóintézetek által működtetett kísérleti gazdaságok

A kutatási eredmények egy bizonyos fokon már alkalmasak arra, hogy bemutassák azokat a
felhasználóknak, esetünkben a gazdálkodóknak. A bemutatók alkalmával a gazdák megismer-
hetik az elkövetkező időszak új fajtáit, technológiáit, módszereit stb. A kutatók a gazdák által
feltett kérdésekből és kritikai megjegyzésekből következtethetnek az újdonságok fogadtatásá-
ra, esetleg a kutatási irány módosításának szükségességére. Nyugat-Európában a kutatóintéze-
tek kísérleti gazdaságai fontos szerepet játszanak a szaktanácsadásban. Nemcsak kikérik a
gazdák véleményét, hanem fel is használják ötleteiket a kutatásban.

Önálló mintagazdaságok

Az önálló mintagazdaságoknak két változata terjedt el Nyugat-Európában. Például Íror-
szágban a Mezőgazdasági Kutatóintézet olyan farmokat hozott létre, melyek a régióra jellemző
magángazdaságokra hasonlítanak. Az ilyen farm vezetője a családjával együtt a farmon lakik,
és az Intézet tudományos munkatársaival együttműködve végzi a munkát. A mintagazdaság
bemutatja az odalátogató gazdáknak, hogy a hasonló körülmények között termelő rendszerek
hogyan működhetnek gazdaságosan. A pontosan regisztrált termelési adatok (a költségek, a
nyereség stb. alakulása) nemcsak a gazdáknak nyújtanak információt, hanem a szaktanács-
adóknak és a kutatóknak egyaránt.

Hasonló céllal vonhatók be a fejlett technológiával és magas szintű szaktudással rendelkező
gazdálkodók farmjai is a mintagazdaságok hálózatába. A tanácsadókkal és a kutatókkal fenn-
tartott szoros kapcsolat révén a mintafarm tulajdonosa folyamatosan informálódik a legújabb,
alkalmazható módszerekről és kutatási eredményekről. Cserében rendszeresen fogadja az ér-
deklődő gazdatársait, és termelési adatokkal látja el a szaktanácsadókat. Hollandiában az ilyen
mintagazdaságok kiterjedt hálózatát alakították ki.

A felsorolt modellgazdaság típusok közül az első kettő eddig is működött Magyarországon.
Magángazdálkodók hiányában azonban csak az oktatásban, a kutatásban és a nagyüzemek irá-
nyításában tevékenykedők számára alakítottak ki bemutató-, kísérleti és tangazdaságokat. A
magángazdálkodók számának növekedése és a szaktanácsadás beindítása Magyarországon is
szükségessé teszi a célcsoport kiterjesztését a gazdákra és a tanácsadókra.

8.3 A helyi mezőgazdasági ismereti és információs rendszer értékelése

A tömegkommunikációs és egyéb csatornákon továbbított ismeret igen gyakran nem érke-
zik meg a címzetthez. A szaktanácsadó által közvetített információ - jellegéből adódóan (cél-
irányosság, adaptálhatóság) - nemcsak eléri a gazdálkodót, de hatékonyan képes annak tudás-
szintjét emelni. A szaktanácsadó által végzett információtovábbítás folyamatát az 5. ábra
szemlélteti.

Ahhoz, hogy a tanácsadó tisztában legyen a régiójában működő információforrások körével
és tevékenységükkel, meg kell vizsgálnia a helyi környezetet és az ott működő ismereti és in-
formációs rendszert. A környezettanulmány elkészítése során célszerű figyelembe venni:

- a vizsgált terület elhelyezkedését az országon belül (körülhatárolása a térképen),
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- a fontosabb összetevők területre jellemző tulajdonságait,
- a népesség; szociális szervezetei, képviseletei, a föld tulajdonlási (bérleti)

rendszere, a férfiak és nők közötti munkamegosztás, a gazdálkodók szá-
ma,

- a talaj; talajtípusok, talajtermékenység és vízháztartás (csapadék, öntözési
lehetőség, drénezés, szezonalitás),

- a gazdálkodás feltételei; a kereskedelem és az alapanyag ellátás kiépített
rendszere, hitellehetőségek, termelő berendezések beszerzési lehetőségei,
azok műszaki szintje,

- a gazdálkodás; a termesztett növények, tenyésztett állatok, az ágazatok jö-
vedelmezősége,

- a képzési szintek; hagyományok, a működő graduális, posztgraduális és
tanfolyamos képzés,

- a működő infrastruktúra,
- a jelen szaktanácsadás rendszere,

- a termelési termékenység jellemzőit:
- Miből élnek az emberek?
- Milyen alapanyagokat használnak fel a termelés során?
- Mit termelnek (mennyiség, minőség)?
- Hol értékesítik (használják fel) termékeiket?
- Hogyan költik el bevételeiket (megtakarítják, beruházásra fordítják, fel-

élik)?
- Milyen tevékenységeket folytatnak a gazdaságon kívül?

- embercsoportok jellemzőit:
- Hogyan élnek és dolgoznak együtt a népesség különböző csoportjai?
- Milyen formális és informális csoportok léteznek a régióban?
- Melyek a csoportok közötti esetleges konfliktust kiváltó okok?
- Mit lehet tenni az egyes embercsoportok helyzetének javítása érdekében?
- Mely lehetőségek és korlátok befolyásolják az egyes embercsoportok (gaz-

dálkodók, nők, fiatalok stb.) helyzetét?
- Fel vannak-e készítve az emberek az új ismeretek befogadására?

- folyamatban lévő változásokat,
- Mik a gazdagodási, illetve elszegényesedési folyamat okai?
- Változott-e a talaj, a levegő és a víz minősége?
- Változtak-e az emberek kooperációs szokásai, lehetőségei?
- Hatottak-e külső tényezők a terület gazdasági vagy szociális életére?

A vázolt feladatok elvégzése és a kérdések megválaszolása után a szaktanácsadó megfelelő
információval rendelkezik ahhoz, hogy hozzákezdjen a helyi ismereti és információs rendszer
tanulmányozásához. Az alapinformáció birtokában már meghatározható azon intézmények,
szervezetek köre, melyek befolyásolni képesek a vizsgált régió gazdasági és társadalmi életét.

A MIIR gyors megismerését teszi lehetővé a holland szakértők által kidolgozott és a gya-
korlatban bizonyított RAAKS (Rapid Appraisal of Knowledge System) módszer alkalmazása,
amely lehetővé teszi, hogy egy személy vagy egy értékelő csoport gyorsan megállapíthassa a
mezőgazdasági ismereti és információs rendszer struktúráját és funkcióját. Maga a módszer az
elemzés és értékelés különböző változatait ötvözi, segítségével a helyi MIIR valamennyi terüle-
te (aspektusa) megismerhetővé válik, feltárhatók annak erős és gyenge pontjai.

A RAAKS lépései a következők:
- a vizsgálatot végző személy vagy csoport felkeresi a vizsgálandó régióban a MIIR-

hez tartozó szervezeteket (pl. egyetemeket, bankokat, gépgyártó vállalkozásokat,
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kereskedelmi egységeket stb.),
- előre megtervezett kérdések alapján megismeri a meglátogatott szervezet tevékeny-

ségét, információs és egyéb kapcsolatait,
- az információ begyűjtése után a RAAKS előírásainak megfelelően értékeli a fel-

használható adatokat.
A begyűjtött információt négy táblázat (lásd a 5-8 táblázatot) alapján célszerű kiértékelni.
Az első táblázat választ ad arra, hogy a vizsgálatot végzők a MIIR mely szereplőit elemez-

ték, és azoknak mely más szervezetekkel van kapcsolatuk. Lényeges a kapcsolatok formájának
megjelölése is (hivatalos, nem hivatalos, gyakori vagy eseti).

A második táblázat kitöltésével választ kaphatunk arra, hogy a vizsgált szervezet mely más
szervezet, illetve csoport információbázisát gazdagíthatja, valamint arra, hogy a szektorfejlesz-
tés mely területére terjed ki tevékenysége.

A harmadik táblázat kitöltésével a szervezet által nyújtott információszolgáltatás felvázolá-
sára nyílik lehetőség. Ebben az esetben azt kell feltárni, hogy a vizsgált szervezetek milyen
információt, ismeretet vagy gyakorlati tapasztalatot képesek átadni más szervezeteknek.

Végül a kiértékelés negyedik táblázatában a vizsgált szervezetek általános értékelésére nyí-
lik mód, azt kutatva, hogy milyen a vizsgált szervezet viszonya a politika formálásához, a kuta-
táshoz, az oktatáshoz és a szaktanácsadáshoz.

A RAAKS módszer által feltárt intézményi funkciók és kapcsolatok segítik a tanácsadót
(szervezetet) az információ beszerzésben és a tanácsadói program kidolgozásában. A szerveze-
tek közötti kommunikációs zavarok esetében célszerű kezdeményeznie a közvetlen és kölcsö-
nös kapcsolatfelvételt. Ennek előnyeit nemcsak maguk a szóban forgó szervezetek, hanem a
tőlük információt váró egyéb szervezetek és a vállalkozók is élvezhetik.

9. A szaktanácsadó szervezetek elsődleges célcsoportjai

Azok a gazdálkodók, akik tisztában vannak a szaktanácsadás által nyújtott lehetőségekkel
és előnyökkel, valamennyien kérik (kérnék) annak támogatását. A szaktanácsadó szervezetek
azonban céljaiktól és alapítóiktól (finanszírozóiktól) függően eltérő gazdacsoportokat segíte-
nek. A támogatott célcsoportok földrajzi körzetenként is nagy eltérést mutatnak. A 9. táblázat
a szaktanácsadási szervezetek célcsoportjainak felsorolását és százalékos arányát földrajzi ré-
giónként mutatja be.

A gazdaságilag fejletlenebb régiókban elsősorban az önellátásra termelő családokat és a kis-
gazdaságok tulajdonosait támogatják, a fejlettebb régiókban azonban az árutermelő kis- és
nagygazdaságokat részesítik előnyben. A látványos adatokat értelmezhetjük úgy is, hogy azok-
ban az országokban, amelyekben a mezőgazdasági szaktanácsadás a közelmúltban alakult ki, a
kisebb volumenben termelő gazdákat támogatják. A több évtizedes szaktanácsadási hagyomá-
nyokkal rendelkező országokban a termelők - többek között a szaktanácsadásnak köszönhető-
en - már megerősödtek, így az ügyfelek köre közülük kerül ki.

Észak-Amerikában a széleskörű tanácsadásnak köszönhetően a gazdálkodókon kívül jelen-
tős arányban támogatnak más csoportokat is.

Ahhoz, hogy javaslatot tehessünk a magyar szaktanácsadási rendszer által támogatandó
gazdálkodói célcsoportokra, meg kell vizsgálni, hogy a gazdálkodásnak milyen formái léteznek
vagy vannak kialakulóban hazánkban.

A privatizációs erőfeszítések hatására az elmúlt évtizedekben működő gazdálkodási formák
aránya megváltozott. A változások azonban még nem zárultak le, azt azonban prognosztizálni
lehet, hogy milyen formák maradnak fenn hosszú távon. A 8. táblázatban feltüntetett gazda-
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csoportok Magyarországon is megtalálhatók lesznek, de ezeket a sajátos magyar hagyomá-
nyoknak megfelelően további csoportok egészítik ki, illetve azok további alcsoportokra osztha-
tók. Így előreláthatólag továbbra is fennmaradnak azok a gazdasági formák (a többségi állami
tulajdonban lévő gazdaságok, az átalakult termelőszövetkezetek, a termelőszövetkezetekhez
kapcsolódó háztáji gazdaságok és a kisegítő gazdaságok), amelyek az elmúlt évtizedekben
alakultak ki.

Kit támogasson tehát a szaktanácsadó? Csupán a nyugat-európai mintájú családi gazdasá-
gokat, vagy a több gazda önkéntes csatlakozása révén megalakított új típusú szövetkezeteket
tekintse célcsoportjának? A választ nem a célcsoportok gazdasági forma szerinti megkülönböz-
tetésében kell keresni, hanem a gazdák képzettségi szintjében, működjenek azok bármilyen
formában.

A teljes- vagy részmunkaidőben gazdálkodni kívánók szakismeretei az esetek többségében
nem elégítik ki a jelen kor követelményeit. Leginkább a családi hagyományokra és a nagyüze-
mekben szerzett, de csak a gazdálkodás egyes résztevékenységére vonatkozó tapasztalatokra
alapozzák tudásukat. Ez a jövő mezőgazdasága szempontjából igen kedvezőtlen, mert haté-
kony gazdálkodás kellő, folyamatosan megújított szakismeret nélkül lehetetlen.

10. A tanácsadás szakterületei

A szaktanácsadás lényeges területeinek meghatározása elsősorban attól függ, hogy a gazdák
milyen és mennyire szerteágazó tevékenységet folytatnak, illetve milyen szintű szakismerettel
rendelkeznek. Ezek a tényezők a szaktanácsadási rendszer egészére kihatnak.

Az ír mezőgazdasági és szaktanácsadási rendszer bizonyítja, hogy egy olyan országban, ahol
csak néhány fontosabb mezőgazdasági ágazat létezik (szarvasmarha- és juhtenyésztés, valamint
legelőgazdálkodás) a gazdálkodók információellátását egy-egy szaktanácsadó is képes biztosí-
tani. Itt tehát generalista, átfogó információszolgáltatást nyújtó szaktanácsadókat alkalmaznak.
A szaktanácsadók (elsősorban a három fő ágazattal kapcsolatban) szakmai, ökonómiai és
könyvviteli információkat adnak.

Skóciában a szaktanácsadás alap- vagy szerződéses szolgáltatásként vehető igénybe. Az
alapszolgáltatás körébe tartozik egy, legfeljebb 4 óra/év időtartamú konzultáció, a telefonos
tanácsadás lehetősége, bizonyos kiadványok megküldése és kedvezményes részvétel a szolgálat
által szervezett rendezvényeken. Ezen túlmenően a gazdálkodó további szolgáltatásokra köthet
szerződést. A gazdák leggyakrabban a rendszeres farmlátogatást, a talaj- és takarmányanalízist,
a növényvédelmi tanácsadást és az év végi zárómérleg elkészítését igénylik.

Hollandiában - Magyarországhoz hasonlóan - megtalálható szinte minden olyan mezőgazda-
sági ágazat, amely a mérsékelt égöv alatt működőképes. Ebben az esetben generalista szakta-
nácsadók már nem alkalmazhatók, egy régió gazdálkodóinak információellátását specialisták
biztosítják. Egy-egy specialista csak egy szűk szakterületen fejti ki tevékenységét.

A specialista szaktanácsadók által nyújtott információszolgáltatás általában kiterjed a nö-
vénytermesztés, a kertészet, a talajerő-gazdálkodás, az öntözés, a növényvédelem, az állatte-
nyésztés, az állategészségügy, a takarmányozás, a mezőgazdasági gépesítés, az építészet és
energetika, az agrárökonómia, a menedzsment, a marketing, a jog, a pénzügy és a környezet-
védelem területeire.

A szaktanácsadásnak a régióban termelő gazdák többségének szakmai felkészültségét figye-
lembe véve a következő három fő területre kell koncentrálnia:

- ha a képzetlen gazdálkodók vannak többségben, akkor a szakmai képzést,
- képzett gazdák túlsúlya esetében a technológia-fejlesztést és ha már
- kialakult a magasan képzett gazdálkodói réteg, a kutatásfejlesztés területén kell
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közreműködniük.
Az említett tényezők miatt az új gazdálkodási struktúra kialakulásának átmeneti időszaká-

ban (míg a gazdák vállalkozásuk megfelelő menedzselésére nem képesek), a lehető legszerte-
ágazóbb területre kell a szaktanácsadásnak koncentrálnia. Miután az alapvető szakmai és farm-
vezetési ismeretekkel rendelkeznek a gazdák, akkor ismét fontos a tanácsadás szakterületeinek
újra gondolása.



42

Az ismeretátadás
módszertana
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11. Az újítások adaptálásának és elterjedésének folyamata

A szaktanácsadó tevékenysége során arra törekszik, hogy megbízható, új információval lás-
sa el a gazdálkodókat. Tény azonban, hogy az emberek nem egyszerre, egy időben fogadnak el
minden új gondolatot. Sőt, a legtöbb új ötlet, kutatási eredmény úgy jelenik meg a piacon,
hogy ott nem kelt különösebb izgalmat. Tapasztalatok szerint már sikeresnek mondható az az
újítás, amit egy szűk kör alkalmasnak tart arra, hogy elfogadja és bevezesse. A fokozatos elfo-
gadás ténye vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy az emberek különböznek az új ötletek elfo-
gadása iránt mutatott hajlandóságukban. Más szavakkal, bebizonyosodott, hogy létezik egy
olyan pszichológiai jellemvonás, amelyet innovációs készségnek nevezhetünk. A fogalomkör
jobb megértéséhez külön kell választani az adaptáció és az elterjedés terminológiákat.

Az újdonság adaptálása az egyén viselkedésére utal: az egyén készsége az új ötlet, gyakor-
lat vagy termék bevezetésére. Az újdonság elterjedése pedig az a folyamat, amely során a kö-
zösség vagy célcsoport tagjainak többsége dönt az újítás bevezetéséről. Az első tehát a gazdál-
kodót mint egyént, a második a gazdálkodók közösségét érinti.

11.1 Az adaptációs folyamat fázisai

Az adaptáció folyamata több fázison keresztül valósulhat meg.
Nem tudatos fázis
Ebben a fázisban az elfogadó nem ismeri az ötletet vagy újdonságot. Ekkor még nincs mit

mérlegelnie.
Tudatos fázis
Az elfogadó ismeri az ötletet, de nincs részletes információja annak megvalósíthatóságával

kapcsolatban. Sajnos a gazdák többsége nem lép túl ezen a szinten.
Információs fázis
Ebben a fázisban az elfogadó érdeklődést mutat az újítás iránt, adatokat szerez róla, lehető-

séget lát annak alkalmazására. A szaktanácsadó adatokkal, tapasztalatai átadásával támogat-
hatja a gazdálkodót a következő lépés megtételére.

Értékelési fázis
Az értékelő fázisban az elfogadó elméletileg elfogadja az új ötletet, mérlegeli az alternatívá-

kat és dönt annak gyakorlati kipróbálásáról. Ha a gazdálkodó már eddig eljutott, bebizonyítot-
ta, hogy komolyan érdeklődik a téma iránt. Ekkor már további meggyőzést nem szabad alkal-
mazni, mivel a döntés felelőssége a gazdáé. Mindemellett az értékeléshez szükséges informáci-
ót továbbra is biztosítani kell.

Kísérleti fázis
Ebben a szakaszban az elfogadó már megkezdi az ötlet alkalmazását, de ha lehetőség van

rá, csak bizonyos keretek között. (Pl. az új növényfajtát kisparcellán teszteli.) Ekkor felméri az
újítás előnyeit és újragondolja a felmerült problémákat.

Elfogadási fázis
Az elfogadó egyén az ötlet széles körű alkalmazása mellett dönt.

A gazdálkodó a feléje irányuló információáradatot tudatosan vagy anélkül, de mindig e vá-
zolt lépések alapján dolgozza fel. Az esetek túlnyomó részében csak az első, második vagy a
harmadik lépésig jut el, s úgy dönt, hogy nem vezeti be az újítást. Az innovatív típusú vállalko-
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zó az újítások többségében eljut az értékelő vagy esetleg kísérletező fázisig, és saját tapasztala-
taiból kiindulva dönt azok bevezetéséről, illetve elutasításáról.

Az újítások elterjesztése során bármely fázisban számtalan hibalehetőség előfordulhat. A
szaktanácsadó feladata, hogy a hibalehetőségeket fázisonként felmérje, majd segítséget nyújt-
son kiküszöbölésükhöz.

11.2 Az újítások elterjedését befolyásoló tényezők

Az adaptálás folyamatának elemzése után fontos, hogy megismerjük az újítások elterjedését
befolyásoló tényezőket is. Ezek együttesen a kedvező vagy kedvezőtlen feltételeket teremthe-
tik meg a döntéshozó számára.

11.2.1 A gazdálkodóra, illetve a végzett tevékenységre vonatkozó tényezők
A gazdálkodó kora
Az élet sajátossága, hogy az ember a kor előrehaladtával kevésbé hajlamos a kockázatválla-

lásra, ezáltal az újítások bevezetésére. Az a gazdálkodó viszont, aki hosszú éveken keresztül
folyamatosan részt vett az újítások adaptálásában, valószínűleg idősebb korára is megtartja ezt
a jellemző vonását. A vérbeli gazdálkodó mindig újít és fejleszt, korától függetlenül.

A gazdálkodó szakképzettsége
Az újítások elterjedésének gátja lehet a szakképzettség hiánya. A képzetlen ember nem ké-

pes megfelelően felmérni lehetőségeit és korlátait, a döntéshozatal során ezeket nem veszi
számításba. Általában ragaszkodik az egyszer begyakorolt, esetleg bevált technológiához, bár
időnként tudatában van a változtatás szükségének.

A gazdálkodó és a szaktanácsadó kapcsolata
Egyes gazdálkodók szorosabb kapcsolatot építenek ki a szaktanácsadóval, gyakrabban ve-

szik igénybe szolgáltatásait, mint mások. Így rövid idő alatt kialakul az a gazdálkodói kör,
amely jelentősen több információhoz jut hozzá, ezáltal gazdálkodása társainál eredményesebbé
válhat.

A gazdaság mérete és bevétele
Ez a szempont határozza meg leginkább az újításokra felhasználható források mennyiségét.

A forráshiánnyal küzdők lassabban és csak kis lépésekben modernizálhatják gazdaságukat.
A gazdaság mérete azonban nem feltétlenül determinálja az elérhető árbevétel értékét. Kis

területről is óriási bevételekhez lehet jutni intenzív (és tőkeigényes) gazdálkodással. Példa erre
a holland farmer, aki néhány száz négyzetméteres üvegházban volumenben és értékben is jelen-
tős mennyiséget állít elő.

11.2.2 Az újításra vonatkozó tényezők
A gyakorlatban a vásárló legelőször a termék ára után érdeklődik. Ennek megfelelően a ke-

vesebb ráfordítást igénylő s a termék árát jelentősen nem növelő újítások bevezetését a gazdál-
kodók nagyobb számban képesek megvalósítani.

Az ár a terméknek, technológiának csak az egyik jellemzője, és nem is biztos, hogy a leg-
fontosabb. A döntéshozatalt előkészítő elemzésnek ki kell terjednie a termék funkciójára is.
Értékelni kell azt, hogy az újítás számukra mit tud nyújtani, és ez mennyiben tükröződik a vé-
telárban.

Az újítás értéke
Az újítás értékét a funkció/költség hányados adja. Ez az összefüggés a termék-előállító és a

fogyasztó érdekeltsége megfeleltetésének az alapja. A megtérülési idő szintén nagymértékben
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befolyásolja az újítás bevezetését és elterjedését. A gazdálkodó nem vállalkozhat olyan techno-
lógia bevezetésére, amelynek megtérülési ideje évtizedekben mérhető. Ez az alapanyag- és esz-
közgyártók számára is komoly kihívást jelent.

Az újítás bonyolultsága
A gazdálkodók - hasonlóan az emberek többségéhez - gyanakvással tekintenek a bonyolult

vagy annak vélt dolgokra. Itt elsősorban azok kezelhetőségére gondolunk. Minél egyszerűbb
egy gép kezelése, vagy egy technológia alkalmazása, annál nagyobb az esélye szélesebb körű
elterjedésének.

Az újítás oszthatósága
Kedvezően befolyásolja az újítás elterjedését, ha a technológiát részekre lehet osztani, s így

megvan a lehetőség a lépcsőzetes bevezetésére. Ez elsősorban a drágább technológiák elterje-
dését segítheti elő.

Az újítás kipróbálhatósága
Az újítás kipróbálásával a gazdálkodó információt kaphat annak azon tulajdonságairól is,

melyek a gépkönyvben vagy a technológiai leírásokban nem találhatók meg, továbbá élmény-
szerű ismereteket is szerezhet róla. A kipróbálás lehetőségének megteremtésével (bemutatókra,
illetve mintafarmokra szervezett látogatással) a szaktanácsadó meggyőzőbb érvekkel tudja
alátámasztani az újítás nyújtotta előnyöket.

Az újítás összeférhetősége
Elősegíti az újítás sikerét, ha az közel áll a gazdálkodó elképzeléseihez, és kapcsolható a

már meglévő technológiákhoz.

11.2.3 Az újítások megismerését elősegítő tényezők
Az újítások megismertetését leginkább a szaktanácsadási módszerek alkalmazásával érhet-

jük el. A tömegkommunikáció igénybevétele, a napi kapcsolattartás, a tanfolyamok és bemuta-
tók szervezése mind-mind egy lehetőség az új ismeret átadására. Fontos tényező ezen kívül
még a szomszédoktól, barátoktól, általában kommentár kíséretében (mintegy értékelve) kapott
ismeretanyag is. Ez is jól elő segíti az újítások spontán elterjedését a gazdálkodók körében.

11.2.4 Az újítások elterjedését befolyásoló egyéb (külső) tényezők
Az újítások elterjedésére hatást gyakorló külső tényezők sorában - nem fontossági sorrend-

ben tárgyalva - először a törvényeket és egyéb jogi szabályozókat szükséges megemlíteni. Tör-
vényhozatallal befolyásolható az újítások (kötelező vagy kényszerű) elterjesztése is. Gondol-
junk például a környezetvédelemmel kapcsolatos törvényekre, melyek számos technológia
elsorvasztásában vagy elterjesztésében is szerepet játszanak.

Törvényeken kívül segélyekkel vagy gazdasági intézkedésekkel is ösztönözni lehet egy-egy
újítás térhódítását (pl. beruházás támogatása, felárak alkalmazása stb.). Ösztönző lehet a szük-
séges alapanyagokkal való ellátás megszervezése is.

Az említetteken kívül még számos külső tényezőt is ismerünk. Az itt leírtakkal az volt a cé-
lunk, hogy a befolyásoló tényezőket felismerve a szaktanácsadó, mint eszközt alkalmazhatja
őket a gazdálkodó meggyőzésére az újítások propagálása során.

Ha az újítás elterjedésének időbeli változását koordináta rendszerben vizsgáljuk, akkor a ta-
pasztalt értékekből felrajzolhatjuk a 6. ábrán bemutatott ún. elfogadási görbét. Láthatjuk,
hogy a görbe a normális eloszlás szerint alakul. Legkorábban az újítók adaptálják az új eljárást.
Vizsgálatok szerint ide tartozik a gazdálkodók mintegy 2,5 %-a. A korai elfogadók csoportja
még szintén jelentős előnyre tesz szert a régi módszerrel dolgozókkal szemben. A korai több-
ség a piac érvényesülésének hatására már csak kis mértékben élvezi az újítás előnyeit. A késői
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többség és főleg a lemaradók - az elkésett bevezetéssel - csökkentik a felzárkózás esélyét. Eb-
ben az időszakban az újítók csoportja már az új ötletek megvalósításán fáradozik. Az újítás
bevezetése előtt a gazdálkodónak célszerű megvizsgálnia, hol tart a görbe futása, mert csak a
csúcs előtti szakaszban érdemes az új ötlet bevezetésén gondolkodni.

12. Tudásábrázolás

A szaktanácsadói munka és más foglakozások között az egyik lényegi különbség az, hogy a
szaktanácsadó  munkájának egyik elsődleges célja nem más, mint ismeretek megszerzése és
továbbadása. Mint feltehetően mindenki, a szaktanácsadó is szeretné a saját munkáját jobban,
hatékonyabban végezni. A munkavégzés hatékonyságát sokféle módon lehet javítani, de az
általános, hogy a munkavégzés hatékonysága a munkafolyamat minél alaposabb ismeretével
javítható.

Például a kovácsnak jól kell ismernie a vas természetét, az asztalosnak tudnia kell a fáról,
hogy milyen fajtái vannak, az egyes fa-féleségeknek mik a jellemzői, és egyáltalán, lehetőleg
mindent tudnia kell  a fa-anyag mibenlétéről.

Jó lenne, ha a szaktanácsadó is részletes ismeretekkel rendelkezhetne az általa “megmunkált
anyag”, az emberi tudás mibenlétéről, természetéről. Amíg azonban a vasról, a fáról és az
anyagi világ legtöbb összetevőjéről is az emberiség részletes ismeretekkel rendelkezik, addig az
emberi tudatra vonatkozó ismeretek ma még sok ponton bizonytalanok, vitatottak. Reméljük,
hogy a helyenként ellentmondó nézetek ellenére ennek a szerteágazó témakörnek bizonyos
fokú áttekintése szemléletformáló jellegénél fogva a szaktanácsadó részére hasznos lehet.

12.1 Az ismeretek természetéről

Az ismeret helye, az agy
Az emberi tudat működésével, a tanulással, a bevésődéssel, az emlékezettel, az ismeretekkel

kapcsolatos pszichés és élettani folyamatokkal számtalan tudós foglalkozott már és foglalkozik
manapság is. Abban többé-kevésbé egyetértés mutatkozik, hogy ezek a folyamatok jóval ösz-
szetettebbek annál, mint hogy egyetlen hagyományos tudományterület elégséges magyarázatot
tudna róluk adni.

Az agy mélyebb struktúráiról egyre többet tud az orvostudomány erre szakosodott ága. Az
agy felépítéséről, a benne végbemenő hormonális, elektromos, mágneses, kémiai és egyéb fo-
lyamatokról eléggé kialakult képe van az ezzel foglakozó tudósoknak. Neuronok,
transzmitterek, receptormolekulák és hasonló struktúrák működésének megismerése révén
egyre több magasabb rendű funkció válik magyarázhatóvá. Természetesen ezek a magasabb
rendű funkciók még főleg abból a körből kerülnek ki, amelyeket a kísérleti patkányokon lehet
visszaigazolni.

A következő szint, melyet már “elme” néven szokás emlegetni, főleg a pszichológusok és
pszichiáterek területe. Korábban az emberi viselkedést, köztük a “lelki” betegségek különféle
megnyilvánulásait is - az agyat “fekete doboz” gyanánt tekintve -, annak működésétől függet-
lenül magyarázták és kezelték. (például Sigmund Freud.) Az utóbbi évtizedekben ezeknek a
jelenségeknek az anyagi folyamatairól, hátteréről is egyre több ismeret gyűlik össze. A depresz-
sziótól kezdve a szexuális beállítottságig egy sor jelenséget tudnak már az agy egyes működési
területeihez, bizonyos molekuláris szintű hormon-reakciókhoz kapcsolni.

Más tudományterületek, mint a nyelvészet, a kognitív pszichológia, a filozófia, a mestersé-
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ges intelligencia-kutatás, a tágabban értelmezett informatika mind-mind ismerni szeretnék az
emberi agy legmagasabb rendű funkciójának, a tudatnak a működésmódját. Mivel “alulról épít-
kezve”, az anyagi struktúrákból levezetve ez a működésmód még nagyon hiányosan magyaráz-
ható, ezért más utat kellett választani. A felsorolt tudományterületek - és még jó néhány itt fel
nem sorolt tudományterület - képviselői a saját szakmájuk szabályai szerint, de “felülről épít-
kezve”, a kívülről megfigyelt működésmód alapján, “fekete dobozként” foglakoznak az emberi
tudat kérdéseivel.

A megismerés tudomány
Míg az agykutatók “alulról építkező” megközelítése jelentős eredményeket hozott, az is

nyilvánvalóvá vált, hogy az agy legmagasabb rendű folyamatainak szerkezeti szintű megismeré-
se távolabb van, mint azt kezdetben hittük. Ugyanakkor új tudományterületek megjelenése,
legjellemzőbben az informatika térhódítása, az emberi tudás valamilyen szintű leképzése iránti
igényt sokszorosára növelte. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó téma több tudományág ha-
tárterületét fogja át (interdiszciplina), ezért nem meglepő, hogy az egységes szóhasználat és
fogalmi struktúra még csak most van kialakulóban.

“A megismerés tudomány vagy kognitív tudomány pusztán valamiféle kölcsönösen érthető
nyelvezetet próbál teremteni a pszichológusok, a filozófusok, a számítástechnikusok és a nyel-
vészek, sőt a biológusok számára az emberi megismerés kutatása során, elsősorban a tudás
szerveződése, elsajátítása s használata érdekli. A kategóriák s a megismerés lehorgonyzása
érdekli az élő rendszerekben és gépekben.” (Pléh.)

Nyilvánvaló, hogy a különböző tudományterületek művelői ugyanazt a tárgyat, jelen eset-
ben az emberi tudatot, más-más nézőpontból vizsgálják, és ebből következően módszereik is
eltérnek egymástól.

A megismerés tudomány nem közös módszertant ígér, hanem számos, egymástól függetle-
nül fejlődő területen egy közös témára mutat rá. Mindenütt a legtágabb értelemben modellá-
lásként felfogott megismerési folyamatot keresi.

Mivel a szaktanácsadói tevékenység a napi gyakorlatban végrehajtott megismerési folyamat-
ra épül, ezért nyilvánvaló, hogy tág volta és viszonylagos kialakulatlansága ellenére a megisme-
rés tudomány a szaktanácsadó számára is hasznos lehet. Ez a hasznosság azonban egyenlőre
nem közvetlen és azonnal felhasználható formában mutatkozik. Szemléletbeli, gondolkodás-
mód formáló hasznossága azonban aligha vitatható.

A viszonyokat jól jellemzi az az ismert példa, miszerint a kvantumelmélet megjelenése az
anyag legmélyebb szintű működését világította meg, a kémia tudománya ennek ellenére fenn-
maradt. Hasonlóan az agykutatás is a tudat működésének mélyebb, elemi szintjeire magyaráza-
tot adhat egykor, de az emberi ismerettel foglalkozó egyéb tudományokat ez nem teszi felesle-
gessé, sőt segíti azok jobb megértését. A mindennapi problémák megoldásához ugyanis az
alapkutatások mellett a tudományos koncepciók egymásra épülő, közbenső szintjei is szüksé-
gesek.

A tudás és a “ráérzés”
Feltehetően mindenkivel előfordult már, hogy egy gazda utólag helyesnek bizonyult dönté-

sének okai iránt érdeklődve bizonytalan természetű válaszokat kapott. A “miért éppen úgy”
vagy “miért éppen akkor” típusú kérdésekre, különösen a már hosszabb ideje gazdálkodók,
gyakran “mert mindig így szoktuk”, “megérzésből” és hasonló válaszokat adnak. Hiba lenne
azonban azt feltételezni, hogy ezek a bizonytalanul megfogalmazott válaszok egyenlőek lenné-
nek a tudatlansággal. Ezek a válaszok az esetek többségében az ismereteknek egy mélyebb,
kevésbé szavakba önthető rétegének meglétére utalnak.

Adódik a kérdés: ezek szerint többféle tudás létezik?
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A megismerés tudománnyal foglalkozó kutatók egyetértő véleménye szerint a válasz igen,
az emberi tudás többféle formában létezik. Az már más kérdés, hogy a különböző tudomány-
ágak és ezen belül is az egyes kutatók nem mindig értenek egyet abban, hogy hányféle tudás-
formát érdemes megkülönböztetni és ezeket miként célszerű nevezni.

A szaktanácsadás később kifejtendő szempontjait szem előtt tartva a továbbiakban azt a né-
zetet követjük, amely az emberi tudás két féle formáját különbözteti meg. A tudás e két for-
májának nevet adni (ami megkülönbözteti őket) nem is egyszerű dolog, mivel a mindennapi
életben használt kifejezéseknek túl széleskörű jelentésárnyalata összemossa a “tudatos”, “isme-
ret”, “tudat” és hasonló kifejezések közötti különbségeket.

A fejezet további részeiben, amikor a megkülönböztetés céljáról esik szó, a különbségek vi-
lágosabbá válnak, de addig is egy magyarra fordított, angol nyelven írott könyv nyomán a két
féle tudati működés egyikét hívjuk “tudatos szabályértelmező”-nek, a másikat “intuitív feldol-
gozó”-nak. (Clark.)

A tudat kétféle működésmódjának érzékeltetésére nem egészen pontos, de jól érthető, köz-
ismert példa az anyanyelv ismeretének két szintje. Egy hároméves gyermek általában tökélete-
sen használja az anyanyelvét, de csak középiskolás korára tanulja meg elmondható formában
azokat a nyelvtani szabályokat, amelyeket már korábban is kifogástalanul használt.

A tudásnak ez a két formája nyilvánvalóan nem teljesen elkülönülve létezik, a kettő között
vannak átmenetek, de a továbbiakban az egyszerűség kedvéért ezt az éles megkülönböztetést
fogjuk használni, és a továbbiakban külön-külön áttekintjük az intuitív és “tudatos” tudat jel-
lemzőit.

A “rejtett” tudás, az intuíció forrása
Az ember élete során mérhetetlenül több ismeretet raktároz el, mint elsőre gondolnánk.

Egy-egy szó mögött rejlő fogalom további sok, egymással keresztbe-kasul kapcsolatban lévő
fogalom ismeretét is jelenti. E nélkül a sokrétű “háttér-tudás” nélkül tulajdonképpen maga az
alapfogalom is értelem nélküli puszta szó lenne. Vegyük például a “tárcsázás” fogalmat. Ha a
szaktanácsadás során ez a szó elhangzik, akkor a gazdálkodó számára (remélhetőleg) nem kell
elmondani, hogy egy homorú lapokból összeállított, a haladás irányára szögben vontatott ta-
lajművelő eszköz technológiai célú működtetéséről van szó. Maga a gazdálkodó bizonyosan
nem tudná a dolgot ilyen bonyolult formában előadni, de ennek ellenére nagyon pontosan tud-
ja, hogy miről van szó. Ezen felül még számtalan, a tárcsázáshoz közvetlenül vagy áttételesen
kapcsolódó ismerettel rendelkezik, valahol az “agya hátsó rekeszeiben”. Tudja, hogy a gyö-
kérmaradványok befolyásolják a vonóerő szükségletet, tudja, hogy a nagyobb vonóerő szük-
séglet növeli a művelési költségeket.

A felvetett példa összefüggéseit a .7. ábra szemlélteti.
Ugyanakkor például, ha a “tárcsázás” fogalmat egy telefonszerelő használja, akkor ehhez a

szóhoz egészen más “rejtett” ismeretkészlet tartozik. Nála a jel-szünet arány, a milliszekun-
dum, a frekvenciasáv, a vonalellenállás és hasonló fogalmak ismerete teszi lehetővé, hogy a
saját szakmai körében a “tárcsázás” szót kimondva ne legyen szükség további magyarázkodás-
ra.

Ez a “rejtett” tudás a szavaknak és fogalmaknak nemcsak egy statikus tára, hanem inkább
összefüggő, kapcsolt mintázatok rendszereként fogható fel.

“Az emberek mindenütt s állandóan mintázatokat látnak, anélkül, hogy előre tudnák, hova
kell nézniük. Az emberek az élet minden területén automatikusan tanulnak, mindez egyszerűen
a józan ész jellemzője. A józan ész nem egy “szakértői terület”, hanem általános, vagyis terü-
lettől független képességünk arra, hogy a fogalmakat hajlékonyan reprezentáljuk, képesség
arra, hogy szétválasszuk, ami fontos, attól ami nem fontos, képesség arra, hogy nem várt ana-
lógiás hasonlóságokat találjunk teljesen eltérő fogalmak között.
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Az ismeret és a tudatosság viszonya
A tudatosság fogalma és szerepe a megismerés tudomány jeles képviselői között is vitatott

terület. Különböző iskolák képviselői más-más kritérium alapján határozzák meg, hogy az em-
beri ismeretek mely része tekinthető tudatosnak. Mi itt a Neumann János által megfogalmazott
elvből indulunk ki: “Minden, amit kimerítően és egyértelműen szavakba lehet foglalni – al-
kalmas véges neuronális hálózattal ipso facto - realizálható is.”

Ahhoz, hogy a kijelentés teljes mélységében igazolódjék, vagy cáfolatot nyerjen még sok vi-
ta és sok idő szükséges. Számunkra a kijelentés “apró pénzre váltott” értelmezése a fontos
ahhoz, hogy a tudást bármiként “leképezzük” (nem szükségszerűen neuronális hálózattal) ké-
pesnek kell lennünk azt  “kimerítően és egyértelműen szavakba  foglalni.”

A tudás ilyen értelmű “leképezése” a szaktanácsadói tevékenység szempontjából két terüle-
ten bír jelentőséggel: egyrészt a tanítási-tanulási folyamat általános megfogalmazásaként, más-
részt az informatika eszközeinek és módszereinek adaptációs lehetősége szempontjából.

A tanuláselméleti irodalomban számos jelentős kutató (W. Brewer, Leahey) képviseli azt az
álláspontot, hogy a felnőtt tanulás csak tudatossággal kísérve lehetséges.

“Brewer elemzései szerint ha gondosan kikérdezzük az embereket a kondicionálási kísérle-
tek során, akkor kiderül, hogy valójában a személyek csak akkor húzzák el a kezüket például a
büntetésre figyelmeztető hangra, ha már rájöttek, hogy miről van szó, mik a kontingenciák. A
tanulásnak valójában a felismerés, vagy tudatosítás, vagy ha akarom, a verbális megfogalmazás
a feltétele” (Pléh.)

A kérdéskörnek az ismeretátadással, tanítással, tanuláselmélettel kapcsolatos vonatkozásai-
val a könyv későbbi fejezetei foglalkoznak részletesebben, ezért erről itt több szó nem esik.
Ennek a fejezetnek a további részeiben az ismeretek informatikai célú leképezésével kapcsola-
tos kérdésekkel foglalkozunk.

12.2 Az információ-technológiáról

Az informatika hasznosságának megítélésében, különösen a mezőgazdálkodással kapcsolat-
ban, sok szélsőséges vélemény létezik. Egyesek túl sokat, mások túl keveset tételeznek fel az
informatika hasznosságáról, van aki egyáltalán semmit. Ezeknek a szélsőséges véleményeknek
egyik lehetséges oka az, hogy az informatika bizonyos szempontból mostanában jut túl fejlődé-
sének első fázisán.

Az informatika eszközeivel meg tudunk már oldani differenciálegyenleteket és a magasabb
matematika más problémáit, de nagyon keveset az olyan köznapi problémákból, melyek egy
ötéves gyermek számára természetesek. A szóban forgó szűkebb területről beszélve: az érdek-
lődő gazdálkodó elég jó választékot talál a pénzügyi jellegű szoftverekből, vásárolhat nagyon
okos számítógép vezérlésű üvegház automatikát , de a "mit?" ,"mikor?" és "hogyan?" típusú
kérdésére választ adó informatikai megoldást már sokkal kisebb számban talál.

Marvin Minsky, a mesterséges intelligencia kutatások egyik legismertebb szakértője írta:
"Miért van az, hogy tudunk építeni olyan robotokat, melyek gyárakban a legképzettebb szak-
munkásokkal versenyben végzik a bonyolult gépek összeszerelését, de nem tudunk olyat építe-
ni, amely a mindennapi házimunkában segíteni tudna? Ez azért van mert a gyárakban a körül-
mények körülhatároltak, míg a mindennapi élet objektumai és tevékenységei túl nagyszámú
variációt tartalmaznak ahhoz, hogy precíz, logikus definíciókkal és meghatározással le lehetne
írni őket. A józan ész valósága túl rendezetlen ahhoz, hogy általánosan érvényes axiómákkal
kifejezhessük".

Manapság már ritkán vitatott, hogy az emberi agy és a számítógép eltérő működésmódjából
adódóan, a két esetben más-más típusú problémák tekinthetők könnyűnek vagy nehéznek.
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Közismert, hogy 1998-ban ismét átléptünk egy határt, amikor a "Deep Blue" nevű szuper szá-
mítógép első ízben legyőzte a sakkozás világbajnokát. Ennek kapcsán újra felmerül a kérdés:
ha a számítógép győzni képes egy nyilvánvalóan szuper okos emberrel szemben folytatott pár-
harcban, akkor vajon milyen segítséget várhatunk el ezektől az okos gépektől a gazdálkodás
folytatásához? Képesek-e segíteni olyan egyszerű kérdések megválaszolásában, mint a "mit
termeljünk?", "hogyan csináljuk?" és hasonlók?

A két eset között nyilvánvalóan lényeges különbségek vannak. A sakkjáték minden mozza-
natát szigorú szabályok határozzák meg. A résztvevők és a lehetséges lépések száma korláto-
zott és előre ismert. A lehetséges mozgástér mindig ugyanaz a 64 kocka, amelyre nincs befo-
lyással sem az időjárás, sem a világpiac ingadozása. Az ilyen erősen formalizált problémák,
amelyeket egyértelmű szabályok írnak le és amelyekben minden akció következménye ismert,
elvileg megoldhatóak a lehetséges lépések végig próbálgatásával is. Az említett "Deep Blue"
például a beépített 256 darab speciális csipjével egy másodperc alatt 200 millió lehetséges sakk
lépést elemez.

Nyilvánvaló, hogy a sakknagymesterek soha nem lesznek képesek egyetlen másodperc alatt
200 millió lehetséges lépést elemezni. Az emberi agy másként működik. Tanulmányokban arról
olvashatunk, hogy egy jobb sakkozó - tipikus szituációban - átlagosan kétféle lépést elemez.
Másként fogalmazva: a sakkjátékos intuitív módon, a hasonló pozíciókról szerzett korábbi
tapasztalatai alapján választ a lehetséges lépések közül. És ez az a pont, ahol a sakkozó gép
és az ember párharca számunkra hasznosítható tanulságokkal szolgálhat.

A termelési folyamatok menedzselése során a szabályok, a lehetséges cselekvési alternatívák
és ezek várható következményei nincsenek olyan világos, egyértelmű módon meghatározva,
mint a sakkjátékban. Ilyen körülmények között a "nyers erővel" történő problémamegoldás
nyilvánvalóan nem járható út. Marad tehát a másik megközelítés: megpróbálni minél többet
megérteni és transzformálni az emberi gondolkodás korábbi tapasztalatokon alapuló, intuitív
formájából.

Nyilvánvaló, hogy az információ-technológia eszközeit és módszereit akkor tudjuk segítő-
társul hívni, ha problémánkat, kérdéseinket, minden közlendőnket és a probléma megoldásához
rendelkezésre álló tudásunkat alkalmas módon ki tudjuk fejezni. Például, ha egy japán szakta-
nácsadó segítségét akarnánk igénybe venni, akkor számára érthető módon közölni kellene,
hogy mi a problémánk, továbbá, hogy erre vonatkozóan milyen körülmények ismertek. És itt
nem is elsősorban a nyelvi probléma a lényeges, mert “kézzel –lábbal”, mutogatással, rajzolás-
sal is elég jól meg lehet értetni a dolgokat, ha pontosan és egyértelműen tudjuk, hogy mit aka-
runk. Az ember-ember közötti kommunikáció eszköztára eléggé rugalmas ahhoz, hogy a köz-
leményben továbbítandó ismeretet nyelvi formulákkal vagy más közösen érthető jelzésekkel
leképezzük.

Belátható, hogy az emberi ismeretek informatikai eszközökkel történő kezelésének is kulcs-
kérdése, hogy a szóban forgó ismeret kifejezésére található-e olyan formalizmus, amely az in-
formatika eszközeinek használatát lehetővé teszi. Az információ technológia fejlődése olyan
irányba mutat, hogy az informatika által elfogadható formalizmusok egyre közelednek a min-
dennapi beszédhez, ma már gyakran az egyértelmű verbális leírás is elégséges lehet erre a célra.
Az emberi tudás formalizálása többnyire nem könnyű munka, de ha mégis sikerül, annak hasz-
na a 10. táblázat alapján belátható.

Az ismeret és a cselekvés
Az a mód, ahogyan az emberi cselekvés az ismeret nyomán kialakul, nem igazán ismert.

Kétségtelen tény, hogy a döntések formájában végbemenő folyamatnak egyaránt vannak racio-
nális és irracionális, tudatos és ösztönös elemei. Napjainkban számos publikáció és konferen-
cia témája az a kérdés, hogy a közgazdasági jellegű döntések során milyen mértékben van hatá-
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sa érzelmi és más, nem észérvekkel alátámasztható emberi megnyilvánulásoknak. Annyi bizo-
nyosnak látszik, hogy az ilyen, nem racionális jellegűnek nevezett döntést befolyásoló tényezők
hatása sem elhanyagolható. Ennek ellenére ebben a fejezetben csak a racionális szempontokkal
foglalkozunk, a döntéseket befolyásoló lélektani és hasonló tényezőket a könyv más fejezetei
tárgyalják.

A fentiek szerint egy gazdálkodási tevékenységnek mindig valamilyen megindokolható célja
van, mely célok megvalósításához rendelkezésre álló megoldások között az előnyök-hátrányok
figyelembevételével történik a választás. Ebből a nézőpontból tekintve a döntési szituáció az az
időpont amikor az ismeret, a tudás szerephez jut. Döntési szituációt jelent úgy a célok megha-
tározása, mint a lehetséges megoldások közötti választás. Így tekintve a gazdálkodás folyamata
a legkülönbözőbb szintű (pénzügyi, piaci, agronómiai, szervezési, stb) döntések szakadatlan
egymásutánjára épül. Mezőgazdasági környezetben természetesen az esetek egy jó részében ez
nem formális, részleteiben megfogalmazott, elméletileg megindokolt döntések formájában va-
lósul meg. Ezek a döntési folyamatok valójában egy sor intuitív elemet is tartalmaznak, ami a
korábbiakban az ismeretek két formájáról elmondottak alapján belátható módon nem az oksze-
rűség hiányát jelenti, hanem a döntési folyamatban résztvevő tudat másfajta működését.

Tudatosság és tervezés
A termék előállítási folyamatban a tudatos ismereteken alapuló, racionális döntések a cse-

lekvés tényleges végrehajtását megelőzően történnek meg. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a
tudatos cselekvés valamilyen szinten tervszerű tevékenységnek is tekinthető. A “Magyar értel-
mező kéziszótár” szerint a terv “jövőbeli cselekvést, annak idejét és módját meghatározó el-
gondolás”. Ilyen értelemben a tervezés mindenkor feltételezi a tudatosság valamilyen szintjét,
ennélfogva a dolgok megtervezésének igénye az, ami az információ-technológia használatának
lehetőségét is közelebb hozza.

A tervezés szó hagyományos értelmezés szerint valamifajta séma elkészítését, ábra rajzolá-
sát, nagy táblázatokat és hasonlókat sugall. Ebben a hagyományos értelmezésben a tervezési
folyamatot szokás volt különböző, jól elkülönült szintekre (például “stratégiai” és “taktikai”
szakaszokra) bontva kezelni. Az ilyen típusú felbontás mögött lévő modell évtizedekkel ezelőtt
alakult ki, amikor a modell szemlélete főleg az egyik típusú emberi tevékenységnek egy másik
típusú emberi tevékenységgel történő támogatása iránti igényét elégítette ki. A mezőgazdasági
termelőfolyamat komplex jellegét figyelembe véve, ahol egy-egy döntés pénzügyi, közgazdasá-
gi, agronómiai, biológiai szempontjai nem mindig szétválaszthatóak, a tervezés fogalom ma
már az ismeretábrázolás szempontjait figyelembevevő, a korábbinál szélesebb, kibővített értel-
mezést kíván meg.

Ahhoz, hogy a cselekvések megtervezése a döntések áttekintését segítse, a tervszerűséget a
valós folyamatokhoz közelebb álló - az agrár-szakma által használt fogalmakra épülő - módon
megközelítve kell értelmezni.

Még egy kisgazdaság üzemmenete is a tevékenységek több, egymásra épülő szintjéből áll
össze, ahol ezen szintek mindegyikének része valamiféle tervezési fázis. Meg kell tervezni azt,
hogy mit termeljünk - figyelemmel a piaci lehetőségekre -, meg kell tervezni azt, hogy hogyan
koordináljuk a különféle termelési ágakat - figyelembe véve a rendelkezésre álló erőforrásain-
kat -, meg kell tervezni, hogy hogyan ütemezzük a feladatok végrehajtását, - figyelembe véve
az időjárást és egy sor más tényezőt.

A 8. ábra egyszerűsítve mutatja egy elképzelt, új termelési ág felmerülésétől a termelés
tényleges megvalósulásáig egymásra épülő, egyre több ágra bomló döntési, tervezési fázisait.
Gyakorlatból tudjuk, hogy a valós helyzet az ábrán vázolthoz képest is mennyivel bonyolul-
tabb. Bonyolultabb, mert egyrészt a vázolt tervezési fázisok mindegyike több szálon kapcso-
lódhat más termelési ág hasonlóan egymásra épülő szintjeihez, másrészt a tervek megvalósulá-
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sa során eltérések adódnak, a megszerzett tapasztalatok alapján a terven belül “visszacsatolá-
sok” működnek. Nem ok nélkül jelent meg egy angol nyelvű publikációban, hogy “ a látszattal
ellentétben a kisüzemi mezőgazdasági termelés egyike a legösszetettebb emberi tevékenység-
nek.”(Larschied-Blackmore)

Ha azt akarjuk, hogy ebben a tevékenységben az informatika használatának mértéke, akár
közvetlen módon, akár a szaktanácsadási tevékenység közvetítésével növekedjék, akkor az
ismeretek természetét is jobban meg kell értenünk. Ez a fejezet ebben kívánt némi támpontul
szolgáló ismeretet és szemléletet nyújtani.

13. Ismeretátadási technikák

A tankönyv eddigi fejezeteiből egyértelműen kiderült, hogy a szaktanácsadói munka sikere
és hatékonysága alapvetően két tényezőtől függ. Az első és vitathatatlan követelmény, a szak-
tanácsadó széleskörű szakmai ismerete, alapos felkészültsége az adott régió mezőgazdaságá-
nak legfontosabb kérdéseiben. A természeti erőforrások teljesítőképességének, a technikai és
technológiai feltételeknek, az ökonómiai követelményeknek, továbbá a szociális környezet
összefüggéseinek ismerete és az utóbbi átérzése nélkül elképzelhetetlen megfelelni az e munká-
val szemben támasztott kívánalmaknak. Az eredményes szaktanácsadási munka másik alapkö-
vetelménye, hogy a szaktanácsadó képes legyen mondanivalóját hatékony formában, világosan,
tömören, meggyőzően, az adott programcélnak megfelelően közölni.

A két említett kívánalomra egyidejűleg és integráltan van szükség. A legmélyebb szakisme-
ret is csődöt mond, ha nem társul az ismeretek átadása során a megfelelő kifejezésmóddal, stí-
lussal és meggyőző erővel. De fordítva is igaz: hiába rendelkezik egy szaktanácsadó remek
kommunikációs készséggel, ha helyismerete, szakmai realitásérzéke elégtelen.

A szaktanácsadónak ismernie kell a különböző kommunikációs módszereket, használatuk fő
sajátságait, esetleges korlátait. Ezen ismeretekkel felvértezve lesz képes kiválasztani az adott
programcélnak és célközönségnek leginkább megfelelő kommunikációs csatornát.

A szaktanácsadói munkában több évtizedes gyakorlattal rendelkező, fejlett országok tapasz-
talata, hogy nem létezik olyan kizárólagosan alkalmazható kommunikációs módszer, amely
minden esetben alkalmazható. A hatékony szaktanácsadót a kommunikációs csatornák haszná-
latát illetően rendkívüli sokoldalúság jellemzi. A módszerek megfelelő arányú kombinációjára
van szükség a feladatok teljesítése során. Különös gondot kell fordítani arra, hogy a kiválasz-
tott kommunikációs módszer megfeleljen a célközönség elvárásának, ugyanakkor jól szolgálja
a szaktanácsadói program sikeres megvalósulását.

A kommunikáció terén is felkészült szaktanácsadó tudja, hogy mikor, kinek, milyen mód-
szert alkalmazzon, hogyan, milyen elvek alapján válogasson a számára hozzáférhető kommuni-
kációs eszközök közül. Figyelembe kell azt is vennie, hogy a modern kommunikációs techni-
kák, médiák használatával több ügyfelet, nagyobb gyakorisággal tud elérni. Tehát amennyiben
a szaktanácsadónak lehetősége van rá, a tömegkommunikáció lehetőségeivel is élnie kell.

Az eddigiekből világosan kitűnik, hogy a kommunikáció, illetve annak különböző módszerei
használatának átgondolt összeállítása a szaktanácsadói munka integrált része, amelynek legfon-
tosabb komponensei: a farmlátogatások, a hivatali konzultációk, az előadások, a tanfolyamok,
a csoportos megbeszélések, a bemutatók, a tájékoztató levelek, a szakcikkek, a szakmai kiad-
ványok, valamint a tömegkommunikációs csatornák (helyi- és nemzeti rádió és TV) használata.
Ezen túl fontos az is, hogy a szaktanácsadó képes legyen az információs rendszerekkel gyors
és megbízható kapcsolatteremtésre.

Ebben a fejezetben ismertetjük a szaktanácsadók munkáját leginkább segítő kommunikációs
módszereket, használatuk jellegzetességeit, azok kedvező kombinációs lehetőségeit. Rámuta-
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tunk arra, hogy az öröklött kommunikációs készségek milyen módon fejleszthetők, az egyéni
stílus hogyan használható fel az ügyfél meggyőzésében, bizalmatlanságának feloldásában.

13.1 A kommunikáció fogalma

Az emberi és közösségi élet minden pillanatát a kommunikáció szövi át. Jól rátapint a lé-
nyegre Gregory Bateson híres állítása, miszerint “nem kommunikálni nem lehet”. Ha két isme-
retlen ember az utcán találkozik és egymásra pillant, már kommunikációs kapcsolat van közöt-
tük. A vizuális kapcsolatteremtéssel megindult a jelzések adása és vétele, azaz - általános érte-
lemben - a kommunikáció.

Az állatvilág egyedei - a rovaroktól az emlősökig - mozgásuk, szaglásuk, hangjuk segítsé-
gével adnak és vesznek jelzéseket fajtársaiktól, illetve környezetüktől. Az emberek is használ-
ják ezeket a kommunikációs formákat, de kiegészítik az ún. második jelzőrendszerrel, ami egy
sajátos szimbólum-rendszeren alapuló nyelv. Erre utal John R. Pierce kommunikációkutató,
amikor ezt írja: "Az állatok úgy élnek, hogy nincs tudomásuk a közöttük folyó kommunikáció-
ról. Az állatoktól eltérően nekünk embereknek fogalmunk van arról, hogyan élünk és kommu-
nikálunk. Agyunk és sajátos kommunikációs eszközeink teszik lehetővé mindezt". Pierce meg-
állapításai arra vonatkoznak, hogy az ember a kommunikáció során jelek és szimbólumok se-
gítségével nevekkel látja el környezetének minden elemét. Természetesen két ember nem min-
dig ad egyforma jelentést a szavaknak, de a különböző jelentések a legtöbb esetben közel áll-
nak egymáshoz.

Az emberi kommunikáció - a legtömörebb meghatározás szerint - az emberek közötti köl-
csönös egymásra hatás, információcsere. A különböző csatornákon át küldött jeleket az em-
berek feldolgozzák, értelmezik, majd értelmüknek, érzelmüknek megfelelően visszajeleznek.

Egy új emberi lény születésekor a szüleitől örökli a kommunikáció szempontjából meghatá-
rozó beszélőszervek (garat, nyelv, hangszálak, szájüreg) anatómiai felépítését, illetve a beszéd-
készséget. Ez utóbbi az emberi vérmérséklet típusokkal hozható összefüggésbe, a szangvinikus
és kolerikus típusok általában többet, gyorsabban és bátrabban beszélnek, míg a flegmatikus és
melankolikus emberek lassabbak, befelé fordulóbbak.

A gyermeket szülei és közvetlen környezete tanítja meg beszélni. A gyermek szülei beszél-
getéséből elsajátítja az egyes tárgyak elnevezésére használt szavakat, ellesi és alkalmazza a
szülők metakommunikációs módszereit. A második életév táján a gyermek családtagjaival a
beszéd útján jól megérteti magát. Iskolaérett korára megszerez egy olyan anyanyelvi alapszó-
kincset, amelynek segítségével környezetével problémamentesen kommunikálhat. Erre az alap-
szókincsre az iskolában töltött évek egy peremszókincset halmoznak, mellyel a világ történései
egyre alaposabban felfoghatóak.

A nyelv nem csupán az emberek közötti kapcsolattartást segíti, az emberi agy munkája, a
gondolkodás is a nyelv szimbólum- és jelrendszerét használja. Nem nehéz belátni, hogy egy
szókincsét tekintve gazdag nyelv segítségével az ember előtt tornyosuló problémák sokolda-
lúbban közelíthetőek és oldhatóak meg. Elismerésre méltóan vall minderről Szentgyörgyi Al-
bert Nobel-díjas professzor, aki világraszóló tudományos sikereit nagy részben a magyar
nyelvnek és gondolkodásmódnak tulajdonítja. Nyelvtani logikátlansága, sokszínűsége a magyar
nyelvet kiválóan képessé teszi az ember előtt álló megoldandó feladatok sokoldalú definiálásá-
ra, a legjobb megoldási változatok kiválasztására.

Az említett gondolatok a magyar nyelv és beszéd, napjainkban egyre mélyülő válságára is
ráirányítják figyelmünket. Ha egy nyelv beszűkül az óhatatlanul azt jelenti, hogy az emberi ér-
telem és érzelemvilág is kárt szenved.
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13.2 Az emberi kommunikáció típusai

A következőkben röviden áttekintjük az emberi kommunikáció típusait, szintjeit.
Az emberi kommunikáció egy sajátos formája a személyen belüli vagy más szóval az

intraperszonális kommunikáció. A személyen belüli kommunikáció az általunk észlelt egyéb
megfigyeléseket is tartalmazza, melyek meghatározzák látható viselkedésünket.

Minden kommunikációs szint alapját a kifejlődött, csak az emberre jellemző öntudat adja.
Saját öntudatunk működése képessé tesz bennünket arra, hogy úgy lássuk kívülről magunkat,
mint ahogy mások látnak minket. Képesek vagyunk gondolatban magunkat elképzelni oda,
ahol egy nap múlva leszünk, vagy elképzelni egy jelenbeli döntésünk lehetséges jövőbeni kö-
vetkezményeit. A szaktanácsadói munkában óriási segítség lehet az intraperszonális kommuni-
káció azon képessége, amikor beleképzeljük magunkat az ügyfelünk helyzetébe és megfogal-
mazzuk, hogy mi az adott helyzetben hogyan döntenénk, vagy cselekednénk. Az emberi képze-
lőerő, fantázia és intuíció a személyen belüli kommunikáció rendkívül fontos terméke.

Az emberi kommunikáció másik, egyben legismertebb szintje az egyének közötti, azaz az
interperszonális kommunikáció. A szemtől-szembe történő információcserénél a kommuniká-
ció alapjai, az üzenet küldője és vevője között megindul a jelzések áramlása. A személyek kö-
zötti kommunikációban az adó- és a fogadófél egymástól függ, a kommunikáció kétirányú.

Az interperszonális kommunikáció körkörös, cirkuláris természetű. A küldő által létrehozott
jelzéseket a vevő felfogja és párhuzamosan rögtön visszajelző közléseket alkot. A személyen
belüli kommunikációban a partner viselkedését jelentéssel ruházzuk fel, így bizonyos fokig kö-
vetkeztetni tudunk, hogy mi megy végbe a másik személyen belül. Jelentéseket csatolunk a
tapasztalt viselkedésmódhoz, amelyek hol beigazolódnak, hol nem.

A személyek közötti kommunikáció megismeréséhez a következőkben meghatározott fo-
galmak ismerete elengedhetetlen.

A kommunikációs késztetés fogalma alatt azt a cselekvés- és magatartássort értjük, mellyel
keressük és kínáljuk az alkalmat a másokkal való kommunikációra. Minden embernek vannak
olyan személyes óhajai, kívánalmai, amelyeket csak a másokkal való kapcsolatteremtés során
elégíthet ki. Az alkalmazott jelrendszer kölcsönös megértésével információt kapunk a másik
személy gondolatairól, érzelmi állapotáról. A kölcsönös megértés szintjén a kommunikációs
kapcsolat stabilizálódik és bizonyos elvárások alakulnak ki. A kommunikáció folyamatában
kiértékeljük a kapcsolatot és eldöntjük további fenntarthatóságát, megváltoztatását vagy eset-
leg megszüntetését. A jelvevő személy magatartása visszacsatolás formájában választ ad a jel-
adónak, amely alapján a további kommunikáció korrigálható és folyamatosan ellenőrizhető.

Az emberi kommunikáció lehet egyirányú is. E szinten nincs, illetve korlátozott a visszacsa-
tolás. A tömegkommunikációban vagy egy előadás során a fogadó félnek kevés direkt lehető-
sége van az információval kapcsolatos észrevételek megtételére. Az egyirányú kommunikáció
relatív előnye, hogy kevesebb időt vesz igénybe és nagy közönség érheti el a közölt informáci-
ót.  A kétirányú kommunikáció viszont hatékonyabb, nagyobb megértést és jobb együttműkö-
dést eredményez.

Századunkban az emberi kommunikáció tudományos kutatása számos érdekes tényre hívta
fel a figyelmet. Ma már tudjuk, hogy az üzenetek és jelzések kialakítása lehet akaratlagos, il-
letve a tudatunktól független. A legtöbb esetben a jelet küldő egyén előre megtervezi közölni-
valóját, hogy jobban elérje a vevő félben a kívánt hatást, vagy kierőszakolja a válaszadását.
Ugyanakkor az emberek között is előfordul, hogy az akaratlan, spontán jelzések, elejtett sza-
vak több jelentést hordoznak, mint az előre tervezettek.

13.3 A kommunikáció folyamata
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Az emberi kommunikáció egy rendkívül komplex folyamat, igen nehéz egzakt formában de-
finiálni és modellezni. A személyek közötti kommunikáció körfolyamatának egyszerűsített sé-
mája a 9. ábrán kísérhető figyelemmel.

Az üzenet kódolása
Az üzenet nem más, mint a gondolat, az érzés megfelelő formába öntése, öltöztetése. A

forma lehet a beszéd, lehet egy levél, de lehet egy gesztus is. Esetenként, a nem azonos nyelven
beszélők vagy nem azonos jelrendszert használók között még egy kiegészítő kódolásra is szük-
ség van. Ekkor az üzenetet küldő verbális kódrendszerét még egy személy, a tolmács újrakó-
dolja, vagyis a fogadó számára érthető nyelvre fordítja le.

A csatorna
Az üzenet valamilyen csatornán keresztül küldhető el a címzetthez. Csak akkor beszélhe-

tünk kommunikációs csatornáról, ha az üzenetet a címzett meg is kapja.
A csatorna és az üzenet formája között szoros kapcsolat van. A szóbeli közléshez a fogadó-

val közös légtérre vagy átviteli eszközre (telefon) van szükség. Az írásbeli üzenet továbbítására
pedig a papír (levél, fax), illetve az elektromos posta (e-mail) a legalkalmasabb csatorna. A
szavakat kísérő mosolyt vagy fintort a rádió, a telefon, de a fax és a e-mail sem továbbítja. Ab-
ban az esetben, ha ezeket az elemeket is fontosnak tartjuk, akkor olyan kommunikációs csator-
nák közül kell választani, amelyek erre lehetőséget adnak (pl. szemtől-szembe, TV, videó).

Az üzenetet közvetítő csatorna tehát sokféle lehet, a szemtől-szembe beszédtől, az előadá-
sokon, a gyűléseken, a leveleken, a plakátokon át a telefon, a videó, a fax, az e-mail alkalmazá-
sáig, sőt az egyszerű gesztusokig vagy arckifejezésekig terjed.

Az üzenet dekódolása
Az üzenet megérkezését követően azt a címzett dekódolja, vagyis a maga számára értel-

mezhető formában jeleníti meg. A pontos dekódolásnak számos feltétele van. A legfontosab-
bak: az üzenetet küldővel azonos gondolkodásmód vagy legalábbis a szavak, kifejezések mind-
kettőjük számára azonos tartalmú jelentése, a jelzések hasonló értelmezése.

Az üzenet értelmezése
Az üzenetküldés végcélja a megértés. Ha sikeres volt a dekódolás, azaz a fogadó megértette

az üzenetet, akkor valamilyen módon reagál rá. Ha cselekvésre szólították fel, akkor tesz va-
lamit, ha válaszra, akkor viszontüzenetet küld, vagyis visszajelez. Ez teszi kétirányúvá a kom-
munikációt, s egyben ez a kommunikáció hatékonyságának kritériuma is. A visszajelzésekkel
csökkenteni lehet az elküldött és a fogadott üzenet közötti torzulásokat, és meg lehet győződni
arról, hogy az információ elérte-e a célját, illetve szükség van-e kiegészítő, pontosító üzenetek-
re.

A jeladó és vevő közötti kapcsolatok változatai szinte végtelenek, képtelenség az összes le-
hetséges változatot meghatározni. A komplexitást tovább fokozza, hogy a kommunikáció nem
statikus, hanem másodpercről másodpercre változó dinamikus folyamat.

A 9. ábra alapján érthető meg a kommunikációs rendszer fogalma is, mely szerint a szemé-
lyek közötti kommunikációs rendszer mindazon eljárásmódok vagy tevékenységek összessége,
amelyek segítségével az egyik ember a másik emberre vagy emberek csoportjára hat oly mó-
don, hogy kiváltja reakcióikat, amelyek megnyilvánulhatnak szóban, gesztusban és szimbólu-
mokban.

13.4 A verbális és nem verbális kommunikáció
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Az emberi kommunikációban az üzenet hordozói a jelek és a szimbólumok. Ezeken belül
két nagy csoport képezhető: így megkülönböztetjük a verbális és a nem verbális kommuniká-
ciót. Az előbbiekben a nyelv, a szó, a mondatok segítségével történik a jelzések átadása. A
verbális kommunikációt megelőzően megfontolás tárgyává kell tenni, hogy:

- Mit mondunk?
- Kinek mondjuk?
- Hogyan mondjuk?
- Mikor mondjuk?
- Kik előtt mondjuk? (Bognár)
Az emberi kommunikáció másik szintje a nem verbális, vagy metakommunikáció. Ez tulaj-

donképpen nem más mint kommunikáció a kommunikációban. Az emberi kommunikáció nem
verbális dimenziói a következők:

- Testmozgás vagy kinezikus viselkedés. Egy fejbiccentés tökéletesen helyettesítheti
például az igenlő verbális választ. Sok esetben az előadó kézmozdulatai jól ki-
emelhetik a lényeget.

- Testi jellemzők. A hatékony kommunikációt jelentősen segítheti az előadó jó or-
gánuma, vonzó megjelenése.

- Érintkezéses viselkedés. A legalapvetőbb érintkezéses viselkedés, az emberek kö-
zötti kézfogás (ereje, időtartama, melegsége stb.) már a megszólalás előtt számos
jelzést cserél ki a partnerek között.

- Paranyelv. A hangsúlyozás segítségével a közlendő lényegét jól ki lehet emelni.
- Proxemika. A közelség és távolság helyes felmérésére, a hangerő és tónus helyes

megválasztása a megértést támogatja.
- A metakommunikációban lényegesek még a készítmények és emblémák, valamint a

környezeti tényezők. Nem mellékes tehát, hogy az alkalomnak megfelelően öltöz-
tünk-e, és harmonikus környezetet választottunk-e közlendőnk elmondására.

Darwin tollából 1872-ben jelent meg az “Érzelemkifejezés az embernél és az állatvilágban”
című munka, amely elsőként mutatott rá az emberi kapcsolattartás és érzelemkifejezés non
verbális dimenzióira. Századunk ’70-es évtizedétől a metakommunikáció kutatása határozott
lendületet vett. Megállapítást nyert, hogy az alapvető testjelzések egy-egy kultúrkörön belül
azonosak, az egyes gesztusok, testfunkciók többé-kevésbé ugyanazt az érzelem-
megnyilvánulást fejezik ki.

A metakommunikációban vannak öröklött és tanult jelzések. Örökletesek a legalapvetőbb
érzelemkifejezések: például a született vak embertársunk - noha soha mástól azt nem láthatta -
nevet örömében és sír fájdalmában, mély szomorúságában. Ugyanakkor az egyes gesztusok, a
társadalmi helyzetet kifejező stílus tudatosan begyakorolhatóak, illetve az egyéni igényeknek és
a környezet elvárásainak megfelelően formálhatóak.

A metakommunikáció kutatói szerint az európai kulturkörnyezetben kb. 1 millió olyan non
verbális jel létezik, amely segítségünkre lehet az emberek közötti információ átadásban és a
kapcsolattartásban. Első hallásra kissé meglepő, mégis el kell fogadnunk a tudomány mai állás-
pontját, miszerint az emberi kapcsolattartásban 35 % a verbális és 65 % a non verbális jelzések
használatának az aránya. A testbeszéd egyik legfontosabb kommunikatív jellemzője, hogy az
ösztönös, a mimikánk, a gesztusaink, a testfunkcióink (pl. pirulás, sápadás) a tényleges érzése-
inket fejezik ki. Egyidejű verbális és metakommunikációs jelzés esetén tanácsos tehát az utób-
binak hinni. E szabályt erősítő kivétel, hogy tudatosan, bizonyos gyakorlattal úrrá lehetünk non
verbális kommunikációnk néhány eleme felett. A szaktanácsadó fontos feladata, hogy fejlessze
empátiás készségét, törekedjen az ügyfél metakommunikációs jelzéseinek pontos dekódolására
és megfejtésére. Fontos továbbá, hogy a tanácsadó tudatosan úgy formálja testbeszédének ta-
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nult jelzéseit, hogy az megfeleljen a vidéki ember elvárásainak. Számos metakommunikációs
elem, így a megjelenés, a stílus, a kézfogás rendkívül lényeges lehet a szakmai magabiztosság
és megbízhatóság szavak nélküli sugárzásában.

A következőkben összefoglalva ismertetjük az emberi kommunikáció főbb jellemzőit:
1) A kétirányú, személyek között zajló kommunikáció egy dinamikus folyamat.
2) A kommunikáció nem lineáris, hanem cirkuláris.
3) Az emberek kölcsönös egymásra hatása rendkívül összetett, komplex folyamat.

Egy találó vélemény szerint a két ember közötti kommunikációban tulajdonképpen
"hat személy" vesz részt. Az első az, akinek magadat gondolod; a második akinek
a partnered téged gondol; a harmadik személy az a személy, akinek úgy hiszed,
hogy a partnered téged gondol, valamint ugyanez a három személy a körforgás
másik végén, a partner szemében.

4) A személyek közötti kommunikáció visszafordíthatatlan és megismételhetetlen.
Egy mondatot lehetetlen még egyszer, ugyanazzal a tónussal, hangsúlyozással, át-
érzéssel elmondani és empátiával meghallgatni.

Az emberi kommunikáció a teljes személyiséget magába foglalja. Valójában minden
kommunikációs eseményt, jelzést, következtetést a teljes személyiség hangolja
össze. A legtömörebb megfogalmazásban a beszéd maga az ember.

Az említett jellemzők igazolására álljon itt néhány idézet.
Az elsőt a Bibliából vesszük. Sirák fia könyvének 27. fejezetében ezt olvashatjuk az emberi

beszédről:
“Az ember értékét a beszéde szabja meg.
A fák gyümölcse szerint becsülik a kertet, az embert szavai szerint ítélik meg. Ne ma-
gasztalj senkit mielőtt nem beszélt, mert ez az embernek a legjobb próbája."

Az ie. 190-ben papírra vetett magvas gondolatokat erősíti meg Illyés Gyula, amikor így vé-
lekedik:

"Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és írni elsősorban jellem
kérdése."

Jóval szkeptikusabb Miroslav Krezsa horvát író véleménye az emberi kommunikációról:
"Azért beszélek, hogy meg ne tudják mire gondolok."

Hasonlóan vélekedik Talraun is, aki szerint:
"... a beszéd arra jó, hogy gondolatainkat eltitkoljuk."

Első olvasásra az idézetek között antagonisztikus az ellentmondás. A citált idézetek való-
ságtartalma jelzi igazán az emberi kommunikáció összetettségét, sokoldalúságát, szubjektivitá-
sát és dinamizmusát.

13.5 A sikeres kommunikáció feltételei a beszédben

A kommunikáció egy többlépcsős folyamat, amelyben több ember is tevékenyen részt vesz.
Azért, hogy sikeres legyen, a folyamat minden részében eredményes kell legyen. Ez azonban
viszonylag ritka eset.

A hír az előbb említettek miatt, valamint az egyén szelektáló képessége következtében nem,
vagy nem úgy érkezik meg a fogadóhoz, ahogy kellene. Van den Ban hét szelektáló mecha-
nizmust különít el:

- szelektív kisugárzás,
- szelektív viszonyulás,
- szelektív figyelem,
- szelektív feldolgozás,
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- szelektív megjegyzés,
- szelektív átvétel,
- a tény szelektív megbeszélése másokkal.

Ezek alapján összefoglalható a kommunikáció hatásmechanizmusa:
- mondani; nem azt jelenti, hogy hallani,
- hallani; nem azt jelenti, hogy odafigyelni,
- odafigyelni; nem azt jelenti, hogy megérteni,
- megérteni;  nem azt jelenti, hogy egyetérteni,
- egyetérteni; nem azt jelenti, hogy betartani.

Az egyén világában gyakran hiányzik a közös célmeghatározás, amely összekötné a cso-
port- és az egyéni érdeklődést. Ezek a hiányok végül oda vezetnek, hogy a beszélgetések cél-
nélkülivé válnak és sikertelenek lesznek. Az egyéni kapcsolatok addig gyümölcsözőek és addig
lesznek a partnerek egymással elégedettek, míg a közös cél megvan. Amennyiben ez már hi-
ányzik, esetleg elérték, akkor a korábbi kapcsolat gyakran szétesik. Nagyon fontos tehát, hogy
az említett három részterület (tényszerűség, egyéni érdeklődés és a csoportérdek) egyensúly-
ban legyen. Azért, hogy ez elérhető legyen két fő szabályt célszerű figyelembe venni:

- Legyél saját magad vezetője! Mindenki felelős a tetteiért.
- A zavaroknak elsőbbségük van! Amennyiben zavaró körülmények lépnek fel, akkor

ezek elhárítása fontosabb, mint más. Ha nem küszöbölik ki, akkor még nagyobb
problémák jelentkezhetnek később a megértésben, melyek korlátozhatják a munkát
is.

Kiegészítésképpen hét, az első kettőhöz kapcsolódó segédszabályt fogalmazott meg Cohn,
melyek az első kettővel együtt érvényesek.

- Képviseld saját álláspontodat!
- Indokold meg, hogy miért és mit kérdezel!
- Csináld tudatosan, amit teszel!
- Beszélj magadról, ne másokat interpretálj!
- Ne általánosíts túl hamar!
- Beszélj a visszacsatolásról, mit jelent az számodra!
- Ne beszélj sokat, de az tartalmas legyen!

A mondandó, vagy egy szöveg érthetőségét és kezelhetőségét a következők befolyásolják:
1. Mechanikus tapasztalatok, mint a szöveg nagysága, összefogottsága, érthetősége.
2. A kategorizálás, melynek területei a következők:

- egyszerűség,
- komplikáltság,
- összefüggéstelenség, áttekinthetetlenség,
- tagoltság, rendezettség,
- rövidség, határozottság,
- terjengősség,
- stimulálás van, nincs.

3. Az szövegfeldolgozó, szövegértő képesség.

A sikeres kommunikáció további feltételei a következők:
Önmegjelenítés

Minden hír közlésével a hír közlője saját magáról is elárul valamit a hír befogadójának. Ez
egyaránt érvényes a verbális és non-verbális kommunikáció során is. A szóbeli közlés egészen
speciális forma, mert gondolatokat ébreszt, és tényszerű tartalmat hoz létre. A nem szóbeli
kommunikáció éppúgy egy meghatározott viselkedésforma, ahol az emberek mozdulataik,
megnyilvánulásaik alapján jellemzik egymást. Annak ellenére, hogy nem akarja valaki a szemé-
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lyét középpontba állítani, a kommunikációs partnerei a tényszerű közlendőkön kívül a szemé-
lyiséget is elemzik. Ez belső feszültségek forrása lehet, amely egy nagy és a szószóló számára
ismeretlen közönség előtt sokkal inkább zavaró, mint szűk baráti körben. Másként reagál egy
ilyen helyzetben egy kezdő és egy rutinos szónok. Minél nagyobb a közönség, annál nagyobb
lesz a félelem. Minél erősebben jelenik meg a kisebbségi érzés, annál inkább törekszik az ember
ezt az érzést kompenzálni és saját önfelértékeléssel ellensúlyozni. Az ilyen típusú gyengeséget
gyakran - a nagyobb biztonság végett - túlkompenzálják. Minél erősebb ez a kisebbségi érzés,
annál inkább fantáziál, annál inkább igyekszik személyiségét, teljesítőképességét bizonyítani.
Az önmegjelenítési félelem elkerülésére különböző technikákat használnak, melyek a személyi-
séget saját környezetükből kiemelik.

A magatartásformák ilyen megközelítésben a következő három csoportba sorolhatók:
- imponáló, általában szaknyelvet, idegen nyelvet és tudományosabb szöveget haszná-

ló kissé fellengzős típusú személyiségek csoportja,
- leplező, általában hallgatag típusú személy, a fontosabb, „rázósabb” kérdésekről

nem beszél, és
- önmagát elbagatelizáló.

Ezekre a magatartásformákra jellemző, hogy nincs tényleges eredményük, nincs emberek
közötti együttérzés, és tartós külső feszültségekhez vezet.

A pozitív magatartásformákat Carl Rogers, de mások is a következőkben foglalták össze:
- belső átélés,
- tudatosság,
- kommunikációs készség.

Kapcsolat
A kapcsolatról már Watzlawick is megállapította, hogy minden kommunikáció közös él-

mény, ezért minden esetben kapcsolati szempontokat is tartalmaz. A kapcsolat kifejezésének
jelentősége mellett annak tartalmát is meg lehet határozni.

A tartalmi kifejezésnek két formája van, ezek:
- értékes - alulértékelt,
- irányított - irányítatlan.

A kapcsolatok stílusai, amelyek tulajdonképpen vezetési, irányítási elméletekhez kapcsoltak,
lehetnek:

- uralkodó,
- gondoskodó,
- partneri, környezethez igazodó,
- inkorrekt.

A tanácsadói munkában a közvetett megbeszélési modellhez egyedül a partneri és egyben a
környezet adta lehetőségekhez igazodó vezetési, irányítási stílus felel meg. A tanácsadó számá-
ra ezért nagyon fontos, hogy ezt a vezetési, irányítási stílust megismerje, elsajátítsa.

Petermann által összeállított bizalomépítést és bizalomvesztést szemléltető táblázatban jól
követhető e folyamat mindhárom szakasza (11. táblázat).
A hír felfogása

A kommunikáció nem más, mint folyamatos kölcsönös befolyásolás, de nem azonos a mani-
pulációval.

A ciklikus kommunikáció hírmodellje a tanácsadó és a fogadó számára is éppúgy egy példát
ad, ami közlési lehetőséget biztosít. Itt a kommunikációs partnerek egyéni céljaikat megvitatva,
mások érveit elfogadva (részben lemondva saját korábbi céljaikról) a folyamat végén megegye-
zésre jutnak.
Visszajelzés
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A kommunikációs folyamat egyik legfontosabb eleme a visszajelzés, ezért a sikeres kommu-
nikáció szükségszerű alkotórésze. A partner lehet érdeklődő, unatkozó, nyugodt vagy ideges,
melyet minden esetben figyelembe kell venni. A visszajelzésnek alapvetően két összetevője
van:

- az informatív összetevő, a tartalomról, a magatartásról ad információt,
- a motivációs összetevő, ahol a fogadó értékeli az információt, ami egyetértő, eluta-

sító, összekapcsoló vagy leblokkoló lehet.
A visszajelzéseknél mindig nagyon fontos a valódiság, az egyenes megnyilatkozás. Ezt kö-

veti a hír helyes értelmezésének a megerősítése. A visszajelzés ezek alapján nem más, mint az
információátadás sikerességének folyamatos ellenőrzése.
A hatékony kommunikáció korlátainak ismerete

Egyes kutatások szerint a kommunikációs problémák egyik alapvető oka, hogy az emberek
jó része úgy véli magáról, hogy ő igen hatékony kommunikátor és a kommunikációs problémá-
kat mások gyengesége okozza. Egymás megértését ezen túlmenően igen sok, a mindennapi
gyakorlatban elkövetett „hiba” (korlát, zaj) akadályozza. Ezek leggyakrabban az emberi gon-
dolkodás általános törvényszerűségeiből vagy az adott egyén gyengeségéből adódnak. Az álta-
lánosan elkövetett kommunikációs hibák a következők:

A gondolat vagy érzés valós megszületése előtt már hajlamosak vagyunk elkezdeni a
kommunikációt. (“Előbb jár a szája, mint az esze.”)

A zavaros fejű emberek zavaros gondolataikat zavarosan közlik. Gyakran előfordul,
hogy a megbeszélésen résztvevő személy annyira nem érti egyesek hozzászólását,
hogy kételkedni kezd saját képességeiben. Csak akkor vigasztalódik meg, ha a
szünetben kiderül, hogy mások is így éreztek.

Gondot okozhat a nem megfelelő nyelvezet, a nem pontosan használt anyanyelvi vagy
idegen kifejezés. “A biotop mortalitása a totális felé tendál” helyett talán érthetőbb
lett volna úgy fogalmazni, hogy „A tóban döglenek a halak”.

Az üzenet közvetítése során gyakori hibaforrás lehet a zaj és az üzenet sebességének
rossz meghatározása. A zaj leggyakrabban fizikai korlátként jelentkezik (pl. a gya-
lugépek közelében a nagy zaj miatt érdemlegesen kommunikálni nem lehet), a túl
hangos beszéd pedig kedvezőtlen pszichés hatást válthat ki. Az üzenet kelleténél
gyorsabb küldése (sebessége) az érthetőséget csökkenti, a lassú beszéd vagy a
szájbarágó stílus hallatán úgy érezzük, hogy lopják az időnket. Már ez is pszichés
feszültséget okoz a fogadóban, amit fokoz az, hogy mindkettő nehezíti az odafi-
gyelést is.

Személyes bizalom hiányában az üzenet dekódolására legtöbbször nem is kerül sor.
(Nem vagyunk kíváncsiak annak a személynek a véleményére, aki már többször
becsapott minket.) Ezzel meghiúsul a kommunikáció. A kommunikáció elengedhe-
tetlen feltétele tehát a bizalom megteremtése.

Dekódolási hibának számít a korai értékítélet is. Gyakran előfordul, hogy a címzett az
üzenet befejezése előtt már levonja a következtetéseket, holott a lényeg, a “csatta-
nó” csak az üzenet végén várható. A türelmetlenség meg nem értéshez, illetve fél-
reértéshez vezet.

13.6 A szaktanácsadók számára legfontosabb szociálpszichológiai ismeretek

A szaktanácsadó munkájának tárgya maga az ember, illetve az emberek különböző csoport-
jai. Fontos, hogy megismerje és alkalmazza azokat a szociálpszichológiai alapokat, melyek
hatékony munkáját segítik. A következőkben a legfontosabbnak ítélt területeket ismertetjük.
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Érzékelés, észlelés
A hétköznapi életben néha előfordul, hogy két ember ugyanazt a dolgot látva, különböző-

képpen értelmezi azt, vagyis ugyanaz a szenzoros ingerlés teljesen eltérő percepcióhoz vezet-
het két ember esetében. A megszerzett tapasztalatokon kívül az egyén személyisége, az adott
pillanatban tapasztalható lelki állapota, s ezen kívül még számos tényező befolyásolhatja azt,
hogy egy ingert hogyan érzékel.

A szaktanácsadó is munkája során számos ingert ad a vele együttműködő ügyfeleknek. In-
gerként szolgál az előadása, valamilyen bemutatott ábra, mezőgazdasági eszköz, s nagyon lé-
nyeges, hogy a gazdák pontosan megértsék az üzenet lényegét, az információ ne torzuljon az
átadás során. Ehhez mindenképpen szükség van arra, hogy a szaktanácsadó ne adjon többfé-
leképpen értelmezhető ingereket,  s a kommunikációt is tegye kétirányúvá. Ha érzi a hallgató-
ság metakommunikációján, hogy esetleg számukra nem egyértelmű valami, akkor magyarázza
meg újra, egészen addig tegyen fel kérdéseket, amíg az ügyfeleken látja, hogy vele azonos hul-
lámhosszra kerültek. A kommunikáció folyamatában szinte állandóan alkalmazandó eszköz az
ún. értő figyelem, amikor a másik gondolatait, érzéseit átfogalmazva visszatükrözzük felé, le-
hetővé téve ezzel azt, hogy a nézeteinket tisztázzuk, s ezzel a kommunikáció hatékonyságát
növeljük.

Figyelem
A figyelemnek két alapformája ismeretes: az önkéntelen és a szándékos figyelés.
Az önkéntelen figyelem kiváltásának oka lehet egy szokásostól eltérő inger, pl. egy előadá-

son az előadó halk beszéde fokozott figyelmet vált ki, s önkéntelenül odafigyelünk ara is, ha az
előadás során valamilyen intenzív, vagy újszerű, meglepő inger éri a hallgatót, pl. egy nem várt
filmbejátszás az előadás során. Önkéntelen figyelmet vált ki az az inger is, amelyik az egyén
beállítódásával összefüggésben áll. Érdemes tehát megismerni a leendő hallgatókat, mert ha
olyan dolgokkal sikerül összekapcsolni az elmondottakat, ami őket nagyon érdekli, hatéko-
nyabbá tehető az ismeretátadás.

A szándékos figyelem tudatosan irányított és szabályozott. Indokolt esetben az ember képes
olyan tárgyak és jelenségek megfigyelésére, amely egyébként nem keltené fel érdeklődését.

A figyelem jellemzői közül a következőket érdemes megemlíteni:
1. A figyelem terjedelme korlátozott, egyszerre maximálisan 7, (+-2) információt tud egy

felnőtt megjegyezni. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy ennél több információ átadását ne ter-
vezzük egy-egy program alkalmával.

Viszonylag egyszerű módon demonstrálták a pszichológusok ezt a jelenséget. Egy kosárba
beletettek 30-35-féle dolgot, s 30 másodpercig nézhették ezt a kosarat a vizsgálati személyek.
Az idő letelte után a kosarat letakarta a vizsgálatvezető, és mindenki felidézte, hogy mire em-
lékszik. A felidézett tárgyak száma felnőttek esetében 7, (+-2) között váltakozott. A megjegy-
zett tárgyak száma csak akkor volt több, ha a személy valamilyen módon csoportokba tudta
rendezni a látott dolgokat.

2. A figyelem megosztása csak bizonyos határok között lehetséges, ezért tegyük lehetővé,
hogy egyszerre csak 1 dologra kelljen a hallgatóságnak fókuszálnia. A hallgatóságot meg kell
kímélni a figyelmüket elvonó zavaró ingerektől, pl. a külső zajtól is.

3. Bár látszólag tartósan figyelünk bizonyos dolgokra, a kísérletek tanulságai szerint a fi-
gyelem valójában állandóan vándorol, s ez magában rejti annak a veszélyét, hogy bizonyos
információk elveszhetnek. Ezért oly fontos, hogy az előadás elején tájékoztassuk a hallgatósá-
got arról, hogy mi mindenről fogunk beszélni, a végén pedig foglaljuk össze az elhangzottakat.
A monoton ingerek a figyelem lanyhulását eredményezik, a dinamikus előadásmód (érdekes,
újszerű, figyelemfelkeltő) pedig segíti a tartós figyelem fennmaradását.

4. Fontos, hogy olyan dolgokról szóljon az előadás, aminek megértéséhez a hallgatóságnak
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elegendő előismerete, alapozó élménye van, mert az ember tartósan nem tud odafigyelni olyan
dolgokra, amit nem ért.

Emlékezés
Ahhoz, hogy minél inkább képesek legyenek az ügyfelek a szaktanácsadók által elmondot-

takat felidézni, érdemes a következő, emlékezéssel kapcsolatos kísérletekből levont tanulságo-
kat figyelembe venni.

1. A leadott ismeretanyag terjedelmével a megjegyzett anyag abszolút terjedelme is növek-
szik, de %-os aránya fokozatosan csökken.

2. Érdemes mindig figyelembe venni a leggyakrabban idézett emlékezési törvényszerűsé-
geket is:

- a frekvencia, vagy gyakoriság törvénye szerint minél többször hall valaki valamit,
feltehetően annál inkább emlékszik rá. Ez a törvény az ismétlés fontosságára hívja
fel a figyelmet.

- a pozícióhatás, elsődlegességi és recencia, vagy frissesség törvénye szerint az em-
lékezést a hallott szövegben való elhelyezkedés, pozíció is befolyásolja. A legtöbb
ismétlést a szöveg középső elemei igénylik.

3. Érdemes figyelembe venni azt, hogy a memória zavarai torzithatják a későbbi felidézést.
Az ember ugyanis - akarva-akaratlan - kiegészíti, értelmessé teszi a számára nem
teljeskörűneknek tűnő információt, illetve elhagyja belőle az egyes elemeket.

4. Az ismeretátadás során a hallgatóság aktivizálása hatékonyabbá teszi a megjegyzést. Ha
lehetőséget kapnak a hallgatók arra, hogy együttgondolkodjanak az előadóval, kérdéseket te-
hetnek fel neki és őket is motiváljuk kérdések feltételére, akkor az elsajátítás folyamata jobb
eredménnyel járhat.

Motiváció
Gordon szerint akkor tudunk igazán jó eredményeket elérni partnereinkkel, ha az un. prob-

lémamentes területen tudunk dolgozni. Elméletének egyik alapeleme az, hogy mindenki egy
ablakon keresztül szemléli a körülötte lévő világot, s a világban vannak olyan viselkedésmó-
dok, amik számára elfogadhatóak, s vannak amelyek nem. A velünk kommunikáló emberek is
hasonló ablakokkal rendelkeznek, s ha két ember ablakait összeillesztjük, akkor külön választ-
ható egy problémamentes terület, egy a számomra problémás terület, s egy a partnerem számá-
ra problémás terület. A hatékony munka akkor képzelhető el, ha minél kisebbre sikerül szoríta-
ni a két fél problémás területét, s így válik szabaddá a problémamentes terület, ahol hatékonyan
lehet kommunikálni. A problémamentes terület növelésének két eszköze van. Ezek a követke-
zők:

- én-üzenetek a saját gondjaim kimondására, megelőzésére,
- értő figyelem a másik problémáinak feltárására.

Fontos eleme az elméletnek, hogy igazi motivációról csak akkor beszélhetünk, ha a problé-
mamentes területen vagyunk, és nyitottak vagyunk egymás közléseire. Nagyon lényeges, hogy-
ha a szaktanácsadó egy terembe belépve ellenállást érez, először ennek okát próbálja meg értő
figyelemmel feltárni, lehangolt lelkiállapot esetén jó hangulatot teremteni, s ezt követően kezd-
je meg programját. Bármilyen témáról kell beszélnie, mindig fontos, hogy arról is ejtsen szót,
hogy miért kell a gazdának erről hallania, ő hogy tudja majd a saját gyakorlatában az elhang-
zottakat felhasználni.

A motiváció további alappillére, hogy milyen benyomást sikerül kialakítani a hallgatóságban.
Fontos, hogy megjelenésünkkel, első szavainkkal egy kellemes, hiteles ember benyomását kelt-
sük, s érezzék partnereink, hogy fontosak számunkra.
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A motiváció eszköze embertípusonként más-és más lehet. Négyszemközti tárgyalás esetén
érdemes szem előtt tartani azt a reklámpszichológiában ismeretes tipizálást, miszerint vannak
autoriter, objektív és társas vevők.

Az autoriter tipust úgy tudjuk motiválni, hogy folyamatosan azt jelezzük neki vissza, hogy
az általunk javasolt megoldásokkal a presztizse nő. Az objektív típus a számok, adatok embere.
A társas típus azzal motiválható, ha biztosítjuk számára a törődést, gyakran hívjuk telefonon.

A szaktanácsadó hatalmának forrásai
A szaktanácsadó működése során többféle módon befolyásolhatja ügyfeleit. A hatalom oka-

inak feltárására nagyon jól használható French és Raven rendszere a szociális hatalom forrása-
iról.

 A szerzők szerint a hatalomnak több típusa különíthető el.
- Az első típus a jutalmazó hatalom, melyre példa a szaktanácsadó azon lehetősége,

hogy a gazdát tanulmányutakra, tanfolyamokra küldje.
-  A hatalom második  típusa  a kényszerítő hatalom. Ennek megnyilvánulási formája,

hogy az egy területen lakó gazdák csoportja kiközösíti a számukra nem tetsző
módon viselkedő társakat. Kelman szociális befolyásolásra vonatkozó elmélete
szerint a jutalmazó és a büntető hatalom a behódolásra épül. Az egyén azért telje-
síti a másik kívánságát, mert az különféle szankciókkal befolyásolja őt. A behódo-
lás azonban csak addig tart, amíg a befolyásoló személy jelen van, ezért érdemes
meggondolni ezen eszközök alkalmazását.

- A hatalom harmadik típusa a referens hatalom, amely az azonosulásra vagy identi-
fikációra épül, vagyis az egyénnek azon óhajára, hogy hasonlítson a másik sze-
mélyhez. A gazda számára a szaktanácsadó modellként szolgálhat. French és
Raven szerint egy személy referens hatalmának ereje a másik személy iránt érzett
vonzalmának mértékétől függ. A szaktanácsadó akkor rendelkezik referens hata-
lommal, ha a gazdák elfogadják, elismerik szaktudását. Kelman szerint az identifi-
kációs hatás mindaddig fennáll, amíg a szeretett személlyel való kapcsolat jó.

-  A szakértői hatalom forrása az, hogy egy személy egy adott szituációban speciális
tudással rendelkezőnek tűnik. A szaktanácsadó akkor tűnhet szakértőnek a gazdák
szemében, ha olyan szakismerettel rendelkezik, amit át tud adni a vele kapcsolat-
ban állóknak. A gazda – a Kelman-féle rendszert alapul véve - eljuthat a befolyá-
solás legmélyebb szintjére, interiorizálja a szavahihető tanácsadó által elmondott,
saját értékrendszerébe beilleszthető dolgokat. Az interiorizáció folyamata hozza a
legtartósabb eredményt a befolyásolásra adott válaszok közül.

- A legitim vagy törvényes hatalom birtokosa rendelkezik a pozícióból fakadó jogok-
kal. Ez a hatalom azon alapul, hogy a legitim hatalommal rendelkező személy
partnere elfogadja, hogy a másik személy befolyást gyakorolhat rá, ezt a hatalmat
a szaktanácsadó státuszából eredően gyakorolhatja.

- A tanácsadói pozícióban információs hatalom is rejlik, alapja az, hogy a társak a
közvetített információt általában valódinak és meggyőzőnek fogadják el.

Szaktanácsadóként a gazdákkal való interakciók során a szakértői, a referens, az informáci-
ós és a jutalmazó hatalom eszközeivel érdemes élni, a legitim hatalommal való befolyásolás
lehetősége általában ellenálláshoz vezet, a kényszerítő hatalom negatív hatásaival pedig nap
mint nap mindenkinek szembe kell néznie.

14. A szaktanácsadásban alkalmazható ismeretátadási
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módszerek és azok főbb jellemzői

A szaktanácsadónak személyre szólóan, az ügyfél igényeinek megfelelően kell az ismeretát-
adás módszerét kiválasztani, hogy az ügyfélnek a tanácsadás tárgyában meglévő - sok esetben
hibás - tradicionális hozzáállása megváltozzék, illetve a döntést megalapozó segítség optimális
legyen. A képzett szaktanácsadó a kommunikációs módszerek tudatos összeállításával dolgo-
zik. Az eszközök kiválasztásában sajnos nem alkalmazhatók konkrét receptek, a cél az, hogy
mindig az ügyfélnek, a programcélnak, az időkereteknek leginkább megfelelő módszer mellett
döntsön, illetve eredményesen társítsa, kombinálja a hozzáférhető médiákat.

A szaktanácsadás definíciójának tárgyalása során már megjegyeztük, hogy a tanácsadó egy-
ben tanár is. Helyzete azonban sokban eltér az iskolai oktatókétól.

Először is a diák állandó kapcsolatban van tanárával (míg le nem vizsgázik), a gazdálkodó
viszont önmaga dönt a kapcsolat időbeosztásáról. A gazdát is be lehet hívni egy-egy előadásra,
tanfolyamra, de az már a tanártól is függ, hogy ott tudja-e tartani.

Második lényeges különbség az, hogy a diákok fiatal emberek, céljuk a tanulás. Az ismere-
tek megszerzésében és megtartásában kialakult rutinjuk miatt az oktató meglehetős gyorsaság-
gal ismertetheti az elsajátítandó anyagot. Itt a cél a minél több üzenet közvetítése. Az előadá-
sokat alkalmanként hallgató gazdálkodók ehhez nem szoktak hozzá, ezért ebben az esetben a
hatékony módszer az információ többszöri elismétlése lehet.

Mielőtt a konkrét módszereket és azok jellemzőit sorra vennénk, rögzítenünk kell néhány, a
felnőttek tanulásával kapcsolatos alapelvet.

A tanulók befogadóképességének ismerete nagyon fontos annak meghatározásához,
hogy mit tudnak megtanulni és a tanulási folyamat mennyi ideig fog tartani. Ennek
az alapelvnek a lényege az, hogy a szaktanácsadóknak ismerniük kell hallgatósá-
gukat. Ragyogó képességű emberek könnyen megértenek egy bonyolult üzenetet,
ami a kevésbé jó képességűeknek nem sikerül. A tanulók befogadóképességét sok
tényező befolyásolhatja (a tanuló eddig megszerzett ismerete, jártassága, családi és
szociális háttere). A tanácsadónak fel kell mérnie, hogy a gazdálkodó milyen ké-
pességekkel rendelkezik, mit tud megfigyelni és felfogni abból, amit át akar adni
számára. A befogadóképesség megismerése után eldöntheti, hogy az üzenetet mi-
lyen formában kell átadnia.

Nagyon fontos a megtanulandó anyagok sorrendje. Azok a témakörök, amelyeket az
üzenet elején és végén mondanak el, gyakran jobban megmaradnak az emlékezet-
ben, mint a közepén elhangzott mondatok. Így, ha a "miért" kérdésre négy okot
sorolnak fel, a két legfontosabbat elsőként és utolsóként célszerű említeni.

Egy előadás hatékonysága nemcsak úgy növelhető, ha bemutatjuk, hogy "mit kell
tenni", hanem a "mit nem szabad tenni" ismertetésével is. Ha megtanítjuk a hibák
kijavításának módját, a tanulás folyamata már sikeresnek mondható.

A felejtés mértéke közvetlenül a tanulás után lassan megindul, majd felgyorsul. Ennek
megfelelően fontos az oktatás tartalmának állandó ismétlése.

A hasonló anyagok ismétlése, illetve ugyanannak a történetnek a kisebb változtatá-
sokkal való elmondása, a tudás megszerzésének egyaránt hatékony módszere le-
het.

A tanulást jobban segíti az aktív gyakorlás, mint a passzív befogadás. Ha az oktató rá
tudja venni a hallgatóság tagjait, hogy aktívan "vegyenek részt" a foglalkozáso-
kon, sokkal inkább emlékezni fognak az elmondottakra.

Egy üzenet könnyebben elsajátítható és elfogadható, ha nem ütközik korábbi szoká-
sokkal. Egy olyan oktatási téma, amely a hallgatóság korábbi élményeire alapoz,
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sokkal inkább segíteni fogja az üzenet megértését.
Egy helyzet puszta ismételgetése nem feltétlenül vezet tanuláshoz. Két további dolog

szükséges még: az "összetartozás" és az "elégedettség". Az összetartozás azt je-
lenti, hogy a megtanulandóknak egymáshoz kell tartozniuk, valamilyen kapcsola-
tot vagy folytatólagosságot kell mutatniuk. Az elégedettséget adó tényezők való-
ságos vagy szimbolikus értelemben jutalmi tényezők.

Az új megtanulása néha egybeesik a régebben tanultak felelevenítésével.
A kommunikációs módszerek abból a szempontból változnak, hogy miképp képesek megfe-

lelni a fenti kritériumoknak. Természetesen a módszerek kiválasztására egyéb tényezők is hat-
nak, így elsősorban az, hogy:

kik a program célközönségének tagjai,
melyek az oktató program célkitűzései,
milyenek az emberi és az anyagi források,
milyen a szaktanácsadó és ügyfeleinek hozzáférhetősége a médiákhoz.

A 12. táblázatban a szaktanácsadói munkában felhasználható legfontosabb kommunikációs
módszereket csoportosítottuk. A bemutatott kommunikációs módszerek nem egyforma siker-
rel alkalmazhatók a szaktanácsadásban. Mark Mc. Cormark kommunikáció kutató az üzleti
kapcsolatteremtés lehetséges formáit hatékonyságuk függvényében rangsorolta. Ennek ered-
ményei a 13. táblázatban kísérhetők figyelemmel.

A kommunikációs módszerek minősítése természetesen az adott ügyfél ismeretében, az em-
beri, anyagi és időforrások tükrében számottevően módosulhat. A szaktanácsadó munkájának
igazi kihívása éppen az, hogy az adott körülményeknek megfelelően legyen képes a megfelelő
módszert, illetve azok kedvező kombinációját kiválasztani.

A 14. táblázatban a sikeres szaktanácsadói munka szempontjából közel sem mellékes tanu-
lási alapelveket a leggyakrabban alkalmazott módszerekkel összevetve osztályozzuk, amelyek
jelentősen függnek a konkrét programcéloktól és az oktatási programban résztvevők elvárásai-
tól.

14.1 Egyéni kommunikációs módszerek

Az egyéni - vagy más szóval négyszemközti - kommunikáció a szaktanácsadói munka egyik
legfontosabb módszere. Hatékonyságban bármely más módszert túlszárnyal. Jól utalt erre a 13.
táblázat. A farmlátogatáson túl a hivatali konzultáció, valamint a telefonon keresztül történő
személyes kapcsolattartás is gyakori módszer a mindennapi munkában. Egyes nyugati szakta-
nácsadó hálózatokban igen divatos az úgynevezett klinikai módszer, ami egy sajátos telefon-
ügyeletet jelent. A hét konkrét napján vagy napjain, meghatározott időpontban a szaktanácsadó
az irodai telefonvonalán biztosan elérhető.

A sikeres egyéni tanácsadás a tanácsadótól alapos szakismeretet és a módszertani ismeretek
készségszintű alkalmazását követeli meg. A kérdés e tekintetben az, hogy a mezőgazdasági
szaktanácsadás területén hogyan függnek össze a szakmai és módszertani ismertek.

Klasz szerint az összefüggés a következő:
E = T x M,  ahol

E = a tanácsadás eredménye,
T = a szakmai tudás,
M = a módszertani ismeretek.
A tanácsadó szak- és módszertani ismeretei tehát azonos súllyal járulnak hozzá a szakta-

nácsadás eredményéhez. A tanácsadói folyamat megértése tekintetében ez így túl egyoldalú.
Annak érdekében azonban, hogy a folyamat tanácsadói szempontból sikeres legyen, az ügyfél
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válaszreakciói sem hagyhatók figyelmen kívül. Ezért a felírt képlet túl statikusnak tűnik. Ezt
figyelembe véve elfogadhatóbb, ha a bemutatott forma nem zárt, hanem nyitott, és csak a funk-
ciók összefüggéseit hangsúlyozza. A tanácsadás során szerepet játszik a tanácsadó, az ügyfél
és a kettejük közötti interaktív folyamat, ami nem más, mint maga a tanácsadási folyamat. E
három oldal Watzlawick szerint még tovább két, tartalmi és kapcsolati komponensre bontható.
A tanácsadás eredménye függ továbbá az ügyfél problémaérzékenységétől, a megoldási kény-
szertől, a lehetséges beavatkozási területektől és az elfogadás módjától.

A tanácsadó módszertani ismeretei további két összetevőre bonthatók, a módszer tartalmi
ismeretére, valamint a módszer gyakorlati alkalmazására. Egy tényszerű információ is hatásta-
lan marad, ha nem sikerül a hallgatósághoz eljuttatni, és velük egy bizalmas kapcsolatot kiépí-
teni. Megállapítható, hogy a tanácsadás sikerét a tanácsadó szaktudása, információátadási és -
a kapcsolatépítés területén szerzett - módszertani ismeretei, az ügyfél problémaérzékelése, a
megoldáskeresés iránti igénye, a lehetséges beavatkozási területek, a megoldás elfogadása, a
kölcsönös tényszerű összefüggések feltárása biztosítja.

Mivel a tanácsadó és az ügyfél közötti folyamatot a tényszerű és kapcsolati tényezők egy-
aránt befolyásolják, ezért további elvi összefüggések is felállíthatók.

- A szaktanácsadó információs munkájában a szaktudás és a módszertani ismeretek,
az ügyfél problémaérzékelése és lehetséges cselekvési területe játszik szerepet. A
tényleges eredmény a szaktanácsadó szakmai és módszertani információs munká-
jának, valamint az ügyfél problémaérzékenységének és lehetséges cselekvési terü-
leteinek feltárásán nyugszik.

-  A szaktanácsadó kapcsolatépítő munkájában a módszertani ismeretek, az ügyfél
megoldáskeresése és a megoldási lehetőség elfogadása, az érzelmi, illetve kapcso-
lati viszonyok a legfontosabbak.

A hallgatóság nem lehet csak passzív információ-felvevő, nem fogadhatja el a hallott infor-
mációkat kiegészítések, magyarázatok nélkül, mert ellenkező esetben félreértelmezheti a hallot-
takat. A tanácsadói kapcsolat kiépítésénél elsődleges jelentőségű a figyelem folyamatos fenn-
tartása.

A kapcsolatépítés során használható lehetőségek:
- beszélgetésre bátorítás, barátságos, közvetlen viselkedés,
- korrekt körülírás, ilyen pl. az ellenőrzött párbeszéd, ahol vizsgálható

- a realitás,
- a megszerzett ismeretek rendezése,
- a jelenlegi helyzet értelmezése,
- a reakció: korrigálás vagy megerősítés,

- válaszolni a partner megérzéseire,
- figyelni a partner kifejezésmódjának érzelmi töltéseire,
- összefoglalni a lényeget.

A tanácsadó válaszait a következő szempontok jellemezzék:
- tényszerűség,
- időszerűség,
- pozitív szemléletű megközelítés,
- vitakészség,
- meggyőző magatartás,
- helyes értékítélet.

A tanácsadói magatartásformák egyrészt elsajátíthatók, de sokkal inkább az adott ember
természetével összefüggő, megszokott viselkedésformák befolyásolják azt. A jó tanácsadó a
partnerét segíti, támogatja a megbeszélés során.

A beszélgetés során a következőkre kell különösen figyelni:
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- a tanácsadás során mindig az ember álljon a középpontban, és ne a probléma,
- a tanácsadó a problémát az ügyfél problémájaként kezelje, és ne sajátjaként,
- próbáljon meg úgy gondolkodni, mint az ügyfél,
- húzza ki ügyfelét a szorult helyzetből, haladjon vele együtt a megoldás felé,
- amilyen gyorsan csak lehet, hagyja ismét önállóan tevékenykedni ügyfelét,
- a tanácsadó végső célja az, hogy ne legyen rá szükség.

A gazdák részére végzett egyéni kommunikációs módszerrel megoldott munkán belül kü-
lönbséget kell tennünk a szaktanácsadói és a konzultációs típusú helyzetek között.

A tanácsadói típusú kapcsolatban a szaktanácsadó a műszaki és a menedzsment szakértő
feladatát végzi. Ekkor ajánlásokat tesz a gazdálkodás problémáinak elhárításával kapcsolatban.
A konzultatív kapcsolat alatt azt értjük, hogy ekkor a szaktanácsadó segíti az ügyfelét a prob-
lémák megfogalmazásában, valósághű átvilágításában, azok megoldási lehetőségeinek feltárá-
sában és a megoldásokat célzó racionális döntések meghozásában. Az előbbi típushoz képest
itt jóval konstruktívabb a kapcsolat.

A szaktanácsadó és ügyfele közötti kapcsolat természetesen az idő függvényében is válto-
zik; míg kezdetben inkább a szaktanácsadó kezdeményez - ötleteket, eljárásokat, megoldásmó-
dokat, szolgáltatásokat ajánlva -, a későbbiekben ez a viszony egyre inkább közösen gondol-
kodó, együtt dolgozó munkakapcsolattá válik.

Az előbbiekben ismertetett két típus mellett, illetve ezeken belül célszerű még további há-
rom motivációt megfogalmazni az egyéni módszerek alkalmazása terén. Ezek a "tenni az ügy-
félért", a "kényszeríteni az ügyfelet" és az "együtt dolgozni az ügyféllel" motivációk.

A gazdálkodó és a szaktanácsadó szakmai kapcsolatának kezdeti lépéseiben rendkívül gya-
kori a "tenni az ügyfélért" elv. Ilyen esetben a szaktanácsadó egyszerűen szaktudását, tapaszta-
latát vagy gyakorlatát szolgáltatja, és így segít a gazdának. Klasszikus eset például, hogy talaj-
vagy takarmányvizsgálatot végez és ajánlásokat társít hozzájuk, illetve meghatározza a növény-
vagy állatbetegségeket. Az ilyen kapcsolatfelvételre rendszerint akkor kerül sor, ha azonnali
problémamegoldásra van szükség.

A tárgyalt motivációk közül minden kétséget kizáróan a "kényszeríteni az ügyfelet" a legve-
szélyesebb terület. A szaktanácsadói munkában néha előfordul - és azt mindenképpen fel kell
vállalni – hogy a gazdát rá kell kényszeríteni, hogy tartsa be az érvényes előírásokat, jogszabá-
lyokat. Ekkor a tanácsadó érvelésének fontos pontja lehet a törvények figyelmen kívül hagyá-
sából eredő szankciók, esetleg bírságok ismertetése. A tanácsadónak - amennyire csak lehet -
kerülnie kell az utóbbi kapcsolattípust, hiszen az a bizalmi ügyfél-szaktanácsadó nexust súlyo-
san beárnyékolhatja.

Az "együtt dolgozni az ügyféllel" elv jó példája a támogató kapcsolatnak. Ekkor a tanács-
adó és a gazda között konstruktív, őszinte munkakapcsolat alakul ki. Itt kevesebb hangsúly
esik a rábeszélésre és több a kétoldalú egyetértésre.

E ponton jó, ha ismét utalunk a szaktanácsadói munka fő stratégiájára, miszerint a szakta-
nácsadónak sosem lehet célja és feladata a gazdálkodás erőszakolt megváltoztatása. A szakta-
nácsadó sohasem dönthet ügyfele helyett, hiszen a döntés ódiumának átvállalása egyben a gaz-
dasági kockázat átvállalásával is együtt járna.

A szaktanácsadói munkában az a jól használható tanács, amely:
- a gyakorlatban megvalósítható,
- korrekt szakmai tartalmú,
- lényegre törő és konkrét,
- fontos,
- világos, érthető, egyértelmű,
- kellő időben adott, aktuális.

A szaktanácsadónak mindig a realitás talaján kell maradnia, a tanács megfogalmazásakor az
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ügyfél lehetőségeit, adottságait, motivációt kell szem előtt tartania. A csak elméletben kivite-
lezhető tanácsot, gazdálkodási alternatívát jobb ki sem mondania. Az ügyfelek joggal várják el
a tanácsadótól, hogy ajánlásaik a fenti kritériumok mindegyikének megfeleljenek. Természete-
sen az is érthető kívánalom, hogy a szaktanácsadó mutasson őszinte és feltétlen érdeklődést a
gazda által felvetett téma iránt. A tanácsadó célja tehát, hogy segítse a gazdát döntéshozatalá-
ban, alapozza meg a konkrét probléma elhárítása érdekében teendő helyes cselekvéssort, de
soha ne döntsön helyette.

Az ügyféllel jó viszonyt kiépítő szaktanácsadónak kellemetlen, ha rossz hírt kell közölnie.
Szükség szerint azonban ezt is fel kell vállalnia, és nem lehet hosszú időn keresztül bizonyta-
lanságban hagyni az ügyfelet. Ezért röviden és a lehető leggyorsabban közölni kell a rossz hírt
is.

Egy rossz hír megbeszélése három szakaszra osztható:
- a hír közlése,
- a hír feldolgozása és
- a megoldási javaslatok kidolgozására.

A tanácsadó semmiképpen sem marasztalja el vagy szidja meg ügyfelét. Próbáljon érveket
felhozni és ezzel elősegíteni a hír konstruktív feldolgozását. Ezt követően közösen kell megke-
resni a kivezető utat, ahol a tanácsadónak tényleges szakmai partnernek kell lennie.

Az egyéni tanácsadáskor alkalmazott konzultáció folyamatmodellje
Az egyéni tanácsadói konzultáció lényegét egy kilenc lépéses modell képezi. A modell lépé-

sei a következők:
kapcsolatkiépítés,
helyzetelemzés,
célmegjelölés,
magatartáselemzés,
perspektívaelemzés,
döntés,
cselekvési terv,
megbeszélés,
eredményértékelés.

Kapcsolatépítés
Minden beszélgetést meg kell előznie egy kapcsolatfelvételnek annak érdekében, hogy a ta-

nácsadás sikeres lehessen. Sokszor az ügyfél előzetes információkat gyüjt és ezek alapján kéri a
tanácsadó segítségét. A kapcsolatépítés idején tisztázni kell, hogy a tanácsadó kompetens-e az
adott kérdéskörben. Amennyiben nem, másik tanácsadót kell javasolni.
Helyzetelemzés

A második megbeszélési szakasz célja az, hogy a legfontosabb helyzetelemeket megnevez-
zék. A probléma elemzése mindig egy háromlépcsős séma szerint történik:

- Az adott szituáció ügyfél általi vagy közös jellemzése.
- Visszacsatolás, ahol a tanácsadó a kliens elmondása után megismeri a helyzetet.
- Az ügyfél értékeli, hogy a tanácsadó helyesen definiálta-e a problémát. Amennyiben

ez nem pontos, úgy a helyzetelemzést még egyszer el kell végezni, és további szi-
tuációs elemeket kell megbeszélni.

A probléma meghatározása és a kliens általi jellemzése után annak mélységi elemzése szük-
séges. Hogy ez milyen mélységű legyen, az csak a kliens elvárásaitól függ.

A helyzetelemzés átmenetileg befejeződik, ha a tanácsadónak az a benyomása, hogy az ügy-
fél a probléma gyökerét megtalálta, azt megszüntette, és az adott problémát, ha nagy vonalak-
ban is, de kezelni tudta.
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Célmegjelölés
A tanácsadó a helyzetelemzés ideiglenes lezárásakor az ügyfélnek javaslatot tesz. Ez alapjá-

ban véve nem más, mint egy összefoglalás és értékelő visszacsatolás a cél meghatározása érde-
kében, ami a tanácsadó tapasztalatán és szakismeretén alapszik. Ezt természetesen az ügyfél
értékeli. Ebben feltétlenül részletezni kell, hogy a cél meghatározása mennyiben felel meg a
kliens elvárásainak.

Itt kell eldönteni, hogy a tanácsadó szakszerű javaslatokat adott-e, és ezeket az ügyfél meg
tudja-e valósítani vagy sem. A valódi partneri kapcsolatokat az mutatja, ha a tanácsadó irreális
célt nem ajánl, és a kliens ezeket kényszerűségből sem fogadja el.

A cél meghatározásakor két szempontot kell rögzíteni:
- a közös célt és
- a részcélt vagy folyamatcélt.

A közös célt egyértelműen kell kialakítani azért, hogy a tanácsadás teljes ideje alatt irány-
mutató legyen, míg a rész- vagy folyamatcél első lépéseinél a soron következő tényleges fel-
adatot kell meghatározni. A kliens ebben az esetben már a következő tanácsadási elemeket elő
tudja készíteni, rövid értékelést tehet. Már az első megbeszélést követően rá kell világítani,
hogy milyen részcélokat értek el, illetve kívánnak elérni.
Magatartáselemzés

Ahogy Brandl megállapította, a tanácsadó feladata nem a múlt igazolása, hanem bátorítás a
jövő számára. A jövőtervezés legtöbbször a múlt elemzéséből építkezik. A tanácsadás során a
megoldandó problémákkal összefüggő magatartáselemeket (motiváció, aktivitás stb.) kell elő-
ször kialakítani. Az ügyfél a korábbi ismereteit és a sikertelenségének alapját a tanácsadóval
közösen vizsgálja meg.
Perspektívaelemzés

Az új megoldások kialakítását az előző sikertelen próbálkozások leírásával célszerű kezdeni.
Amennyiben egy új megoldás eredménytelennek mutatkozik, akkor a sikertelenség alapját újra
megvizsgálva más úton, más ötleteket kell felvetni. A további megoldási elméletek kidolgozá-
sában nagy szerepe lehet a korábbról már ismert megoldások összegyűjtésének, elemzésének, a
tapasztalatok alkotó módon való felhasználásának. Amennyiben az új ötlet a tanácsadótól
származik, akkor a megoldáshoz feltétlenül biztosítani kell minden információt. Ez folyamatos
visszacsatolást követel.
Döntés

A döntésért minden esetben egyedül az ügyfél a felelős. Ennek a döntésnek megfelelően kell
a tanácsadás folyamatát előkészíteni. Azért, hogy az ügyfél egy körültekintő, ésszerű döntést
hozhasson, először értékelési szempontokat kell meghatározni. Az értékelési szempontok kö-
zös kialakítása nem teszi lehetővé a soron lévő feladatok manipulálását és elbagatelizálását. Az
ügyfél a szükséges döntést csak ezt követően hozhatja meg.
Cselekvési terv

A jól megalapozott döntés után fontos, hogy azt a megvalósítást megelőzően még egyszer
pontról pontra átbeszéljék. Ebben a kliensnek aktívan részt kell vállalnia, hogy teljesen megért-
se a megoldást, és ki tudja alakítani a folyamat egyes lépéseit. Ebben a szakaszban a tanács-
adónak már visszafogottnak kell lennie azért, hogy megítélhesse, mennyire értette meg ügyfél a
megoldási procedúrát, mennyire képes azzal megbirkózni.

Egy javaslat végrehajtásánál gyakran a kicsinységek vagy a mellékes körülmények túlértéke-
lése áthidalhatatlan akadályokhoz vezethet, ami újabb bizonytalanságot eredményez. A megva-
lósítási terv kidolgozásánál az ügyfélnek arra kell törekednie, hogy azt a gyakorlatba is átültes-
se. A tanácsadó ebben a szakaszban csak az ismeretlen nehézségekre kell rámutasson.
A megbeszélés
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A megbeszélés eredményeként egy tényleges megegyezés jön létre, mely rögzíti a további
feladatokat.
Eredményértékelés

A közös munka során elért eredményt értékelheti a tanácsadó, de értékelheti az ügyfél is. A
tanácsadó elsősorban a folyamat és az eredmény értékelését végzi el, míg az ügyfél a terv gya-
korlati megvalósítását és hasznosságát, illetve végeredményét értékeli.

14.1.1 Farmlátogatás
A szaktanácsadói munka tipikus alaphelyzete az, amikor a szaktanácsadó a gazdaságában

keresi fel az ügyfelét, és a helyszínen folytat vele megbeszélést, ad tanácsot. A szaktanácsadás
gyakorlatában több évtizedes múlttal rendelkező nyugat-európai országokban az egyéni kom-
munikációs módszerek teszik ki a szaktanácsadók munkaidejének 60-70 %-át. A farmlátogatás
nem csupán egy a sok kommunikációs módszer közül, hanem tulajdonképpen nem más, mint a
gazda és a szaktanácsadó közötti kapcsolat alapját biztosító közös és kölcsönös munkavégzés.
A farmlátogatás alkalmával a szaktanácsadónak kiváló alkalma nyílik a gazda erőforrásainak,
elvárásainak, szükségleteinek a lehető legpontosabb feltárására. A farm egyre mélyülő átvilágí-
tása révén a tanácsadó alaposan megismerheti a gazda munkamorálját, gondolkodásmódját,
emberi és gazdálkodói értékítéletét, a családi kohézió szerepét a termelő tevékenységben.
Ugyanakkor az ügyfél számára is fontos, hogy beszélgessen egy olyan szakemberrel aki kívül-
ről, az “idegen szem kritikájával” szemléli gazdaságát. Amikor a gazda a szaktanácsadóban egy
széles szakmai ismeretekkel rendelkező, megbízható, segítőkész embert ismer meg, további
szakmai kapcsolatuk felhőtlenné, az ügyfél nyitottabbá válik az adott tanácsok alapos megfon-
tolására és elfogadására.

A módszer további előnye, hogy az általában befelé forduló gazdálkodói réteg leginkább a
saját üzemi miliőjében képes kitárulkozni, így elmondani a termelő tevékenység szűk kereszt-
metszeteit, aktuális nehézségeit. Ösztönzőleg hat még, ha a szaktanácsadó magabiztosságot,
hitelességet, empátiát és alkalmazkodó képességet mutat.

A szaktanácsadó irodák gyakran hajlamosak azt a hibát elkövetni, hogy csak a gazdára, a
családfőre koncentrálják figyelmüket, noha legtöbbször a család a fontosabb egység. A gazda-
ság felkeresése során a szaktanácsadónak jó alkalma nyílik a családi hierarchia és a többi csa-
ládtag megismerésére.

Vitathatatlan tény tehát, hogy a farmlátogatás az első számú és leghatékonyabb tanácsadói
módszer. Természetesen ez a módszer sem kizárólagos, hiszen a szaktanácsadói szolgálat kor-
látozott kapacitása miatt így csak viszonylag kis számú ügyféllel tud a szaktanácsadó kapcsola-
tot építeni, illetve munkakapcsolatot fenntartani. Mindebből az is ered, hogy ez a típusú egyéni
kommunikáció a legköltségesebb módszerek egyike. A 15. táblázatban a farmlátogatás elő-
nyeit és hátrányait szedjük pontokba.

A következőkben ismertetjük a szaktanácsadónak az ügyfelekkel a farmlátogatáson való ta-
lálkozás előkészítése és lebonyolítása során, valamint a találkozást követően jelentkező főbb
teendőit.

A farmlátogatás előkészítése
Az előkészítés során a következő lépéseket kell megtenni:

Tisztázni kell a találkozás helyét és idejét.
Át kell nézni az ügyfélről rendelkezésre álló adatokat - hivatali aktákat stb. -, ha van-

nak ilyenek.
Konzultálni kell a hivatali kollégákkal az ügyfél családjáról.
Mérlegelni kell, kit tudna az ügyfél családjából hasznosan bevonni a beszélgetésbe.
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Informálódni kell a kliens szándékairól.
Meg kell ismerni az összes idevonatkozó szociális és gazdasági információt.
Rendelkezni kell a megfelelő tervekkel, pályázati/jelentkezési nyomtatványokkal stb.
El kell dönteni a beszélgetés során alkalmazandó módszert.
Megfelelő környezetet kell biztosítani a beszélgetéshez.

A látogatásra való felkészülés részletes tennivalóit a következő összeállítás tartalmazza.

A látogatás előtt ellenőrizendő tennivalók listája

Igen    Nem

1. Helyesen tudom a meglátogatott gazda nevét?
2. Megfelelő-e a megjelenésem?
3. Van határozott okom a látogatásra?
4. Tudom biztosan, hogyan fogom elérni a célomat?
5. Van-e kitöltött ténymegállapítási űrlapom?
6. Van-e listám azokról a kérdésekről, amelyeket várhatóan felteszek?
7. Kidolgoztam-e valamilyen bevezető stratégiát a gazda figyelmének

megragadására?
8. Kidolgoztam-e a javaslatomra legalább három hasznossági érvet?
9. Alá tudom-e támasztani állításomat nyilvánvaló érvekkel?
10. Van-e valamilyen bizonyítékom vagy vizuális eszközöm, amely segít a

"termék" eladásánál?
11. Vannak-e minősítő kérdéseim annak tesztelésére, hogy a gazda meny-

nyire értett meg?
12. Van-e valamilyen kipróbált záró megjegyzésem?
13. Felkészültem-e az esetleges ellenvetésekre?
14. Van-e még valami, amit megtehetnék, hogy az ügyfeleimnek nagyobb

hasznára lehessek?

***************************************************************************

A konzultáció lefolytatása
Az egyik legfontosabb tanácsadói feladat a konzultációnak előre meghatározott módon tör-

ténő levezetése. Rendkívül lényeges az empátia, a beszélgető partnerrel szemben tanúsított
maximális figyelem és megértés.

A gazdálkodó udvarias üdvözlése után könnyed beszélgetésbe kell kezdeni. Növelni lehet a
gazda bizalmát a beszélgetés környezetében lévő érdekesség megdicsérésével (pl. virágoskert,
épület, berendezés stb.).

Ezt követően pontosan és világosan meg kell határozni a beszélgetés okát, célját, elvárásait.
Fel kell „térképezni” a gazda lehetséges elképzeléseit is. Amennyiben a tanácsadó és ügyfele
elvárásai közel esnek egymáshoz, a beszélgetés további menete jó mederbe kerül.

A beszélgetés első szakaszában tisztázni kell a rendelkezésre álló időt.
A tárgyalandó téma ismeretében a tanácsadónak javaslatot kell tennie arra, hogy a családból
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ki legyen még jelen a beszélgetésen.
A helyzetelemzésben, a gazdálkodás szűk keresztmetszeteinek feltárásában logikusan egy-

másra épüljenek a tanácsadó gondolatai. Igazán akkor hatékony a munkájuk, ha az ügyféllel
együtt, közösen ismeri fel a problémákat. Ez segíti a gazdát gondolatainak, érzelmeinek őszinte
és reális megfogalmazásában. A szaktanácsadó ne csak azt mondja el miben tud segíteni, ha-
nem azt is, hogy az adott helyzetben mire van szükség. Legyen független, semleges a megoldá-
si alternatívák lehatárolásában, kerülje az ügynöki szerepjátékot. A kritikai észrevételek meg-
fogalmazásakor kerülje az agresszív, sértő, lekezelő stílust. Kritikáját lehetőleg a gazdaság
pozitívumai közé "csomagolja be". Kerülje az együttérzést, a gazda sajnálatának túlhangsúlyo-
zását. Lehetőleg kerülje a problémák és az azok elhárítására irányuló alternatívák teoretikus,
túlságosan elméleti megközelítését.

Nem szabad túl sok kérdést feltenni a gazdának. Közöttük is feltétlen kerülni kell a hipoteti-
kus kérdéseket (pl. "Mi lenne, ha…" "Mit tenne Ön akkor, ha..."). A gondolkodtató típusú
kérdések, a logikus magyarázatok, a periodikus összefoglalások jól ösztönzik a konkrétumok
reális megfogalmazását. A konzultáció kezdeti szakaszában a fő hangsúly azon legyen, hogy a
tanácsadó segítse az ügyfelet saját ötleteinek, szabad, kötöttségektől mentes intuícióinak fölfe-
dezésében. Miután az ügyfél – természetesen az előre felkészült szaktanácsadó segítségével -
rájön a szükséges lépésekre és megfogalmazza a tennivalókat, a tanácsadó ajánlásokat tehet a
lehetséges megoldásokra és azok ütemezésére. Az adott tanácsnak specifikusnak, az adott ügy-
félre "szabottnak" kell lenni, kerülni kell a szaktanácsadói sablondöntéseket és sémákat. A dön-
tések, a megállapodások és a tanácsok írásos rögzítése hatékonyan segíti az emlékezést.

A konzultáció zárásaként közösen meg kell határozni a további kapcsolattartás módját és
várható időpontját. Amennyiben egy fontos kérdésben nem sikerült közös álláspontra jutni, egy
nem túl távoli időpontra kell új konzultációs lehetőséget meghatározni. A beszélgetés akkor éri
el a célját, ha a gazda a konkrét probléma megoldásával kapcsolatban el tudja dönteni, hogy
mit kell tennie, illetve mi az amit feltétlenül el kell kerülnie.

A konzultációt követő teendők
A látogatást követően a szaktanácsadóra több hivatali feladat is hárul. A találkozás után

fontos, hogy az ügyfélre vonatkozó néhány lényeges tudnivalót írásban rögzítse, részben saját
maga, részben a szaktanácsadói nyilvántartás számára. Az alapinformációk adminisztrálásán
túl, az írásos feljegyzéseknek még a következőkre kell kiterjedniük:

a megtárgyalt probléma,
a szaktanácsadó véleménye a problémáról (beleértve az ajánlott megoldásmódot),
az ügyfélnek adott konkrét tanácsok, javaslatok,
a szaktanácsadó feladatai a megoldás érdekében,
az egyéb szervezetek, közreműködők vagy témaspecialisták megnevezése,
a következő találkozó tervezett témája és időpontja.

A további munkakapcsolat szempontjából rendkívül lényeges, hogy a szaktanácsadó a vál-
lalt határidőn belül felelősséggel tegyen eleget minden ígéretének, ne feledkezzen el a konkrét
megállapodásokról. Amennyiben a megbeszélés során olyan kérdéseket érintettek, melyben a
szaktanácsadó nem rendelkezik kellő szakmai ismerettel, keresse fel a régió témaspecialistáját
és kérjen tőle segítséget.

Az egyéni kommunikáció sajátos, nagy figyelmet és még gondosabb előkészítést igénylő
szakasza az első, bemutatkozó farmlátogatás megtervezése és lebonyolítása. A bemutatkozó
látogatással kapcsolatban hasznos lehet egy helyi, köztiszteletben álló személytől (polgármes-
ter, gazdaköri vezető stb.) a bemutatásban való segítség kérése. Az első bemutatkozás során a
tanácsadó által követendő viselkedés szempontjai a következők:

A látogatás ne meglepetésszerűen, hanem előre egyeztetett, a gazda számára megfe-
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lelő időben történjen.
Udvarias bemutatkozás után röviden ismertesse szakmai hátterét és elképzeléseit.
Találja meg a gazdával a közös kommunikációs hullámhosszt, próbáljon meg jó be-

nyomást kelteni, magabiztosságot, megbízhatóságot, szakmai lelkesedést sugároz-
ni.

Próbálja meg a farmot a "gazda szemével" is látni.
Tárja fel a környezeti, a technológia, a gazdasági és a szociális környezet főbb jellem-

zőit. Már az első alkalommal diagnosztizálja, hogy milyen elsődleges problémák
megoldására van szükség.

Az első alkalommal mindenképpen kerülje az éles kritikát, szorítkozzon a helyzet
analizálására.

A megszerzett adatokat a családi intimitás megsértése, a túlzott részletesség igénye nélkül
kell kezelni. Törekedni kell a gazda által közölt adatok valóságtartalmának, pontosságának -
nem tolakodó formában való – ellenőrizésére.

14.2 Csoportos ismeretátadási módszerek

A szaktanácsadói kommunikáció hatékonyságának egyik kulcskérdése, hogy a tanácsadó
munkája során hány ügyféllel képes kapcsolatot tartani. Noha az egyéni kommunikáció, a farm-
látogatás során a legtökéletesebb az új ismeret átvétele, vitathatatlan hátránya viszont, hogy
sok időt vesz igénybe és viszonylag szűk ügyfélkört érint. Ez is igazolja azt az elvet, hogy a
konkrét tanácsadói munkában a kommunikációs módszerek színes kombinációjával, a prog-
ramcéloknak legmegfelelőbb elemek kiválasztásával és alkalmazásával kell élnünk. Az további-
akban a csoportosan alkalmazható kommunikációs módszereket tesszük a vizsgálat tárgyává,
részletesen elemezve az előadás, a csoportos munka, a gyakorlati bemutatók szervezését és
azok megtartásával kapcsolatos kívánalmakat.

14.2.1 Az előadás
A szaktanácsadó munkájában igen gyakran jelentkezhet az a feladat, hogy a helyi gazdák

egy csoportjának, vagy akár nagyobb hallgatóságnak (pl. faluközösségnek) kell információt
szolgáltatni.

Vitathatatlanul az előadás a kommunikáció egyik leggyakrabban alkalmazott módja. E tény-
nek mély történelmi gyökerei vannak. Az ókori görög demokráciában az új ismeret elsajátítá-
sának legismertebb módja a dialektikus vita volt. Számos egyetemes értékű képzőművészeti
alkotás örökítette meg Platón és Arisztotelész filozofikus vitáját, melynek mindig voltak olyan
szem- és fültanúi, akik a nagy géniuszok érveit, álláspontját tehették magukévá vagy elutasítot-
ták azt.

Az ókori Rómától a középkoron át napjainkig viszont az előadás vált a legfontosabb oktatá-
si formává. Ez esetben az adott téma mestere, professzora a megjelent hallgatóknak mondja el
ismereteit. Közép-Európában a didaktikában a porosz út vált egyeduralkodóvá, amely egyér-
telműen az előadásra, mint kommunikációs módszerre alapoz.

Az előadásnak vitathatatlan előnye, hogy jól előkészíthető. Az előadó, ha megfelelő ideje
van az előadásig, alaposan felkészülhet, logikusan felépítheti azt, elpróbálhatja mondandóját és
olyan segédeszközöket készíthet, amelyek az ismeret elsajátítását megkönnyítik. Az előnyök
sorában ismét emeljük ki, hogy az előadással egy időben sok embert, nagy közönséget lehet
informálni bizonyos új ismeretekről, eseményekről.

Az említett előnyök mellett sajnos az előadásnak, mint kommunikációs módszernek számos
olyan hátránya is van, amely a szaktanácsadásban kizárólagos használatát lehetetlenné teszi. Az
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előadás során a kommunikáció általában egyirányú folyamat. A klasszikus előadásban a hallga-
tóság többnyire passzív marad, a nagyobb létszám miatt szerények a lehetőségek arra, hogy
egy-egy résztvevő kiegészítést tegyen, vagy épp rákérdezzen egy számára kevésbé érthető té-
makörre. A közönség válaszreakcióira csupán akkor kerülhet sor, ha ez előadó az előadást
kérdésekkel szakítja meg.

A hátrányok sorában kell megemlíteni, hogy az előadás mind az előadó, mind a hallgatóság
részéről fárasztó kommunikációs folyamat. A szaktanácsadói előadások során azt is figyelembe
kell venni, hogy a gazdálkodók viszonylag ritkán vesznek részt hosszabb előadásokon, kon-
centráló képességük az idő előrehaladtával csökken. A tanulási folyamat szempontjából meg
kell jegyeznünk, hogy az előadás alatt a hallgatóság nehezen képes rögzíteni, visszaidézni az
elmondottakat.

A gyakorlati megfigyelések szerint a fenti tényezők azt eredményezik, hogy a felnőtt hallga-
tóság figyelme 15-20 perc intenzív figyelés után rohamosan csökken. Mindezeket figyelembe
véve  elmondható, hogy az előadás a kommunikáció hatékony eszköze csak akkor lehet, ha
nagy gonddal, lelkiismeretesen és minden részletre kiterjedően megtervezik, illetve előkészítik.

Az előadás megtervezésekor a következőket kell figyelembe venni:
- a közönség összetétele, jellemzői,
- az előadás célja,
- a témakör meghatározása,
- a rendelkezésre álló idő,
- az előadás helye.

A közönség
A felnőtt hallgatóság és az iskolás korúak számára tartott előadások tervezésében és előké-

szítésében lényeges különbségek fedezhetők fel. Az iskolás korúak esetében az előadás szerve-
zésének fő kérdése maga a konkrét tananyag. A felnőtt oktatásban a tananyagnál fontosabb a
hallgatóság igénye. Az igény felmérésében a közönség ismerete, összetételének, jellemzőinek,
tudásszintjének feltárása a legfontosabb kiinduló pont. Az előadó számára nélkülözhetetlen az
a háttér információ, mely kitér arra, hogy kik számára kell előadást tartani, mi a hallgatóság
elvárása az adott témával kapcsolatban, támogató, vagy ellenző lesz a hallgatóság hozzáállása.
Fontos az is, hogy milyen jellegűek a megtárgyalandó témával kapcsolatos korábbi tapasztala-
taik. Nem árt előre gondolni azt sem, hogy várhatóan milyen mértékben képes a hallgatóság
elsajátítani, megérteni és magáévá tenni a tárgyalt témát.

A következőkben pontszerűen összefoglaljuk a felnőtt hallgatóság főbb jellemzőit, melyek
figyelembevétele a szaktanácsadói kommunikációban különösen javallott.

A felnőtt hallgatóság jellemzői:
- eltérő iskolázottság, tudásszint, szakmai tapasztalat,
- eltérő tanulási motivációk,
- céltudatosság (azonnali célkitűzései vannak),
- kritikus hozzáállás,
- jelentős magatartásbeli különbségek,
- csoportonként eltérő korösszetétel,
- csökkent koncentráló képesség (több szünetet igényelnek).

A fentiek ismerete alapjaiban befolyásolhatja az előadás felépítését, az előadó hozzáállását
és a téma megközelítését.

A cél
Az előadás megtervezésének egyik legfontosabb feladata az előadás céljának pontos megfo-

galmazása. Az előadónak tudnia kell, hogy mit kíván a közönségével az előadás során megis-
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mertetni, az előadás végére megértetni és lehetőleg elfogadtatni. A világos célkitűzés, egyér-
telmű és következetes irányt szab, és így elkerülhető minden a tárgyhoz nem szorosan tartozó,
felesleges információ.

A szaktanácsadói munka során a tanácsadó feltárja, átvilágítja az adott régió gazdálkodási
helyzetét, analizálja tényleges ügyfelei gazdasági és szociológiai környezetét. E feltáró munka
eredményeként tudja meghatározni azokat a problémákat, amelyek az adott régióban a mező-
gazdasági vállalkozások működését, fejlődését nehezítik.

Az oktatási célokat a tényleges ügyfelek előtt tornyosuló problémák megoldásának, elhárí-
tásának érdekében, de a realitások talaján maradva kell megfogalmazni. Az oktatási cél tehát a
"mi van most és a mi kellene, hogy legyen" információs szakadék betöltése. Ez azért különösen
nehéz tanácsadói feladat, mert a gazdálkodók rendszerint nem, vagy nem pontosan juttatják
kifejezésre oktatással kapcsolatos igényeiket. A szaktanácsadóknak az ügyfél rendszeres meg-
figyeléséből és a visszajelzéséből leszűrt információk alapján kell az adott régió és az adott
célcsoport oktatási céljait összeállítani.

A témakör
Az előadás konkrét témájának kiválasztásakor a fő vezérelv a: "keveset de jól, mint sokat,

de rosszul" legyen. Sajnos gyakran megfigyelhető, hogy az előadók "túl sokat próbálnak mar-
kolni", azaz túl hosszan és részletesen foglalkoznak a számukra jól ismert - és ezért feltehetően
kedvenc - tématerülettel. Az előadásokra való felkészüléskor az előadó ne abból induljon ki,
hogy mennyi mindent tudna a témáról mondani, hanem, hogy mennyit szükséges feltétlenül
elmondani az előadás konkrét témájának megértéséhez, az információk elsajátíttatásához.

Tehát a: "Mennyit beszélhetek?" "Mennyit kell beszélnem?" kérdések közül az előkészítés-
kor az utóbbi a fontos. A téma kifejtésekor az előadásban a szaktanácsadónak praktikus tö-
mörségre, a tartalom és az előadásmód, a stílus egységére kell törekedni.

Az idő
Az előadás időpontja és praktikus időtartama rendkívül kritikus tényező az előadással kap-

csolatos érdeklődés felkeltésében és az előadáson beüli figyelem fenntartásában. A gazdák el-
foglalt emberek és elképzelhető, hogy az előadásra egy fárasztó munkanap után érkeznek. Az
idő korlátozott volta arra kényszeríti az előadót, hogy előadásában csak azokat az információ-
kat ismertesse, amely szigorúan a tárgyhoz tartozik. Meglehetősen gyakori, hogy az előadó
időzavarban kerül, az eredetileg egy órásra tervezett előadás "parttalanná" válik. Az időkeretek
tervezésekor mindenképpen vegye figyelembe, hogy a felnőtt hallgatóság érdeklődése egy
adott előadáson fél óra elteltével jelentősen csökken. A gazdáknak tartott előadásokon gyak-
rabban kell szünetet tartanunk. A hosszabb szünetek arra is kiválóan alkalmasak, hogy a részt-
vevők "melegében" megvitassák az elhangzottakat, kialakuljon egy, a hallgatóságon belüli in-
formáció csere.

Az előadás előkészítésekor az időkeretek tervezésekor feltétlen lehetőséget kell hagyni a
kérdések feltevésére, a hallgatóság reakcióira és ha szükséges kiegészítő magyarázatokra.

A gazdálkodó napi és szezonális időbeosztását ismerve nem mellékes az sem, hogy az év
során mikor tervezünk oktatási programokat, előadássorozatot. A vegetációs periódusban, a
tenyészidei munkacsúcsok heteire, hónapjaira csak a legszükségesebb esetben, a legaktuálisabb
témában tartsunk előadást. Az előadás konkrét időpontjának meghatározásakor vegyük figye-
lembe ügyfeleink munkarendjét. Általában az esti órák a legalkalmasabbak az előadások meg-
tartására, de a tenyészidei perióduson kívül gondolkodhatunk egyéb időpontokban is.

A hely
Könnyen belátható, hogy az előadás helyének, környezetének meghatározása sem mellékes
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az előkészítés fázisában. Az előadásra invitáló meghívóban pontosan, egyértelműen meg kell
határozni az előadás helyszínét, valamint időpontját. Amennyiben egy alkalommal több elő-
adást is tervezünk, adjunk tájékoztatást az oktatási program időrendjéről és az egymást követő
előadások témájáról.

Az előadás helyszínével kapcsolatos legfontosabb kívánalom, hogy az komfortos, kényelmes
legyen, lehetőleg ne zavarja meg semmi az előadás menetét, ne vonja el semmi a hallgatóság
figyelmét. Az olyan terem tekinthető ideálisnak az előadások megtartására, ahol minden meg-
hívott kényelmesen helyet tud foglalni, alkalma nyílik az esetleges jegyzetelésre, megfelelő a
világítás, a hangosítás. Téli időszakra tervezett előadásoknál gondoskodjunk a terem fűtéséről.

Amennyiben előadásunkban oktatástechnikai eszközöket használunk, győződjünk meg ar-
ról, hogy a terem alkalmas-e ezek használatára (pl. vetítés számára sötétíthető-e). A községi
kultúrházak, iskolai termek, önkormányzati tanácstermek hazánkban az esetek többségében jól
kielégítik az előadás helyével szemben támasztott kívánalmakat. Ehhez persze az is kell, hogy
az említett termek korrekt kölcsönzési lehetősége a szaktanácsadó számára biztosított legyen.

Az előadás szerkezete
Az előadás klasszikus esetben három egymástól jól elkülönülő szerkezeti elemből: a beveze-

tésből, a fő rész tárgyalásból és az összefoglalásból áll.
Az előadás szerkezetének vázlatát a 10. ábra szemlélteti.
A bevezetéshez tartozik a hallgatóság köszöntése és a bemutatkozás, amennyiben a szakta-

nácsadó első alkalommal találkozik közönségével. A bevezető mondatokkal az előadónak ol-
dania kell a hallgatóság szorongását, esetleges félelmét, vagy fenntartásait az ismeretlen tárgy-
körrel szemben. A hangulatteremtő kapcsolatkialakítás soha ne legyen modoros, fraternizáló,
erőltetett vagy lekezelő hangnemű.

A bevezető részben egyértelműen, hangsúlyosan és tömören ismertetni kell az előadás célját
és azokat az okokat, amelyekért a téma fontos a hallgatóság számára. Nem árt röviden utalni
az előadás főbb szerkezeti elemeire, pontjaira, menetére. Lehetőleg kerüljük el azt az egyéb-
ként igen gyakori hibát, hogy túl bő bevezetést alkalmazzunk. A bevezetés időtartama az elő-
adás tervezett időtartamának 5-10 %-át ne haladja meg.

A tárgyalásban, azaz az előadás fő részében kell a mondanivalónkat kifejteni. Ennek meg-
tervezésekor különösen ügyeljünk arra, hogy az ismeretek közlésekor logikusan, témáról-
témára építkezzünk. Gazdaközönség esetében rendkívül előnyös előadói fogás, ha a témát a
hallgatóság mindennapi életéből ismert példákkal illusztráljuk. Ez jól segíti a megértést és az
aktív reagálást az adott témával kapcsolatban. Az előadás nagyobb hatékonysága érdekében -
ha a feltételek adottak - használjunk audio-vizuális segédeszközöket (pl. diaképeket,
videófilmet, stb.). A fő rész tárgyalásakor egy-egy nagyobb, önálló szerkezeti elem ismertetését
befejezve hagyjunk időt az esetleges kérdések feltételére, de ne engedjük meg azt, hogy a kér-
dések az előadás további tervezett menetet meghiúsítsák.

Lehetőleg soha ne fejezzünk be egy szaktanácsadói előadást tömör, pontszerű összefoglalás
nélkül. Az előadás összefoglalásának fő célja a legfontosabb információk, a "kulcsüzenetek"
kiemelése és hangsúlyozása. Rendkívül lényeges, hogy a hallgatóságunk legalább az összefog-
lalást megértse. Mindig ügyeljünk arra, hogy rövid, "csattanós", lényegi összefoglalásra marad-
jon elegendő idő. A nyugati szaktanácsadásban elterjedt gyakorlat, hogy az előadás végeztével
a hallgatók megkapják az elhangzottak tömör írásos összefoglalóját. Ez abban segíti a gazdá-
kat, hogy otthon újra át tudják gondolni az elhangzott információkat, fel tudják idézni az elő-
adás "kulcsüzeneteit". Kerüljük azt a hibát, hogy az összefoglaló írásos anyagát az előadás
előtt adjuk át a hallgatóságnak, ez figyelmüket lényegesen elvonhatja az előadástól.

Az előadás megtartása
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Az előadások megtartásakor különösen ügyeljünk az egyszerű, világos, képszerű és tömör
stílusra. Kerüljük az áltudományos idegen kifejezéseket, a túlságosan elméleti megközelítést.
Általános szabály, hogy az előadás szövegét nem szabad felolvasni. Ügyeljünk arra, hogy
matekommunikációnk segítse a mondanivaló megértését.

Az előadásmódnál rendkívül fontos, hogy figyelmünk mindig a közönségre összpontosuljon
(ne a terem egy távoli szögletére), mert ezzel egyrészt aktív figyelemre ösztönözzük a hallga-
tóságot, másrészt ezzel az előadó pozitív hozzáállását, a téma iránti lelkesedését, magabiztos-
ságát, hitelességét tudja bizonyítani. A folyamatos vizuális kapcsolattartás révén, az előadó
képes mintegy a "szemekből olvasni" és ezáltal igazodni tud közönségéhez. A hallgatók sze-
méből kapja az előadó a legfontosabb visszajelzéseket.

Az előadó mozgása, pantomimikája, gesztikulációja, testtartása legyen harmonikus, semmi-
képp se zavarja az ismeretek elsajátítását. Proxemikánk, a választott hangerő és tónus igazod-
jon a terem méretéhez.

Végül a kezdő, kisebb előadási gyakorlattal rendelkező szaktanácsadók számára szeretnénk
néhány praktikus tanáccsal szolgálni.

Az eddigiekből úgy hisszük egyértelműen kiderült, hogy nem egyszerű feladat egy nagy
hallgatóság számára szakmai előadást tartani. Egyik kezdő előadó sem kerülheti el a lámpaláz
érzését. Az előadás kezdetét megelőző idegfeszültség, izgalom sokszor elbizonytalanítja az
előadót. A túlzott lámpaláz mindenképpen káros, zavarttá, logikátlanná, nehezen követhetővé
teszi az előadást. A mérsékelt lámpaláz viszont vitathatatlanul segítheti a szellemi tevékenysé-
get. Bizonyos gyakorlat után a lámpaláz beáll egy elfogadható, természetes szintre.

Kezdők számára javasolható, hogy csak olyan témában vállalkozzanak előadástartásra,
melyben széleskörű ismeretekkel rendelkeznek. Soha ne vállaljanak olyan előadást, melyben
ismereteik felszínesek, hiszen ilyenkor hallgatóságuk irányukban tanúsított bizalma meginog-
hat. A lámpaláz oldásának egy igen praktikus módja, hogy tanuljuk meg kívülről az előadás
néhány mondatát, gondolatát. A jól sikerült, frappáns nyitó gondolatok nagyban segítik az elő-
adás további gördülékeny menetét. Nem árt az sem, ha az előadónak van humorérzéke, mellyel
oldani képes a közte és hallgatósága közötti kezdeti feszültséget. Javasolható, hogy az előadó
előre készítse el kis méretű papírlapokra, kartonkártyákra az előadás vázlatát, írja fel ezekre
logikus sorrendben az előadás kulcsüzeneteit. A vázlat segítségével megakadás nélkül ellen-
őrizni tudja, hogy hol tart témájának kifejtésében, rövid szünet után az előre tervezett fonalon
haladva folytathatja előadását.

Az írásvetítő és az egyéb audio-vizuális oktatástechnikai segédeszközök nagyban segítik a
mondanivaló, az előadás témájának rögzítését, megértését, ugyanakkor az előadót is segítik az
ismeretek logikus, egymásra épülő prezentálásában.

Egy előadás akkor igazán jó, ha az érzelem, az értelem és a célmegvalósítási akarat egység-
ben van. Ez a harmónia az ami az előadó magabiztosságát, szakmai hitelét erősítheti ügyfelei-
ben.

Az előadás értékelése
A hallgatók magukban vagy egymás között általában értékelik a meghallgatott előadást.

Tudományos értékelést természetesen nem végeznek, de képesek pontosan megállapítani, hogy
érdemes volt-e meghallgatni az előadást, vagy sem.

A jobb előadások előkészítésében segíthet, ha ismerjük az előadás értékelésének főbb szem-
pontjait.

A következő értékelő lap e szempontokat tartalmazza.
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 Az előadás értékelése

Az értékelés során
elérhető     elért

%          %
1. Az előadás célja 10
- Az előadás céljának tisztázása.
- Milyen mértékben értette meg a hallgatóság a célokat?
2. Az előadás tartalma 25
- Bevezetés - Figyelemfelkeltő volt-e a bevezetés?
- Felépítés - Összhangban volt-e a felépítés és a tartalom ?
- A főbb pontok kapcsolódnak-e a megadott célhoz?
- Megfelelő példákat alkalmazott-e az előadó?
- Az előadás összefoglalása - volt-e egyáltalán összefoglalás?
- Meghatározható volt-e a tartalom?
3. Az előadásmód 20
Az előadó
- látható lelkesedése,
- érezhető őszintesége,
- kontaktusteremtő készsége,
- a hallgatóságnak beszél, és mindig a hallgatóság szemébe néz,
- mimikája segíti az előadást,
- testtartása (pozitív vagy negatív aspektusok),
- megbízhatósága.
4. Nyelvezet 10
- Megfelelő volt-e a nyelvezet a hallgatóság számára?
- Tiszta, érthető beszéd - jó kiejtés.
- A beszéd gyorsasága - túl gyors vagy túl lassú.
5. Vizuális eszközök 15
- Az alkalmazott vizuális eszközök minősége.
- Hatékony módon alkalmazta-e a vizuális eszközöket?
- Használhatott volna-e más vizuális eszközöket?
6. A hallgatóság részvétele 10
- Volt-e lehetőség a hallgatóság bevonására?
- Érdekelte-e a hallgatóságot az előadás tárgya?
7. Az előadáson kiosztott anyag 10
- Volt-e az előadásnak írásos összefoglalója?
- Összhangban volt-e az előadás tartalmával?
- Az anyag megfelelő külalakkal bírt-e (fejléc, sorköz, tördelés stb.)?

Összesen: 100



79

Az előadás végén az előadó megkérheti a hallgatóságot, hogy röviden értékelje az elhang-
zottakat. Objektív eredményt kap, ha az értékelést írásban tehetik meg a hallgatók. A követke-
ző lap példa a hallgatói visszajelzés lehetséges kérdésköreire.

Hallgatói visszajelzés az előadásról

Kérem, kommentálja az elhangzott előadást!

1. Egy-két mondatban írja le, Ön hogyan értelmezte az előadás célját.

2. Mennyire volt sikeres az előadás a célok elérésében?

3. Mi tetszett Önnek a tartalomban és az előadásmódban a legjobban?

4. Mik voltak Ön szerint a tartalom és az előadásmód gyenge pontjai?

***************************************************************

Az oktató a hallgatói visszajelzéseket értékelve lemérheti előadása sikerét,
egyben információt kap arról, hogy mely területen kell javítania módszereit.

14.2.2 Bemutatók szervezése
A mezőgazdasági szaktanácsadás módszerei között a hatékonyság szempontjából a farmlá-

togatást a bemutatók követik, amelyekre általában a farmlátogatásokat követően kerül sor,
miután a szaktanácsadó megismerte a kliensi köre gazdálkodásában gyakran előforduló prob-
lémákat, és tanácsait szeretné szemléletesen alátámasztani.

A bemutatók alatt vagy után gyakran csoportos vita alakul ki, amely a gazdálkodókat gon-
dolkodásra, a látottak értékelésére és a következtetések levonására készteti, ezért a bemutatóra
olyan gazdálkodókat kell meghívni, akik azonos problémákkal küszködnek, illetve hasonló
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célokat akarnak elérni.

A bemutatók előkészítése
A bemutatók gondos előkészítése megteremtheti a sikeres lebonyolítás feltételeit, csökkent-

heti a váratlan (zavaró) tényezők kialakulását. Az előkészítés során a következőkben tárgyalt
lépéseket célszerű megtenni.
A bemutató céljának meghatározása

A bemutatók szervezésének két fő célja lehet:
az elért eredmények bemutatása,
újdonságok szemléltetése.

A gazdák számára fontos, hogy megismerjék a mások által alkalmazott módszereket, illetve
elért eredményeket. Ezáltal felmérhetik saját gazdaságuk teljesítményét, az általuk alkalmazott
módszereket, a fejlesztési irányokat és lehetőségeket. Ugyanilyen fontos számukra az újdonsá-
gok megismerése is. Míg az eredmények bemutatása a kevésbé innovatív gazdák felzárkózását
segíti elő, addig az új módszerek bemutatása a vállalkozó szelleműek előrehaladását (az elő-
nyük növelését) támogatja.
A bemutató célcsoportjának és időpontjának eldöntése

A célcsoport meghatározása eldöntheti a bemutató sikerét. Azokat célszerű meghívni, akik
megoldást találhatnak (tapasztalhatnak) problémáikra, illetve továbbadhatják (közvetíthetik) az
ott látottakat.

A bemutatók időpontját a téma – felmerülés-, illetve szemléltethetőségbeli – aktualitása ha-
tározza meg.
A bemutató céljait segítő üzenetek és információk kiválasztása

A szaktanácsadó az általa közölni kívánt fontos üzeneteket egy bemutatóba ágyazva na-
gyobb hatékonysággal tudja eljuttatni a gazdálkodókhoz. Elsősorban tehát a közölni kívánt
üzeneten van a hangsúly.
A bemutató gazdaság kiválasztása

A bemutató sikerének záloga a megfelelő mintagazdaság kiválasztása. Ennek főbb szem-
pontjai a következők:

a bemutató gazdaságnak jól kell reprezentálnia a célközönség jelentős részének gaz-
daságában uralkodó viszonyokat,

a kiválasztott gazdaságban be lehessen mutatni a vizsgált módszer vagy technológia
döntő hányadát,

a bemutatót tartó gazdát érdekeltté kell tenni a program sikerében és ő rendelkezzen
a gazdacsoportok "szórakoztatásához" megfelelő eszközökkel,

a bemutatást végző gazda – eredményei, tapasztalata, emberi jellemzői alapján – elfo-
gadható legyen a célközönség többségének számára,

a bemutató gazda jó munkakapcsolatban legyen a szaktanácsadóval,
a bemutató gazdaság könnyen megközelíthető legyen,
a helyszínen a higiéniai feltételek biztosítva legyenek.

A bemutató gazdaságra vonatkozó adatok megismerése.
A szaktanácsadónak ismernie kell a bemutatandó gazdaságra vonatkozó fontosabb adato-

kat. A rögzítésre kerülő jellemzőket a gazdaságban végzett tevékenység, a termelés profilja
határozza meg.

Példaként említve egy tehenészeti telep jellemző adatai a következők lehetnek:
fizikai adatok; a gazdaság mérete, az állatok száma, a takarmánytermő terület nagy-

sága stb.,
teljesítményre vonatkozó adatok; a tejhozam, a borjúszaporulat, a tömeggyarapodás
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stb.,
a gazdaság fejlesztésének kulcsidőszakai; a beruházás kezdete, a kivitelezés első, má-

sodik, harmadik üteme stb.,
a látogatás idején alkalmazott tartási és egyéb technológiák; zárt, kötetlen tartásmód,

monodietikus takarmányozás stb.,
a gazdaság működtetésének állandó és változó költségei, a beruházás megtérülési

ideje; kiadások, bevételek stb.
A gazdaságra vonatkozó adatokat a demonstráció után célszerű egy-egy lapon a bemutatón

résztvevőknek kiosztani.

A bemutató lefolyásának megtervezése
A csoport érkezésétől a távozásig, lépésről-lépésre meg kell tervezni a tennivalókat.

A bemutató gazda tájékoztatása a bemutatón való szerepéről
El kell dönteni, hogy a tájékoztatás mely pontjait ismerteti a vendéglátó gazda, és melyeket

maga a szaktanácsadó. A gazdát engedni kell szerepelni!
A bemutatón alkalmazandó módszerek kiválasztása

A bemutató céljától függően kell alkalmazni és kombinálni a grafikonok, a poszterek, az élő
példák és a bemutatás eszközeit.
A szükséges útmutatók elkészítése

A bemutató hatékonyságát a kiosztott írott anyag növelheti. Az írásos anyagnak a tanácsadó
fontosabb üzeneteit és megállapításait kell tartalmaznia.

A bemutató levezetése
A bemutató alatt a témakörrel kapcsolatban annyi információt kell átadni, amennyi annak

megértéséhez feltétlenül szükséges. „Tudományoskodással” a gazdákat csak össze lehet zavar-
ni, és el lehet őket riasztani az újdonságok bevezetésétől, alkalmazásától.

A bemutatók levezetésének javasolt vázlata a következő:
a bemutató céljának és lefolyásának ismertetése,
a bemutató terv szerinti levezetése,
a résztvevők kérdéseinek megválaszolása,
a fő pontok összefoglalása,
a szükséges segédanyagok és ismertetők kiosztása,
köszönetnyilvánítás a tulajdonos segítségéért, valamint a résztvevők aktív közremű-

ködéséért,
az addig ismeretlen résztvevők nevének és címének megszerzése (mert ez elősegítheti

a későbbi kapcsolattartást, illetve a következő bemutató megszervezését).
Egyes bemutatók alkalmával a tanácsadónak gyakorlati vagy módszertani ismereteket is át

kell adnia hallgatóinak. Ennek szakszerű lebonyolítása fontos tényező lehet a gazdák meggyő-
zésében. Az újdonságok gyakorlati fogásainak elsajátításával könnyen megkedvelhetik azokat.

A gyakorlati bemutatók lefolytatásának szempontjait a következőkben foglaltuk össze:
a hallgatóság felkészítése;

a manuális gyakorlattal összekötött bemutató céljának ismertetése,
a résztvevőknek a bemutatandó témáról meglévő ismereteinek a „felderíté-

se”,
a hallgatók tájékoztatása arról, hogy mit fognak hallani, látni és mit kell ten-

niük,
visszajelzés kérése arról, hogy a résztvevők jól hallják és látják az eseménye-

ket;
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a gyakorlati bemutató minden fázisánál vázolni kell azt, hogy a tanácsadó éppen mit
és miért tesz,

a gyakorlati bemutató lépései jól tervezettek legyenek, és logikus sorrendben köves-
sék egymást,

biztosítani kell a bemutató helyének zavartalanságát, lehetőség szerint el kell távolíta-
ni a figyelmet elterelő dolgokat,

biztosítani kell, hogy a résztvevők gyakorolhassák a bemutatott módszert,
ellenőrizni kell, hogy minden résztvevő képes-e a feladat végrehajtására.

A bemutatók szervezése lehetőséget ad újabb ügyfelek toborzására is, ezért a tanácsadónak
mindent meg kell tennie, hogy elnyerje a gazdák bizalmát. Ha az általa ismeretlen tevékenysé-
get kell továbbadnia elméletben vagy gyakorlatban, célszerű a témához jól értő specialistát
meghívni ennek végrehajtásához.

14.2.3 Csoporttalálkozók szervezése, vitairányítás
A szaktanácsadás módszerei közül azok, amelyek alkalmazásakor a tanácsadó egyénileg

foglalkozik a gazdákkal, jelentős anyagi ráfordítást igényelnek. Sokkal kevesebb költség merül
fel akkor, ha a hasonló vállalkozásban érdekelt gazdák összegyűlnek, és csoporttalálkozókon
beszélik meg problémáikat, keresik a jobb megoldási lehetőségeket.

A csoportok kialakítását általában a szaktanácsadó kezdeményezi, ismerve a többséget fog-
lalkoztató gondokat. A csoportokat háromféle céllal lehet kialakítani:

az információs csoportok létrehozásának célja valamilyen, a többséget érintő ügyben
tanács szolgáltatása,

a vitacsoport esetében nemcsak az információtovábbítás a cél, hanem e csoportban az
adott információk feldolgozása és értékelése is cél, ezért ez az információs csopor-
toknál sokkal hatékonyabb, ugyanis a résztvevők aktív részesei a megoldás kere-
sésének,

az üzleti csoport kialakításának célja az értékesítési, beszerzési tevékenység (az üzlet)
összehangolása.

Valamennyi csoportban végzett tevékenység a gazdák hasznán túl jelentős információval
látja el a szaktanácsadót is. A fejlett országokban lefolytatott vizsgálatok feltárták, hogy a ta-
nácsadó a hozzá eljutó információ jelentős részét a gazdáktól szerzi meg.

A csoportmunka végzése során annak hatékonysága az elsőrendű követelmény. Ennek ér-
dekében a következő szempontokat célszerű figyelembe venni:

a csoport kialakításának alapja az azonos érdeklődési kör,
a csoportot konkrét céllal kell összehívni,
a csoportmunkába csak a konstruktív gazdákat célszerű meghívni,
el kell kerülni az alacsony színvonalú vitákat,
a csoporttalálkozókat a megvitatandó téma (pl. termelési folyamat) kritikus időszaka-

ira kell tervezni, mert az elősegítheti a részvételi hajlandóságot.
Az előzőekben felsorolt szempontok figyelmen kívül hagyásával csökken a résztvevők szá-

ma. A csoportmunka céljának tisztázása nélkül és a veszekedéssé fajult vita miatt a gazdák
hamar szétszélednek.

A hatékony csoportmunka kialakítása és vezetése érdekében az eddig tárgyaltakon kívül a
tanácsadónak tisztában kell lennie a vitairányítás azon fortélyaival is, amelyeket a következők-
ben rendszerbe foglaltan ismertetünk.

Felkészülés a vita levezetésére
A vita levezetése sokkal komolyabb felkészülést igényel, mint ahogyan azt sokan feltétele-

zik, illetve gyakorolják. A következőkben a felkészüléssel kapcsolatos tennivalókat soroljuk
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fel.
A vita céljának meghatározása
A tanácsadó legyen tisztában a vita céljával, a vita végén várható eredménnyel. Ennek isme-

rete segíti őt abban, hogy a beszélgetés a kívánt mederben haladjon.
A témakör pontos, tömör meghatározása
A felkészülés során össze kell gyűjteni a témával kapcsolatos minden információt, melyeket

logikai sorrendbe kell rendezni.
Az összehívott csoport elemzése
Lehetőség szerint fel kell tárni, hogy a csoport tagjai mit gondolhatnak, tudhatnak és érez-

hetnek a témával kapcsolatban. Számításba kell venni a lehetséges ellenvetéseket és konfliktus-
helyzeteket.

Részletes vitavázlat (napirend) készítése
El kell dönteni, hogy a téma mely aspektusait szükséges a csoport figyelmébe ajánlani,

azokra mennyi időt lehet fordítani. Előre el kell készíteni a bevezető megjegyzéseket. Legyen
egy jól átgondolt nyitó kérdés, de a vita minden szakaszához megfelelő kérdéseket kell feltenni.

A csoporttalálkozó feltételeinek biztosítása
Ellenőrizni kell, hogy a csoport tagjait időben tájékoztatták-e a találkozó időpontjáról és he-

lyéről. Gondoskodni kell a találkozó sikeres lebonyolításához szükséges felszerelés, jegyzetek,
audiovizuális eszközök beszerzéséről.

A vita lefolytatása
A csoporttalálkozók alkalmával általában a szaktanácsadó vezeti le a vitát. Összeszokott

csoport esetében ez nem feltétlenül szükséges, sőt a tanácsadónak nem kell mindenkor részt
vennie a vitákon. A tanácskozás után azonban célszerű a tanácskozás jegyzőkönyvét vagy a
megvitatott témakörök listáját elkérni.

A vita levezetésének vezérfonalát a következőkben részletezzük.
Vitaülés kezdete
A gyűlést a meghirdetett időben kell elkezdeni. Fel kell oldani a szerepléshez nem szokott

résztvevők feszélyezettségét, különben a szűkszavú válaszok vontatottá teszik a vitát.
Vitaindítás
A szükséges bemutatkozások és baráti szavak után el kell mondani az összejövetel célját, és

ismertetni kell a vita folyamatát. A napirendet egy egyszerűbbnek tűnő témával célszerű kez-
deni, melynek gyors megoldása segít feloldani a még meglévő feszélyezettséget, és a sikerél-
mény aktívabb részvételre ösztönzi a megjelenteket.

Vitairányítás
A vitalevezető ragaszkodjon a napirend betartásához. Ösztönözni kell az összes jelenlevő

aktív részvételét. Fontos, hogy az elnök olyan helyre üljön, ahonnan mindenki látható. Figyel-
meztetni kell a túl beszédes tagokat a lényeg közlésére. Nem szabad megengedni, hogy néhá-
nyan monopolhelyzetbe kerüljenek. Tilos a személyeskedés! A vita során rendszeresen össze
kell foglalni a hallottakat. Audiovizuális eszközök használata segítheti a vita főbb megállapítá-
sainak állandó követését.

Vita lezárása
A vita lezárásának módja befolyásolhatja a következő találkozók sikerét. Ennek során ki

kell emelni a vita hangsúlyos részeit, következtetéseit. Célszerű kiemelni a kisebbségi álláspon-
tokat is, így senki sem távozik véleményének teljes körű elutasításával. A vita végén dönteni
kell minden felvetett javaslat tárgyában. A találkozót pozitív hangulatban kell befejezni.

Megjegyzések a kérdések használatához
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A helyes kérdéshasználat a vita irányításának és egyben kézbentartásának egyik eszköze. A
11. ábra a helytelen kérdésekkel kialakítható szituációt ábrázolja. Ebben az esetben a vita egy-
irányú, nem ad lehetőséget a teljes körű tapasztalatcserére. A 12. ábra a helyesen feltett kérdé-
sek segítségével kialakítható vita irányát szemlélteti.

A kérdésfeltevéssel kapcsolatos tanácsaink a következők:
a kérdések legyenek rövidek, érthetőek, lényegre törőek,
közvetlen kérdéseket ritkán szabad alkalmazni,
a vitában való részvételre a megszabott sorrend (pl. az óramutató járása szerinti kér-

dezés) mindenképpen elkerülendő,
a kérdéseket jól fel kell osztani a csoport különböző tagjai között,
amennyire lehetséges, a kérdések csak egy témakörre szorítkozzanak,
a kérdéseket ahol lehet, a kérdezett személy képességeihez és tapasztalataihoz kell

kapcsolni,
a kérdés feltétele után a vitavezető adjon időt a csoport tagjainak a gondolkodásra a

válaszadás előtt,
a kérdező ne használjon szónoki vagy irányított kérdéseket.

A csoportos vita előnyei és hátrányai az előadásokkal szemben
A szaktanácsadónak folyamatosan mérlegelnie kell azt, hogy a közlendő információt milyen

módszerrel adja át ügyfeleinek. Bizonyos esetekben nehéz kiválasztani a legjobb módszert.
Különösen így van ez, ha a csoportos vita és az előadás között kell döntenie. A következőkben
a csoportos vita és az előadás összehasonlítását végezzük el.

A csoportos vita előnyei az előadásokkal szemben az alábbiak:
a csoportmegbeszélések jobban ösztönzik a résztvevőket az aktív részvételre,
a résztvevőknek több lehetőségük van a probléma ismeretlen területeinek feltárására,

ez növeli annak valószínűségét, hogy a résztvevők alkalmazzák a megvitatott
problémák megoldásait,

a résztvevők általában sokkal érdeklődőbbek, mert befolyásolni tudják a vitára kerülő
problémák kiválasztását,

a csoportmegbeszélések szorosabban kötődnek a mindennapi gyakorlathoz, mint az
előadások,

a résztvevők ütköztethetik gondolataikat, amely javíthatja az információátadás haté-
konyságát,

a vita nyelvezete közelebb állhat a résztvevőkhöz,
a vitavezetők jobban megismerhetik a csoport tudásszintjét, problémáit, mint az elő-

adók.
A csoportos vita hátrányai az előadásokkal szemben a következők:

az információátadás több időt vesz igénybe,
a problémák kevésbé szisztematikusan tárgyalhatók, mint egy előadás során,
a jó vita feltételezi, hogy a résztvevők legalább minimális tudással rendelkeznek a vi-

tatott témákban, egyébként a vitának nincs értelme,
fennáll a veszélye annak, hogy a vita során helytelen információkat nem javítják ki,
a csoportvita rátermett szaktanácsadót igényel, aki kezelni tudja a vitát zavaró ténye-

zőket is,
a légkör jelentősen befolyásolja a vita lefolyását,
a csoportviták bizonyos fokú homogenitást igényelnek a csoporton belül,
a résztvevők száma korlátozott (maximum 15 fő), ezzel szemben az előadásokat jó-

val nagyobb létszámú csoportoknak lehet megtartani.
Az előnyöket és hátrányokat összehasonlítva a szaktanácsadó dönthet, mely esetben alkal-
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mazza az egyik vagy a másik módszert.

14.3 Az írás, mint kommunikáció

Az írás a gondolatok térben és időben rögzített továbbadására szolgál. Az írás kommunika-
tív előnyét egy bölcs közmondás fejezi ki a legjobban: “ a szó elszáll, az írás megmarad”. Míg
egy kimondott gondolat egyszeri és megismételhetetlen, addig a papírra vetett információk újra
és újra átolvashatóak, bármikor rendelkezésünkre állhatnak. A reprodukálhatóság és a tökéle-
tesíthetőség az írásos kommunikáció vitathatatlan előnye. A nyugat-európai országok mező-
gazdasági szaktanácsadó hálózataiban az alkalmazottak átlagosan munkaidejük 10-15 %-át
fordítják írásos, nyomtatásban megjelenő anyagok készítésére, hiszen e módon az ügyfelek
széles köre érhető el.

Az említett előnyök ellenére az írott ismeretátadási módszernek van néhány olyan hátránya,
amely az általános vagy a jelenleginél szélesebb körű használatát jelentősen megnehezíti. Ezek
között elsőként említhető, hogy az írásos információ előkészítése, sokszorosítása, terjesztése
időigényes folyamat, azaz lassú az információáramlás. Éppen ezért az írás elsősorban az időtál-
ló ismeretek továbbítására alkalmas.

Nem csupán az írásos anyagok összeállítása, hanem maga az írott munkákból, könyvekből
való ismeretszerzés is időigényes folyamat. A gazdák jelentős része elfoglaltsága, időhiánya
miatt idegenkedik nagyobb lélegzetű írásos anyagok, szakkönyvek, terjedelmes tanulmányok
áttanulmányozásától.

Mindenképpen kommunikációs hátrányként kell megemlíteni, hogy az írás az esetek túl-
nyomó többségében csak egyirányú információ áramlást tesz lehetővé.

Végül, de nem utolsó sorban a hátrányok közt kell említeni, az írás jelentős költségigényét.
Az írásos anyagok sokszorosítása, terjesztése magas költségtételt jelenthet a szaktanácsadó
iroda költségvetésében.

A mezőgazdasági szaktanácsadás írásos anyagait az alábbiak szerint szokás csoportosítani:
levelek, körlevelek, emlékeztetők,
újságcikkek, szakcikkek, szakkönyvek, tájékoztató, népszerűsítő és ismeretterjesztő

kiadványok,
üzleti jelentések, gazdasági tervek, pályázatok,
reklámanyagok, hirdetések, promóciós szórólapok.

Az írásos anyagok készítésének „aranyszabálya”, hogy annyit írjunk le, amennyit az ügyfél-
nek egyébként is elmondanánk. Akkor várható valós eredmény, ha a szaktanácsadó konkrét
munkaterv alapján alkotja meg az írásművet. A munkatervnek - az írásmű előkészületi művele-
tei és konkrét megalkotása mellett - ki kell terjednie az anyag ellenőrzésére, esetleges lektorá-
lására, sokszorosítására és terjesztésére.

Az írásos szakmai anyagok tervezése és konkrét megalkotása során a következőkben részle-
tezettekre kell figyelemmel lenni:

A célcsoportot, a potenciális olvasóközönséget gondosan le kell határolni. E feladat
során a szaktanácsadó vegye figyelembe a tájékoztatni kívántak tudásszintjét, a
témával kapcsolatos információinak mélységét és naprakészségét. Mindenképpen
támaszkodni kell arra, hogy a cikk olvasói mit tudnak az általunk vázolni kívánt
kérdéskörről.

A következő lépésben pontosan fogalmazzuk meg, hogy mi a konkrét célunk az írás-
sal. Azt is érdemes vizsgálni, hogy az írásos forma a legalkalmasabb-e az adott
programcél teljesítéséhez, vagy egyéb ismeretátadási módszer is megfelel arra. A
cél mellett elengedhetetlen a téma és a kifejtését segítő logikai érvek kiválasztása
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is.
Az előkészítési fázisban gondosan ügyelni kell a kívánt terjedelem meghatározására.

Gazdaközönségnek szánt írásos anyagok terjedelmi követelménye a lehető leg-
praktikusabb tömörség. Mindenképpen kerülni kell a téma túl széleskörű, felesle-
gesen bővített kifejtését. Az anyag hibásan megválasztott terjedelme nem ösztönzi,
hanem inkább elijeszti az olvasót annak áttanulmányozásától.

Rendkívül lényeges az elkészítés határidejének kitűzése, amelynek során figyelembe
kell venni, hogy az írásos információterjesztés számos formája igen lassú kommu-
nikációs módszer. Az elkészítési határidő kapcsán a legfontosabb az, hogy a mű-
ben vállalt téma az olvasóhoz jutásig őrizze meg aktualitását. Írásos anyagokkal
már éppen ezért is elsősorban az időtálló szakismeretek adhatók át.

A kellő mélységű előkészületek, az információgyűjtés és feldolgozás után következhet az
írásos anyag tényleges megalkotása. Akkor lesz igazán világos és logikus felépítésű az anyag,
ha a konkrét fogalmazás előtt elkészül a mű szerkezeti és tartalmi vázlata. Ez azt jelenti, hogy
a gondolataink papírra vetése előtt logikus rendben összeállítjuk a tervezett anyag szakmai
“kulcsszavait”.

A “kulcs üzenetek” rendezéséből állhat elő az a szerkezeti váz, amelyet a későbbiekben ki
kell tölteni a mondatokba foglalt információkkal. Nagyobb lélegzetű írásos anyagok készítése
esetén ügyelni kell a mű logikus szerkezeti tördelésére is.

Az írásos anyag céljának megvalósulását, szakmai hatékonyságát igen nagy mértékben befo-
lyásolja annak átgondoltan megfogalmazott címe. A cím feladata, hogy pontosan fejezze ki a
mű tartalmát, keltse fel a megcélzott olvasóközönség érdeklődését, és hasson ösztönzőleg az
anyag átolvasására. Egy érdektelen, semmitmondó, túl általános címet látva az olvasó bele sem
kezd a cikk olvasásába. Praktikus, ha a cím mindig az anyag konkrét megírása után kerül meg-
határozásra, mert akkor már pontosan tudott, hogy a mű valójában mit foglal magába.

A cím mellett a nyitó és záró gondolatok világos, érdeklődést felkeltő, a téma jelentőségére
jól rámutató megfogalmazás a követelmény. Sok olvasó követi azt a taktikát, hogy bele-bele
olvas a szakmai publikációk nyitó vagy összefoglaló, záró fejezeteibe. Amennyiben úgy találja,
hogy ezek túl „laposak” vagy túl „magasröptűek”, akkor szinte biztosan eltekint a teljes anyag
áttanulmányozásától. A nyitó bekezdésben rá kell mutatni arra, hogy a tárgyalt téma miért fon-
tos az olvasóközönségnek. Az összefoglaló gondolatok pedig megfelelően emeljék ki az írott
szakmai anyag kulcsüzeneteit. A záró fejezetben érdemes felajánlani az olvasói válasz vagy
visszajelzés, és további információszerzés lehetőségét.

Következetesen és maradéktalanul törekedni kell a szakmai anyag tartalmi és formai egysé-
gére. A megfelelő és konkrét információk csak minőségi, átgondoltan szerkesztett formában és
külalakban hitelesek. Korunk szövegszerkesztő technikája kiváló lehetőséget nyújt az írott
szakmai anyagok lényegének kiemelésére, áttekinthető szerkezetére. Segítségével ügyelni lehet
a jó olvashatóságra, a megfelelő formátum és betűméret kiválasztására. Nagyobb terjedelmű
írásos anyagok decimális rendezettséggel, tartalomjegyzékkel ellátva és megfelelő kötésben
terjeszthetők. Az írott anyagok fedlapján - promóciós célból - a szaktanácsadó nevét, címét és
- amennyiben van – emblémáját is fel kell tüntetni.

Ellenőrzés, átolvasás és hibajavítás nélkül nem szabad megkezdeni az anyagok sokszorosítá-
sát és terjesztését. A végrehajtott önellenőrzés mellett tanácsos az adott témában jártas szakta-
nácsadó kolléga vagy gazdálkodó segítségét, olvasói véleményét kérni.

A konkrét írás során törekedni kell a tökéletes nyelvtani helyességre és a megcélzott olva-
sóközönség igényeinek megfelelő stílusra. Stilárisan a jó szaktanácsadói írásos anyagokat az
egyszerűség, a világos követhetőség, a tömörség és a képszerűség jellemzi. A stílussal kapcso-
latban megszívlelendő az Illyés Gyula “Elemisták” című művében megfogalmazott bölcs véle-
kedés: “ Az emberek általában azt hiszik, hogy szépen, művészien írni azt jelenti, hogy egysze-
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rű gondolatait az ember jól fölcicomázva adja elő. Ennek éppen a fordítottja az igaz: szépen az
ír, akinek sikerül még a bonyolult gondolatokat is egyszerűen és világosan kifejezni.”

Gazdáknak szóló anyagokban kerülni kell a téma túl elméleti kifejtését és az idegen szavak
használatát. Amennyiben elkerülhetetlen új terminológiák használata, akkor a szöveg közben
vagy külön lábjegyzetben azt definiálni kell, azaz pontosan meg kell fogalmazni, hogy milyen
értelemben került az új szakkifejezés használatra.

A könnyebb érthetőség érdekében - ha az valóban segít – fontos a táblázatok, a grafikonok,
az ábrák, a fotók és egyéb illusztrációk használata. Ezekből nem szabad túl sokat alkalmazni,
hiszen jelentős és több szempontból is kedvezőtlen terjedelemnövekedést okozhatnak. A fel-
használt illusztrációk legyenek mindig jó minőségűek, „professzionálisak”.

A továbbiakban tömören megfogalmazzuk az írásos anyagokkal szemben támasztott legfon-
tosabb követelményeket:

az anyag egy tárgyra és témára koncentráljon,
tényszerű, naprakész és a gyakorlatban használható információkra szorítkozzon,
egyszerű stílusú, könnyen olvasható és követhető legyen,
logikus szerkezeti és tartalmi tördelést mutasson,
jól megfogalmazott címet kapjon,
érdeklődést felkeltő bevezetéssel induljon, a lényeget jól kiemelő összefoglalással zá-

ruljon,
több ellenőrző szűrőn essen át.

Értékelve az egyes nyugat-európai szaktanácsadó hálózatok azon hibáit, hogy “papírözön-
nel”, túl sok írásos anyaggal bombázzák célközönségüket, megállapítható, hogy ez a túlzásba
vitt írásos kapcsolattartás inkább elbizonytalanítja az ügyfeleket, ugyanakkor jelentős kiadást is
okoz az irodának. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy az átgondoltan, korrekt szakmai
tartalommal bíró, az adott régió problémamegoldását hatékonyan segítő írásos anyagok jelen-
tősen szélesíthetik a szaktanácsadó tényleges ügyfélkörét, eredményesen reklámozhatják az
iroda vagy a hálózat tevékenységét.

14.4 A tömegkommunikációs csatornák és az információs technológia hasz-
nálata a szaktanácsadásban

A XX. század utolsó dekádjában a tömegkommunikációs eszközök és az információtechno-
lógiai ipar szédületes fejlődésének voltunk tanúi. A fejlett társadalmakban a tömegkommuniká-
ció a hétköznapi élet szerves részévé vált. A televízió, a videotechnika valamint az egyéb elekt-
ronikus képtovábbító eszközök az új ismeretet szemléletes formában, a mozgóképi valóságban
tárják elénk, amely nagymértékben fokozza az újdonság iránti érdeklődést.

A telekommunikációs csatornák hátránya viszont, hogy az eszközök többségében (rádió,
TV) egyirányú az információ áramlása, a hallgatók és a nézők nem vagy csak szerény mérték-
ben adhatnak visszajelzéseket. A tömegtájékoztatási eszközök szélesebb körű mezőgazdasági,
illetve tanácsadói használatának elsősorban az szab gátat, hogy igénybevételük rendkívül költ-
séges. A nemzeti és a kereskedelmi televíziók, rádiók főműsor idejének egy perce több száz-
ezer Ft-os költséget jelenthet.

A helyi, körzeti rádió és zárt láncú televízió adások gyarapodásával várhatóan bővülhet a
mezőgazdasági tárgyú, a vidéki lakosság információigényét kielégítő sugárzások száma. Fel-
mérések igazolják, hogy igen jelentős a gazdálkodók, illetve a városi részmunkaidős vagy hob-
by kertészkedők körében a telekommunikációs eszközök információ szolgáltatásával kapcsola-
tos igény. A közeljövőben természetesen nem várható, hogy egy-egy régió szaktanácsadói
rendszeres rádiós vagy televíziós programokat indítsanak, de az egyes nyugat-európai orszá-
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gok példáját látva nem árt, ha a szaktanácsadók gyakorlatot és így jártasságot szereznek a mű-
sorkészítésben.

A helyi rádió és TV esetleges tanácsadói igénybevételével kapcsolatos kívánalmak a követ-
kezőkben foglalhatók össze:

az aktuális, széles rétegek érdeklődésére számot tartó téma,
a gazdáknak megfelelő műsoridő,
a tömörség,
a műsorterv, forgatókönyv,
a próba kínálta tökéletesítés kihasználása,
a jó orgánum és ezen felül TV-ben a jó megjelenés,
az érdekes kezdés és a hatékony befejezés.

A szaktanácsadó szerepvállalása a telekommunikációs médiákban többféle módon történhet,
lehet

interjúalany,
riporter,
rádiós vagy televíziós kerekasztal-beszélgetés résztvevője vagy vitavezetője.

14.4.1 Interjúalanyként történő tájékoztatás
Bárminemű tömegtájékoztatási közszereplés első lépése az adott feladat ellátására legalkal-

masabb személy (szaktanácsadó) kiválasztása. A tanácsadó inkább köszönje meg, de utasítsa el
az interjúalanyként történő felkérést, ha az adott témakörrel kapcsolatban nem rendelkezik
megfelelő szakmai ismerettel. A hallgatók, nézők hamar megérzik, ha az interjúalanyként sze-
replő szaktanácsadó “nincs otthon” a témában. Ez mind a tanácsadó, mind a műsor hatékony-
ságát, elismerését jelentősen csökkenti.

A szaktanácsadó a műsor előtt alaposan készüljön fel. A szaktanácsadó az interjú során ke-
rülje az unalmas, száraz, túl részletes statisztikai kimutatásokat, a kérdésekre adott válaszai
legyenek világosak, egyértelműek és szakmailag korrektek. Mindenképpen kerülje a mellébe-
szélést, őszintén vallja be, ha a konkrét riporteri kérdésre nem tud választ adni.

A túl elméleti fejtegetések helyett, koncentráljon a gyakorlatias válaszadásra. Szakmai hite-
lét növeli, ha konkrét személyes tapasztalatairól és munkasikereiről tájékoztatja a hallgatókat
és nézőket.

Legyen mindig érdekes és udvarias, még kínos kérdések során is őrizze meg nyugalmát. Fel-
tétlen kerülje a sértő, lekezelő megjegyzéseket, indulatos kirohanásokat. Fontos szabály az
interjú kapcsán, hogy még rádiós adásban se olvassa a tervezett válaszok szövegét. Minden-
képp kerülje a pózolást, az egyéniségétől idegen színészkedést.

A tömegtájékoztatási eszközökben sugárzott, jól szerkesztett, minőségileg kivitelezett
szakmai műsorok növelhetik a szaktanácsadó népszerűségét, szakmai hitelét, és mindezek által
a tényleges ügyfeleinek körét.

14.4.2 A szaktanácsadó riporteri szerepe
Egy, a rádióban vagy televízióban sugárzott mezőgazdasági műsor akkor lesz igazán

életközeli, ha abban kimagasló sikert elért vállalkozók, gazdák vallanak önmagukról. Ilyen
esetben garantált a téma elméleti fejtegetésektől mentes, gyakorlati megközelítése. A gyakorla-
ti tapasztalatok, vélemények közlése életet visz az adásba. Riporteri szerepkörben is fontos,
hogy a tanácsadó a választott, adásra alkalmas témában alaposan elmélyedjen. A műsor mene-
tét segítő kérdéseit csak akkor tudja hatékonyan és egyértelműen megfogalmazni és feltenni, ha
az adott témában nem csupán felszínes ismeretekkel rendelkezik.

A műsorterv készítése után a leglényegesebb teendő az interjúalany gondos kiválasztása. A



89

riportalany legyen olyan személy, aki az adott régióban köztiszteletben áll, az általa közölt
szakmai információk, eredmények hitelesek és követendőek.

Riporteri feladat az interjúalany gondos bemutatása és a néhány mondatos olyan bevezető,
ami fokozza a műsor iránti érdeklődést (pl. miért fontos megismerni a riportalany álláspontját,
jövővel kapcsolatos terveit?).

A szaktanácsadó riporterként éljen a próba kínálta tökéletesítési lehetőséggel, de soha ne
vigye azt túlzásba, mert az a tapasztalatok szerint inkább bénítólag hat az interjúalanyra. Az
átgondolt műsortervben a riporternek ki kell gyűjtenie az érintendő, illetve kapcsolódó témák
körét, és meg kell határoznia az interjú időkereteit. Az interjú során a riporter soha ne olvassa
a szöveget, kérdéseit soha ne papírból tegye fel. Engedje, hogy a beszélgetés szabadon folyjon,
ugyanakkor őrizze meg a riportbeli irányító szerepét.

A riport során hasznosítsa empátiás képességét, mutasson őszinte érdeklődést, maradjon
mindig udvarias, ne fojtsa bele a szót az interjúalanyba. Ügyeljen az egyszerű, lényegretörő
kérdések megfogalmazására. Kerülje az olyan kérdéseket, amelyre az interjúalanynak csak
igennel vagy nemmel kell válaszolnia.

A riporter szaktanácsadó az adás végén röviden foglalja össze az elhangzottakat, emelje ki
az interjú fontos pontjait és köszönje meg a riportalany közreműködését.

Amennyiben a szaktanácsadó számára rendszeres lehetőség kínálkozik a telekommunikációs
eszközökben való közszereplésre, akkor feltétlen gyakorlatot kell szereznie a közvetítésre al-
kalmas anyagok minőségi rögzítésében, a forgatókönyvek és a műsortervek készítésében is.

A helyszíni sugárzásra alkalmas hangfelvételek készítésére a riporter használjon minőségi,
professzionális magnetofont és érzékeny mikrofont. A riport készítésére válasszon mindig ked-
vező, zavaró zajhatásoktól mentes, komfortos környezetet, illetve használja ki a háttérzajok
hangulati hatását, de azoknak az érthetőséget zavaró mértékének távolságbeli és technikai
csökkentésével. A felvétel előtt ellenőrizze a berendezést, az interjú végén haladéktalanul el-
lenőrizze a rögzített anyag minőségét.

Mozgóképi anyagok (film, videófelvétel) készítésekor mindig kérje profi szakemberek segít-
ségét, az amatőr felvételek az esetek többségében alkalmatlanok a televíziós sugárzásra.

14.4.3 Kerekasztal beszélgetés résztvevőjeként vagy vezetőjeként való sze-
replés

A televíziós vagy rádiós szakmai viták dialektikus módon, azaz eltérő álláspontok ütközte-
tésével próbálnak meg előremutató, problémafeltáró és megoldást kereső véleményeket szinte-
tizálni.

A viták vezetése igen nagy gyakorlatot igényel, hiszen több dologra kell egyidejűleg kon-
centrálni. Beszélgető csoport tagjaként a tanácsadó korrekt szakmai álláspontot képviseljen,
kerülje a túl hosszú, a többiek türelmével játszó monológokat és ennek ellentétét: a túlzott
passzivitást. Még rádiós beszélgetésben se olvassa véleményét, hanem élőszóban vázolja a té-
mával kapcsolatos nézeteit.

Amennyiben a tanácsadó elvállalja a vita vezetését, gondosan válassza ki a résztvevőket. Az
ideális rádiós és televíziós vitalétszám: négy fő. A felvállalt téma szempontjából a beszélgetés
résztvevői reprezentatív személyek legyenek.

Mindenképpen hasznos a tervezett vita írásos vázlatát elkészíteni, ami nagy segítség lehet a
vita menetének és időkeretének kontrollálásában. A vitavezető legfontosabb feladatai közé
tartozik a bevezető és záró gondolatok korrekt, részrehajlás nélküli megfogalmazása, a részt-
vevők pontos bemutatása, a vita céljának kitűzése és segítő kérdésekkel a beszélgető partnerek
ösztönzése. A gyenge vitavezető határozatlansága, illetve kompromisszumkészségének hiánya
miatt a beszélgetés “parttalanná”, eredménytelenné válhat.
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14.5 Tanfolyamszervezés

Egy témakör átfogó megismerését az előzőekben felsorolt ismeretátadási módszerek külön-
külön történő alkalmazása nem teszi lehetővé. A rövidebb (néhány napos) vagy hosszabb (né-
hány hetes) tanfolyamokon a módszerek váltakozó alkalmazása már szélesebb körű elméleti és
gyakorlati tudást nyújthat. A nemzetközi gyakorlatban a rövidebb tanfolyamokat a szaktanács-
adók szervezik és vezetik, de közreműködőként a témaspecialisták segítségét is igénybe ve-
szik. A hosszabb, átfogóbb ismeretet adó tanfolyamokat - a szaktanácsadók segítségével és
közreműködésével - a szakoktatási intézmények szervezik.

Mielőtt rátérnénk a tanfolyamok szervezésének technikájára, célszerű megismerni azt, ho-
gyan éli át a képzést a résztvevő és a résztvevőt tanfolyamra küldő személy, illetve az oktatást
végző szervezet.

A képzési folyamat spirális modelljét a 13. ábra szemlélteti.
A spirál bemutatja azokat a fázisokat, melyeken a résztvevő a képzés ideje alatt átmegy, és

feltöltött kapacitással visszatér munkájához. A folyamat valamennyi stádiumaiban két partner
feladatkörét kell összehangolni; a spirál belsejéből induló nyilak a küldő egyén/szervezet tenni-
valóit soroljuk fel, míg a kívülről induló nyilak a képzési intézményre vonatkoznak.

A résztvevő tanulása a folyamatosságon alapul. Ez azt jelenti, hogy nem törhet meg a spirá-
lis folyamat egyetlen szakaszában sem. A törés kockázata azoknál a szakaszoknál a legna-
gyobb, melyeknél a tárgy hasznossága vagy a mások szemében való elfogadhatósága a kérdés
(pl. a választás próbája, hazatérés). Ezeknél az állomásoknál a résztvevő vagy elviseli a kétsé-
gek és félelmek összes terhét, vagy kudarcot vall. Fontos, hogy a kritikus pontoknál a résztve-
vőnek támogatásra van szüksége, és ezt éreznie is kell.

14.5.1 A képzési spirál szakaszai a résztvevő szemszögéből

Előkészítés: elvárások és motivációk
Ahhoz, hogy valaki tanulni kezdjen, éreznie kell annak szükségességét. A szükség kénysze-

rítő erővel hat.
A tanfolyamra jelentkező úgy érzi, hogy meg kell ismernie bizonyos dolgokat vagy esemé-

nyeket, és szükségét látja annak, hogy emberként is állandóan fejlődjék. Néhányan ezt az utób-
bi szükséget állandóan érzik, büszkék arra a képességükre, hogy új ismereteket, szokásokat
vesznek fel. Mások lekicsinylik vagy elutasítják ezt a felfogást, s így kevésbé alkalmasak az új
befogadására.

Mindkét típus eltérő elvárásokkal indul a tanfolyamra, és különböző tapasztalatokat fognak
levonni az ott tanultakból. A résztvevő motivációja és nézőpontja fogja tehát meghatározni
tanulását, valamint azokat a dolgokat, amelyekre koncentrál.

Alkalmasnak érzi-e magát a résztvevő a kurzusra? Megfelelőnek tekinti-e azt a maga szá-
mára? Megvan-e a szükséges háttere, előképzettsége az új ismeretek befogadásához?

Ha a résztvevő hozzátartozója beteg, ha házasodni készül (indiai családi válság) vagy gyer-
mek születését várják (amerikai krízis), akkor nem alkalmas az idő arra, hogy egy távoli tanfo-
lyamon vegyen részt. Ha mégis, a gondolatait teljesen lefoglalják az otthoni események, pedig
a képzésre kellene koncentrálnia.

Tanfolyami képzés: lehetőség a tanulásra
A képzés által nyújtott lehetőségek remélhetőleg egy ötlépcsős következmény-sorozatot in-

dítanak el. Mindegyik lépcső egy tétel kiválasztásával kezdődik, és egy új viselkedési forma
elsajátításával végződik.
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Az ismertetett anyag fontossági sorrendjének meghatározása
Bármilyen motivációval és készséggel jön a résztvevő a tanfolyamra, lehetőséget kap a ta-

nulásra. A számos új benyomásból néhányat figyelemre méltónak talál: a tárgyaknak, az embe-
reknek és a légkörnek azokat a részeit, melyek nagyobb hatással vannak reá, mint más terüle-
tek. Lehet, hogy a képzési programot alaposan és jól megszervezték, a résztvevők mégis kü-
lönböző dolgokat fognak elsajátítani belőle a fenti okok miatt. Nem az oktató, hanem a részt-
vevő egyén fogja "eldönteni", hogy mire figyel, mit helyez előtérbe.

A választás próbája
A résztvevő megismeri a kiválasztott szakterületet, gondolkodik róla, érdeklődését speciális

viselkedésformába önti, majd kipróbálja, beleillik-e saját gondolkodásmódjába vagy mások
elvárásaiba. Számára az első próbának az a célja, hogy lássa a hatását a gondolkodásmódjában
végbemenő változásoknak.

Visszajelzés az első próbáról
A résztvevő első tapasztalatai ösztönzőek vagy visszahúzó erejűek lehetnek, illetve egy nyi-

tást jelenthetnek további próbálkozásokhoz. A lehetőségeket befolyásolja a saját, a többi részt-
vevő, valamint az oktató reakciója. Ha a visszajelzés pozitív előjelű, akkor megteremtette a jó
hangulatot a tanuláshoz.

A követett gyakorlat megerősítése
A pozitív visszajelzésből származó elégedettség a résztvevőt megerősíti újfajta viselkedés-

módjában. Az ismételt gyakorlat ismételt megelégedéssel, végül egy újfajta viselkedésforma
kialakulásával fog járni.

A tanult ismeret teljes elsajátítása
Az új ismeretek elsajátítása vagy egy kialakult szokás megváltoztatása jelentősen átalakít-

hatja az egyént.
A tanulás akkor fejeződik be, amikor a tudatosság az új formákból eltűnik, és a megszerzett

ismeret a résztvevő életformájává válik. Ez a következtetés nemcsak egy tantárgy (téma) meg-
tanulására jellemző, hanem a képzési programban szereplő valamennyi tantárgyra (témára)
igaz. Ha sikerült felkelteni az érdeklődést, a további tanulás vonzóvá válik, s így a résztvevő
sokkal nyitottabb lesz a jövőben.

Erikson szerint a tanulás megkövetelne egy "moratóriumi" időszakot, amikor az ember ki-
bújhatna a mindennapos kényszer és az elvárások szorításából. A bentlakásos tanfolyamok
előnye, hogy lehetőséget adnak a nagyfokú koncentrálásra, a figyelmet elterelő gondok nem
lassítják a tanulás folyamatát.

Utóképzés: a tapasztalatok adaptálása az otthoni viszonyok között
A tanfolyam végén a résztvevő visszatér otthonába. Ha a dolgok jól mentek, megváltozott

emberként, újfajta viselkedésformák birtokában hagyja el az oktatási intézményt. A tanulás
okozta elégedettségnek köszönhetően alig várja, hogy munkájában alkalmazhassa a tanultakat.
Amikor így tesz, valójában másképpen viselkedik, mint a képzés előtt.

A munkahelyi támogatás vagy annak hiánya
A hazatérés után a résztvevő még egy visszajelzésre vár: Hogyan reagálnak mások az újfajta

viselkedésére? Ha családtagjai elfogadják, akkor felbátorodik, és hajlandó lesz hatékonyabb
módon viselkedni a jövőben. Ha azonban semmibe veszik visszatérését vagy megváltozásának
jeleit, akkor elmegy a kedve attól, hogy a tanult dolgokat hasznosítsa. Némi izgalmat jelent
számára, amíg valamelyik trend beigazolódik.

Fejlődés a munkában
A képzésnek akkor volt értelme, ha a résztvevő tevékenységének hatékonysága úgy növek-

szik a munkahelyén, ahogyan azt elvárta. Magában a szóbeli támogatás természetesen nem
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elegendő, más előfeltételek, mint például a megfelelő felszerelés, a munkatársak alapvető hoz-
záállása és az alkalmazott "intézményi" politika, szintén befolyásolják a változást. A minden-
nemű támogatás hiánya pont akkor csüggeszti el a résztvevőt, amikor reményei a legvérmeseb-
bek. A képzésnek ezt a kudarcát nagyon jól ismerik azok a fejlődő országbeli fiatalok, akik egy
fejlett országból érkeznek haza, sokszor félfeudális viszonyok közé.

14.5.2 A képzési spirál szakaszai a munkahely szemszögéből
A képzés előterében mindig a munkahely céljai állnak, a résztvevő és az oktatási intézmény

kívánságai csak ezután jöhetnek. A három különböző oldalt (munkahely, résztvevő, oktatási
intézmény) az oktatás hangolja össze. Ezt úgy tudja megvalósítani, hogy olyan típusú és minő-
ségű tanulási lehetőséget ajánl, amely fontos a résztvevő munkájához.

A munkahely a képzési folyamathoz főként az elő- és utóképzési szakaszokban kapcsolódik,
de jelentős lehet a szerepe a képzési idő alatt is. Az oktatási intézmény elsősorban a képzési
fázisra koncentrál, de a másik két fázisban is megtalálhatjuk befolyásoló hatását.

A következőkben felvázoljuk azokat a teendőket, amelyeket a munkahelynek figyelembe
kell vennie az egymást követő fázisokban a hatékony képzés biztosítása érdekében.

Előképzés: célok, a résztvevő kiválasztása motivációk
A munkahelyet a képzés előtt három terület érdekelheti:

- a képzés pontos céljának tisztázása, valamint a képzés után milyen többletteljesít-
mény várható el a résztvevőtől,

- a megfelelő résztvevő (családtag) kiválasztása,
- a kedvező elvárások és motivációk kialakítása a résztvevőben.

A képzés céljainak tisztázása és a képzett résztvevő haszna
Ahhoz, hogy a képzési igényeket tisztázzák és a résztvevő számára a képzési lehetőségeket

kiválasszák, a legfontosabb egy részletes munkaköri leírás, vagy munkakör meghatározás. Mi-
vel az általános munkahelyi gyakorlat messze elmarad a munkakörelemzés kívánatos alapjaitól,
az oktatási intézménynek kell lépnie ebben a vonatkozásban. A munkahelyi követelmények
részletes meghatározása után a következő lépésben rá kell mutatni azokra a pontokra, amelye-
ket a képzés képes megoldani.

A megfelelő résztvevő kiválasztása
A magángazdálkodó esetében sok választási lehetőség nincs, mert vagy ő maga vesz részt a

tanfolyamon, vagy valamelyik gyermekét küldi el tanulni. Az egyén kiválasztásánál nemcsak az
alkalmasságot, hanem a tanfolyam idejét és hosszát is figyelembe kell venni.

A kedvező elvárások és motivációk kialakítása a résztvevőben
Fontos, hogy a kiválasztott résztvevő úgy menjen el a képzésre, hogy tudja, családja (mun-

kahelye) a képzést jelentősnek tartja. Továbbá motiváló tényező az elindulás részleteiben való
segítség. Az odafigyelés, a kötelezettségek finom átadása nagy megbecsülést és személyes
gondoskodást jelent a résztvevő számára.

Tanfolyami képzés: eltüntetni a gondokat, elősegíteni az érdeklődést
Gyakran előfordul, hogy a család (munkahely) kevés figyelmet szentel a résztvevő tanulmá-

nyi előmenetelének a tanfolyam ideje alatt. Ez nem jó gyakorlat. A résztvevő jobban oda tud
figyelni tanulmányaira, ha biztos abban, hogy távollétében a személyes ügyeire gondot fordíta-
nak. A kapcsolat hiánya érdektelenséget válthat ki. A családnak tehát biztosítania kell a nyu-
godt tanulás légkörét.

Utóképzés: támogatás és munkahelyi alkalmazkodás
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A résztvevőt visszaérkezése után bátorítani kell, hogy használja fel mindazt az ismeretanya-
got, amit megtanult. Sokat segíthet, ha időt kap a visszailleszkedésre. Közösen végre kell haj-
tani azt a változtatást, amely lehetővé teszi a képzés során tanultak használatát. A családnak
(munkahelynek) közölnie kell elvárásait. Az elvárásokból kiderül, hogy valóban az új szakisme-
retekkel rendelkező munkatársat várták-e vissza, vagy a régit, akit eddig helyettesíteni kellett.

Minden munkahely tisztában van azzal, hogy a tanfolyami képzés sokba kerül. Nem szabad
taníttatni embereket csak azért, hogy a szakismeret megszerzésével járó előnyöket csak elmé-
letben hagyják alkalmazni.

Az előzőekben leírtakat azért tartjuk fontosnak, mert a szaktanácsadó két oldalról is bekap-
csolódhat a képzés folyamatába. Az egyik oldalról mint tanfolyamszervező és oktató, a másik-
ról mint a gazdákkal és családjaikkal kapcsolatban álló motivátor, aki a gazdálkodók szakmai
felkészültségét ilyen módon is növelni akarja.

14.5.3 A tanfolyamok szervezésének technikája
A tanfolyam több mint előadások, gyakorlati foglalkozások, bemutatók összessége, a tanfo-

lyamos oktatás egy olyan komplex módszer, amely magába foglalja az elméleti és gyakorlati
szakismeretek átadásán túl a résztvevők bizonyos fokú ellátását is.

A tanfolyamok szervezése összehangolt csoportmunkát igényel.
A következőkben egy példán keresztül mutatjuk be a tanfolyam szervezésével kapcsolatos

feladatokat. A példából kihagytuk a konkrét tanfolyam témakörét, mert azt a példa általános
jellege miatt bármivel helyettesíteni lehet.

Általános ismertetés
A tanfolyam célja A tanfolyam célja, hogy növelje a résztvevők elméleti és

gyakorlati tudását a .....-val kapcsolatban. Maga a tanfo-
lyam középszintű ismereteket nyújt, ezért a gyakorlati fel-
adatok megoldására helyezi a hangsúlyt.

A tanfolyam résztvevői A részvétel elsősorban azoknak ajánlható, akiket a ..... terüle-
tén belül a gazdálkodás általános kérdései foglalkoztatnak.

A tanfolyam időtartama A tanfolyam időtartama ..... nap, amely magában foglalja az
oda- és visszautazás, valamint egy szabadnap idejét is.

A tanfolyam ajánlásai A tanfolyam elvégzésével a résztvevők elméleti és gyakorlati
ismereteket szereznek a .....-val kapcsolatban, amit hasznosí-
tani tudnak saját munkájukban.
A tanfolyam lehetőséget ad a szakirodalom megismerésére és
a résztvevők közötti széleskörű tapasztalatcserére.

A tanfolyam felépítése A tanfolyam egy általános ismertetéssel kezdődik, amit annak
fontosabb szempontok szerinti értékelése követ. A napi fog-
lalkozások ….. részből állnak, melyek az értékelés folyamatá-
nak egy-egy aspektusát tárgyalják. Minden foglalkozás a té-
makör bemutatásával kezdődik, amit a résztvevők kis csopor-
tokban értékelnek, és a nap végén plenáris megbeszélésen
egyeztetik álláspontjaikat.
A tanfolyam alatt ….. napos tanulmányutat szervezünk, ahol a
résztvevők élethű adatok beszerzésével tanulmányozhatják a
valós helyzetet. A tanfolyam utolsó napján a saját munkaterü-
letükkel kapcsolatos értékelést végezhetik el. A tanfolyam
messzemenőleg figyelembe veszi a résztvevők érdeklődési
körét.
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A résztvevők létszáma A tanfolyam hallgatóinak optimális száma 22-24  fő.  Ez  a
szám lehetővé teszi ... (pl. 4x6 fős)... kiscsoportok kialakítá-
sát.

Csoportirányítás Minden kiscsoportot egy megfelelő gyakorlattal rendelkező
oktató/specialista irányít, aki felelős a csoport hatékony mun-
kájáért.

A tanfolyam vezetője A tanfolyamot egy vezető irányítja, aki felel a tanfo-
lyam sikeres lebonyolításáért.
Feladata a következő:

- kapcsolattartás a hallgatók és oktatók között,
- a foglalkozási egységek előkészítése és vezetése,
- a szükséges eszközök biztosítása,
- a foglalkozások koordinálása.

A tanfolyam előkészítése
Kezdd a szervezést
időben!

A tanfolyamok szervezése sok időt vesz igénybe. Amint bizto-
sak vagyunk a tanfolyam kezdésének időpontjában, el kell készí-
teni a szervezés ütemezését. A tanfolyam előkészítése legalább
négy hónapot igényel.

A tanfolyam szervezői A tanfolyam szervezői, amint lehet, lépjenek kapcsolatba a
szakmai programokat végrehajtó oktatókkal és egyeztessék a
tanfolyam célját és felépítését.
Legjobb, ha csak egy személy felel a tanfolyam megszervezésé-
ért. Ez csak úgy lehetséges, ha ő rendelkezik a szükséges döntési
jogkörökkel.

A tanfolyam kezdete
és időtartama

Az első legfontosabb feladatok egyike a tanfolyam kezdetének
megállapítása.
A tanfolyam időtartama függ:

- attól az időtartamtól, amíg a résztvevők távol maradhatnak
munkájuktól,

- a résztvevők érdeklődésétől,
- az oktatni kívánt szakismeret elméleti és gyakorlati elsajátí-

tásához szükséges időtől.
A tanfolyam admi-
nisztratív ügyintézése

A tanfolyam megfelelő adminisztratív ügyintézése nagyban be-
folyásolja annak sikerét. Az ilyen munkát végzőket be kell vonni
az előkészítési, végrehajtási és értékelési folyamatba, a mind-
ezekkel járó levelezés, kapcsolattartás és nyilvántartás az ő fel-
adatkörükbe tartozik. A tanfolyam ideje alatt egy teljes foglal-
koztatású gépírót célszerű alkalmazni, aki elvégzi a résztvevők és
a szakmai irányítók által kidolgozott szakmai anyag gépelését.
Egy általános kisegítő alkalmazása zökkenőmentessé teheti az
oktatási anyagok elkészítését (fénymásolást stb.).

A tanfolyam helye A tanfolyamot a résztvevők lakhelyétől kellő távolságban cél-
szerű megrendezni, mert így a naponkénti hazautazásuk nem
megoldható, ezért így biztosítható teljes idejű részvételük.
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Elhelyezés Az elhelyezés megszervezésekor biztosítani kell:
- a közös foglalkozások befogadására alkalmas helyiséget,

amely nem zajos, jó a légkondicionálása és a világítása,
lehetővé teszi a film- és diavetítést, az írásvetítő használa-
tát,

- a kiscsoportos foglalkozások számára elkülönített helyi-
ségeket,

- irodát a szervező részleg számára (a szükséges felszerelé-
sekkel),

- étkezési helyiséget,
- hálóhelyiségeket.

Még a szállás elfoglalása előtt tisztázni kell, hogy ki kíván a
feltételektől függően egyágyas szobát, illetve ki hajlandó két-
ágyas szobában elhelyezkedni.

Nem szabad elfelejteni azoknak az esetleges rendelkezések-
nek, szabályoknak az ellenőrzését (pl: bejelentkezés), amelyek a
résztvevőkre vonatkozhatnak.

Tanulmányút a tanfo-
lyam alatt

A tanfolyamok fontos programja a tanulmányút, amelynek
célja a tapasztalatszerzés, az adatgyűjtés, valamint találkozás
más gyakorló szakemberekkel. A tanulmányút programjának
megszervezése szoros együttműködést kíván a szervezők és a
helyi érdekeltek között.

A tanulmányút szervezése során tisztázni kell:
- a meglátogatandó személyek nevét, pontos beosztását(!),
- a program teljes lefutását és
- helyszíneit.

Ugyanebben az időben valamennyi helyszínről meg kell sze-
rezni a szükséges dokumentumokat, adatokat és térképeket. A
tanulmányút helyszínét úgy kell kiválasztani, hogy ott a résztve-
vők a szükséges információhoz hozzájussanak.

Közlekedés A szervezőknek gondoskodniuk kell a szükséges járművek-
ről:

- a tanfolyam előkészítése,
- a tanulmányút,
- valamint a tanfolyam ideje alatt előforduló egyéb (pl. esz-

köz, csomag) szállítás esetére.
A résztvevők kiválasz-
tása

A tanfolyam meghirdetésekor nyilvánosságra kell hozni, hogy
kinek javasolható a tanfolyam elvégzése, mert így elkerülhető a
célcsoporton kívüliek jelentkezése. A résztvevők kiválasztásához
célszerű bekérni (szakmai) önéletrajzukat és a gazdaságukra
(munkahelyükre) vonatkozó adataikat.

A hallgatók kiértesíté-
se

Az értesítés tartalmazza a tanfolyam célját, tantervét, üteme-
zését, a teljes körű részvétel idejét, a szálás-lehetőségeket, a
tanfolyam helyének megközelítési módját és a részvételi költsé-
geket.

Amennyiben szükséges, a tanfolyam előtt – kb. két héttel –
további kiegészítő levelet lehet küldeni a résztvevőknek, amely-
ben a legújabb, tájékoztató információkat közöljük.
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Oktatási segédeszkö-
zök beszerzése

Ide tartoznak: a tábla, az írásvetítő, a videolejátszó, a máso-
lógép, az írógép, a számítógép és a hozzájuk tartozó kiegészítő
anyagok. Ezek biztosításáról és esetleg a helyszínre szállításáról
előre gondoskodni kell.

Oklevél/bizonyítvány Az oklevelet a tanfolyam végén adjuk át a résztvevőknek. Az
oklevél legyen tetszetős, amely emeli a záróünnepély hangulatát.

Költségkalkuláció A költségek alakulását a következő tényezők befolyásolják:
- az elszállásolás színvonala,
- az étkeztetés módja,
- a szakértők díjazása,
- a szervezési és
- anyagköltségek.

A költségkalkulációnál figyelembe kell venni a realitásokat,
mert ha a tanfolyamot túl drágán hirdetjük, a legjobb előkészítés
ellenére sem lesz elég jelentkező.

A tanfolyam tervezésének szakaszában az előzőekben felsorolt pontokat részletesen célsze-
rű kidolgozni. A mindenre kiterjedő felkészülés a siker egyik biztosítéka.

A szerteágazó szervezési feladatok összegyűjtésére ajánljuk az ellenőrző listák készítését.
Az ellenőrző lista az előző oldalakon leírt intéznivalókat tartalmazza címszavas felsorolásban.
Erre a következőkben ismertetünk egy példát.
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Ellenőrző lista

Előkészületek O Titkárság
 O egy fő gépíró
 O egy fő segéderő

O Elhelyezés
 O előadóterem
 O kis termek a mukacsoportok számára
 O (ideiglenes) iroda
 O büfé (tea, kávé, üdítőital)
 O étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)
 O hálószobák
 O speciális felszerelés
 O szabályok és egyéb tudnivalók
O Tanulmányút
 O terület (régió) kiválasztása
 O a helyi szakemberek bevonása
 O a helyi szervezetek bevonása
 O a részletes lista összeállítása

- helyi szakértők,
- a programjellemzők
- helyszínek

 O segédanyagok összegyűjtése
O Közlekedés
 O egy autó a tanfolyam előtt, alatt és után

O busz vagy autók a résztvevők tanfolyam alatti
szállításához

 O elegendő jármű a tanulmányúthoz
 O elegendő gépjárművezető

Kiértesítés O a potenciális résztvevők névsora
O a felkérésre kiválasztottak névsora
O a meghívólevél elkészítése
O a jelentkezők adatait tartalmazó formanyomtatvány

 elkészítése
O a meghívólevél és a formanyomtatvány kiküldése
O a válaszlevelek fogadása, és lemondott részvétel esetén az új

jelentkezők kiértesítése
O a jelentkezett résztvevők adatlapjainak kitöltése
O két héttel a tanfolyam előtt: a felmerült kérdésekre adott vála-

szok kiküldése
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Technikai felszerelés O írásvetítő (+tartalékizzó)
O diavetítő (+tartalékizzó)
O videó
O vetítővászon
O 220 V-os konnektor
O  fénymásoló
O  írógép
O  telefon
O  fax
O  számítógép + kivetítője

Egyéb oktatási
segédeszközök

O tábla
O kréta, toll
O írásvetítő fólia
O  diaképek, filmek
O  flipcharthoz papír

Oklevél O oklevélkészítés

Részletezett lista

Részletezett listát célszerű összeállítani a bonyolultabb szervezési tennivalókról

Elhelyezés O Előadóterem
 O székek
 O mozgatható asztalok
 O az előadóterem mérete
 O zajszint
 O légkondicionálás
 O fényviszonyok
 O a vetítővászon felfüggesztési lehetősége
 O hosszabbító vezetékek
O Helyiségek a kiscsoportos foglalkozások számára
 O megfelelő számú helyiség
 O asztalok
 O székek
 O fényviszonyok
 O légkondicionálás
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O Irodai helyiség
 O íróasztal a gépíróknak
 O írógépek

O   telefon
O  fax
O  számítógép
O  Internet csatlakozás
O  e-mail

 O egy munkaasztal
 O székek
 O fényviszonyok
 O légkondicionálás
O Étkeztetés
 O reggeli
 O ebéd
 O vacsora
 O büfé (kávé, tea)
O Hálószobák
 O ágyak
 O mellékhelyiségek (zuhanyzó, WC)

Költségkalkuláció O a szervezésben és lebonyolításban közreműködők díja + já-
rulékai

O a szervezők kiszállási költségei
O elhelyezési költségek
O kommunikációs költségek (fax, telefon, telex)
O postai költségek
O a résztvevők szállítási költségei
O oktatási segédeszközök és alapanyagok költségei
O az írásos anyag költségei
O  ÁFA

A szervezési feladatok utómunkálatai
A tanfolyam végső formába öntését az indítás előtt legkésőbb két héttel el kell végezni. Az

utómunkálatok kiterjednek a tanfolyam programjainak véglegesítésére, ütemezésükre, valamint
a lebonyolítást végző csoport feladatainak meghatározására.
Az előkészítés során
kötött megállapodások
ellenőrzése

A megkötött megállapodások végső ellenőrzésével kiküszöböl-
hető a váratlan okok miatti programkiesés (pl. az egyik előadás
kiesése), valamint a lebonyolítás technikai zavarai (pl. az autóbusz
nem áll rendelkezésre a megbeszélt időszakban).

A tanfolyam program-
jának véglegesítése

A megállapodások ellenőrzése után már véglegesíthető a tanfo-
lyam programja. A végső program tartalmazza a feladatok megne-
vezését, végrehajtásuk idejét és időtartamát, a felelősök nevét és a
szükséges segédeszközök jegyzékét. A véglegesített program alap-
ján készíthető el a résztvevők számára kiosztandó programleírás.
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A végrehajtásban
résztvevő csoport tá-
jékoztatása

A végleges program kialakítása után tájékoztatni kell a tanfo-
lyamot szervező és lebonyolító csoport tagjait feladataikról.
Nem szabad elfelejteni, hogy munkájukat csak akkor tudják jól
ellátni, ha rendelkeznek a szükséges jogkörökkel.

Az utómunkálatok ellenőrző listája

O adminisztratív ügyintézés
O elhelyezés
O tanulmányút
O személyszállítás
O kiértesítések
O tanfolyami dokumentáció
O eszközök
O oklevél
O megállapodások
O véglegesített program
O a végrehajtásban résztvevők tájékoztatása

A tanfolyamok előkészítésébe fektetett munka a tanfolyam ideje alatt hozza meg gyümöl-
csét. A jól szervezett tanfolyamokon a beindulás időszaka után már minden a tervek szerint
halad, a tanfolyamvezetőnek elég csak a programok betartására ügyelni, illetve a kiszámíthatat-
lan zavaró tényezők okozta problémák megoldására koncentrálni.

15. Oktatástechnikai segédeszközök előkészítése és haszná-
lata

A mezőgazdasági szaktanácsadó az ismeretátadás hatékonyságát az oktatásban alkalmazott
eszközök segítségével jelentősen javíthatja. Az előadások, a bemutatók, a csoporttalálkozók
ma már nem is képzelhetők el szemléltetőeszközök nélkül. Az audio-vizuális segédeszközök
rendkívül hatékonyan segíthetik az előadás témájának megértését, fenntarthatják sőt fokozhat-
ják a hallgatóság érdeklődését.

Az eszközök alkalmazásával azonban csak akkor érjük el a kívánt hatást, ha jól tudjuk ke-
zelni őket. Elöljáróban három fontos szabályt kell megemlíteni ezek használatával kapcsolat-
ban:

az előadónak tudni kell működtetni a berendezéseket,
a működtetés előtt ellenőrizni kell működőképességüket, be kell állítani azokat,
nem szabad az előadás során kizárólagosan az audio-vizuális eszközökre támaszkod-

ni, mert egy esetleges műszaki hiba nagy problémát okozhat az előadás meneté-
ben.

Az előadások során leggyakrabban használt vizuális segédeszközök a következők:
táblák, vizuál táblák (flipchart-ok),
írásvetítők,
diavetítők,
filmvetítők,
videó lejátszók.



101

Táblák, vizuál táblák (flipchartok)
A tábla használata az írásvetítő megjelenésével kicsit háttérbe szorult, ennek ellenére a szak-

tanácsadónak fontos helyes alkalmazási módjának ismerete.
A táblák, poszterek és flipchartok előnye, hogy rugalmasan, dinamikusan alkalmazhatóak az

előadás során. A táblákon, posztereken írásos formában jól kiemelhető az előadás lényege,
legfontosabb üzenetei, számadatai, összefüggései. Az előadó hallgatóságával közösen felje-
gyezheti, listázhatja, rangsorolhatja a fontos információkat, a felvetődött ötleteket. A
flipchartok előnye, hogy előre elkészíthetőek, az előadás menetében lapozhatóak, sőt az elő-
adást követően is felhasználhatóak az ismeretek reprodukálásában. A bemutatott anyag későb-
bi használatra probléma nélkül tárolható.

A táblák és flipchartok további előnye még, hogy mobilak, könnyen mozgathatók, s mivel
használatuk során nincs elektromos áram igényük, szabadtéri bemutatók alkalmával is ragyo-
góan alkalmazhatóak.

Az előadónak ki kell fejlesztenie azt a készségét, hogy a táblára írva, rajzolva is tudjon be-
szélni. A kontaktust a hallgatósággal az előadás alatt végig fenn kell tartani, ezért fontos, hogy
hosszú ideig ne fordítson hátat a hallgatóságnak. Ez csak úgy érhető el, ha rövid címszavak,
megfogalmazások kerülnek felírásra a táblára, amelynek olvashatónak, nyelvtanilag helyesnek
kell lenni.

Az írásvetítő
Egy amerikai oktatás-módszertani felmérés eredményeiből tudjuk, hogy egy előadás után a

hallgatók csak az elhangzottak 30 %-ára emlékeznek vissza. A látott és olvasott anyag kb. 50
%-ban rögzül, míg az egyszerre látott és hallott információ mintegy 70 %-ban tudatosul.

Utóbbi adat jól jelzi az írásvetítő oktatástechnikai létjogosultságát, használatának előnyeit.
Az írásvetítő ma az egyik leggyakrabban alkalmazott oktatástechnikai eszköz. Széleskörű el-
terjedését az tette lehetővé, hogy viszonylag egyszerű, könnyen kezelhető és nem túlságosan
drága berendezés.

Az írásvetítő használatával kapcsolatos tanácsok az alábbiakban összegezhetőek:
a fóliák legyenek tiszták,
a fóliák írásához jó színkombinációt kell alkalmazni,
a fólia sosem legyen teleírva (nyugati gyakorlat: maximum 10 sor/fólia, 7 szó soron-

ként),
a fólia szövege legyen nyelvtanilag helyes, mentes a hibáktól, javításoktól,
az előadás előtt rendszerezzük a fóliáinkat,
lehetőleg ne mozgassuk a már felhelyezett fóliát,
a fóliára írtakra nem ujjal, hanem segédeszközzel kell mutatni, vagy lézeres mutatóval

a kivetített képen kell ezt elvégezni,
a fóliát nem szabad gyorsan levenni, megfelelő időt kell hagyni a rajta közölt infor-

mációk elolvasására, esetleg lejegyzetelésére,
a vetítés élességét pontosan be kell állítani,
nem szabad az előadónak a berendezés és a vetített kép közé állni,
nem szabad közönségünknek hátat fordítani,
használat után ki kell kapcsolni a berendezést,
a hallgatóság utolsó sora ne legyen távolabb, mint a vetített kép átlójának 5-6-

szorosa,
az előadás előtt meg kell győződni arról, hogy szükséges esetben sötétíthető-e a te-

rem.
A feltett szövegből mindig csak a szükséges részek legyenek láthatóak, mivel a hallgatóknak

az a rossz szokása, hogy a kivetített fólia tartalmát azonnal leírják, így nem figyelnek az előadó
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magyarázó szavaira. A hallgató úgy hiszi, hogy a kivetített szöveg nagyon fontos, éppen ezért
rögzítenie kell. Az kerüljön tehát fóliára, amit lényegesnek ítélünk meg.

Jó oktatói fogás lehet a színes képek (ábrák) alkalmazása is. A kevésbé képzett hallgatóság
ezekre jobban odafigyel.

Segíti az elmondottak megértését, ha az írásvetítő anyagát az előadás előtt kézbe adjuk
(szemben a tájékoztató kiadványokkal, amiket csak az előadás után célszerű kiosztani). A kéz-
be kapott anyagra a hallgató kiegészítő megjegyzéseket írhat.

Vetített kép (dia)
A diavetítőket is meglehetősen gyakran használják az előadás témájának színesítésére, il-

lusztrálására. Használatukkal kapcsolatban a következőket említjük:
diaképeket csak akkor szabad vetíteni, ha azok valóban segítik a téma megértését,
próbáljuk ki a vetítőt, ellenőrizzük a helyes képállást és az élességet,
ne használjunk túl sok képet,
legyen logikus a képsorrend,
a sötétítés lehetőségéről ebben az esetben is előre meg kell győződni.

A videó lejátszók
A videó az oktatástechnika legdinamikusabban fejlődő eszköze, amelyet egyre szélesebb

körben alkalmazzák a gazdaképző tanfolyamokon is. Óriási és vitathatatlan előnye, hogy a
mozgó valóság, a gyakorlat költöztethető be az előadóterembe. Videofilmek oktatástechnikai
segédeszközként csak rövid időre használhatók, mert a hallgatóság figyelme 8-10 perc eltelté-
vel drasztikusan csökken.

Nagyon lényeges feladat a videóanyag lejátszásának az előadás menetébe való integrálása,
beépítés. Ennek érdekében a következő tényezőket említjük:

a rögzített képi anyag legyen az előadás tárgyával kapcsolatos,
az előadó pontosan ismerje a kazetta tartalmát, szövegét, a műsoridő hosszát,
legyen biztos a technikai hozzáértése,
fontos a lejátszás előtt, alatt és után szóbeli bevezetés, kiemelés és összefoglalás,
a fontos jelenetek kimerevítésével, vagy a vetítés megszakításával, illetve a lényeges

részletek igény szerinti visszapörgetésével azok jól kiemelhetők,
a látottakkal kapcsolatban felvett nyitott kérdések a megértést és a rögzítést jól szol-

gálják,
kerülni kell a rossz minőségű, amatőr anyagok használatát, lehetőleg professzionális

felvételeket kell alkalmazni.
Egy videofilm lejátszása nem helyettesítheti az előadást, ezért a látottak magyarázatában, ér-

telmezésében a szaktanácsadónak főszerepet kell vállalnia.
Lehetőség esetén ki kell használni azt a tényt, hogy a videó rendkívül hatékonyan növelheti

a hallgatóság érdeklődését, így nagyobb aktivitás várható a látottak megvitatásában.
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A szaktanácsadás folyamata,
a szaktanácsadói programok

tervezése
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16. A szaktanácsadás folyamata

A mezőgazdasági szaktanácsadás gyakorlatában két módszer terjedt el, a problémamegol-
dás és a probléma-megelőzés.

A problémamegoldás módszerét a megoldandó probléma feltárása után alkalmazzák. Ebben
az esetben a tanácsadó idejének túlnyomó részét a gazdálkodók által feltett kérdések megvála-
szolására fordítja. A tanácsadó tapasztalatból tudja, hogy általában melyek a leggyakrabban
előforduló kérdések, és azokat gyakorlata alapján meg is tudja válaszolni.

A módszer alkalmazásának előnye az, hogy a tanácsadó általában azonnal képes a reagálás-
ra. Ebben az esetben a problémamegoldás folyamatát a tanácsadás általános modelljében leírt
lépéseket követve célszerű végrehajtani.

A módszer hátránya, hogy a gazda (és így a tanácsadó is) a problémát túl későn azonosítja.
Az emberek többsége akkor kér tanácsot, amikor a probléma már égető, megoldása halasztha-
tatlan. Hátrányként említhető az a gyakorlat is, hogy a gazdálkodók sok esetben azért nem is
tudnak tanácsot kérni, mert nem ismerik fel a problémát, alábecsülik annak fontosságát. A gaz-
dálkodók gyakran csak olyan problémákra keresik a választ, amelyekkel tanulmányaik során
találkoztak. Hajlanak arra, hogy például a viszonylag jelentéktelenebbnek ítélhető műszaki kér-
désekben is tanácsot kérjenek, holott valójában a menedzsmenttel és a marketinggel vannak
valós problémáik.

Mind a problémamegoldó, mind pedig a probléma-megelőzési tanácsadói tevékenységet egy
általános modellel jellemezhetjük.

16.1 A problémamegoldó szaktanácsadás folyamatának általános modellje

A szaktanácsadás folyamata a tanácsadás módszerétől függetlenül azonos, tehát modellbe
foglalható elemekből áll. A modell feltételezi az elemek meghatározott sorrendiségét, így azok
nem helyettesíthetők és nem is cserélhetők fel.

A 14. ábra a szaktanácsadás folyamatának általános modelljét szemlélteti.
A modellben szereplő folyamatelemek nem mindig egyforma súlyt képviselnek az egyes ese-

tekben. Ennek ellenére a rendszerszemlélet alapelveit követve végig kell haladni a modell min-
den lépésén, mert csak így végezhető el a sikeres problémamegoldás.

Egyes esetekben csábíthat a modell leegyszerűsítése - például ha a célokat már maga a gaz-
da megfogalmazta -, mégis meg kell tennie a folyamatban előtte álló lépéseket. Azok nélkül
lehet, hogy a tanács szakmai értelemben jó lesz, a gazda azonban azt mégsem tudja megvalósí-
tani (anyagiak, szakismeret, pozitív hozzáállás hiányában).

A következőkben a szaktanácsadás folyamatának lépéseit ismertetjük.

Első lépés: Indító észlelés
Függetlenül attól, hogy a tanácsadást a gazda kérte vagy a tanácsadó kezdeményezte, az el-

ső lépés mindig az információszerzés. A sikeres tanácsadói programot a fontosabb alapadatok
begyűjtése nélkül nem lehet megvalósítani. A formális úton szerzett adatokat rendszerint felmé-
résekkel nyerik. Az információgyűjtést illetően a következőket célszerű figyelembe venni.

- Az ügyféllel való első találkozáskor a szaktanácsadónak meg kell magyarázni, hogy
miért van szüksége a gazdaságból származó információra. A szaktanácsadást segí-
tő megbízható információ nem gyűjthető be akkor, ha a gazdálkodó nem bízik
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meg a tanácsadóban.
- A jó tanácsadó a gyakorlatban sok adatot szerez a gazdaságokban végzett munkák

megfigyelésével.
- Soha ne keressen a tanácsadó olyan adatokat, amelyeket (ésszerűen tekintve a reali-

tásokat) soha nem kaphat meg.
- Csak használható információkat érdemes keresni, nem szabad olyan adatokat gyűj-

teni, amelyeket "jó lenne tudni", de amelyeknek nincs közvetlen hasznuk.
- A hiányos információ is jobb a félrevezető adatoknál.
- Mindig a könnyen megadható információk beszerzésével kell kezdeni a folyamatot.

Pl. a saját vagy bérelt földterületre vonatkozó kérdéseket a legtöbb gazda könnyen
megválaszolja.

- Biztosítani kell a gazdát, hogy az általa nyújtott információ bizalmas marad, és csak
a megadott célt szolgálja.

A szaktanácsadónak a gazdaság profiljától, a gazdával kialakított kapcsolatától és a megol-
dandó problémáktól függően eltérő kérdéseket kell összeállítania. A következő kérdésgyűjte-
mény az esetek többségében az információszerzés vázát képezheti.

Adatgyűjtő lap

A gazdaság adatai
- A gazdaság neve:
- A terület nagysága: ......................................................................................
- A termőhelyi adottságok: .............................................................................
- A művelt ágazatok: ......................................................................................
- Az épületek: ................................................................................................

- száma: ................................................................................................
- rendeltetése:........................................................................................
- férőhelye:............................................................................................
- típusa:.................................................................................................
- technológiája:......................................................................................

- Infrastruktúrája:............................................................................................
Személyi és családi adatok
- A gazda neve:...............................................................................................
- Családtagok száma: .....................................................................................
- Életkoruk: ....................................................................................................
- Iskolai végzettségük: ...................................................................................
- Foglalkozásuk: ............................................................................................
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Alapanyag-ellátás
- Alapanyag megnevezése: - Beszerzési forrás:
 ............................................  ..........................................
 ............................................  ..........................................
 ............................................  ..........................................

- Van-e problémája az alapanyag beszerzésével kapcsolatban?
 ..................................................................................................................
Hitellehetőségek
- Vett-e már fel hitelt?
 ..................................................................................................................
- Tud-e új beruházást indítani?
 ..................................................................................................................
Rendelkezésre álló gépek
- Rendelkezik-e a termeléshez szükséges gépekkel?
 ..................................................................................................................
- Milyen műszaki állapotban vannak a gépek?
 ..................................................................................................................
- Megfelelő-e az alkatrészellátás és a szervizszolgáltatás?
 ..................................................................................................................
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Termékértékesítés
- Szerződés alapján értékesíti-e termékeit?
 ..................................................................................................................
- Feldolgozva értékesíti-e termékeit?
 ..................................................................................................................
- Egyénileg vagy értékesítési szövetkezeten keresztül értékesíti-e termékeit?
 ..................................................................................................................
- Van-e értékesítési problémája?
 ..................................................................................................................
Foglalkoztatottsági viszonyok
- Dolgoznak-e a gazdaságon kívül a család tagjai?
 ..................................................................................................................
- Alkalmaz-e idegen munkavállalót?
 ..................................................................................................................
Működő információforrások
- Igényli-e a szaktanácsadó segítségét?
 ..................................................................................................................
- Milyen szaklapokat járat?
 ..................................................................................................................
- Részt vesz-e bemutatókon, előadásokon, tanfolyamokon?
 ..................................................................................................................

A vizsgált gazdaság értékelése (jó, közepes, rossz):
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Hasznos, ha a tanácsadó a körzetébe tartozó gazdálkodókról kartotékot vezet. Ez több
szempontból is előnyös. Először is a gazdálkodás jellemzőinek ismeretében össze tudja állítani
azok körét, akiknek ismeretterjesztő kiadványt, előadásra vagy farmlátogatásra szóló meghívót
stb. kell küldenie, másrészt ebben az esetben a gazdálkodó által kezdeményezett probléma-
megoldó látogatást nem az alapadatok összegyűjtésével kell kezdeni.

A kartotékokat a rendszeres látogatások alkalmával szerzett tapasztalatokkal kiegészítve fo-
lyamatosan karban kell tartani. A naprakész információ ezen a téren sok fölösleges munkától
kíméli meg a tanácsadót.

Második lépés: A problémák és lehetőségek feltárása
Az alapadatok begyűjtésével a tanácsadó már előzetes képet alkothat a gazdálkodóról és

annak gazdaságáról. A felszínes ismeret azonban nem teszi lehetővé a problémamező teljes
körű feltárását, az további elemzést igényel.

A probléma megközelítésének javasolt irányát a 15. ábra szemlélteti.
Az ábrán jelzett problémafeltárás irányának megfelelően célirányos kérdésekkel meg kell bi-

zonyosodni a probléma (problémák) valódi vagy látszólagos okairól. Ezek után fel kell tárni,
hogy:
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- ismeri-e a gazdálkodó a probléma kialakulásának valódi okait,
- mennyire fontos a probléma megoldása a gazdálkodó számára,
- mennyire bonyolult és drága a megoldás, illetve a szükséges szaktanácsadási tevé-

kenység,
- milyen valószínűséggel lesz sikeres a beavatkozás.

A problémamező feltárása mellett meg kell ismerni a gazdálkodó lehetőségeinek, mozgáste-
rének paramétereit is, mert a kettő csak együttesen teszi lehetővé a beavatkozás módjának
kidolgozását.

A problémamegoldó szaktanácsadás tulajdonképpen nem más, mint a problé-
mák feltárása után a lehetőségek hatékony kiaknázására tett javaslat.

A lehetőségek vizsgálata mindig a "jelen" értékelése, mely az esetleges változtatás meglévő
feltételrendszerének számbavételét jelenti.

Harmadik lépés: A célok megfogalmazása
A problémák (korlátok) és lehetőségek feltárása egyúttal meghatározza az elérhető célok

körét is. Például csak akkor tűzhető ki olyan cél a gazda elé, melynek megvalósítása bonyolult
és drága, ha az előző lépésből annak feltételei biztosítottnak vehetők.

A célok kitűzésekor figyelembe kell venni a következőket:
- Ismert a jelenlegi helyzet?
- A kívánt állapot mennyire látható előre?
- A jelen miért tér el a kívánt helyzettől?
- Milyen lehetőségek láthatók a változások véghezvitelére a tanácsadás segítségével?

A célmeghatározással járó nehézségeket a kérdések átfogó jellege is igazolja. Míg egyes
kérdések a múltra vonatkoznak, és azt próbálják feltérképezni, addig mások a jelen állapotát
vagy a jövő lehetőségeit firtatják.

A tanácsadónak különbséget kell tennie az egyes célok szintjei között, ezért ki kell dolgoz-
nia a célok hierarchiáját.

Legfelül az alapvető cél helyezkedik el, mivel ez rendelkezik lényeges értékkel. Az alacso-
nyabb szintű célok közbelső állapotokat kívánnak elérni, s ezzel hozzájárulni az alapvető cél
eléréséhez. A cél hosszú távon minden esetben a gazdálkodás nyereségének növelése. Ez kö-
zéptávon a termelés marginális nyereségének növelésével (a termésátlagok növelésével, a be-
tegségek miatti veszteségek csökkentésével stb.) érhető el.

Bár a szaktanácsadó a rövid távú célok megvalósításában segíti leginkább a gazdát, infor-
mációi révén részese lehet a közép- és hosszú távú tervek stratégiai kidolgozásának is. A célok
megfogalmazása a szaktanácsadás folyamatán belül döntő fontosságú, ezért nem lehet rutinsze-
rű, sablonos feladat.

Negyedik lépés: A szaktanácsadás
A problémák megoldását elősegítő célok ismeretében a szaktanácsadónak döntenie kell ar-

ról, hogy milyen módszerek alkalmazásával kívánja rávezetni a gazdálkodót a problémamegol-
dásra. Az ismeretátadás módszertanát az előző főfejezetben már részletesen tárgyaltuk, itt csak
annyit kívánunk megjegyezni, hogy a módszerek kiválasztásában döntő annak vizsgálata, hogy
az anyagi és technikai lehetőségeken túl a szaktudás, a gyakorlat vagy a pozitív hozzáállás hiá-
nya okozza a problémát. A konkrét eseteknek megfelelő eljárások kiválasztása feltételezi a
szaktanácsadás módszereinek széleskörű ismeretét, éppen ezért a tanácsadónak mindig újabb
és újabb módszerek elsajátítására kell törekednie.

Az alkalmazandó módszerek kiválasztásának szempontjai között az alábbiakra célszerű
koncentrálni:

- mi a cél (pl. a szaktudás szintjének emelése, a motiváció megváltoztatása),
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- milyen a gazdálkodó tudásszintje,
- mennyire széles a tanácsadó módszertani ismerete,
- milyen a tanácsadó és a gazdálkodó közötti viszony, valamint
- milyen költségvonzata van az alkalmazandó módszernek.

A módszerek kiválasztását követi a cél megvalósítását elősegítő konkrét szaktanácsadás.

Ötödik lépés: Az értékelés
A szaktanácsadást követően a döntés joga mindig a gazdáé. A gazdálkodó vállalja annak a

felelősségét, hogy megvalósítja-e a kapott tanácsot vagy nem. Amennyiben a végrehajtás mel-
lett dönt, a tanácsadó kötelessége, hogy szakmai támogatásával segítse a cél elérését. Ennek
érdekében kapcsolatban kell maradnia a gazdálkodóval, és folyamatosan értékelnie kell az el-
végzett munkát.

A program végrehajtásának értékelése során célszerű megvizsgálni, hogy:
- mely részleteket és miért nem lehetett a gyakorlatban megvalósítani,
- az elért eredmények mennyire felelnek meg a kitűzött céloknak és
- van-e lehetőség egy későbbi időpontban további módosításra.

A kérdésekre adott válaszok egyben feleletet adnak arra, hogy:
- pontos volt-e az indító észlelés,
- teljes körű volt-e a problémák és a lehetőségek feltárása,
- helyes volt-e a célmeghatározás és
jó volt-e a tanácsadás módszerének kiválasztása,
majd a tanácsadás megvalósítása.

Amennyiben az értékelés során úgy látszik, hogy a szaktanácsadás folyamatának valamelyik
eleme gátolta a cél elérését, akkor inkább a programot kell módosítani, mintsem a szaktanács-
adó bizalmát élvező gazdálkodót tévútra vezetni. A program módosítása során célszerű az
egész tanácsadási folyamatot átvizsgálni, nehogy a módosítást kikényszerítő hibák megismét-
lődjenek.

16.2 Problémamegelőző szaktanácsadás

Átgondolt tanácsadási programok készítése esetén a probléma kezelése helyett a megelőzé-
sen van a hangsúly. A programok fő célja a változások elindítása. E módszer alkalmazásával a
szaktanácsadás a gazda jövedelmének növelésén túl hatékonyan hozzájárul a mezőgazdaság
fejlesztéséhez is.

A szaktanácsadói program nem egy-egy gazda problémáinak megoldását célozza meg, ha-
nem egy gazdacsoport (célcsoport) ismereteinek bővítését, s ezzel a probléma megelőzését
kívánja elérni. Az eltérő módszer eltérő tartalmat kíván, így a szaktanácsadás általános modell-
jében feltüntetett lépéseket továbbiakkal kell kiegészíteni. A modell módosított változatát a 16.
ábra szemlélteti. A következőkben csak azokra a pontokra térünk ki, melyek új elemként ke-
rültek a modellbe.

A célcsoport kiválasztása
A jó szaktanácsadói program pontosan körülhatárolt célcsoporttal dolgozhat, mert csak így

határozható meg a források, célok és alkalmazható módszerek köre. Előbb elérhetők a célok, a
célcsoportot további alcsoportokra való felosztásával. Így többé-kevésbé hasonló döntéseket
kell hozni, és a célok eléréséhez hasonló módszerek alkalmazhatók.

A célcsoport, illetve alcsoport meghatározásakor a következő kérdésekre kell válaszolni:
- Tisztázta-e a tanácsadó, milyen célcsoportra fogja összpontosítani figyelmét?
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- Milyen kritériumok alapján determinálta a célcsoportot?
- Mi az oka annak, hogy erre a csoportra figyel?
- Elérheti-e célját, ha maga mellé állította a csoportot?
- Mennyire homogén a célcsoport (alcsoport)?

A válaszok alapján tisztázható, hogy :
- indokolt-e a célcsoport kialakítása (valóban létező problémákat kell-e megoldani),

és
- megfelelő személyeket vontak-e be a célcsoportba?

(A feladat tekintetében többé-kevésbé homogén csoport kialakítása a cél.)

A célcsoport elemzése
A szaktanácsadó az élő kapcsolatok révén jól ismeri a gazdálkodók problémáit. Ha felmerül

a változtatás szükségessége egy-egy szakterületen, akkor a cél elérése érdekében érdemes
szaktanácsadási programot készíteni. A feladat megoldásához azonban meg kell ismerni magát
a célcsoportot.

A célcsoport-elemzés a következőkben tárgyalt fő területekre terjed ki.

A célcsoport helyzete

Az emberek helyzete, életvitele állandó változásban van. A célcsoport helyzetének elemzé-
sét a múlt megismerésével kell kezdeni, mert a jelenben működő reakciókat részben a múltbéli
tapasztalatokkal lehet magyarázni.

A célcsoport ismeretei

Az újra és újra felmerülő problémák megoldása feltételez egy bizonyos fokú szakismeretet.
A tanácsadónak fel kell tárnia, mely területeken hiányos, elégséges vagy elégtelen a gazdálko-
dók szaktudása. Meg kell ismernie továbbá, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek az emberek a
változtatás elősegítése érdekében.

A célcsoport mely tagjai hozzák a döntéseket

Az iparilag kevésbé fejlett országokban a tanácsadók sokszor nem veszik figyelembe a férfi
és női munka közötti különbségeket, sőt elfelejtik, hogy a döntéshozatalban a nők is részt ve-
hetnek. Egy jó szaktanácsadási program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen a célcso-
portban befolyással bíró egyének véleményének kikérése, megnyerése.

A célcsoport által igénybe vett kommunikációs csatornák

Ez a pont a célcsoport-elemzés igen fontos területe, mivel a szaktanácsadási program meg-
valósítását kivitelező módszerek körét behatárolhatja. Pl. nemcsak azt kell tudni, hogy a gaz-
dálkodók milyen gyakran néznek televíziót, hanem azt is, hogy mely műsorokat részesítik
előnyben. A tanácsadónak el kell döntenie, milyen információforrásokat vesz igénybe ahhoz,
hogy üzenetei biztosan eljussanak a megcélzott célcsoporthoz.

A célcsoport tagjai és a szaktanácsadó közötti viszony

A gazdálkodóknak a szaktanácsadókkal szembeni magatartását nagyban befolyásolja a vele
(kollégáival) kapcsolatos múltbeli tapasztalata. Az a kérdés, hogy bíznak-e a tanácsadó tapasz-
talataiban és objektivitásában. A program sikerét akár egymaga eldöntheti már a tervezés sza-
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kaszában. Ahol a bizalmi kérdés felvetődik, célszerű egy közvetítő személyt megnyerni (pl.
tanár, polgármester, egyházi személyiség), aki élvezi a gazdálkodók bizalmát.

A célcsoportra vonatkozó adatok megszerzése
A célcsoportra vonatkozó információ megszerzéséhez igénybe kell venni minden olyan legá-

lis eszközt, írott anyagot vagy kapcsolatot, mely segítségével a csoport és az őket foglalkozta-
tó gondok megismerhetők.

A következőkben néhány lehetséges információforrást mutatunk be.

A területen élő befolyásos személyiségek helyzetértékelése

Új célcsoportok megismeréséhez sok információt nyújthatnak azok az emberek, akik a vizs-
gált régióban élnek, és élvezik az ott gazdálkodók bizalmát. Az informálódás első szakaszában
célszerű tisztázni, hogy milyen jellegű kapcsolat alakult ki közöttük és a célcsoport között.

Gyakran a helyi orvosok, tanítók, papok és befolyásos gazdálkodók csupán a célcsoport egy
részével tartanak kapcsolatot, így véleményüket csak mint "alapinformációt" szabad figyelembe
venni. Az általuk nyújtott információnak általában kisebb hányada használható fel a szakta-
nácsadói terv elkészítéséhez.

Információgyűjtés kérdőívek segítségével

Ebben az esetben az információt a csoport kiválasztott tagjaitól kívánjuk beszerezni. Az erre
vonatkozó megállapításokat később a tanácsadást támogató módszerek között részletesen tár-
gyaljuk. Előzetesen csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy a gazdálkodók csak akkor adnak
megbízható és felhasználható válaszokat, ha bíznak a tanácsadóban, és hisznek a tervezett
program sikerében.

Információgyűjtés kiadványokból

A kiadványok között meg kell említeni a statisztikai hivatalok területre vonatkozó adatait,
az esetleges szociológiai felméréseket, valamint tanulmányokat, a helyi sajtóban megjelentetett
cikkeket és a magán (pl. gépgyártó vállalkozások) vállalkozások által készített és megszervez-
hető piackutatási, továbbá értékelési jelentéseket. Ezekből a forrásokból begyűjtött információ
többsége objektív, ezért felhasználásuk javasolható.

Az információgyűjtés komplex megközelítése

A nemzetközi szaktanácsadási kutatóközpontokban jelenleg folyik a komplex információ-
gyűjtés módszerének kidolgozása. Ez az eljárás kombinálja a különböző módszereket, mint pl.
a befolyással bíró emberek meghallgatását, néhány kiemelt gazdaság megfigyelését vagy a
szükséges dokumentumok átnézését és ellenőrzését. A módszer költségesebb az előzőekben
ismertetetteknél, de az így begyűjtött és rendszerezett információ sokkal megbízhatóbb képet
ad a célcsoportról.

A szaktanácsadás ütemezése
A szaktanácsadói programnak tartalmaznia kell egy ütemezési tervet, mely jelzi, hogy mikor

és melyik tanácsot kell közzétenni, és mely módszereket célszerű adott pillanatban alkalmazni.
Például a növényvédelemmel kapcsolatos programokat az előtt kell beindítani, mielőtt a kór-
okozók megjelenése várható.

A szaktanácsadónak ezekre a feladatokra fel kell készülnie. Az alkalmazásra javasolt mód-
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szereknek egymást kell támogatniuk, s ebben sokat segíthet ütemezésük.

A szaktanácsadói program tervezetének megítélése
A programok beindítása előtt célszerű elvégezni az elkészített tervezet utolsó ellenőrzését.

A fontosabb területekre kiterjedő ellenőrzést megkönnyítik a következő kérdésekre adott vála-
szok:

- Helyesen lett-e kitűzve a program célja?
- Helyes-e a célcsoport kiválasztása?
- Készült-e konkrét akcióterv a program időbeosztását illetően?
- Bővíthető-e, illetve szükséges-e bővíteni az alkalmazandó módszerek körét?
- Rendelkezésre állnak-e program megvalósításához a szükséges írott anyagok és vi-

zuális eszközök?
- Kíván-e a program ideiglenes szakértőket, adminisztratív vagy műszaki kisegítőket

alkalmazni?
- Részt vesznek-e a célcsoport hivatalos vagy nem hivatalos vezetői a program előké-

szítésében és lefolytatásában?
A szaktanácsadói programok csak akkor érik el a kívánt hatást, ha a gazdálkodó és a ta-

nácsadó hasonlóan vélekedik a problémáról. Nemzetközi tapasztalatok szerint sok program
azért vall kudarcot, mert a tanácsadó abban a hiszemben él, hogy a gazdálkodók kívánják a
változást, pedig azok teljes mértékben elégedettek jelenlegi gondolkodásmódjukkal és helyze-
tükkel. A tanácsadó feladata, hogy olyan programot készítsen, amely képes tudatosítani a gaz-
dában hiányos ismereteinek körét, és a program megvalósításával elérhető előnyökön keresztül
vonzóvá kell tennie azt.

A következő oldalakon a tanácsadói program ajánlott szerkezetét mutatjuk be, és példával
illusztráljuk megtervezésének módját.

Szaktanácsadói programtervezet összeállítása
A szaktanácsadói programtervezetet a tanácsadó saját magának készíti. A tervet el kell fo-

gadtatnia vezetőjével (a hálózatban dolgozók esetében), aki a mások által benyújtott tervezete-
ket ismerve kiszűrheti a párhuzamosan betervezett programokat. A tanácsadót vezetője a
programtervezet alapján folyamatosan ellenőrizheti, figyelemmel kísérheti annak évközi tevé-
kenységét. A tanácsadó érdeke, hogy olyan megvalósítási tervet készítsen, amely kivitelezhető,
nem lépi túl a költségtervezetet, de ugyanakkor hatékonyan hozzájárul a területen élők gondja-
inak enyhítéséhez.

A jó tanácsadói program elkészítése a magántanácsadók esetében is döntő fontosságú, hi-
szen a program sikere alapján szerezhet újabb ügyfeleket, illetve kudarc esetén a régieket is
elveszítheti.

A következőkben egy szaktanácsadói programtervezet fontosabb részeinek bemutatásával
illusztráljuk az eddig elmondottakat.
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SZAKTANÁCSADÓI  PROGRAMTERVEZET

........ időszakra

                        növénytermesztés                                             X.  Y.
Szakterület: ...................................... Szaktanácsadó:....................................

I. A  célcsoport  jellemzői

      A gazdaságok
Jellemzők száma aránya

 (db)              (%)
1. A gazdaságok mérete:

Kisebb mint    2 ha 35 38
2 - 5 ha 35 38
5 - 10 ha 20 22

Nagyobb mint  10 ha  2  2
Összes ügyfél: 92         100

2. A vállalkozások jellemző terméke:
* Zöldség 60 65
* Virág  9 10
* Gyümölcs 23 25
*
*

Összes ügyfél: 92        100
3. A célcsoport főbb problémái:

* Növénybetegségek 25  -
* Értékesítési gondok 17  -
* Technológiai szakismeret
  hiánya 25  -
* Könyvelési szakismeret
  hiánya 32  -
* Jó minőségű alapanyag hiánya 19  -
* Hitelfelvételi nehézségek
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II. A célcsoport problémái és lehetőségei

A probléma
kialakulásának okai

A probléma
meghatározása

Megoldási
lehetőségek

Gazdálkodási tényezők Növénybetegségek miatti
hozamkiesés 17 gazda-
ságban.
Nem megfelelő technoló-
gia alkalmazása 15
esetben.
Előre nem látható prob-
lémák.

Ismeretterjesztő előadá-
sok és bemutatók szerve-
zése.

Család 7 esetben a gyermek a
gazdaságban szeretne
dolgozni.

Tanfolyamszervezés, be-
iskolázás.

Piac. Túltermelés 17 gazdaság-
ban.
Alacsony felvásárlási ár.

A helyes termelésszerke-
zet kialakítása.

Rendelkezésre álló saját
források

Saját forrás nem áll ren-
delkezésre.

Az alternatív lehetőségek
felkutatása.

Hitellehetőségek Magas kamatláb.
Gép- és eszközbeszerzés Magas gép- és eszköz-

árak.
Bérlet vagy lízing.
Közös gépvásárlás a
szomszédos gazdákkal,
gépkör.

Mezőgazdasági kutatás.
A kormány politikája.
Érdekvédelem. Kiszolgáltatott helyzetben

van a termelő a felvásár-
lókkal és a feldolgozókkal
szemben.

Érdekvédelmi szervezet
kialakításának kezdemé-
nyezése.

Egyéb
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III. Programcélok
Közép- és hosszútávú célok Rövidtávú célok

Kisüzemi menedzsmenttanfolyam szer-
vezése.

17 fő beiskolázása.

Új fajták bevezetése 14 gazdaságban.  Új uborkafajták kiválasztása.
Hatékonyabb talajfertőtlenítés
15 gazdaságban.

Jobb piaci tájékoztatás. Meghatározni a túltermelés által befo-
lyásolt gazdák körét.

A termelői csoport kapcsolódása a
nemzeti szervezetekhez.

Termelői csoport létrehozásának kez-
deményezése, elnökkel, titkárral és bi-
zottsági tagokkal.
Az első gyűlés meglátogatása.

Átfogó tanfolyam-szervezési koncepció
kidolgozása.

Könyvvezetési tanfolyam szervezése.

Gyorsan és tökéletesen kielégíteni a
gazdálkodók igényeit a szolgáltatások-
kal kapcsolatban.

Telefonügyelet megszervezése.
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IV. Alkalmazható módszerek
Feladatok Módszerek Az alkalmazás

időpontja
17 fő beiskolázása (tech-
nológiai ismeretek)

Családlátogatás Június

Új uborkafajták bevezeté-
se 14 gazdaságban

Tájékoztató levelek írása.
Tájékoztató előadás tartása.
Tanulmányút szervezése egy
kutatóintézetbe.

Január
Február

Április
Jobb talajfertőtlenítés 15
gazdaságban

Gazdaságok látogatása.
Bemutatók szervezése.

November
Március

Hatékonyabb növényvé-
delem.

Tájékoztató füzetek írása.
A gazdaságok látogatása.
Bemutatók szervezése.

Február
Március
Április

Meghatározni a túlterme-
lés által befolyásolt gaz-
dák körét.

A termelők felmérése (ellen-
őrizni a kérdőívek visszakül-
dését), telefonon vagy láto-
gatás alkalmával.

Október

Termelői csoport létreho-
zásának kezdeményezése.

Tájékoztató levél írása és
meghívások, gyűlések (mi-
nimum 5 alkalommal)

Január
Március
Április
Június
Szeptember

50 órás tanfolyam szerve-
zése a kisüzemek me-
nedzsmentjével kapcso-
latban.

Lásd a tantervet! December

Előre nem látható prob-
lémák megoldása évköz-
ben.

Gazdaságok látogatása. Egész évben
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V. A  szaktanácsadás  ütemezése

A tanácsadói tevékenység
Időpontja Eseménye/módszere Helye Felelőse
Január Tájékoztató levél X. Y.

(uborkatermelők)

Tájékoztató levél X. Y.
(minden termelőnek
az új szervezetről)

A termelők szerve- település neve X. Y.
zetének első gyűlését
meglátogatni Z. Z.

Február Gazdagyűlés település neve X. Y.
(uborkatermelők)

Tanulmányút egy település neve X. Y.
kutatóintézetbe Z. Z.

Tájékoztató levél
a korai permete-
zésről
stb.
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16.3 Hatékony munkacsoportok kialakítása

Az előző fejezetekben több alkalommal mutattunk rá a szaktanácsadó és a vele kapcsolat-
ban lévő gazdálkodói csoportok kapcsolatára, azok sokszínűségére. Szaktanácsadás-
módszertani szempontból fontos, hogy a tanácsadó tisztában legyen a csoporton belül működő
folyamatokkal.

A szaktanácsadó gyakran együttdolgozik olyan gazdák csoportjaival, akik folyamatosan ta-
lálkoznak egymással. Fontos, hogy ismerje a csoportfejlődés egyes fázisainak jellemzőit, mert
akkor nem éri váratlanul a csoportban tapasztalt jelenségek, s át tudja segíteni a csoportot a
következő fejlődési fázisba. A csoportfejlődés fázisainak tudatosítása a csoporttagokban is az
észlelt jelenségek megértéséhez, elfogadásához vezethet.

A csoportok fejlődése sajátos jellegű, meghatározott minőségi jellemzőkkel időben egymást
követő szintekből áll.

A csoportok fejlődési fázisaiban felfedezhető mintázatok konkrét tartalmi különbözőségük
ellenére hasonló lefutásúak. A csoportfejlődés egyes szakaszai általában észrevétlenül követik
egymást. E fejlődési folyamat az esetek egy részében sikeres és a csoport stabilizálódásához
vezet. Más esetekben a csoport nem megy végig a fejlődés egyes szintjein, hanem megakad a
fejlődés kezdeti fázisainak valamelyikén, s egy idő után szétesik, felbomlik, vagy keservesen él
együtt problémáival, többen eltávoznak, vagy csak fizikailag vannak jelen.

A csoportfejlődés fázisainak megismerését Tuckman rendszerére támaszkodva ismertetjük,
aki a 60-as évek közepén több tucat kutatást összegezve két szempont szerint jellemezte a
csoport fejlődések egyes szakaszait.

Az egyik szempont feltárja, hogyan alakulnak a csoporton belüli érzelmi viszonyok és inter-
akciók. A csoportfejlődés szintjeinek másik jellemzője a feladatirányú viselkedés, vagyis, ho-
gyan végzi a csoport a feladatait.

A csoport fejlődésének 5 szakaszát e két fő dimenzió jellemzésével különíthetjük el a egy-
mástól, s áttekintjük azt is, hogy a vezetők (a mi esetünkben a csoporttal dolgozó szaktanács-
adók) hogyan járulhatnak hozzá a csoport továbbfejlődésének segítéséhez. Ez utóbbi szempont
ismertetése során főleg Spiegel és Torres modelljére támaszkodunk.

Első szakasz: A csoport alakulása, formálódása
- A csoportfejlődés kezdeti szakaszában a csoporton belüli kapcsolatok bizonytala-

nok, sok a konfliktusforrás. Az életkori, nembeli, végzettségbeli, státusbeli különb-
ségek az eltérő érdekek, nézetek, ambíciók, gyakran nézeteltérések forrásaivá vál-
hatnak. Ebben az időszakban gyakori a szorongás, a bizonytalanság érzésének át-
élése. A csoport tagjai erősen függnek a kijelölt vezetéstől, a tagok megfelelő ön-
prezentációval, benyomáskeltési technikákkal igyekeznek minél hamarabb elfogad-
tatni magukat a csoporton belül és elfogadható viselkedésminták kialakítására tö-
rekszenek. Az egymás közti határok tesztelése is ebben a fázisban történik.

- A feladatvégző tevékenység dimenziójában ez a periódus a tájékozódás időszaka. A
csoport tagjai az előttük álló célokat, feladatokat, szabályokat próbálják megálla-
pítani, megfelelő módszereket keresnek a feladat megoldásához.

- A vezető feladata ebben a helyzetben a bizonytalanság csökkentése, a biztonság ér-
zésének kialakítása. Fontos, hogy a feladatok, szerepek és a határok tisztázása
mellett támogassa a csoportot a belső szerkezet kialakításában. Meg kell osztania
a tagokkal a fontos információkat, bátorítania kell a tagok részvételét a kezdeti fá-
zis problémáinak megoldásában. Segítenie kell a tagok közötti nyílt kommunikáci-
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ót, egymás megismerését, a vezetés és a tagság közötti határ átláthatóságát. Gon-
dot jelenthet, ha a vezető ebben a helyzetben túlzottan szorong, ha visszaél hatal-
mával, ha agresszív vagy elbagatellizálja a problémákat. A vezető ebben a fázisban
eligazítással, támogatással segítheti csoportját, serkentenie kell a dolgozók beil-
leszkedését és együttműködésüket.

Második szakasz: A polarizáció, ellenállás fázisa
- Miután a vezető és a beosztottak megbizonyosodnak arról, hogy egy csoportba tar-

toznak, a csoporton belüli kapcsolatokban kétféle „hatalmi harc” indul meg. Az
első hatalmi harcra a vezető korlátainak keresése, a vezető elleni lázadozás, a ve-
zető tevékenységének a bírálata jellemző. A csoport tagjai kihívást intéznek a ve-
zetés ellen, megkísérlik érvényesíteni egyéniségüket, s megszerezni befolyásukat.

- A másik hatalmi harc a csoport tagjai közötti rangsor kialakítására, dominanciára és
autonómiára épül. Ebben a szakaszban jellemző a vélemények polarizálódása,
gyakran kerülnek felszínre interperszonális konfliktusok, érzelmi viharok.

- A csoport struktúrájának jellemzői miatt a feladatvégző tevékenységre az alacsony
teljesítmények jellemzőek. A feladattal kapcsolatos ellenállásban gyakran a vezető
képességeiben való kételkedés ölt testet.

-  A csoport vezetői ebben a szakaszban a következő viselkedéssel segítik a csoport
tagjait:

- közvetítenek a konfliktusok konstruktív (jövőorientált, közös célokat szem
előtt tartó, integrációs) megoldásában,

- bátorítják a vélemények megosztását, mindenkinek egyenlő lehetőséget ad-
nak a meghallgatásra,

- olyan közös normák kialakításában támogatják a csoport tagjait, melyek
elősegítik a különböző álláspontok kifejtését és egyeztetését,

- serkentik a csoport döntéshozatali technikájának kialakítását,
- segítenek megteremteni „az oké vagyok, és az oké vagy” légkört.

Fontos, hogy a vezető vegye komolyan a visszajelzéseket, érvényesítse az érzésekhez, vé-
leményekhez való jogot, a „viharokat csendesítse”, figyeljen oda a csoporton belüli légkörre, a
szerepek és elvárások tisztázására, s főként építse tovább a csoportot.

Gondot jelenthet, ha a csoporton belüli agressziót tagadja, ha a dühöt és a lázadást egyéni
patalógiaként kezeli, ha a csoportot kedvelt és nem kedvelt tagokra osztja, a bűnbakkeresést
támogatja, büntet és védekezik.

A csoport fejlődésének ebben a fázisában esetleg konfliktuskezelő team-építő tréninggel
meg gyorsíttatható a 3 szakaszba való átjutás.

Harmadik szakasz: Konszolidáció, rendeződés fázisa
- Ha már megoldódott a csoporttagság és a befolyás megszerzésének kérdése és ki-

alakult a konfliktusok kezelésének mechanizmusa, a csoporton belüli kapcsolatok-
ra jellemző közös érzések, kölcsönös támogatások, egymás iránti nyitottság jele-
nik meg. Elfogadják a csoport tagja a köztük lévő különbségeket, megjelenik a
csoporton belüli összetartozás, a „mi-tudat”, a csoporton belüli kohézió egyre erő-
sebbé válik.

- Ebben a szakaszban az egyének halmazából igazi csoporttá kovácsolódik a csoport,
új normák és új szerepek alakulnak ki, a hangsúly a harmónián van.

- A feladatvégző tevékenység során jellemző a célokkal való egyetértés. A csoport a
feladatokra kezd összpontosítani, kezdi kialakítani a feladatok végrehajtásához
szükséges szerepeket és normákat. A vélemények és elképzelések nyílt cseréje is
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elindul, közösen elfogadott módszerekkel tervszerű munkát végeznek, közben fo-
lyamatosan egymásra figyelnek.

- A csoport vezetője ebben a szakaszban a következő módon segítheti a tagokat:
- elősegíti a normaképzést,
- nyílt légkört alakít ki, visszajelzésekre bátorítja a tagokat,
- hozzájárul a feszültségek elfogadásához, feldolgozásához,
- információt és forrásokat biztosít a feladatok megoldásához,
- segít a kritikus témák felszínre hozatalában,
- saját értékrendjét kinyilvánítja,
- kezeli a destruktív tagokat,
- támogatja az autonómia törekvéseket.

Gondot jelenthet, ha ragaszkodik a csoportvezetés központi szerepéhez, ha az egyéni igé-
nyeket és különbségeket elutasítja, ha egy-egy személy különleges elvárásait teljesíti, ha saját
értékeit a csoportra ráerőlteti.

Negyedik szakasz: Produktivitás, teljesítés fázisa
Ez a legharmonikusabb és legtermékenyebb időszakasz a csoport életében.

-  A csoporton belüli kapcsolatokra a kölcsönös bizalom, a nyílt kommunikáció, a
személyek közötti problémák megoldása, a saját magukra vonatkozó belátás, a kí-
vánt irányba történő viselkedésmódosulás jellemző.

- Ebben a szakaszban a produktív munka, sikeres feladatteljesítések, az energia és az
adottságok maximális kihasználása mutatható ki. A csoporttagok közötti munka-
megosztás a feladatvégző tevékenység eszköze, kialakul a funkcióra orientált, ösz-
szekapcsolódó szerepek rugalmas rendszere, a munkatevékenység közben az em-
berek nyomon követik egymást, s reagálnak egymás szükségleteire.

- Ebben a fázisban a szaktanácsadó feladata a segítő támogatás. A csoport sokszor a
vezetői szerep megosztását, a háttérbevonulást igényli. Jó, ha lehetőséget ad a
konzultációra, a saját ötleteit felajánlja, de az egyének fejlődési lehetőségeinek biz-
tosítására nagy súlyt kell helyezni. Olyan célok megfogalmazását kell segíteni, me-
lyek kihívást jelentenek a csoport tagjai számára. A csoport folyamatos értékelése
soránel kell ismerni a jó teljesítményt. Csak akkor érdemes beavatkozni, ha szük-
séges, minimum kontroll gyakorlásával - biztonságos határok fenntartása mellett -
hagyni kell a csoportot működni. A tagokat tanácsokkal és visszajelzésekkel segí-
teni kell abban, hogy minden tehetségüket ki tudják aknázni. A produktivitás fázi-
sában a kritika, az elnyomás, a büntetés, az autonómia kétségbevonása, az érzé-
sek, leértékelése csökkenti a teljesítést.

A 4. fázisba eljutott csoport sokszor olyan feladatok megoldására is képes, amit a csoportot
alkotó egyének egyenként nem tudnak megvalósítani.

A továbbiakban megpróbáljuk összefoglalni azon kutatások tanulságait, melyek a csoportok
hatékonyságának meghatározó tényezőit térképezték fel. A vizsgálatok szerint egy csoport
akkor lesz hatékony, ha a következők jellemzik:

- A csoport vezetése a csoporttagokkal egyezteti a célokat. Ahhoz, hogy egy csoport
jól dolgozzon, szükség van arra, hogy:

-a csoport tagjai ismerjék az előttük álló célokat,
-a probléma fontosságát megvilágítsák számukra,
-tudniuk kell azt, hogy pontosan mit kell tennie a csoportnak a cél elérése ér-

dekében, és mindezekkel egyet is értsenek.
- A célok tisztázása után közösen döntenek a feladat megvalósításának módjáról, az

egyes részfeladatok felelőseiről, határidőkről, stb.
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- A döntés előkészítése során a csoporttagok megállapodnak a döntéshozás során al-
kalmazandó szabályokban, az együttműködés módjában. (Pl. a megoldandó prob-
léma a csoport problémája, mindenki felelős a minél jobb megoldás megtalálásá-
ért.)

- A döntéshozatal idejére minden zavaró tényezőt kiiktatnak, a csoportidő a csoporté.
- Csoporton belül mindenkinek a szerepe körülhatárolt, a tagok tudják, hogy a cso-

port előtt álló feladatok elvégzése érdekében mit kell tenniük.

További kritériumok
A hatékony kommunikáció: a munkavégzés eredményességéhez elengedhetetlenül szükség

van arra, hogy a kommunikáció a szervezeti hierarchiában felfelé és lefelé, a szervezeten belül
és a külvilág felé is hatékonyan működjön.

A csoporton belüli kommunikáció eredményességét biztosítja, ha:
- az emberek nyíltan és őszintén, de a többiek érzéseit, gondolatait nem sértve mond-

ják el elképzeléseiket egy adott témáról, és
- a hallgatóság aktívan figyel, érdeklődik a téma iránt (motiváció!)

A bizalom: A csoporton belüli kölcsönös bizalom nélkülözhetetlen a közös együttműködés-
hez. Ilyen légkörben az egyének szabadon nyilatkozhatnak bármiről, anélkül hogy a következ-
ményektől rettegniük kellene.

A kölcsönös támogatás légköre uralkodik, a csoportban őszintén törődnek egymással, azzal,
hogy a másiknak is jól menjen a munka, bárki bárkinek segítséget ad, bárkitől segítséget kér, ha
erre szüksége van. A csoporton belül kiiktatják az egymást hátráltató versenyeket, az egymást
segítő versenyt viszont alkotó módon használják fel.

A konfliktusok elfogadása és feloldása: Mivel az emberek egyéni tapasztalatokkal, értékek-
kel, véleményekkel rendelkeznek, ezért természetesen egyet nem értések, konfliktusok kelet-
kezhetnek a csoporton belül. A csoport akkor tud hatékonyan működni, ha a konfliktusok ke-
letkezését természetes, sőt jó dolognak tartják, mert a fejlődés alapját látják benne. A konflik-
tusok megszüntetésében az egész csoportnak részt kell vennie, a vezető a legtöbb esetben a
csoport segítsége nélkül egyedül nem tudja megoldani azokat.

Az egyéniség kölcsönös tiszteletben tartása: Mindenki értékeli, és tiszteletben tartja a mási-
kat, ami verbális és non-verbális úton is kifejezésre jut.

A csoportot alkotó egyének fejlődése biztosított, képzésük magas színvonalú.
A csoport rendszeresen értékeli az elvégzett munkát, megbeszéli a közben szerzett tapaszta-

latokat és a tanulságokat a további tervezésnél figyelembe veszi.

Ötödik szakasz: Elszakadás vagy változtatás, átalakulás fázisa
Ahogy egy csoport elérte célját, tagjainak új célt kell megfogalmazniuk önmaguk számára,

illetve fel kell oszlatni a csoportot. Ha nem történik meg a célok megfogalmazása, akkor az
elszakadás fázisában a csoport struktúrájában a kölcsönös függés csökkenése, az érzelmek
visszavonása jellemző, a kapcsolatok rutin jellegűekké válnak.

Ebben a szakaszban a feladatvégző tevékenységre a tapasztalatok értékelése és a következ-
tetések levonása jellemző.

Abban az esetben, ha a csoportot fel kell oszlatni (mert nincs új cél, az időleges csoport tel-
jesítette a feladatát) a vezető feladata a következő:

- információt gyűjt a tényekről, idejében bejelenti azokat a csoport tagjainak,
- segít a csoportnak az alkalmazkodásban (a leválás megkönnyítése, a csoportkötelé-

kek oldása),
- facilitálja a ”búcsú szertartást”,
- elfogadja a visszajelzéseket, megengedi az ambivalenciákat,
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- elismeri a csoportot.
Nehezíti az elszakadást, ha a vezető letiltja a „gyászt”, megtagadja a csoportot, saját leválási

problémáira koncentrál, nem hagy időt a leválási folyamatra, vagy nagyon elnyújtja azt.
Amennyiben új célokat fogalmaznak meg, a feladatok függvényében a csoportfejlődés vala-

melyik korábbi fázisába kerül vissza a csoport, s az ott fontosnak tartott vezetői tanulságokra
kell koncentrálni.
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17. Döntéstámogatás

Az előző fejezetekben már többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy a szaktanácsadó a gaz-
da helyett nem vállalhatja magára a döntést. Mindent meg kell tennie azonban, hogy a gazdát
hozzásegítse azokhoz az információkhoz, melyek nélkülözhetetlenek a körültekintő döntés
meghozatalához. A fejezet a döntéstámogatás fontosabb aspektusait és téziseit tárgyalja.

17.1 A döntések típusai

Az elmúlt évtizedekben a szaktanácsadó főként az új technológiák alkalmazására vonatko-
zóan nyújtott támogatást. A vállalkozóknak a sikeres gazdálkodás érdekében azonban egy sor
további döntést kell meghozniuk.

Van den Ban a következő döntési területeket emeli ki:
- Jövedelmezőbb technológiák alkalmazása. Ezeket a technológiákat a kutatóintéze-

tek vagy magáncégek fejlesztik ki, melyek átadásában a szaktanácsadók közremű-
ködnek. Néhány technológiát viszont az újító kedvű gazdák dolgoznak ki. Az,
hogy az új módszer jövedelmező lesz-e az további, elsősorban a gazdára vonatko-
zó feltételektől függ.

- Az új technológiák menedzselése. Ezek a döntések inkább a gazdaság működtetésé-
vel kapcsolatosak, nem úgy, mint az előző bekezdésben szereplő taktikai dönté-
sek.

- Az elérhető erőforrások optimális módon történő kombinálása. Ide tartozik például
a legjövedelmezőbb gépesítés alkalmazása.

- Humán erőforrás menedzsment. Az idevonatkozó döntések a gazdaságban dolgozó
emberek kiválasztásával és a hatékony munkára való ösztönzéssel kapcsolatosak.

- Manapság ébredünk rá, hogy gyakran a tudás és az információ a legfontosabb erő-
forrás. Ennek a tudásnak és információnak egy része a gazdaságból a termelési el-
járásokra irányuló megfigyelésből és adatgyűjtésből származik. Tehát a gazda dön-
ti el, hogy a gazdaságról milyen információkat rögzít, és ezeket hogyan használja
fel a döntéshozatal során. Az információs és kommunikációs technológiák fejlődé-
sével ennek a területnek a lehetőségei rohamosan nőnek. A gazda tudásának és
ismeretének másik részét (ahogyan ezt már az előző fejezetekben már tárgyaltuk)
a gazdaságon kívülről szerzi. Hogyan lehet ezt az ismeretet és információt a leg-
jobban összegyűjteni és értékelni? Hogyan lehet a különböző forrásokból szárma-
zó információt a döntéshozatali eljárásokba integrálni? Mi a teendő, ha az infor-
mációk ellentmondóak? Mennyi időt és pénzt fordítson a gazda erre? Az Internet
és más, hasonló adatforrások fejlődésével az információhiány már korántsem olyan
nagy probléma, mint régebben. A gond inkább az, hogy a rengeteg információ kö-
zött hogyan találja meg a legmegfelelőbbet, hogyan értékelje azt, és hogyan integ-
rálja a különböző forrásból származó információkat.

- Stratégiai szinten döntenie kell a gazdának gazdálkodási rendszerének esetleges
megváltoztatásáról is. Például célszerű megvizsgálni, hogy érdemes-e áttérni:

- az önellátásról a piacra történő termelésre,
- magasabb értékű növények termesztésére,
- a növénytermesztésről állattenyésztésre,
- specializált termelésre,
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- ökológiai gazdálkodásra?
- Családi vállalkozásban a gazdaság és a család viszonyát illetően néha nehéz dönté-

seket kell hozni, pl. mennyit költsenek, forgassanak vissza, illetve tegyenek félre.
Melyik gyerek tanuljon úgy tovább, hogy majdan átvehesse a gazdaságot? Hogyan
osszák el az örökséget? A család mely tagjai vállalnak a gazdaságon kívül rész-
vagy teljes munkaidős állást?

- A jogi és pénzügyi kérdések, a támogatások felhasználása egyre nagyobb figyelmet
kap. A föld használatára (és kereskedelmére) vonatkozó döntések, illetve a kör-
nyezetvédelmi törvények számos gazdaság döntéshozatalában jutottak fontos sze-
rephez.

- A sikeres farmgazdálkodás lehetősége messzemenően annak környezetén is múlik,
de ez a környezet folyamatosan változik. A gazda eldöntheti, hogy követi-e a kör-
nyezetváltozásokat, vagy megpróbálja a változásokat számára kedvező irányba be-
folyásolni.

Hoffmann szerint, a szaktanácsadó szervezeteknek korlátozott erőforrásaikat olyan dönté-
sekhez kell használni, melyek a gazdálkodó család jövőbeni jóléte szempontjából a legfonto-
sabbak. Ebből a szemszögből nézve a gazda fiának pályaválasztása általában fontosabb döntést
jelent, mint hogy mennyi káliumot juttassanak a területre. Számos országban ugyanakkor a
gazda könnyebben jut tanácshoz a tápanyagellátásra, mint a pályaválasztásra vonatkozóan.

A gazdák által hozandó döntések a fentiektől eltérő módon is csoportosíthatóak. A fontos
az, hogy feltárjuk azokat a problémákat, melyek eltérő típusú döntéseket igényelnek. A szakta-
nácsadóknak el kell dönteniük, hogy szervezetük melyik típusra koncentrálva segíti a gazdákat,
és azt is fel kell tárni, hogy az ilyen természetű döntésekhez a gazdák milyen segítséget igé-
nyelnek.

17.2 A szaktanácsadás formái

A szaktanácsadónak el kell döntenie, hogyan nyújtson segítséget ügyfelének, ugyanis:
- javaslatot tehet a gazdának, hogyan döntsön,
- információval láthatja el a gazdát, melynek birtokában képes lesz önállóan dönteni,
- elősegítheti azt a folyamatot, melyen keresztül a gazda saját és gazdatársai tapaszta-

latából tanulhat.
Ennek megfelelően a szaktanácsadói „beavatkozásnak” több szintje lehet:

- segítségnyújtás a problémák korai stádiumban történő felismerésében,
- segítség annak eldöntésében, hogy milyen megfigyeléseket végezzenek, illetve mely

adatokat gyűjtsék össze a probléma korrekt megfogalmazásához,
- segítség ezen adatok elemzési módszerében,
- segítség a problémamegoldás alternatívái elemzésében, illetve ezen alternatívák kö-

vetkezményeinek előrejelzésében,
- szimulációs modellek használatához nyújtott segítség,
- segítheti a gazdát, hogy tudatában legyen a döntéshozatali folyamatban szerepet ját-

szó értékeknek, érzelmeknek és csoportnormáknak,
- segítséget nyújthat a gazdának céljai fontossági sorrendjének kialakításában,
- segíthet a gazdának (vagy a gazdák egy csoportjának) abban, hogy felmérjék dönté-

seik szociális hatásait,
- segítség arra vonatkozóan, hogy a család olyan döntést hozzon, melyhez valameny-

nyi családtag képességeihez mérten hozzájárul, s melyet valamennyien elfogadnak,
mint lehetséges legjobb megoldást,



125

- segítheti a gazdát, hogy alkalmazottainak képességét teljes egészében hasznosítsa a
döntéshozatali folyamat során, valamint hogy növelje motiváltságukat a döntések
megvalósításában.

Bizonyos típusú döntéseknél kívánatos, hogy valamennyi gazda ugyanúgy döntsön, pl. a
növényvédelmi beavatkozások időzítésekor. A döntés típusa attól is függ, mennyire lehet előre
megjósolni a különböző alternatívák következményeit. Könnyebb előre jelezni, hogy egy új
géppel mennyi munkaerő takarítható meg, mint megmondani a munkaerő árát öt év múlva. A
gazda azt várja a szaktanácsadótól, hogy az minél biztosabb információval szolgáljon a döntés
alapjául, de a tanácsadó erre csak egy bizonyos határig képes.

Az értékek szerepe a döntés típusától függően különböző. Például a gabonatermesztésről a
zöldségtermesztésre történő váltástól az átlag bevétel növekedése várható, de az munkaigénye-
sebb és nagyobb a kockázata. A gazda, nem pedig a szaktanácsadó értékei határozzák meg,
hogy egy ilyen váltás kívánatos-e, avagy sem. A rovarölőszer legoptimálisabb időben történő
alkalmazásáról szóló döntésnél az értékeknek szinte semmi szerepük nincs, ugyanakkor a gaz-
daság és a család kapcsolatát érintő döntések esetében az értékek igen fontosak. A gazdának
szüksége lehet a segítségre értékeinek felismerésében, de nem javasolható, hogy a szaktanács-
adó részt vegyen az értékek fontossági sorrendjének felállításában.

Korábban a szaktanácsadás csak a gazdák termeléssel kapcsolatos döntéshozatalát támogat-
ta, azonban napjainkban legalább olyan fontosak a gazdák kollektív döntései, melyekkel kör-
nyezetüket próbálják befolyásolni. A kollektív döntéshozatal leggyakoribb nehézsége a külön-
böző gazdacsoportok és más rétegek közötti érdekellentétek feloldása.

Groot háromféle szaktanácsadási modellt különített el:
- Technológiatranszfer modell: Feltételezi, hogy a szaktanácsadó szolgálat tudja,

mely technológiai váltások segítségével képes a gazda céljait leginkább megvalósí-
tani. Ez a feltételezés általában helytálló, de a modellt gyakran olyan helyzetekben
is alkalmazták, amikor az nem helyes. Ennek a modellnek az egyik gyenge pontja
az, hogy gyakran figyelmen kívül hagyja a gazdaságok és a gazdák között fennálló
különbséget.

- Tanácsadó modell: a szaktanácsadó és a gazda együttműködve találják meg a gazda
problémájának legjobb megoldását. Ezzel a módszerrel egyidejűleg a gazda prob-
lémamegoldó képessége is fejleszthető.

- Tanulást elősegítő modell: a gazda olyan segítséget kap, mellyel képes lesz hatéko-
nyabban tanulni a saját és a többi gazda tapasztalatából (pl. tanulókörben, ahol a
tagok együtt értékelik az egyes gazdaságok teljesítményeit).

Nem állítható, hogy a fenti modellek közül valamelyik is jobban megállja helyét, mint a töb-
bi. Ha a gazda megtanulja, hogyan hozzon helyes döntéseket a szaktanácsadó segítsége nélkül,
és sikerült elérni a kívánt változást, a szaktanácsadó már megtette kötelességét.

17.3 Informatikai lehetőségek a döntéstámogatásban

Úgy a szaktanácsadás, mint az informatika komplex, interdiszciplináris szakterület, mely a
valóság szinte minden szegmensével kapcsolatba hozható. A két halmaz hasonlóságait és kü-
lönbségeit legegyszerűbben talán a döntés fogalma, a döntéshozatal támogatása kapcsán lehet
felvázolni. Módszertani jellegű könyvről lévén szó, az összehasonlítás előtt szükséges a legfon-
tosabb fogalmak rövid, elméleti kereteket is felvázoló bevezetése. Minthogy a szaktanácsadás
aspektusait a könyv egyéb részei tárgyalták, e helyen következzék az informatika fontosabb
fogalmainak tisztázása.
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Alapfogalmak, definíciók
Az informatikát legelőször is érdemes megkülönböztetni a számítástechnikától, mely terület

leginkább a „technikailag lehetséges megoldások” halmazaként azonosítható be. Ezzel szemben
az informatika a lehetőségek halmazán belül a hasznosan alkalmazható esetek feltárására törek-
szik. A haszon fogalmán keresztül pedig azonnal eljutunk egy klasszikus döntési problémához,
vagyis az erőforrás-allokáció kérdéséhez, mely szerint az információ mennyiségének, illetve az
információbiztosítás költségének, hasonlóan az egyéb erőforrások/ráfordítások felhasználásá-
hoz elvileg létezik egy optimális szintje. A helyes információ-feltárás a döntéshozatal során
akár egyfajta szaktanácsadási tevékenységnek is tekinthető.

Az első asszociációs lánc után következzék az informatika erőforrásainak tisztázása. Az
erőforrások tételes ismerete elősegíti ezek helyes kombinálását, vagyis az informatikától elvárt
haszonelvűség megvalósulását. Az informatika tehát közvetlenül három, közvetve pedig két
fontos erőforrásra támaszkodik:

- az adatokra,
- az adatfeldolgozás módszereire és
- az információs technológiára, valamint
-- a működtető szakemberre és
-- a működést biztosító szervezeti keretekre.

Az adatok jelentik a valóságról általunk ismertnek feltételezett halmazt, mely információs
technológiákkal (hardver) módszeresen (szoftver) feldolgozható formában rendelkezésre áll.
Az adat akkor válik információvá, ha az ember számára adott pillanatban, illetve hosszabb tá-
von jelentőséggel bír. Az adatfeldolgozás (mely nem feltétlenül számítógéphez kötött tevé-
kenység, és így a szaktanácsadás szerves részének is tekinthető) két fontos területre osztható:

- keresés/lekérdezés típusú,
- modellező/előrejelző jellegű adatfeldolgozás.

Hogy ez az első hallásra talán szűk szakmai köröket érintőnek tűnő különbségtétel miért
szerepel ilyen előkelő helyen, arra a szaktanácsadás informatikai modellje (SUECR) adja meg a
választ.

A SUECR-modell
Informatikai szempontból a döntéshozatal, és így a szaktanácsadás is a probléma, illetve a

problémamegoldás fogalmához köthető. A szaktanácsadás során a probléma beazonosítása
után arról kell döntést hozni, hogy milyen eszközöket, eszközkombinációt (informatikai és
egyéb) kell alkalmazni a célok hatékony elérése érdekében.

Problémáról akkor beszélünk, írja Dörner, ha az ember egy olyan külső vagy belső állapotot
él meg, mely számára valamely okból nem kívánatos és önerejére támaszkodva nem tudja ezt a
nem kívánt állapotot kedvező irányba befolyásolni. A probléma fogalmának lényegében hason-
ló - pszichológiai, szociológiai indíttatású - definíciója több szerzőnél is (Bartling, Heider,
Osgood, Tannenbaum, Festinger) fellelhető.

A problémamegoldás általános sémája Boland nyomán a 17. ábrában foglalható össze. Az
ábra szerint egy adott szituációból (S) kiindulva több megoldási utat (Ui, i=1,...,n) is be lehet
járni. Ezek mindegyike más-más eredményre (Ei) vezet, azaz más-más célokat (Cj, j=1,...,m)
elégít ki, célonként eltérő mértékben (pl. J = jól; A = átlagosan; R = rosszul).

A célok egymáshoz való kapcsolatuk szerint lehetnek:
- komplementerek,
- versengők vagy
- irrelevánsak.

A több, egymással versengő célkomponens esetén ezek összevezetése nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy egységes elvek szerint lehessen rangsorolni a cselekvési lehetőségeket (RUi). Ez az
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elvárás - bár módszertanilag a célfüggvény fogalma kapcsán könnyen kezelhető lenne - a leg-
több esetben szubjektív okokból mégsem elégíthető ki (pl. egységes gazdaságpolitikai célfügg-
vény nincs, csak részcélok léteznek, mint pl. az infláció csökkentése, a munkanélküliség csök-
kentése, a hatékonyság növelése.)

Az ábra kapcsán az alábbi, az elméleti alapozásra visszacsatoló gondolatokat érdemes figye-
lembe venni.

Informatikai tézisek
- Azért van szükség pl. a szaktanácsadás során is adatra, információra és tudásra, mert ezek

birtokában azt reméljük, hogy céljainkat (a szaktanácsadóhoz forduló céljait) tökéletesebben
elérjük, vagyis a lehetséges cselekvési alternatívák közül azt választjuk ki, melynek következ-
ményeit utólag is jónak tartjuk majd.

- A tudás (a szakértői, szaktanácsadói és döntéshozói tudás) abban segít, hogy gyakorlatia-
san válasszuk meg egy adott nem kívánatos vagy tovább javítandó szituáció objektumait (fon-
tos elemeit) és ezek attribútumait (térben is időben mérhető, megfigyelhető tulajdonságait),
illetve azt, hogy ezek közül melyekre, és hogyan lehet hatást gyakorolni (cselekvési alternatí-
vák) azért, hogy a jövőben a kiválasztott objektum (pl. termőföld) attribútumai (termés, kör-
nyezeti szennyezés, ...) olyan irányba és mértékben mozduljanak el, ahogyan azt mi emberek
szeretnénk (célok, pl. maximális termésnövelés a környezeti terhelés szinten tartásával).

- Ebben a folyamatban adat minden, a valóság állapotát leíró tény. De csak az válik infor-
mációvá, amely adott pillanatban fontos (pl. hír egy új, eddig még nem ismert vetéstechnológi-
áról). Hogy mi a fontos, azt a tudás dönti el. A tudás jelenti azt a képességet, amely tudatosítja
bennünk, hogy pl. a vetés befolyással lehet a terméseredmény növelésére (cél). A valóság tör-
ténései visszahatnak a tudásra, vagyis új képességek kialakulása (a tanulás) nem kizárt.

-  A választás a lehetséges cselekvési alternatívák között  úgy történik,  hogy az összes kö-
vetkezmény egy olyan mérhető vagy képzelt skálára vetítjük (pl. pénz), mely alapján minden
egyes lehetségessé váló jövőbeli állapot hasznossága megmondható (vagyis 1kg nitrát búza-
termés egyenértéke kifejezhető), és így ezen hasznosságok rangsorolhatók.

- Szubjektív tudásnak nevezzük azokat a képességeket, melyek segítenek a szituációk, utak,
célok és rangsorok kezelésében. A szaktanácsadó tehát befolyásolhatja a kérdező kiindulási
helyzetről alkotott képét a probléma kapcsán elhanyagolhatónak ítélhető objektumok, illetve
tulajdonságok kiszűrésével, másrészt a kérdező által elfelejtett vagy még nem tudatosított fon-
tos elemekre való fókuszálással. Hasonló a helyzet a cselekvési alternatívák halmaza esetén is
új megoldási eljárások felvetésén, illetve a nagy valószínűséggel haszontalan alternatívák elve-
tésén keresztül. Mind a szituációról, mind a cselekvési alternatívákról alkotott kép befolyásolá-
sa a szakértői tapasztalatokra, illetve külső esetgyűjteményekre (adatbázisokra) alapozódhat.
Hasonló a helyzet a célkomponensek elvetése és figyelembe vétele terén is, azzal a finomítás-
sal, hogy a problémával rendelkező maga kell, hogy döntsön, azaz maga kell, hogy rangsorolja
az előtte álló lehetőségeket.

- Objektív tudás az a képesség, mely a valóság jövőbeli állapotait (következmény, ered-
mény) képes előre jelezni számunkra (mi lesz akkor, ha?). Az objektív tudás egy képesség, az
inputokhoz való helyes outputok hozzárendelésének képessége. Mint ilyen matematikailag a
függvény fogalmával jól helyettesíthető. A szaktanácsadói felelősség abban áll, hogy a kiindu-
lási helyzet és a lehetséges cselekvési alternatívák adatai alapján minden egyes célkomponens
tekintetében minél pontosabban meg tudja állapítani előre a jövőben várható változások, inga-
dozások irányát és mértékét, mely a célfüggvény alapján az egyes cselekvési alternatívák alap-
adatát jelenti.

-  A szakértő tudása akkor válik teljes mértékben közkinccsé, ha algoritmizálható, azaz
függvényszerűen kifejezhető.
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-  A függvény kombinatorikai értelemben műveleti (numerikus és logikai) jelek és változók,
illetve egyéb jelek (pl. zárójelek, paraméterek és konstansok) sorozata. Amennyiben kimutatha-
tó egy algoritmus/program helyessége az ideálistól, akkor a számítógép magától értetődően,
azaz önállóan is tud programozni, helyesebben egyre jobb és jobb megoldási alternatívákat
szállítani.

-  A nem függvényszerű tudás nagy része a külvilág számára nem hozzáférhető, illetve nem
örökíthető az utódgenerációkra, azaz a szakértő halálával elvész.

- A döntés-előkészítésnek (a szaktanácsadásnak) ára van, tehát nem mindegy, milyen adato-
kat gyűjtetünk, figyelünk meg, ezeket milyen komplikáltan dolgozzuk fel és milyen pontosságú
jövőképeket kapunk. Tehát a döntés-előkészítés ára nem haladhatja meg a döntéstől várt hasz-
nosság mértékét.

-  A várható hasznosság mértéke nehezen határozható meg. Mindenkor kérdéses, lehet-e
rangsorolni a lehetséges jövőbeli állapotkombinációkat, és milyen időhorizonton foglalkozunk
egyáltalán a következményekkel? Az a jó döntés vajon, melynek következményei a legponto-
sabban előreláthatók? Hogyan kell kezelni a rizikót, a kockázatot? Van-e értelme a jó döntés
fogalmának csoportos döntéshozatal esetén? Bizonyítható-e, kinek volt igaza, ha csak egy dön-
tés hajtható végre, és így soha nem tudható meg, mi lett volna, ha másképpen döntünk?

- Ha elfelejtjük egy pillanatra a döntéshozatal körüli elméleti aggályokat és a józan hétköz-
napi mentalitással közelítünk a döntés helyességének fogalmához, akkor igaz, hogy vannak
olyan egyszerű egyedi helyzetek, illetve gyakrabban előforduló típushelyzetek, ahol bárki
mondhatja: “ha tudtam volna, hogy.... akkor másképpen cselekszem”. Ez a mondat az alapja az
információk gazdasági értelemben vett hasznosságának és piacának.

- A problémák egy része jelen idejűnek minősíthető abban az értelemben, hogy ha most
tudnánk mindazt, amit szeretnénk (pl. bolti árak), akkor el tudnánk dönteni, hol lehet a legol-
csóbban bevásárolni egy adott terméklista alapján. Az ilyen problémák jól támogathatók infor-
matikai eszközökkel, hiszen jórészt nem kell mást tenni, mint a szükségesnek ítélt adatokat
nyilvántartani és egyszerűen meglelni, ha szükség van rájuk. A problémák zöme (s tulajdon-
képpen a beszerzés is) felfogható azonban egy fokkal bonyolultabban is, pl. melyik gépet ve-
gyem meg, hogy a jövőben az üzemeltetéssel kapcsolatos összes költséget (fogyasztást, javí-
tást) minimalizáljam? Vagyis abban a pillanatban, amint nem csak a termék ára (egyetlen, jelen
idejű célkomponens), hanem a termék minősége is fontos (jövőidejű, illetve több célkompo-
nensű döntési helyzet), akkor előre kellene látni azt, hogy mi vár ránk a jövőben.

- Az előrelátás modelleket igényel, vagyis olyan függvényeket, (algoritmusokat) amelyek
bizonyos ismert adatokhoz (inputok) nagy hitelességgel hozzá képesek rendelni a várható kö-
vetkezményt (output). A modellezés folyamata felfogható az informatika teljességének, vagyis
adatgyűjtés, adattárolás, adatmozgatás, adatfeldolgozás, döntés, végrehajtás, (s a döntés ellen-
őrzése már ismét visszacsatol az adatgyűjtéshez).

- Az informatikának közvetlenül tehát három lényegi erőforrása van: az adat, a technoló-
gia és a feldolgozás módszertana. A technológia fejlődése meghatározza az adatgyűjtés (méré-
si pontosság) és továbbítás (sebesség, mennyiség) lehetőségeit, de nagyban befolyásolja a mód-
szertant is, hiszen a számítógépek műveletvégző sebessége megengedhet vagy kizárhat bizo-
nyos elvileg létező matematikai eszközöket.

- A modellezésnél abból indulunk ki, hogy a valóság kísérletekkel kiismerhető, vagyis abból,
hogy azonos kiindulási helyzetek következménye is azonos. Másrészt feltételezzük, hogy bizo-
nyos tényezők változtatása és egy másik tényező változása között egyértelmű kapcsolat van,
amennyiben a rendszernek más eleme nem változik (ok-okozatiság). Sajnos azonban azonos
kiindulási helyzetet - ha más miatt nem, hát az idő múlása miatt - nem lehet biztosítani, illetve
egyszerre egyetlen tényezőt változtatni is csak elméletileg lehet, hiszen minden kölcsönhatás-
ban van mindennel. Így nem lehet eldönteni, hogy a kísérletileg mért számok valóban értelmez-
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hetők-e a kísérletező szándékai szerint. Ma sem tudjuk biztosan, hogy a csökkenő hozadék
elve és a Liebig-féle minimum elv egymásnak ellentmond-e, vagy csak más-más perspektívából
mutatja ugyanazt.

- Az ok-okozatisággal szorosan összefügg annak a valós filozófiai kérdésnek a felvetése,
hogy az ok határozza meg az okozatot, vagy lehet fordítva is. Pl. a Pigmalion-effektus szerint
nem tudni, hogy a tanár diákról alkotott rossz véleményét a diák ténylegesen gyenge teljesít-
ménye határozza-e meg, illetve a tanár előítélete miatt olyan gyenge a diák teljesítménye, (mert
a diák és a tanár kölcsönösen vagy egyoldalúan azt hiszi, hogy a másik azt gondolja róla,
hogy…, és ezért cselekszik úgy, ahogy).

- A modellezés - hasonlóan a döntéshozatalhoz - csak akkor hatékony, ha célelvű. A model-
lezés abszolút célja a valóság hibátlan visszatükrözése. Azonban hibátlan modell semmiképpen
nem létezik, csak a valóság közelítése. Ennek oka sokrétű: pl. mérési hiba az adatok rögzítése-
kor, hiányzó fontos befolyásoló tényezők, korlátozott matematikai apparátus. De a legfonto-
sabb gond még is az, hogy nem lehet tudni azt, milyen helyes kell, hogy legyen egy modell
adott inputok esetén, illetve milyen típusú és mennyiségű modellhiba jobb egy más jellegű hi-
bával szemben.

- A matematika lehetővé teszi ugyanis tetszőleges, de egyértelmű input-esetek (előzmény-
következmény-párok) tetszés szerinti pontosságú függvénykapcsolatainak feltárását. Arra a
kérdésre azonban nem kapunk választ, hogy egy eddig az adatbázisban nem szereplő eset kö-
vetkezményét milyen pontossággal lesz majd képes egy összefüggés megközelíteni. Így tehát
két tetszőleges modell esetében sem lehet már eldönteni, hogy melyik lesz a helyesebb a tény-
leges alkalmazáskor (lásd tőzsdei prognózisok).

- Így jutunk el a determinizmustól a káoszhoz. A valóság jelen ismereteink szerint valahol a
kettő között létezik. Igaz az, hogy bizonyos kiindulási állapotból bármilyen új állapotba nem
lehet eljutni, (mert egy megkezdett útról visszafordulni vagy letérni csak jelentős erőfeszíté-
sekkel vagy egyáltalán nem lehet a nyomfüggőség tétele szerint) de az is igaz, hogy a felvehető
állapotok száma, illetve a változások nagysága sokrétű, hiszen az egyes tényezők kölcsönhatá-
sai olyan komplexek lehetnek, hogy pl. egy paraméteres populáció-dinamikai függvénykapcso-
latban a paraméter pl. huszadik tizedesjegyében bekövetkező egyetlen egység változás a kime-
neti oldalon jelentős változásokat okoz, akkor, amikor a nagyobb hatásúnak vélt első tizedes
jegy tetszőleges változtatása szinte nem gyakorol hatást a kimentek minőségére. Korreláció
alapvetően tehát csak a látszat szintjén ismerhető el, és nagyon fontos ennek kombinatorikai és
időbeli viselkedése. Nem igaz ugyanis az, hogy ha valamit kellően sokszor jól jellemeztünk a
múltban, akkor az a jövőben is így lesz, illetve mindig vannak olyan összefüggések, melyek a
lehetséges esetek tetszőleges részét nagyon jól, míg a fennmaradókat nagyon rosszul magya-
rázzák.

- Az összefüggés-keresés vagyis a modellezés alapját eddig éppen az adta, hogy elhittük, ha
az eddigi ismereteinket rendszerezni tudjuk, akkor új szituációk következményeit is nagy pon-
tossággal le tudjuk majd vezetni.

- A hasonlóság fogalmának alkalmazásával mindig találhatunk a múltban már bekövetkezett
eseteken, melyek alapján a jövőbeli szituációk következményei előrevetíthetők. A hasonlóság
pedig egy mindig létező kategória, hiszen nullától a tökéletességig nyúlik a lehetséges értékek
skálája.

- Nem lehet mindent mérni, amit az ember észlelni/érzékelni képes. A számítástechnikával
támogatható cselekvés csak töredékét teszi ki a lehetséges történéseknek. Tehát az informatika
is csak parciális válaszokat képes adni a feltett kérdésekre, noha a kombinatorikai elvű össze-
függés-keresés elméletileg megoldani látszik a GPS (General Problem Solver) kérdését.

- Az emberi intuíció a módszeres (algoritmikus) problémamegoldás alternatívája, hiszen pl.
mindig “kéznél van”. Az intuíció alapvetően pillanatorientált és a biológiai vészreakciókhoz
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hasonlóan a túlélést biztosítja. Távol áll tőle a szisztematikus keresés és elemzés. Az intuíció
csak pulzáló, hullámzó, egyenetlen teljesítményekre képes. Nem biztos, hogy a megfelelő idő-
pontban mindig le tudja adni a maximális teljesítményt. Az intuíció a gondolkodási folyamatok
gyakorlásával, a tanulással befolyásolható.

- A heurisztika olyan egyszerű és tudatosult szabályszerűségeket jelent, melyek alapján bo-
nyolult problémák gyorsan és viszonylag helyesen megoldhatók. A heurisztika mindig egy
konkrét algoritmust jelent.

- Az ember nem képes tetszőleges mennyiségű adatot feldolgozni. Az ábrák/grafikonok
értékesülése a tapasztalatok szerint jobb, mint a táblázatba foglalt számoké. Az ember nem
feltétlenül képes mérési eredmények alapján a valóságot jól közelítő szabályokat felfedni. Az
ember számára a problémamegoldáshoz szinte nélkülözhetetlen a személyes/érzékszervi jelen-
lét és tapasztalatgyűjtés. Ez viszont nem mindig adott. (Jó gazda az, akinek szeme van a prob-
lémák felismerésére és füle a jó tanácsok kiszűrésére.)

- Az embernek szüksége van egy fajta stabilitásra, azaz nem képes egy problémát tetszőle-
ges ideig problémaként kezelni. Bizonyos idő elteltével mindenképpen lezárja egy valamilyen
helyességű megoldással a folyamatot, különben pszichológiailag sérülhet. Ebből kifolyólag az
ember nem érdekelt abban sem, hogy tisztában legyen személyes korlátaival, így azzal sem,
hogy hányszor és milyen mértékben döntött helyesen. Ez azonban közvetlenül felelős azért,
hogy a modelleknek a piaca szűk, hiszen az embert – saját értékei és korlátai dokumentálása
nélkül - nem feltétlenül lehet meggyőzni arról, hogy adott problématípus esetén az algoritmikus
megoldás jobb lehet a sajátjáénál. Másrészt nem lehet bizonyítani egyik álláspont helyességét
sem, mert egyszerre csak egy döntés hajtható végre, és a végre nem hajtott következményeit
csak becsülni lehet.

- Kimutatható, hogy vannak relatíve kevés adatból is helyes következtetésre jutni képes em-
berek (intuitív gondolkodók), illetve ezek ellentettjei (tippelő “pancserek”). Ennek összefüggé-
seit a Labsch-modell szemlélteti (lásd az 18. ábrát).

A számítógépes algoritmusokkal a legjobb emberek képességei is szimulálhatók. Ezek az
algoritmusok lehetnek közvetlen emberi parancsok/programok, illetve közvetett eljárások
eredményei, ahol az emberi parancs az összefüggés keresés keretfeltételeit vezérli. szemlélteti.

- A sakkautomaták léte rámutat arra, hogy kifejezetten emberinek, intelligensnek mondott
képességek emberek (programozók) által gépekre is átvihetők. Feltehetően azonban mindig
születik majd olyan ember, aki a problémamegoldásban/kreativitásban képes a legjobb automa-
tát is legyőzni, (kivéve, ha van optimális nyerő stratégia a sakkban, és erre véletlenül sikerül
ráhibázni a gép alkotóinak).

- Mint látható - a felsorolt számtalan antagonizmus miatt - sem az általános emberi cselek-
vésnek, vagyis a döntéshozatalnak nem lehet a helyességét mérni, sem ezen belül az ember
által alkotott modellek helyességét nem lehet érdemlegesen meghatározni.  Ezért az informati-
kától, az információs rendszerektől nem várhatunk csodákat. Csak jól körülhatárolt problé-
máknál lehet biztosítani azt, hogy az adatok tudományos igényű feldolgozása jobb helyzetet
teremt, mint ha lemondunk ezek alkalmazásáról.

17.4 Szocioinformatikai tézisek

(avagy gondolatok a szaktanácsadás hitelességéről az emberi és a gépi szempontok
ősszevetése nyomán)

Anélkül, hogy a szaktanácsadás szerteágazó problémakörei e helyen részletesen tárgyalásra
kerülnének, a következőkben néhány érdekes, a (mezőgazdasági) szaktanácsadás mai értelme-
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zés szerinti lényegét jól tükröző kijelentést, és ezekhez kapcsolódó gondolatokat szeretnék
felsorakoztatni.

Azok az intézmények, melyek az élet legkülönbözőbb területein jelentkező gondok megol-
dásához nyújtanak tanácsot, minden kétséget kizáróan arra enged következtetni, hogy a ma
emberének szüksége van a tanácsadásra, noha ezt nem szívesen valljuk be magunknak - írta
Hage már 1964-ben. A kijelentés ma fokozott mértékben igaz. Hiszen az előrejelzések szerint
az információ fogalmához kapcsolódó tevékenységek a jövő egyik legnagyobb növekedési po-
tenciállal rendelkező területét jelentik.

A tanácsadás során hozzájuthatunk a közösség tudásából azon elemekhez, melyek a már
meglévő, személyes, aktuális problémáinkat feladatokká redukálják. Itt érdemes rövid lehatáro-
lást tenni a képzés és a tudomány szorosan kapcsolódó fogalmai között. A képzés - szemben a
tanácsadással - a közösség felhalmozott tudásából előre bocsát rendelkezésünkre egy bizonyos
mennyiséget, mely a leggyakoribb feladatok megoldására tesz minket képessé. A tudomány
szerepe az új tudás előállítása, illetőleg a meglévő ismeretek rendszerezése, hogy ennek bázisán
létrejöhessen az a tudástranszfer, mely mindannyiunknak nélkülözhetetlen a problémamegol-
dásban.

- Központban az ember: A szaktanácsadás egy olyan tevékenység, melynek célja a segély-
nyújtás az önálló problémamegoldó-készség előmozdításához. A tanácsadás során elsődlegesen
nem a konkrét problémát, hanem a problémával rendelkező szubjektumot, az embert kell a
középpontba állítani. Ezzel szemben a módszeres problémamegoldás nem ismer(het) mást,
csak a problémát, (a feladatot), függetlenül ennek emberi dimenzióitól. A szaktanácsadás isme-
retanyaga alapvetően az ember-ember típusú kommunikáció törvényszerűségeinek feltárását,
bemutatását célozza. Ennek megfelelően középpontba állítja az ember-ember közötti tudását-
adás hatékonyságának növelését biztosító technikákat (a kommunikációt). Nem foglalkozik
azonban az átadásra szánt tudás minőségével, vagyis azzal, hogy mennyire helyesen látjuk ma-
gát a valóságot, melyet végül is szubjektív célokat követve befolyásolni akarunk. Felmerül a
gyanú, hogy a valósággal való tudatos szembenézés helyett bizonyos esetekben csak az amúgy
is antagonisztikus célok utólagos átértelmezése, (minden megoldáshoz lehet olyan célrendszert
találni, melyben éppen ez a legjobb), vagyis egy önvédelmi jellegű (a pszichológiai stabilitást
szolgáló kvázi-sikerélmény-gyártás) önigazolás történik.

- Problémamegoldó-készségfejlesztés: A szaktanácsadó célja paradox módon önmaga fe-
leslegessé válásának előmozdítása, vagyis a problémával rendelkező ember problémamegol-
dó-képességének tanulás útján való fokozása. A módszeres problémamegoldás ugyan esetlege-
sen képessé tehető tanító jellegű effektusok végrehajtására (pl. szakértői rendszerek válaszai a
"miért" vagy "mi lenne, ha" kérdésekre), feladata azonban sokkal inkább a már egyszer gépi
formában rögzített emberi képességek automatizált kivitelezése. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
itt egy "agybővítő berendezésről" van szó, mely az intuitív módon megszerzett képességeinket
tárolja, az intuíció számára teremtve ezáltal szabad erőforrásokat. A szaktanácsadás többlete
tehát a partnerek intuitív képességeinek bővülésében jelentkezik.

- Személyre szabott tanács: A szaktanácsadónak a hozzáforduló gondolkodás módját át kell
tudni érezni. A szaktanácsadás eredményessége ugyanis nagyban függ a személyes kontaktus
minőségétől. A tanácsra szoruló nem feltétlenül kell, hogy mindent elfogadjon, megértsen, ille-
tőleg úgy értsen, ahogy azt a tanácsadó gondolta. A tanácsadó feladata, hogy a problémával
rendelkező ember személyiségének és ismeretanyagának megfelelő módot találjon a probléma
feloldására. Az a szaktanácsadó, aki nem érti meg a segítségre szorulót (csak egy a saját maga
számára helyesnek tűnő megoldásmenetet favorizál), vagy túlságosan hasonul a problémával
rendelkező ember gondolkodásmódjához (elfogadja ördögi körnek a problémát felvázoló által
kilátástalannak minősített helyzetet), nem képes hatékonyan segíteni a rászorulót. A tanács-
adónak emellett azt is fel kell térképeznie, hogy a hozzáforduló eddig milyen megoldási utakat
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próbált ki, és ezek milyen eredményre vezettek. Így kerülhető el például az, hogy a problémá-
val rendelkező által már kipróbált, és be nem vált utat javasolja kézenfekvő tanácsként a szak-
értő, és ezáltal a belé vetett bizalom csökkenjen. A módszerek által szállított eredmények
mindezek alapján ritkábban jelentenek direkt segítséget, hiszen itt tényekről, konkrét összefüg-
gésekről, adott célstruktúra esetén a megoldások rangsorairól van szó, melyek úgy mond ob-
jektíven tudomásul veendők. Mivel azonban a valós problémák soha sem csak egy célt akarnak
kielégíteni, hanem egymással sok esetben antagonisztikus célok sokaságát, ezért a fogadókész-
séget a problémával rendelkező ember pillanatnyi, és időben szélsőségesen változó célstruktú-
rájának milyensége alapvetően befolyásolja. A módszeres vizsgálatok eredményeit mindig a
felhasználó fogadókészségéhez kell igazítani. A felhasználói egyediség dominanciája miatt egy
általános interpretáló szoftver (esetleges típushelyzetek kivételével) nem készíthető. Az interp-
retálás így kényszerűen emberi feladat marad (tanácsadás). A fogadókészség potenciáljának
növelése az oktatás-képzés súlypontjainak módosításával is megteremthető. A módszerek által
szállított eredmények tehát mindig további feldolgozáson kell, hogy átessenek, mely minden-
képpen egy intuitív folyamatot tételez fel.

- Általánosság és specifikum: A szaktanácsadónak nem feltétlenül egyedül és nem is azon-
nal kell megoldást találnia, de a problémával kapcsolatban alapos szaktudással kell rendelkezni.
A megoldás megtalálásához vezető úton a tanácsot keresővel egyenrangú viszonyban kell,
hogy álljon, hiszen a szaktanácsadó általános ismeretanyaga mindenképpen csak a problémával
rendelkező "helyismeretével" kiegészítve vezethet eredményre. Ez utóbbi kijelentés maximáli-
san igaz a módszeres megoldáskeresésre is. A módszerek, legyenek bármennyire rugalmasak,
csak azt tudják kiértékelni, amit a konkrét helyzetről rendelkezésükre bocsátottak. Ezen észle-
lési skála szélessége, pontossága, probléma adekvátsága alapvetően befolyásolja a módszerek-
től várható eredmények helyességét. Az emberi és a gépi észlelési tartományok csak részlege-
sen fedik át egymást (pl. emberi látás <-> különböző spektrumú fényképek). Az intuitív gon-
dolkodásmód támogatásának ezért egyik alapeszköze az emberi érzékszervekkel nem észlelhe-
tő jelenségek észlelhetővé tétele (pl. mikroszkóp). A módszeres megközelítés elvileg tetszőle-
ges jelek (analóg, digitális) feldolgozásával képes megbirkózni. Így az, ami emberileg még nem
érzékelhető, és így nem is elemezhető, az gépileg minden nehézség nélkül hasznosítható, és
fordítva. Következésképpen problémaspecifikusan egyik vagy másik észlelési tartomány ren-
delkezhet előnyökkel.

- Félreértelmezhetőség: Semmi sem írható úgy le, ahogyan valóban történt, csak közelítő-
leg. A tanácsadónak figyelembe kell vennie, hogy az általa kimondott szavak csak nagyjából
jelentik azt a hozzáforduló értelmezése szerint, mint amit ő valóban közölni akart. Így azon
szavak használata, melyek magas fokú absztrakciót hordoznak magukban, jelentős félreértések,
illetőleg az érthetetlenség forrása lehet. A módszerek általában számszerűen kifejezhető, több-
nyire mért adatokra alapoznak. Igaz magát a mérést is terhelik bizonytalanságok, de ezek
nagyságrendje lényegesen alacsonyabb, mint a fogalmi szinten jelentkező anomáliáké. Ezért a
történések emberi fogalmakkal való jellemzése első megközelítésben egy kevesebb valóságele-
met tartalmazó adat- és tudásbázisnak fogható fel, szemben a mérési eredmények, matemati-
kailag kezelhető összefüggések halmazával. Másrészt azonban az emberi érzékelés olyan törté-
nések (komplex) észlelésére is képes, amelyek műszeresen nem vagy csak nehézkesen, illetve
drágán reprodukálhatók. Mivel a problémamegoldás nem egy önmagáért való folyamat, így a
helyesség mellett a gazdaságosság is fontos szerepet kell, hogy játsszon.

- Részletesség: A tanács milyensége sokféle lehet: az egyszerű tények (információk) közlé-
sétől a javasolt alternatíva részletes (idő, tér, eszköz, ...) cselekvési tervéig. Míg a szakértő a
teljes skálát le tudja fedni ez esetben is, addig a gépi szolgáltatások konkrét kérdésekre adnak
tényszerű választ (elemi probléma + válasz = információ?).

- Kölcsönösség: A tanácsadás folyamatában a két partner (a tanácsadó és a problémával
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rendelkező) a kommunikáció során egészíti ki ismereteit, és ezen új impulzusok alapján jut
közelebb a megoldáshoz. A tanácsadó nem receptkönyv, ahonnan - képletesen - a megfelelő
oldal fellapozása után minden problémára megkapható a helyes válasz. A tanácsadó olyan
egyén, aki a problémával rendelkezőhöz képest általánosabb érvényű tudással rendelkezik, me-
lyet megpróbál a kérdező konkrét esetére alkalmazni, illetve ötleteket adni, motiválni. A mód-
szerek alaplogikája tökéletesen egyezik a tanácsadóéval. Általános érvényű összefüggések bir-
tokában igyekeznek a módszerek is a konkrét helyzetre érvényes választ megadni. Az algorit-
mus új tények feldolgozása révén képes az általánosító összefüggést és így a válaszokat is mó-
dosítani. A tanácsadó és egy-egy módszer között az általánosítóképesség mértéke szerint kü-
lönbséget lehet tenni. Mint már annyiszor, itt is megállapítható, hogy egyik fél sem jobb kény-
szerűen, mint a másik, illetőleg mindkettő más-más területen rendelkezik előnyökkel.

- Tartalom és forma: A tanácsadásnak mint kommunikációs folyamatnak egyszerre van tar-
talmi és formai aspektusa. A tartalmi aspektus közvetíti az adatokat, míg a formai aspektus az
adatok feldolgozásával kapcsolatos utasításokat. (Igazgyöngysor? - kérdezhetné egyik hölgy a
másiktól, és attól függően, milyen a kérdéshez hozzáfűzött hangsúly, a mimika, mást és mást
fejezne ki a kérdés, pl. csodálatot, hitetlenkedést.) Ez a kettősség jellemzi a számítógépek
konstruálásának folyamatát is. Például két szám összeszorzása - mint parancs - esetében nem
elegendő a két számot megadni, hanem a kettő közötti kapcsolatot (forma, viszony) is le kell
tudni írni. Az információról szóló információ (metainformáció) egy magasabb hierarchiai szint-
hez tartozik, azaz a tartalmi és formai keveredés értelmetlen eredményre vezet. A módszeres
problémamegoldás által szállított eredmények a fentiek értelmében csak adatok (tartalom) le-
hetnek. Ezek értelmezéséhez, érdemi alkalmazásához legalább a tanácsadó, de lehetőség sze-
rint a kérdező is kell, hogy azon metainformációkat birtokolja, amelyek választ adnak arra a
kérdésre, mi is kezdhető a kilistázott számokkal. Egy-egy tananyag feladata többek között e
metainformációk (szemléletmód) közvetítése.

- Kölcsönhatás: A kommunikáció (tanácsadás) reflexív folyamata három dimenzióval ren-
delkezik: idő-, dologi és szociális dimenzióval. Az idődimenzió azt jelenti, hogy a kommuniká-
ció eddigi eredménye a kommunikáció további folyamatára visszahat, és ezáltal új struktúrákat
fejleszt ki a folyamat során. A dologi dimenzió szerint a kommunikáció nem más, mint az in-
terakciók kezelésének a folyamata. A szociális dimenzió az interakciók kölcsönösségét mondja
ki. A tanácsadás (kommunikáció) az emberi problémamegoldás olyan formája, mely az interak-
ciók kezelésének képességére alapozva az idő múlásával új kapcsolatformákhoz (javuló prob-
lémamegoldó-képességhez) vezet. A módszeres problémamegoldás (összefüggés-keresés) az
előzőek analógiájára a megoldást megtestesítő függvény-komplexum problémaspecifikus szer-
kezetében hozza létre a célok-lehetőségek-adottságok egymásra hatásainak kezelése révén az
általánosításra képes tudásformát, hasonlóan a már sejt szinten megfigyelhető genetikai (RNS,
DNS, fehérje) információátadáshoz. Ez a talán első olvasásra kissé nehézkesnek tűnő analógia
szemléletesen jelzi az emberi intuíció és az asszociáció korlátlanságát, formalizálhatóságát.

- Tudatosság: A tanácsot kérőnek saját problémájával tudnia kell szembesülni, azaz a ta-
nácsadó által felkínált helyes megoldást fel kell tudnia ismerni. Hasonló pozitív és motivált ma-
gatartás várandó el módszeres problémamegoldások esetén is. Az eredményekkel szembeni
averzió a sikertelenség egyik forrása (pl. takarmányadag optimalizáláskor kézi számítással vagy
számítógéppel ugyanaz a műveletsor kerül elvégzésre, mégis a gazdák egy része a kézi végre-
hajtást hiszi hitelesebbnek, míg egy másik csoport éppen a gépi műveletvégzésben bízik meg
jobban). A motiváltság nagyban függ a problémával rendelkező személyiségétől, ismeretanya-
gától. Ami már ismert, arra szívesebben hagyatkozunk, mint az újdonságra. Így az oktatás-
képzés tartalma és hitelessége fontos szerepet játszik abban, mit tartunk a későbbiekben hite-
lesnek, megbízhatónak. Az oktatás-képzés tartalmának állandó korszerűsítése egyrészt pozitív
hatású a valóban hasznos ismeretek köztudatba való gyorsabb bevitele révén. Másrészt azon-
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ban pl. a generációs különbségek fokozásával az együttműködés alapjait veszélyezteti.
- Kockázatmegosztás: Mindig a problémával rendelkező egyénnek kell a végső döntést

meghoznia és az ennek megfelelő cselekvést véghez vinnie, hiszen a tanácsadó az őt felkereső
helyzetét, személyiségét, rejtett vagy tudatosan ki nem mondott motivációit soha nem képes
tökéletesen kiismerni. A tanácsadó felelőssége és kockázatvállalása abban rejlik, hogy mennyire
részletes és pontos következményképet fest az egyes cselekvési alternatívákról. A tanácsadó
tehát nem a döntés helyességéért, hanem a megoldási alternatívákhoz tartozó következmények
előrejelzési pontosságáért kell felelősséget vállaljon. És pontosan ez az a terület, amely intuitív
stratégia esetén nehezen támogatható adatokkal. A szakértői előrejelzések pontosságával kap-
csolatban kevés feljegyzés születik. Ellentétben ezzel, a módszeres problémamegoldás már az
alkalmazást megelőző fázisban (teszt) kiértékelhető, és így a tévedés kockázata előre, közelítő-
leg ismert. Ennek alapján a módszeres problémamegoldás mellett hosszú távon kitartva, kalku-
lálható mértékű tévedéssel, kockázattal lehet számolni. A tanácsadó esetében azonban a fel-
használó szemében minden tanács egyformán bizonytalan értékű.

- Motiváció: A tanácsadás célja a problémával rendelkező egyén pszichológiai egyensúlyá-
nak helyreállítása. Ennek egyik pozitív tényezője lehet a várható kockázatok ismerete, mely
ellenőrzötten csak a módszeres problémamegoldás esetében adható meg. Egy másik pszicholó-
giai pozitívum lehet a tipizálás probléma-leegyszerűsítő jellege, vagyis az, hogy a konkrét,
egyedülinek és megoldhatatlannak hitt eset már máshol is előfordult és kezelhető volt. Ez az
effektus sajnos a legtöbbször a hiányos adatbázisok következtében a módszeres problémameg-
oldásnál inkább csak elméleti, mint sem valós előny. Az intuitív megközelítés azonban a lehet-
séges megoldásmódok keresése kapcsán a "minden mindennel összefügg" és a "mindig találha-
tók analógiák" gondolatok mögött megbújó érvekkel a fent említett előny egy részét kiaknáz-
hatja. A túlzott komplexitás felvázolása ismét csak nem kívánt magatartásformák (pl. letargia)
fellépését válthatja ki. Negatívumként értelmezendő a nem kívánt jelenségek bekövetkezésének
ismerete (pl. elkerülhetetlen gazdasági csőd, illetőleg extrém esetként a halál nagy pontosság-
gal várható időpontja). Kérdéses, hogy a meg nem változtatható helyzetek bekövetkezésének
előzetes ismerete hasznos-e, szemben a reálisan kezelhető problémák kihívásként is felfogható
előrevetítésével. Az intuitív problémamegoldás mint fogalom nem azt tételezi fel, hogy ez eset-
ben állandóan rendezetlen, véletlenszerű ugrásokkal jutunk el a megoldáshoz, hanem csak azt,
hogy itt egy, az emberre specifikusan jellemző, az emberi észlelésre és asszociációs folyama-
tokra támaszkodó, nehezen modellezhető, nem reprodukálható jelenséggel állunk szemben. A
módszeres, formalizált vagy gépi megközelítés pedig azt jelenti, hogy egy, valamikor emberek
által kitalált, gépileg elvégezhető keresési algoritmust alkalmazunk, bonyolult és hatalmas mé-
retű megoldáshalmaz kiértékelésére. Az ember ugyanis önvédelmi és energetikai okokból haj-
lamos egyszerű - csak néhány tényezőt és rövid időtávot lefedő - modellekben gondolkodni,
melyek nagyszerűsége a meghatározó tényezők és a kapcsolódó összefüggések célszerű sze-
lekciójában rejlik. A problémával rendelkezőnek meg kellene értenie, hogy a problémák szub-
jektív vonatkozásaitól függetlenül objektív valóságelemek is léteznek, melyek jövőbeli alakulá-
sáról kell először a döntési folyamat, a tanácsadás, illetőleg a tömegtájékoztatás keretében ké-
pet alkotni ahhoz, hogy ennek birtokában a második fázisban megszülethessen a szubjektív
rangsor a preferált és negatívnak vélt változásokról, és az ezeket kiváltó utakról. A szakta-
nácsadó által felvázolt jövőkép pontossága problémától függően lehet jobb, de gyengébb is,
mint a módszeresen levezetetté. A tanácsadó feladata, hogy saját képességeit jól felmérve ott
keressen támogatást a módszerekben, ahol arra szüksége van. Ennek alapfeltétele, hogy min-
den ember dokumentálja saját jövőképei és a mindenkori valóság eltéréseit. A tanácsadó fel-
adata szemben a képzéssel, oktatással elsődlegesen tehát nem az, hogy bizonyos megoldási
módok (módszerek) tekintetében meggyőzze a hozzáfordulót ezek lehetőségeiről, képességei-
ről, hanem az, hogy az alternatív megoldási utakat és ezek következményeit a lehetséges cé-
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loknak megfelelően minél pontosabban feltárja, és a kérdező személyiségéhez illő formába
hozva átadja. Módszeres problémamegoldás így nem létezhet a klasszikus értelemben vett ta-
nácsadás nélkül. A tanácsadás ismeretanyaga azonban mindenképpen kiegészítendő az intuíció
és a módszeresség viszonyát taglaló gondolatokkal. Hiszen csak a két egymást kiegészíteni
képes eszköz együttes használata vezethet a problémamegoldás hatékonyságának növeléséhez.

17.5 A szaktanácsadásban alkalmazható döntést támogató eljárások

A tanácsadás folyamatának lépéseit az előző fejezetekben már tárgyaltuk. A helyzetfeltárás,
a célmeghatározás, a döntéselőkészítés és mindezek értékelése nap mint nap előforduló feladat,
amit a tanácsadónak meg kell oldania. Amennyiben hatékony módszereket alkalmaz napi fel-
adatai megoldásához, az mérhető eredményekkel jár.

A szakirodalom, a tanácsadást segítő racionalizálási módszerek sokaságát ismeri, az egyik
kutatóintézet közel 900 eljárást gyűjtött össze. Az egyes módszerek egymástól gyakran csak
árnyalatokban térnek el, ezért nem volna helyes a módszerek mindegyikének megismerésére és
váltakozó használatára törekedni. Javasoljuk, hogy a tanácsadást végzők ismerjenek meg né-
hány, a munkájukat segítő technikát, melyeket begyakorlás után hatékonyan alkalmazhatnak.

A szakirodalomban fellelhető eljárásokat sajnos mind a mai napig csak elvétve alkalmazzák
a gyakorlatban. Eddig az egyszerű (nem módszeres) intuíció volt az, amely a racionalizáló
gondolkodás alapját képezte. Mivel az egyszerű intuíciót nem előzi meg a probléma megfo-
galmazása, az adatgyűjtés, a megoldási változatok kidolgozása stb., ezért a véletlennek jelentős
szerep jut. Ez a "módszer" egymagában nem mindig a hatékony, így szükség van más eljárások
ismeretére is.

A következőkben bemutatunk néhány módszert, melyek a mezőgazdasági szaktanácsadás
viszonyai között is alkalmazhatók, illetve alkalmazásuk ajánlott. Az egyes technikák tárgyalá-
sát megelőzően azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy megfelelő ismeret és gyakorlat nélkül
azok nem alkalmazhatók kielégítő hatásfokkal.

17.5.1 Kötetlen (intuitív) fantáziaserkentő módszerek
A kötetlen, fantáziaserkentő módszerek a szabadon, mindenféle kötöttségtől mentes gon-

dolkodást elősegítő eljárások. Alkalmazásuk során az alternatív ötletek számának növelésére
törekednek, még a legkevésbé reálisnak tűnő javaslatot is figyelemre méltatják. Előnyük, hogy
serkentik a képzelőerő kihasználását, és csökkentik a problémamegoldás akadályait, melyek
elsősorban az elavult szokásokból fakadnak.

A kötetlen fantáziaserkentő módszerek többsége csoportmunkában alkalmazható.
A gazdaságilag fejlett országokban a problémamegoldás gyakran alkalmazott módja a cso-

portban való gondolkodás. Ez a módszer sokkal kreatívabb, mivel a csoport ismeret- és ötlet-
kapacitása nagyobb, mint az egyéné. A csoporteljárások meggátolják a megoldáskeresés korai
szakaszában az egyetértést, segítik az egyéni szokások leküzdését.

A csoport a feladat jellegének megfelelően lehet adatgyűjtő, tervező és zsűriző (kritizáló).
Az összetétel szempontjából kedvezőbbek a heterogén (több szakmát képviselő) csoportok,
mivel azok működése sokrétűbb, a probléma többoldalú megközelítése a célelérést jobban elő-
segíti. A csoportok létszámának meghatározásánál figyelembe kell venni az érintett szakterüle-
tek képviselőit, valamint az információt nyújtani tudók körét. Az indokoltnál több résztvevő
általában rontja a csoportmunka eredményességét.

Az Osborne-féle brain storming (ötlet vihar) módszer
Osborne hosszú időn keresztül figyelemmel kísérte tanácskozások, értekezletek lefolyását és
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eredményességét, és mint külső szemlélő feltárta hiányosságaikat. Tapasztalatai szerint a cso-
portnak mindig voltak inaktív tagjai, és voltak, akik időt rabló monológokkal hátráltatták a
csoportmunkát, gyakran személyi érdekellentétek akadályozták meg a cél elérését. A feltárt
hiányosságokat Osborne egy kijelölt közvetítő (moderátor) személy segítségével igyekszik el-
kerülni. A közvetítő független, nincs a jelenlévőknek alárendelve. A csoportmunka során elő-
segíti a célratartást, metodikai támogatást nyújt, és ötletekre ingerel.

Az Osborne-féle brain storming módszer előkészítési szakaszában a közvetítő összehívja a
problémamegoldó csoportot, tájékoztatja a résztvevőket a témáról, és gondoskodik a szüksé-
ges segédeszközökről.

A végrehajtás első szakaszában az alternatív ötletek összegyűjtését kell elvégezni. A közve-
títő vizuálisan nyilvántartja a felvetett ötleteket, kérdésekkel, saját ötleteivel, új megközelítési
módok felvetésével aktivizálja a csoportot. A munkának ebben a szakaszában az ötletek meny-
nyiségére kell törekedni, tilos a bírálat, a mérlegelés. A munka akkor sikeres, ha a csoport tag-
jai tömören, vezérszavakban fejezik ki ötleteiket, nem idegenkednek az újtól, a szokatlan vál-
tozatok felvetésétől.

A brain storming második szakaszában az alternatív ötletek közötti esetleges összefüggése-
ket kell feltárni. Legtöbb esetben előfordul, hogy az egyes ötletek más szavakkal kifejezve, de
ugyanazt takarják. Szűkíthető az ötletek száma ezek kiszűrésével. Ebben a szakaszban tovább-
ra is tilos a bírálat.

Amennyiben a csoport a lehetséges ötleteket feltárta, akkor kerülhet sor az értékelésre. Ek-
kor kell minden egyes ötletet bírálni és minősíteni.

A minősítés szempontjai a következők:
- Realizálható-e az ötlet?
- Rövid idő alatt megvalósítható, vagy további vizsgálatok szükségesek a végrehajtá-

sához?
- Ha a kitűzött célnak nem felel meg, akkor milyen egyéb célra hasznosítható?

A bírálatokat ugyanúgy, mint az ötletek felvetését, tömören, vezérszavakban kell közölni. A
közvetítő az értékelés során megvédi az ötleteket a szokásos frázisoktól (pl. így még sohasem
csináltuk!) és az újtól való idegenkedéssel szemben, majd összefoglalja az eredményeket.

E módszer jelentősége abban van, hogy lehetővé teszi az alternatív ötletek (teljes) körének
feltárását, és ezek közül az alkalmazhatók kiválasztását. Meg kell jegyezni, hogy az előírt já-
tékszabályokat mindenképpen be kell tartani, különben a csoportmunka hatékonysága jelentő-
sen csökken. Susánszky vizsgálatai szerint a feltárt hibák száma például a munkahelyi felettes
jelenlétekor 40-50 %-kal, majd a vezető kritikai, a "hibákat magyarázó" kijelentéseit követően
80-90 %-kal csökkent.

Egyéb, kötetlen csoporteljárások
A kötetlen fantáziaserkentő csoportmódszerek többsége a brain stroming továbbfejlesztett

változata. A Rohrbach-féle 635-ös módszer például az alapötletek további tökéletesítésére
helyezi a hangsúlyt. A CNB (Collective Notebook) módszert alkalmazók az ötletek felvetését
egyénileg végzik. A javaslatokat egy speciális CNB könyvbe jegyzik fel, ezt követően a kiérté-
kelés már csoportosan, a brain stroming játékszabályai szerint történik. A METAPLAN mód-
szer az alapeljárás kötetlenségének kedvező vonásait ötvözi a vizualitás előnyeivel. Ebben az
esetben a csoporttagok asszociációit folyamatosan bővülő, rendszerezetten szemléltetett in-
formációbázis serkenti.

Bármely eljárást alkalmazzuk is, a meghatározó mindig az ötletek minősége. Csak jó ötle-
tekből lehet kiválasztani a legjobbat.

A döntéselőkészítési, racionalizálási feladatok többsége egyénileg is megoldható. Szükség
van tehát az egyén alkotóképességét maximálisan kibontakoztató eljárásokra is. A szakiroda-
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lomból és a gyakorlatból azonban hiányoznak, vagy nem kielégítőek az önálló munkára alapo-
zott eljárások, a már kidolgozottak is inkább a csoportra tervezett technikák egyénre adoptált
változatai.

Egyéni brain storming módszer
A csoportmunka előnyeit az előzőekben már bebizonyítottuk, de előfordulhat, hogy nem áll

módunkban megfelelő struktúrájú csoport összeállítása. Az egyéni brain storming alkalmazása
fejleszti az egyén problémaérzékenységét, segít a megszokásból való cselekvés hibájának elke-
rülésében. Ez a módszer - a csoportmódszerhez hasonlóan - a problémamegfogalmazás válto-
zatainak kialakításával és azok szemléltetésével kezdődik.

A javaslatokat röviden és tömören kell lejegyezni. Az ötletek számának és minőségének nö-
velése érdekében ötletserkentő kérdéseket célszerű megfogalmazni, melyek javaslatok láncre-
akcióját indíthatják el. Például:

- Milyen következményekkel jár az ötlet?
- Milyen személyi feltételekkel javítható a megoldás?
- Mi okozhatta a probléma létrejöttét?
- Milyen tényező segítheti a teljesítmény fokozását?

Az ötlethalmaz kialakítása után kerülhet sor az értékelésre. Ez igen nehéz feladat, ugyanis a
megszokás visszahúzó ereje akadályozhatja a megvalósításra alkalmas megoldás kiválasztását.

Amennyiben lehetséges, célszerű a minősítést csoportban végezni.

17.5.2 Analitikus módszerek
Az analitikus módszerek a célt (munkamódszer, termék, folyamat stb.) elemekre bontják.

Az idetartozó módszerek a részproblémákat fokozatos közelítéssel tárják fel és oldják meg.
Az analitikus módszerek átmenetet képeznek a kötetlen és a kötött módszerek között,

ugyanis több-kevesebb lehetőséget adnak a szabad ötletek kialakítására, de ugyanakkor a gon-
dolkodási folyamat szabályozottsága már érvényesül.

Összehasonlító morfológia
Az összehasonlító morfológia egy adott problémakör szisztematikus átvizsgálása után vezeti

le a legkedvezőbb és bevezetésre ajánlott változatot. A teljes problémakört célszerű egy mátrix
szerkezetű ún. morfológiaszekrényben elhelyezni.

A mátrix összeállításánál először a vizsgálat tárgyát jellemző főbb paramétereket kell meg-
határozni, majd a paraméterek lehetséges változatait kell feltárni. A paraméterek és változatok
száma behatárolja a mátrix nagyságát, a megoldási variációk számát. Elméletileg a változatok
bármely kombinációja potenciális megoldást adhat.

A 19. ábra az összehasonlító morfológia módszerének levezetését mutatja be.
A módszer eredményessége érdekében egyértelműen meg kell határozni a paramétereket, a

változatok számát pedig az indokolt mértékűre kell korlátozni. (Az 5x5-ös morfológiamátrix
55 = 3125 megoldás változatot jelent.) A morfológiaszekrény szerkezetét a 20. ábrán keresz-
tül mutatjuk be.

E módszer előnye, hogy nagyszámú alternatív megoldást tárol, és hatékonyan kombinálható
más technikákkal (pl. a paraméterek meghatározása brain storming módszerrel).

Multifaktor technika
A vállalkozói munka során a legnehezebb feladat a döntés. Bármilyen termelést folytat a

gazdálkodó, a minősítést, értékelést nem kerülheti meg. A döntési mechanizmust tovább nehe-
zíti, ha a rendelkezésre álló információ közvetlenül nem kvantifikálható (termelési rugalmasság,
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könnyebb munkavégzés stb.). Ebben az esetben általában a különböző nézetek csapnak össze.
A multifaktor technika megkönnyíti a döntést, lehetőséget nyújt az objektív vélemény kiala-

kítására, lehetővé teszi az alig számszerűsíthető, de a megoldás szempontjából lényeges ténye-
zők figyelembe vételét, valamint az egyes változatok közötti választást.

A módszer nagy előnye, hogy egyéni és csoportos megoldásként is alkalmazható. Az objek-
tív csoportvélemény kialakítását is lehetővé teszi, mivel a tagok egymás véleményét az értéke-
lést követően ismerik meg, tehát a kölcsönös befolyásolás kizárt.

A multifaktor technika folyamata négy szakaszból áll:
Első szakasz

Kérdés: Melyek a változatok összehasonlításának jelentős kritériumai? (Mi alap-
ján hasonlítunk?)

Feladat: Kritériumlista összeállítása.
Módszer: Szabad ötletfelvetés egyénileg vagy csoportban.

Második szakasz
Kérdés: Milyen fontosnak ítéli a listán lévő kritériumokat?
Feladat: A kritériumok súlyozása.
Módszer: Az értékelést végző pl. 0 vagy1 ponttal értékeli a kritériumokat.

Harmadik szakasz
Kérdés: Hogyan értékeli az egyes alternatív változatok realizálhatóságát, figye-

lembe véve az elfogadott kritériumokat?
Feladat: A változatok minősítése.
Módszer: Az értékelést végző pl. 10 pontot feloszt az alternatív változatok között.

Negyedik szakasz
Kérdés: Melyik a legjobb változat?
Feladat: A változatok minősítése, kiválasztása.
Módszer: A súlypontszámok és a minősítési pontszámok kritériumonkénti szorza-

tai változatonként összegezendők. A legnagyobb pontszámot elért változat adja a
legjobb megoldást.

A módszer végrehajtása
A kritériumok rangsorolását a csoporttagok egyéni súlyozó mátrixon végzik el. A súlyozás-

hoz a mátrix soraiba és oszlopaiba egyaránt a kritériumokat kell beírni. A főátló minden eleme
1, mivel ez a szempontok önmagukkal való összehasonlítását jelenti. Az egyes szempontokat
páronként kell összehasonlítani. A fontosabbnak ítélt szempontok sorába 1-et, a kevésbé fon-
tosnak ítélt tevékenység sorába 0-t kell beírni. Rendre elvégezve a páros összehasonlításokat,
elkészül a súlyozó mátrix. Az egyéni súlyokat a mátrix sorainak összege adja, melynek értékei
meghatározzák a kritériumok fontossági sorrendjét.

Egyéni súlyozó mátrixot mutat be a 16. táblázat.
A szubjektivitás hatását csökkenthetjük, ha a csoportban való alkalmazása esetén valameny-

nyi jól informált csoporttagnak lehetőséget adunk a súlyozásra. A csoporttagok egyéni szava-
zómátrixai alapján szerkeszthetjük meg az ún. összesítő táblát, melynek oszlopai megegyeznek
az egyéni mátrixok összesítő oszlopainak összegével. Így az egyéni mátrixhoz hasonlóan meg-
határozható a csoportrangsor is. Erről a 17. táblázat tájékoztat.

Abban az esetben, ha két vagy több tevékenységet, folyamatot az előzőekben felsorolt
szempontok alapján kívánunk versenyeztetni, szükség van még egy értékelő tábla kitöltésére is.
Ebben az esetben az egyes változatokat a meghatározott szempontok szerint külön-külön kell
versenyeztetni úgy, hogy egy megadott pontértéket (pl. 10 pont) a változatok között fel kell
osztani, majd a kapott számadatokat meg kell szorozni a súlyozási értékkel. A súlyozás és mi-
nősítés szorzata adja az egyes változatok pontértékét. A csoportértékelő táblán hasonlóan kell
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elvégezni a feladatot. Az egyes változatok pontértékeinek összege megadja, hogy mely techno-
lógia, folyamat stb. bevezetése mellett kell dönteni.

A 18. és a 19. táblázat a munka menetét szemlélteti.

Értékelemzés
Az értékelemzés a racionalizálás viszonylag új módszere. Alkalmazása a második világhábo-

rú után vált általánossá. Az értékelemzés összefoglaló leírása Lawrence D, Milesnak, a General
Eletric mérnökének nevéhez fűződik, aki a már ismert és az új módszerekből egy egységes
gondolkodási rendszert alakított ki.

Az értékelemzés olyan döntéselőkészítő eljárás (és szemlélet), amely a termék (gyártmány,
termelési eljárás, szervezés) haszonhatás elemeinek és az ezekhez tartozó ráfordításoknak a
kedvező kialakítását segíti elő. Az eljárás során a termék haszonhatás-elemeit megjelenítő
funkciók és a funkcióköltségek viszonyát kell elemezni az optimumot megközelítő döntés elő-
készítése céljából.

Az értékelemzésnek a szakirodalomban meghonosodott logikai összefüggése a
 funkció
----------  = érték kifejezés, amely szerint
 költség

minél kedvezőbb valaminek a haszonhatása
----------------------------------------

  minél kevesebb az érte hozott áldozat

annál kedvezőbb a felhasználó számára. Ennek megfelelően az értékelemzés alkalmazható:
- új termékek optimális kialakítása során,
- meglévő termékek korszerűsítése esetén,
- új munkafolyamatok, technológiák és
- egyéb, nem tárgyi termékek (pl. szolgáltatások) kialakításakor és javításakor.

A termékfelépítés optimalizálása meghatározott munkafázisok végrehajtásával zárt logikai
rendszerben történik. Ennek során az értékelemzés felhasznál minden olyan ismert vagy újon-
nan kidolgozásra kerülő módszert, amely alkalmas az optimális termék létrehozásának elősegí-
tésére.

Az értékelemzés menetének főbb logikai lépéseit a 21. ábra szemlélteti.
Az értékelemzés komplex műszaki-gazdasági optimumra törekszik, ezért a vizsgált témát

mindig a maga teljes bonyolultságában fogja át. Ebből következik, hogy a munkához minden
érdekelt szakterület információ- és ismeretanyagára szükség van. Erre a feladatra a legalkalma-
sabb a csoportmunka, melynek jelszava, a "mondj jobbat", önmagában is az optimum felé veze-
tő gondolkodásra ösztönöz. Az értékelemzést végző munkacsoport tevékenységét az alkotó
bírálat, valamint az értékelemzés tanácsainak állandó felhasználása jellemzi.

Az értékelemzés szemléletének szerves részeként Miles 13 olyan tanácsot ad, melyek az el-
ső rátekintésre közhelyként hatnak, mégis az eljárás során, együttes vagy külön-külön történő
alkalmazásukkal az alkotó munka hatékonyságát növelhetjük, vagy leküzdhetjük a jelentkező
ellenállásokat.

A milesi tanácsok:
1. Kerüljük az általánosításokat!
2. Szerezzünk meg minden hozzáférhető költségadatot!
3. Csak a legjobb forrásból származó információt használjuk fel!
4. Bontsuk elemeire, találjunk fel hozzá valami újat, tökéletesítsük!



140

5. Használjuk fel meglévő alkotó képességünket!
6. Az akadályokat tárjuk fel és győzzük le!
7. Alkalmazzunk szakértőket, tanácsadókat szakismereteink bővítésére!
8. Értékeljük a főbb tűréseket pénzben! (Minél szűkebb tűrési intervallumokat írnak

elő a tervezés során, annál magasabb költségek merülnek fel az előállítással kap-
csolatban.)

9. Hasznosítsuk és fizessük meg a szállítók rendelkezésre álló funkcionális termékeit!
10. Hasznosítsuk és fizessük meg a szállítók szakismeretét és tapasztalatait!
11. Alkalmazzunk speciális gyártási eljárásokat!
12. Használjuk az alkalmazható szabványokat!
13. Alkalmazzuk a következő kritériumot: "Megvalósítanám-e saját pénzemen az új

ötletet?"
A tanácsok hatékonyságát a hosszú tapasztalaton alapuló elemek tudatos és következetes

felhasználása adja. Egy részük (1-7.) az eljárás közben alkalmazandó módszerekhez, más ré-
szük (8-12.) a megoldáskereséshez ad tanácsot, az utolsó (13.) pedig az értékelemzés szemlé-
letének állandó alkalmazásához, a kidolgozott javaslat ellenőrzéséhez ad útbaigazítást.

17.5.3 Kísérleti módszerek
A tevékenységek, új technológiák kísérleti feltételek közötti ellenőrzése során meggyőződ-

hetünk hipotézisünk helyességéről. A tapasztalatokra épülő módszerek közül a legelterjedtebb
a megfigyelés és a kísérlet.

Módszeres megfigyelés
A módszeres megfigyelés a vizsgált terület pontos megismeréséhez és leírásához szükséges

jellemzők észlelésének irányított sorozata. Az egyszerű (nem módszeres) megfigyelés csak
ötletszerű az időpont, az időtartam és a jelenség észlelt jellemzői tekintetében.

A módszeres megfigyelés jellemzői:
- a meghatározott cél,
- az észleléssorozat lebonyolításának tervezete,
- szükség esetén vizsgálati eszközök igénybevétele,
- tartózkodás a szubjektív tényezők befolyásolásától.

A megfigyelés - attól függően, hogy a jelenség egészére vagy csak egy részére terjed ki - le-
het teljes és részleges.

A módszeres megfigyelés tervezésének első fázisa a cél meghatározása. Ezt követi a diag-
nóziskészítés, amelyben a probléma okait kell felderíteni. A vizsgálat során jelentkező véletlen
tényezőt a megfigyelések számának növelésével lehet elkerülni. A munka utolsó szakasza a
hipotézisek igazolása, azaz a feltételezett ok és az észlelt valóság közötti összefüggés bizonyí-
tása.

Amennyiben a módszeres megfigyelés nem ad megbízható eredményt, kísérleteket kell le-
folytatni hipotézisünk helyességének bizonyítása érdekében.

A kísérlet
A kísérlet abban tér el a (módszeres) megfigyeléstől, hogy a folyamatokat mesterségesen

létrehozott szituációban vizsgáljuk. Míg a megfigyelés során meg kell várni a jelenség bekövet-
keztét, addig a kísérletben magunk határozzuk meg a lefolyás feltételeit. A kísérletek megismé-
telhetők, a feltételek megváltoztathatósága biztosított. A tanácsadó által végrehajtott beavat-
kozásokra kapott válaszreakciók segítik a folyamatok kockázatmentes megismerését.
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17.5.4 Kötött (szisztematikus) módszerek
Az előzőekben már megismert kötetlen módszereket a véletlenszerűnek tűnő, valójában cél-

orientált intuíció jellemzi. Ezzel szemben a kötött módszerek esetében a gondolkodási folyamat
szigorú vezéreltsége, a lépésről-lépésre haladás kényszere útján juthatunk el a megoldáshoz.

Szerkezetük szerint a kötött módszerekhez tartoznak a tesztek, veszteségtérképek és az in-
terjúmódszerek. Alkalmazásuk célja lehet a ténymegállapítás, hibakeresés és megoldáskeresés.

A kötött technikák közül egyesek a racionalizáló gondolkodás folyamatát vezérlik, így álta-
lánosan alkalmazhatók, míg mások a racionalizálás tárgyára vonatkoznak. Ezeket speciális
eljárásoknak nevezzük. A speciális technikák alkalmazása egyszerűbb, de a konkrét kérdésso-
rok miatt alkalmazási területük szűkebb.

Tesztmódszerek
A tesztek kérdések sorozatával irányítják a gondolkodási folyamatot, és válaszokat provo-

kálva vezérlik a racionalizáló személy vagy  csoport problémaközelítését. A tesztek alkalmazá-
sának folyamatábráját a 22. ábra szemlélteti.

A következőkben két szaktanácsadást segítő tesztmódszert ismertetünk.
A Böhrs-féle teszt a hibakereső ember gondolatmenetét szimbolizálja. A "Miért" kérdés kö-

vetkezetes ismétlése arra készteti az alkalmazót, hogy addig ne fogadja el a megoldást, míg azt
az adott válaszok nem támasztják alá.

A teszt szerkezete kétlépcsős. Az indító kérdéssor a jelenlegi helyzet okozati összefüggéseit
vizsgálja. A második lépcsőben az ésszerűsítés lehetséges változatainak felkutatását célzó rá-
vezető kérdéssorra kell választ adni.

A Böhrs-féle tesztet a 20. táblázat szemlélteti.
A kritikai elemzésen alapuló teszt a már működő folyamatok elemzésére és racionalizálásá-

ra összeállított kérdéssor. A teszt alapkérdéseire adott válaszokkal feltárható a vizsgálat idején
tapasztalt helyzet, valamint a racionalizálás érdekében kifejtendő tennivalók összessége.

A kritikai elemzésen alapuló tesztet a 21. táblázat szemlélteti.

Veszteségtérképek
A veszteségtérképek készítésének célja nem a megoldáskeresés, hanem a ténymegállapítás.

Elsősorban a korlátok és lehetőségek feltárása során előnyös használatuk.
Ennek megfelelően a főbb vizsgálati területük a következő:

- Mi akadályozza a termelést, a hatékonyság fokozását?
- Mely részfeladatok módosítását kell kezdeményezni?
- Rendelkezik-e a vizsgált szervezet a racionalizálási program végrehajtásához szük-

séges szakismerettel stb.?
A veszteségtérképek a tesztekkel ellentétben nem rávezető kérdésekkel, hanem rövid meg-

fogalmazásokkal tárják fel a termelést (gazdálkodást) akadályozó tényezőket. A veszteségtér-
képekre támaszkodó helyzetfelmérést általában más eljárásokkal (tesztekkel, műszeres elemzé-
sekkel stb.) célszerű kiegészíteni, mivel a jelenségek vizsgálatának léptéke nagyobb, így nem
teszi lehetővé a mikroszemléletű elemzést.

Interjúmódszerek
Az interjúk készítésének metodikáját már a kommunikációról szóló fejezetben részletesen

tárgyaltuk. Itt röviden, mint a döntés-előkészítés eszközét ismertetjük. Az interjúk kevésbé
vezérlik a gondolkodást, mint a kötött módszerekhez tartozó többi eljárás, elsősorban az inter-
júalany szubjektív megítélését szándékoznak megismerni. Megbízhatóságuk kisebb, mint a
teszteké. Alkalmazásuk során azonban rövid idő alatt fontos információ birtokába juthat a kér-



142

dező (riporter). Az interjú lefolytatható szóban és írásban.
A szóbeli interjú általában a módszeres megfigyelés kiegészítő technikája. A szóban történő

kérdezés előnye, hogy a kérdések száma nincs korlátozva, és lehetőség van a válaszokból kiin-
dulva a következő kérdések feltételére. A módszer hátránya, hogy az információ feldolgozása,
kiértékelése lassú.

Az írásbeli (kérdőíves) interjúk lefolytatása során a megkérdezettek a feltett kérdésekre
írásban válaszolnak.

A kérdőívek összeállításánál célszerű betartani a következő tanácsokat:
- A kérdőív mindig az egyénhez szóljon. Keltsen érdeklődést az interjúalanyban.
- A kérdések sorrendje tegye lehetővé a tények és a vélemények elkülönítését.

A tényállapot feltárás gyakran szükségessé teszi újabb és újabb interjúk lefolytatását, me-
lyekben más, célorientáltabb kérdéseket tesznek fel. Ezek a többfordulós interjúk. Az első for-
dulóban a tágabb problémamezővel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat gyűjtik össze, majd
a többi fordulóban a fontosabb területeket kiemelve, csak szűkebb körre irányul a vizsgálat.

Általában a második (harmadik) fordulóban a válaszadó csak az alternatív mezőkből vá-
laszthat (pl.: igen - nem, teljes mértékben - félig - egyáltalán nem).

Az interjúmódszerek megismerése és helyes alkalmazása hozzájárulhat a gazdaságokkal
kapcsolatos pontos információk megszerzéséhez.

A fejezetben ismertetett módszerek csak töredékét alkotják az alkalmazható módszerek kö-
rének. A szaktanácsadónak magának kell összegyűjtenie, megtanulnia és alkalmaznia azokat az
eljárásokat, melyek a leghatékonyabb módon segítik munkáját. Ezen túlmenően meg kell is-
mernie azokat is, amelyeket a gazdálkodóknak átadva növelheti azok problémaérzékenységét,
illetve támogatja őket a hatékony döntéshozatalban.

18. Válság-előrejelzés, a vállalkozások reorganizációja

Az elmúlt években jelent meg a hazai gazdálkodási gyakorlatban a reorganizáció elnevezés,
és kapott sokféle tartalmat, magyarázatot, értelmezést. Nem is csoda, hiszen a fogalom mögött
többféle közelítés és tartalom állhat, és az igen bonyolult, összetett folyamatot jelent. A téma-
kör hazai irodalma is szűk, az egyetemi oktatásban is csak a közelmúltban jelentek meg az első
próbálkozások a tevékenység bemutatására, rendszerezésére. A szakembereket elsősorban a
szaktanácsadó képzés keretében célszerű megismertetni a reorganizációs folyamattal, hiszen a
bajba jutott vállalkozások a tanácsadótól várják a segítséget azon gazdasági problémáik meg-
oldására, melyeken nem tudnak úrrá lenni.

A reorganizáció céljától függően, többféle reorganizációról beszélhetünk. A legelterjedtebb
a válságban lévő vállalkozások felzárkózási reorganizációja. Ez azt jelenti, hogy egy alkal-
massági vizsgálatot követően, az arra kapott pozitív válasz esetén átmeneti pénzügyi "védőer-
nyőt" kell a vállalkozás fölé képezni, hogy a tartós pénzügyi átalakítást el lehessen végezni,
nemegyszer az értékesítési rendszer piacorientált átszervezésével egyidejűleg. Ezzel egyidejű-
leg a gazdálkodó szervezet felzárkózhat a versenytársak mellé.

A reorganizációnak egy másik értelmezése az lehet, amikor a stabil pénzügyi helyzetű vál-
lalkozások tartós piaci jelenlétét, illetve ennek a pozíciónak az elérését célozzuk meg.

További reorganizációs folyamat lehet a korlátozott finanszírozású reorganizáció, amikor a
szükséges pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésre, vagy valamilyen oknál fogva éppen nem
érdemes befektetni (pl. átmeneti külső vagyonkezelés esetén).

Nyilvánvaló ugyan, hogy még a jól működő cégek sem nélkülözhetik az időnkénti reorgani-
zációt, mégis - külföldön is, de különösen nálunk - a meghatározó reorganizációs igényt a baj-
ba jutott, a piactól lényegesen elmaradt vállalkozások felzárkóztatása jelenti.
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A hazai elnevezések között a változásmenedzselés és a válságmenedzselés kifejezésekkel is
találkozunk. Mindkettőnek létjogosultsága van, hiszen a változó gazdasági környezetben a
folyamatosan alkalmazkodó vállalkozások vezetése a körülményekhez, az új kihívásokhoz iga-
zítja a vállalkozás szervezetét, működését. Ez a tevékenység a változásmenedzselés. A vállal-
kozás, amely súlyos gondokkal küzd vagy többdimenziós válságban van, az válságmenedzselés
mellett lesz képes kilábalni a nehézségekből.

A fejlett piacgazdaságokban több koncepciót és módszert alakítottak ki a vállalkozások vál-
ságmenedzselésére. A hazai vállalkozások válsághelyzete azonban több szempontból is eltérhet
attól, amellyel a nyugati piacgazdaságok válságmenedzserei találják szemben magukat. Mások
ugyanis a nemzetgazdasági feltételek, a technikai, a pénzügyi és az emberi erőforrások jellem-
zői, a külgazdasági lehetőségek stb. Ezért Magyarországon új válságmenedzselési koncepcióra
van szükség.

18.1 Válság-előrejelzés

Mielőtt a reorganizáció fogalmával, lépéseivel részletesebben foglalkoznánk, célszerű átte-
kintenünk a válságok kialakulásának jeleit, okait. Csak úgy lehet a megfelelő "terápiát", a kive-
zető utat megmutatni a bajba jutott cégnek, ha a szakértők pontosan tudják a "betegség" okát,
és felismerik azokat a jelenségeket, melyek a bajt egyértelműen előidézték.

A fejlett piacgazdaságokban a vállalkozási válságnak két fő típusát különböztetik meg. A
részleges válság a vállalkozás egyik területi egységében (, üzemegységében, ágazatában) vagy
egyik funkciójában (termelési, likviditási, marketing stb. problémaként) alakul ki. Ilyenkor a fő
feladatok: a válság elszigetelése, megoldása, majd a rendbe hozott egység, funkció beillesztése
a vállalkozás működésbe. Ennek a feladatnak a megoldására általában válságmenedzselő "stá-
bot" hoznak létre.

A másik válságtípus a teljes vállalkozási válság. Ebben az esetben az egész vállalkozás
olyan krízishelyzetbe jutott, amely a cég fennmaradását veszélyezteti. Ilyenkor nincs mit elszi-
getelni, többnyire súlyos áldozatokkal - drasztikus leépítésekkel, piacokról történő kivonulás-
sal, esetleg vállalkozásrészek eladásával stb. - a megmaradó vállalkozás egészét kell talpra állí-
tani. A teljes válságban lévő vállalkozás esetében általában új vezetés vagy válságmenedzselés-
re szakosodott munkacsoport veszi át a cég irányítását.

A fenti két válságtípus többé-kevésbé stabil gazdasági környezetben (a gazdasági növeke-
dés, olykor-olykor a stagnálás vagy az enyhe recesszió feltételei között) érte a fejlett piacgaz-
daságok vállalkozásait. A magyar vállalkozások válsághelyzete egy új, a harmadik típusba so-
rolható. Ennek a harmadik típusú krízishelyzetnek fő sajátossága az, hogy a válság nemcsak a
vállalkozásban, esetleg az ágazatban jelenik meg, hanem a felső szinten a nemzetgazdaság egé-
szében, adott esetben a piacok jelentős részét képviselő régióban jelentkezik. A válság az alsó
szinten is mutatkozik, ugyanis jelentős hatással van az emberi erőforrásra, a vezetőkre és a
beosztottakra egyaránt. Ez tehát a vállalkozások többdimenziós válsága.

18.1.1 A válság kialakulása, jelei, okai
A gazdálkodó szervezetek egészét átfogó válság általában nem egyszerre következik be, a

krízis többnyire egy folyamat következménye, amely elkülöníthető szakaszokra osztható.
A vállalkozási válság kiteljesedése öt szakaszra bontható.

Első szakasz
A vállalkozási krízisnek nemcsak a kiteljesedés utolsó fázisaiban vannak sajátos ismertető

jegyei, hanem már azt megelőzően felismerhetők olyan jelek, amelyekből az átfogó válság kez-
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detére lehet következtetni. Az első szakasz több jelzésének egyidejű megjelenése valószínűsíti
az átfogó vállalkozási krízis kialakulását.

Az első szakasz tipikus válságjelei a következők:
Téves kutatási és fejlesztési program
Akkor téves a kutatási vagy fejlesztési program, ha azok hozama jóval elmarad a tervezet-

től. Minél nagyobb részt kötött le a téves kutatás/fejlesztés a vállalkozás összes erőforrásaiból,
annál valószínűbb, hogy a kudarc hatása nem szigetelhető el, hanem átfogó válsággá terebélye-
sedik.

Lassú vagy rossz vállalkozásfejlesztések
Ezek egyre táguló rést hoznak létre a vállalkozás és a piaci igény, valamint a vállalkozás és

a versenytársak piaci pozíciója között. Ilyen táguló rés alakulhat ki akkor, ha a vállalkozás nem
tudja idejében követni a műszaki fejlődés ütemét, helytelenül ítéli meg annak fejlődési irányát,
rosszul prognosztizálja a piaci igény változásait és az ezeket befolyásoló nemzet- és világgaz-
dasági folyamatokat. A helytelen fejlesztés kirívó esete a téves profil- és piaci szerkezet bőví-
tés. Visszájára fordulhat a folyamat, ha a fejlesztés az erőforrások viszonylag nagy részét lekö-
ti, melynek következtében a vállalkozás átfogó krízisbe torkollhat.

A megmerevedett termelési struktúra
Ha a vállalkozás nem tudja idejében megújítani technológiáját, akkor lépéshátrányba kerül a

versenytársaival szemben, hozzájuk képest számottevően csökken az árbevétele. A megmere-
vedett gyártás azzal a következménnyel jár, hogy rugalmatlanná válik a piac kiszolgálása, kész-
letek gyűlnek fel és befagy a vállalkozás pénzeszközeinek jelentős része, megkezdődik a raktá-
ron lévő gyártmányok műszaki avulása.

Rossz piacpolitika, alacsony hatékonyságú marketing
Oka lehet téves piaci prognózis, helytelen marketingdöntés, az össze nem hangolt piacszer-

vezés, a rosszul vezetett piaci akció. A rossz piacpolitika legfőbb jele a piaci pozíció romlása, a
piaci részesedés csökkenése.

Túlzott hitelfelvétel
A hosszú lejáratú hitelek felvétele az átfogó válság első jele lehet. Ez akkor bizonyosodik

be, ha a vállalkozás nem tudja visszafizetni hitelét a tervezett időpontban. Oka: a vállalkozás
rossz célra vette fel a hitelt, vagy vagyonát túlzottan megterhelte, illetve rosszul mérte fel az új
befektetés megtérülésének időtartamát.

A vállalkozás bürokratikus szervezete és irányítása
Nem egyszer ez lehet a vállalkozási krízis fő oka. Az esetek többségében a bürokratikus

szervezet és irányítás a szakmailag gyenge középszintű vezetői kör működésének egyenes kö-
vetkezménye. A túlzott centralizálás és a döntések erős központosítása legtöbbször együtt jár a
mindenre kiterjedő központi ellenőrzéssel.

Túlzott kockázatvállalás
A túlzott kockázatvállalás sajátossága, hogy hatása csak később válik kézzel foghatóvá. Ez

bekövetkezhet a hosszú távú stratégia kérdéseiben, például az üzletpolitika, a fejlesztés, a piac-
vesztés területén, valamint a rövidtávú kérdésekben, például a forgóeszközhitel felvétele során.
Ezen tényezők vizsgálatához támpontot adhat a vállalkozási vagyonnak és a kockázatba be-
vont vállalti vagyonrésznek az aránya.

Alacsony hatásfokú ösztönzés/érdekeltség
Ez az egyik legsúlyosabb vezetési hiba. Hatására érdektelenné, sőt elégedetlenné válnak

mind a vezetők, mind a beosztottak. Csökken a vállalkozással szembeni lojalitásuk, nem azo-
nosulnak a vállalkozás céljaival, nő az ellenállásuk a bevezetésre kerülő újdonságokkal szem-
ben, lassan elapad a kreativitásuk és innovációs készségük.
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Második szakasz
A válságkiterjedés második szakaszának főbb jeleit és okait a következőkben mutatjuk be:
Árbevétel csökkenés
Az árbevétel csökkenésnek alapvetően két oka lehet:

- csökkenthet maga a piac, vagyis a kereslet összessége és emiatt a vállalkozás árbe-
vétele,
- egy bővülő piacon növekvő kereslet mellett is csökkenhet a vállalkozás árbevétele,
ami a vezetés nyilvánvaló hibáira vezethető vissza.

A készletek számottevő megnövekedése
A készletek számottevő megnövekedésének fő oka lehet a piacvesztés, valamint az értékesí-

tés elmaradása a tervezettől. A folyamat általában gyorsabban bekövetkezik, mint ahogyan a
vezetés beszerzéseivel és termelésének visszafogásával követni tudja az eseményeket. Az im-
mobil készletekben a vállalkozás készpénze befagyhat, ami súlyos likviditási gondokhoz vezet-
het.

A termelékenység visszaesése vagy stagnálása
A piacvesztés hatására a vállalkozásnak többnyire csökkentenie kell a termelést, hogy elke-

rülje a késztermék készleteinek felduzzadását. A gyártási folyamat lassítása több káros mellék-
hatással is együtt jár. Az állásidőkkel megindul a munkafegyelem rombolása, a minőségi fegye-
lem fellazulása, csökken a munka termelékenysége.

Sok új veszteségforrás keletkezése
A termelés visszafogása óhatatlanul együtt jár a technikai, a pénzügyi és az emberi erőfor-

rások területén lévő veszteség források hatásainak fokozódásával. Ebben a szakaszban már
azok sem törődnek a veszteségforrások felszámolásával, akik a megélhetésük miatt érdekeltek
lennének a vállalkozás fennmaradásában.

Harmadik szakasz
Az átfogó vállalkozási válság kiterjedésének harmadik szakaszában a krízis legjellemzőbb

tünete a fizetőképesség vészes csökkenése, amit a második szakasz tényezői váltanak ki.
E szakasz tipikus válságjelenségei a következők.
A műszaki fejlesztés lelassulása
Oka: csökken az előállított termékek versenyképessége, így az árbevétel is kevesebb. A ke-

vesebb árbevételhez a változatlan, állandó költségeket rendelik hozzá, így viszonylagosan nő-
nek a vállalkozási költségek. A cég a műszaki fejlesztés, gyártás és gyártmányfejlesztés lelassí-
tásával kezd takarékoskodni. A vállalkozás ezért később nagy árat fizet, mert a versenytársak
olyan fejlesztési előnyhöz jutnak, amit nehéz lesz behozni.

A beruházási források elvonása rövidtávú feladatokra
A likviditási hiány miatt új forrásokra van szükség, az általános költségek fedezéséhez, a bé-

rek és bérjárulékok kifizetéséhez, a folyó tartozások kielégítéshez és a hitelkamatok törleszté-
séhez. A forrás-előállítás érdekében a menedzsment meggondolatlanul átcsoportosítja a beru-
házásokat, lefékezi ütemüket, későbbre halasztja azokat. Következésképpen nő a gépek, be-
rendezések életkora, ami további előnyökhöz juttatja a versenytársakat.

A készletek áron aluli kiárusítása
A likviditás fenntartásának ez az egyik jellemző módszere. A módszer helyeselhető a tényle-

gesen elfekvő készletek esetében, a többi készlet áron aluli értékesítésével viszont már vagyon-
vesztéssel teremthető meg a fizetőképesség.

Kisebb osztalékok fizetése
A csökkenő árbevétel, a viszonylag növekvő költségterhek és a fizetőképesség fenntartásá-

hoz vagy visszaszerzésére tett vezetői lépések hatására nyilvánvaló lesz, hogy csökken a vállal-
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kozás piaci értéke, amely elsősorban a részvények értékvesztésében ölt testet. A részvények
növelésére viszont nyilván a fejlesztések és beruházások gyorsítását javasolja a menedzsment.
Ehhez a részvényeseknek áldozatot kell hozniuk a kisebb osztalék elfogadásával. Figyelembe
kell venni azonban, hogy a kisebb osztalék rontja a vállalkozás képét, tovább csökkenti a vál-
lalkozás piaci értékét.

A menedzsment tekintélyének csökkenése
Az üzleti partnerek érzékelik a vállalkozás átmenetinek mondott fizetési nehézségeit és piaci

értékének csökkenését, ezért számukra kedvezőbb feltételek megkötésére kényszerítik a vállal-
kozásokat. A vezetés iránti bizalom csökkenése a vállalkozáson belül is megindul.

Negyedik szakasz
A vállalkozási válság negyedik szakaszának eseményei sem váratlanul jelennek meg a vállal-

kozás működésében. Előzményei a harmadik szakaszra vezethetők vissza.
A negyedik szakasz tipikus válságjelei a következők:
A gyártmányszerkezet fokozott elavulása
Ha az igényekhez képest a gyártmányszerkezet elavult, és ennek ellenére a vállalkozás meg

kívánja őrizni nyereségességét, akkor piacváltásra kényszerül, legtöbbször igénytelenebb pia-
cokat kell kiszolgálnia. Piacváltásra még az egyes piacok összeomlása, illetve a fizetőképes
kereslet csökkenése miatt is sor kerülhet. A piac fokozódó instabilitása különösen fontos jelző-
je az általános vállalkozási krízis kialakulásának. Az élvonalbeli gyártmányok és a saját, elavult
termékek között jelentkező különbségek növekedése (minőségben, teljesítményben, korszerű-
ségben) szintén válságjelként értékelhető.

A gyártástechnológia lemaradása
A gyártástechnológia válságát jelzi a gépek, berendezések magas életkora és a legfejlettebb

technológiától való lemaradás növekvő mértéke. Ilyen hatással járhat, ha megszakad a techno-
lógia homogén lánca a termelés vertikumában (például a beszállítók és a végtermék előállítók
között, és a lánc homogenitása más beszállítókkal nem vagy csak jelentős költségtöbblet válla-
lásával állítható helyre).

Túlzott hitelfelvétel
A vállalkozás túlzott hitelfelvétele a bekövetkező válság egyik legmarkánsabb jelzője. A hi-

telfelvétel három szempontból vizsgálandó:
Milyen arányok alakultak ki a hitel összege és az árbevétel, a nyereség, a korábbi tar-

tozások és követelések, valamint a teljes vagyon között?
Milyen a hitelfelvétel dinamikája, időbeli változása?
Milyen a hitel szerkezete, a rövid- és hosszúlejáratú hitelek megoszlása?

Ezek a mutatószámok természetesen nem függetlenek a gazdasági és piaci környezettől,
gyártási ágaktól, egyes vállalkozási jellemzőktől.

A fluktuáció felgyorsulása
Az alkalmazottak megérzik a fenyegető krízist, a gyártmányszerkezet és technológia avulá-

sát, a piacvesztést, a megnövekedett hitelterheket. Ennek hatására a krízisre leginkább mobil,
tehát általában a szakmailag legjobb, legaktívabb munkatársak hagyják el a vállalkozásokat.
Ezzel számottevően csökken a vállalkozás esélye a talpra állásra.

Ötödik szakasz
A válságot ebben a szakaszban a következőkkel jellemezhetjük:
Nagyarányú, sorsdöntő piacvesztés
A vállalkozás a csökkenő versenyképessége miatt kiszorul a már meglévő piacairól, és kép-

telen arra a minimális jövedelmezőséget biztosító piacváltásra, vagy piaci reagálásra, amellyel
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ellensúlyozni tudná a korábbi piacának elvesztését.
Termelési leállások nagyarányú növekedése
A piacvesztés szembetűnő következményei újabb romboló hatásokat fejtenek ki. A terme-

lésleállás termeléscsökkenéssel jár, melynek gazdasági következménye, hogy csökken a terme-
lékenység, növekednek az általános költségek okozta terhek, végül a csökkenő kibocsátás mi-
att lelassul a befektetések megtérülése is. Ezeket tovább súlyosbítják a vállalkozás humán erő-
forrásaiban bekövetkező hatások.

Alapvető likviditási hiány
A likviditás tartós hiánya a vállalkozási válság legszembetűnőbb jele. A likviditás hiányának

elsődleges oka a csökkenő árbevétel, ami a piacvesztés következménye. További ok lehet még,
ha:

a "körbetartozás" miatt a vállalkozások sora fizetésképtelenné válik,
nőnek az elvonások (pl. adóterhek),
az infláció miatt megnövekednek a kamatterhek,
sújtja a vállalkozásokat a recesszióval együtt járó keresletcsökkenés (mivel a befa-

gyott anyag, alkatrész és késztermék készletek lekötik a vállalkozás készpénzál-
lományát).

Elveszett hitelképesség, fizetésképtelenség
A hitelt nyújtó pénzintézetek érzékenyen reagálnak az eddig felsorolt jellemzők mindegyiké-

re: a termeléscsökkenésre, árbevétel csökkenésre, piacvesztésre, likviditáshiányra stb., amit
újabb és újabb hitelekkel igyekszik áthidalni a vállalatvezetés. Egyre inkább megnő annak a
kockázata, hogy a vállalkozás nem tudja visszafizetni az újabb hiteleket. A hitelképesség el-
vesztésének döntő oka azonban a vállalkozás vagyonvesztése, vagyis az, hogy a kért újabb
hiteleknek már nincs vagyoni fedezete, ugyanis a vállalkozás vezetése a cég életben tartása
érdekében értékesítette a vagyon tetemes részét. Ebben a szakaszban az átfogó válságot már
óhatatlanul követi a csőd, nem ritkán a felszámolás. Ezért fontos a válság felismerése már az
ötödik szakaszt megelőző fázisokban.

* * *
Összefoglalva, jövő nélküli a vállalkozás akkor, ha az általa végzett tevékenység nem jöve-

delmező és olyan pénzügyi helyzetbe került, amely lehetetlenné teszi, hogy fizetési kötelezett-
ségeinek határidőn belül eleget tegyen.

A reorganizáció két alapvető kérdése ebben a felfogásban az, hogy:
Átalakítható-e (és ha igen hogyan) a vállalkozás úgy, hogy megfelelő nyereséget ter-

meljen a jövőben?
Meg lehet-e változtatni a pénzügyi kötelezettségeket úgy, hogy azoknak a vállalkozás

eleget tudjon tenni?

18.1.2 Pénzügyi mutatószámokon alapuló csődelőrejelző modellek
A tanácsadói munka során azokat a többváltozós matematikai-statisztikai módszereket cél-

szerű alkalmazni, melyeket a csődelőrejelzések érdekében dolgoztak ki. A szakértők közül
elsőként W. H. Beaver 1966-ban használta a viszonyszám-analízist a csődelőrejelzés keretei
között. Munkájában vizsgálta a kudarcot vallott cégek pénzügyi mutatóit. Azt tapasztalta,
hogy a később csődbe ment cégek és a túlélők pénzügyi mutatóinak értékei különböztek egy-
mástól. Már 5 évvel a fizetésképtelenné válást megelőzően kimutatott bizonyos jeleket, bizo-
nyítva azt, hogy a viszonyszám-analízis hasznos lehet a csőd előrejelzésében.

Az első modellek a vállalkozási csőd bejelentését megelőző időszakok pénzügyi kimutatása-
inak elemzésével foglalkoztak. Az egyváltozós megközelítésből eredően azonban nem voltak
pontosak.
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Terjedelmi okok miatt a csődelőrejelző modelleket nem tudjuk kialakulásuk sorrendjében
bemutatni és részletesen elemezni, de lényegüket a fontosabb mutatók és képletek leírásával
szemléltetjük.

A csődelőrejelzés szempontjából leggyakrabban alkalmazott mutatók a következők:
1. Cash-flow / Összes kötelezettség,
2. Cash-flow / Hosszú lejáratú kötelezettségek,
3. Adózott eredmény / Összes eszköz,
4. Összes kötelezettség / Összes eszköz,
5. Nettó forgótőke / Összes eszköz,
6. Likviditási mutató,
7. Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek,
8. Nettó forgótőke / Árbevétel.

A modellek kidolgozói a fenti mérlegadatokból mutatószámokat képeztek, melyeket - meg-
közelítési stratégiájuknak megfelelően - különböző képletekben foglaltak össze. A csődállapot
korai előrejelzésére szolgáló rendszerek közül három számítási eljárást ismertetünk.

Comerford képlete a Z tényező kiszámítására (ahol a Z tényező a vállalat működését minő-
sítő érték):

Z = 1,44x1 - 1,78x2 + 6,06x3 +0,62x4 - 2,56x5 +0,37x6
ahol:

Az egyes független változók tartalma Az adat helye a
mérlegben

x1 = mérleg szerinti eredmény / mérleg főösszeg 53.sor/43.sor
x2 = összes kötelezettség / mérleg főösszeg 58.sor/43.sor
x3 = másodfokú likvid eszközök* / mérleg főösszeg 24+29+31+39.sorok/

43.sor
x4 = forgóeszköz / rövidlejáratú kötelezettség 22.sor/66.sor
x5 = másodfokú likvid eszközök* / rövidlejáratú kötele-

zettség
24+29+31+39.sorok/
66.sor

x6 = mérleg szerinti eredmény / jegyzett tőke 53.sor/45.sor
(* másodfokú likvid eszközök = pénzeszközök + anyagok + késztermékek + követelés

árúszállításból.)
A pénzügyi jellemzőkből súlyozottan képzett mutató a vállalkozás működésének minősíté-

sére szolgál. Comerfordnál minél nagyobb negatív szám a mutató értéke, annál kritikusabb a
működés, nagyobb a bukás valószínűsége.

Egy valós példán szemléltetve nyomon követhető a Z érték alakulása. A 22. táblázat adatai
szerint a vállalat 1994-től fokozatosan csúszott a csődhelyzet felé. Az 1997-re számított Z
tényező már arra utal, hogy a vállalat valódi csődhelyzetbe került.

A Z tényező időbeli alakulásának grafikus ábrázolását a 24. ábra mutatja be.
Altman a vállalkozások működésének kockázati mutatóit az alábbiakban foglalja össze:

Z = 1,2x1 + 1,4x2 + 3,3x3  + 0,6x4 +1,0x5
Altmannál a független változók tartalma a következő:

x1 = működő tőke / eszközök
x2 = mérleg szerinti eredmény / eszközök
x3 = adózás előtti eredmény / eszközök
x4 = az eszközállomány piaci értéke / adósság állomány könyvszerinti ér-

téke
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x5 = értékesítés árbevétele / eszközök
Altman szerint, ha a Z mutató 2,7 vagy afeletti értéket ér el, akkor nem fenyegeti veszély a

vállalkozás működését. Ha a mutató 1,8 vagy annál kisebb értéket mutat a vállalkozást teljes
összeomlás fenyegeti.

A hazai viszonyokra értelmezett csődelőrejelző modell kialakítására is történtek eredményes
lépések Virág Miklós és Hajdú Ottó munkájának eredményeként. Az általuk kifejlesztett mo-
dellt 9 nemzetgazdasági ágra és 27 ágazatra dolgozták ki.

A modell felhasználásával lehetőség nyílik annak megvizsgálására, hogy a vizsgált vállalko-
zás mérlegéből és eredmény kimutatásából visszatükröződő arculat milyen mértékben mutat
hasonlóságot az ágazatban már csődbe jutott, vagy az ilyen szempontból problémásnak tekint-
hető vállalati csoporthoz.

Annak érdekében, hogy a bemutatott eljárások felhasználásával eredményt érjünk el, a kö-
vetkezőket kell figyelembe venni:

az egymást követő időszakokban (hónap, év) mindig azonos típusú mutatókkal kell a
számításokat végezni,

a mutatók kiszámításával kapott eredményeket az adott időszakra vonatkozó költsé-
gekkel össze kell hasonlítani,

mindenképpen érdemes az adott ágazatban tevékenykedő versenytársakkal összeha-
sonlítani a vállalkozás működését.

18.2 A vállalkozások reorganizációja

Köznapi értelemben a reorganizáció az a vállalkozásfeljavító tevékenység, amelynek során a
vállalkozás megújul és értékesebbé válik, nő a jövedelmezősége, javul működő és alkalmazko-
dódó képessége. Ez a definíció a reorganizáció jellemzőit leegyszerűsíti és eltekint a reorgani-
zációra való alkalmasság, a középtávú megtérülhetőség és a finanszírozhatóság általi behatá-
roltságtól.

Más meghatározás szerint a reorganizáció olyan folyamat, amelynek következményeként,
egy jövő nélküli vállalkozás (amelyik lehetetlen pénzügyi helyzetben van és nem rentábilis)
átalakul és így életképes lesz a jövőben. A folyamatot a 25. ábra szemlélteti.

Mint látható, az első szakaszban a vállalat piaci részesedése csökken és gazdálkodási pozí-
ciója romlik. A reorganizációs szakaszban a visszaesés megáll és a cég piaci helyzete stabilizá-
lódik. Ezt követően a szervezeti, pénzügyi átstrukturálás, valamint a költségek csökkentésének
eredményeként a vállalat ismét gazdaságosan működő szakaszba jut.

A reorganizáció legkomplexebb megfogalmazása az, amely a legtöbb szempontot figyelem-
be veszi és a leginkább differenciáló megközelítést követi. Ezek szerint a reorganizáció az
adott vállalkozás

struktúrájának egészére kiterjedő,
viszonylag rövid időperiódus alatt,
radikális változásokat megvalósító,
pozitív szinergiahatást elérni kívánó,
tulajdonosi döntési hatáskörű, olyan
programozott akciósorozat, amely
a középtávon valószínűsített reorganizációs potenciál jelentős kockázatok mellett is

megtérülő és finanszírozható kihasználását eredményezi.
A reorganizáció egyfelől a környezethez való alkalmazkodásban középtávon minőségi elő-

relépést, illetve fokozatosan felerősödő piaci pozíciójavulást biztosít, másfelől - döntően az
előbbire alapozva - a vállalkozás számára jelentős kockázat mellett középtávon finanszírozha-
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tó, kiteljesedő jövedelmezőség növelést, vagyonérték felértékelődést, illetve pénzügyi stabili-
zációt eredményez.

A definíció egyes fogalmi elemeinek megértéséhez az alábbiakat kell egységesen értelmezni:
a vállalkozás struktúrájának egészére való utalás azt jelenti, hogy a változtatások a

teljes vezetési és szervezeti struktúrára, a humán struktúrára, az üzletvitelre, a pia-
ci orientációra, a termék és technológia struktúrára, a pénzügyi forrásokra egy-
aránt kiterjednek,

a reorganizációs potenciál fogalma a vállalkozás eddigi ki nem használt tartalékainak
és felmerült új lehetőségeinek az elérhető kihasználhatósági mértékét jelenti. A re-
organizáció tartama középtávú (a megvalósítási program eleve 1-3 évig tart, az
eredmények pedig többnyire az ezt követő 2-3 évben teljesedhetnek ki). Nincs re-
organizációs potenciálja az olyan vállalkozásnak, melynél nem jöhet létre a pénz-
ügyi stabilizálódás,

a viszonylag rövid időperiódus a reorganizációs periódusnak általában 1-3 év körüli
megvalósítását jelenti,

a radikális változások azt fejezik ki, hogy a reorganizáció a struktúrának nemcsak
“módosítgató”, hanem az elérhetőnek tartott piaci pozíció javulásához szükséges
újraalakító, stratégiai rekonstrukcióját, adott esetben a cég teljes, piachoz igazodó
“átszabását” célozza meg,

a pozitív szinergia hatás elérése annak függvénye, hogy az akciókat mennyire sikerül
a fő áttörési pontokra irányítani és összehangoltan, a teljes struktúrára integráltan
megvalósítani, ezek együttes hatása megfelelő integráltságnál új minőségi szintet,
revolúciós eredményt képviselhet,

a tulajdonosi döntési hatáskörűség mindenekelőtt azt jelenti, hogy a reorganizáció
olyan átalakítás, melyhez a tulajdonosi állásfoglalás nélkülözhetetlen, gyakran a
reorganizáció a tulajdonos kezdeményezésére indul be,

a programozott akciósorozat nemcsak azt jelenti, hogy nem egyedi, és nem egymástól
időben független akciókról van szó, hanem olyan céltudatosan programozott akci-
ók sorozatát kell megvalósítani, melyek szükségesek, de elégségesek is a reorgani-
zációs potenciál finanszírozható kihasználásához.

Nem magától értetődik az, hogy minden cég - adott időpontban - a reorganizációra üzletileg
érdemes, pénzügyi eredményességben megtérül és finanszírozható. Különösen a leromlott,
piacot vesztett, avagy a nagy adósságállománnyal küszködő cégek esetében merül fel, hogy a
reorganizációs ráfordítások nem térülnek meg, vagyis nincs üzletileg értékelhető reorganizáci-
ós potenciáljuk.

A reorganizáció alapkérdése a finanszírozhatóság. A nehezen finanszírozható vállalkozások
esetében csökkenthető a kockázat a reorganizációs potenciál reális felmérésével. A teljes siker
még ekkor sem garantált, mivel még nagyon sok további feltételnek kell teljesülnie. A középtá-
von valószínűsíthető minőségi előrelépés végső soron a piaci versenypozíció várt javításában
(pl. a verseny-hátrány megszüntetésében, a versenyelőny elérésében, tartós piaci stabilizálódás-
ban) mutatható ki.

18.2.1 A reorganizációs potenciál feltárása
Egy gazdálkodó szervezet reorganizációs potenciálja tágabb és szűkebb értelmezésben is

meghatározható. A tágabb értelmezés arra ad választ, hogy az adott vállalkozásnak milyen
mértékű javulást hozhatnak a középtávon kihasználható tartalékai és új innovációs lehetőségei.
Ez a következők számszerűsítését jelenti:

a tartalékok és az új lehetőségek számbavétele, és ennek alapján a reorganizációval
elérhető piaci pozíció javulás becsült értéke,
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az árbevétel növekedés vagy stabilizálás és a veszteség csökkenés abszolút és relatív
értékben,

a valószínűsített üzleti eredmények és az adózott eredmény várható növekedése ab-
szolút és relatív értékben,

a reorganizáció becsült befektetési (ráfordítási) igénye abszolút értékben,
- a befektetés megtérülési ideje az adózott eredmény figyelembevételével.

A szűkebb értelmezés szerint a reorganizációs potenciál a pénzügyi kötelezettségek teljesí-
tésére való képességet jelenti. Ezzel összefüggésben az alábbi tételek vizsgálhatók: az adósság-
állomány nagysága, valamint a megtérülésnek a nyereségágon túlmenő, a vagyonérték és az
árfolyamérték gyarapodásában mérhető kifejezése és az inflációs kihatások pontosítása.

A pénzügyileg stabilan működő vállalkozások reorganizációs potenciáljának tágabb és szű-
kebb értelmezése között nincs lényegi különbség, hiszen a pénzügyi kötelezettségek teljesítésé-
re való képesség fenntartása a reorganizációs ráfordítások megtérülésével csak fokozódik. A
jelentős adósságokkal terhelt vállalkozások reorganizációjánál viszont éles tartalmi különbség
van a reorganizációs potenciál tágabb és szűkebb értelmezése között. A súlyos induló adósság-
állomány miatt, gyakran még a nagy, tágabb értelmezésű reorganizációs potenciál sem nyújt
elegendő fedezetet a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez. Ilyenkor a segítséget valamilyen
tehermentesítő konstrukció alkalmazása jelenti.

18.2.2 A reorganizációra való alkalmasság feltárása
A reorganizáció előfeltétele a reálisan kihasználható üzleti tartalékok vagy új innovációs le-

hetőségek megléte. Ezek meglétét és mértékét fejezi ki az, hogy az adott vállakózásnak van-e,
és ha van milyen a tágabban értelmezhető reorganizációs potenciálja. A válasz megadásához ki
kell munkálni a vállakózások reorganizációval elérhető teljesítőképességét, az előzetes közép-
távú jövőképét. Ebben a folyamatban a külső szakértők vagy tanácsadók jelentős szerepet
játszhatnak.

A kimunkálás során felmerülő legfontosabb témakörök:
a profilvizsgálat, a felvevő piac méreteihez igazítás, esetleg az “átszabás” mérlegelé-

se,
a termék- vagy szolgáltatási struktúrának a ma is piacképes (vagy fejlesztéssel, minő-

ségjavítással, marketinggel jövedelmezővé tehető) részeinek és annak a feltárása,
hogy azok összességükben milyen eredményt hozhatnak és milyen mértékű és jel-
legű ráfordítást igényelnek,

milyen megtakarítási lehetőségek vannak, és mitől függ azok kihasználása,
melyek a tendenciózusan, fajlagos költségnövekedést okozó költségelemek (energia,

alapanyag, munkaerő, szállítás stb.), és ezek visszaszorítására milyen lehetőségek
kínálkoznak,

- az esedékes felújítások elvégzése, illetve ráfordításuk fedezete mennyire kapcsolha-
tó be a kívánt korszerűsítések megvalósításába,

a szervezeti struktúra átalakítástól milyen eredményességi és hatékonysági javulás
várható,

a fajlagos műszaki - gazdasági mutatók, illetve a minőségi mutatók, hogyan viszo-
nyulnak az azonos profilú versenytársakéhoz és a szakágazati átlaghoz.

Ha vannak ugyan lehetőségek, de azok ráfordítási igénye várhatóan olyan nagy lesz, ami
nem térül meg, akkor a reorganizáció még nem aktuális. Ez nem jelenti azt, hogy ne végezze-
nek átszervezéseket, javítgatásokat, de a komplex alkalmazkodáshoz szükséges üzleti feltéte-
lek még nem értek be.

A tágabban vett reorganizációs potenciál mellett, azzal egy időben el kell végezni a szűkeb-
ben vett - a pénzügyi kötelezettségek teljesítőképességén alapuló - reorganizációs potenciál
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vizsgálatát is. Ennek során vizsgálandó főbb területek a következők:
a kellően ki nem használt vagyontárgyak eladásából származó bevételek,
a kamat költségek alakulása,
a hosszúlejáratú adósságállomány és a törlesztési kötelezettségek alakulása, ezek sa-

ját tőkéhez és az összes eszközhöz viszonyított aránya,
a rövidlejáratú vagy lejárt adósságállomány alakulása,
a likviditási mutatók alakulása,
a vevői és szállítói követelés- és tartozásállomány mértékének és egyenlegének alaku-

lása,
a készlet állományának és összetételének alakulása,
az esedékes felújítási igények,
az árbevétel alakulása reorganizációval és anélkül,
fedezeti hányad, az üzemi eredmény és az adózás előtti eredmény alakulása,
a reorganizációs befektetés ütemezése és forrásai, valamint annak törlesztési és ka-

matterhei,
a reorganizációval várt eredmény és ütemezése,
a fontosabb pénzügyi mutatók viszonya a szakágazati átlaghoz.

Ha a vállalkozást olyan mérvű adósságállomány terheli, amely a pénzügyi kötelezettségek
teljesítéséhez nem nyújt fedezetet, akkor az alkalmassá tétel a más módon való terheléscsök-
kentés vagy forrás bővítés segítségével oldható meg.

A terhelés csökkenthető:
az adósság átütemezésével,
az adósság elengedésével vagy tőkejuttatással,
a vételnél, a vételárnak az adósságállomány figyelembevételével történő alakításával,
csőd megállapodással,
a felszámolási eljárás keretében történő adósságrendezéssel.

Összefoglalva: A reorganizációs potenciál vizsgálata során kialakul egy jövőkép, amelyre a
reorganizációs felkészülés irányul. A reorganizációra való alkalmasság vizsgálata a reorganizá-
ciós potenciál előzetes megállapításával kezdődik, majd a stratégiai akció terv során történik a
végleges szembesítés. Ekkor kiderül, hogy mennyire biztosítja az akcióterv az előzetesen meg-
állapított reorganizációs potenciál kihasználását, illetve mennyire igazolódtak a potenciálokra
vonatkozó előzetes feltételezések.

18.2.3 A reorganizáció folyamatának szakaszai
A reorganizációs folyamat négy fő szakaszra bontható, ami egy előminősítési szakasszal és a

reorganizációt követően egy kiértékelési szakasszal egészíthető ki. A következőkben meghatá-
rozott szakaszoknál minden esetben a szakmai team-ek kialakításával, a programok megfogal-
mazásával és a megbízások kiadásával kezdődik a munka.

A szakaszokat és azok időigényét a 26. ábra mutatja be.

Az előminősítési szakasz

Az előminősítési szakaszban a reorganizációra való alkalmasság megállapítása történik. Eb-
ben a szakaszban az a cél, hogy megállapításra kerüljön a vállalkozás reorganizációs potenciál-
ja, vagyis az, hogy a vállalkozás alkalmas-e a reorganizációra vagy nem. Ebben a szakaszban
történik:

a reorganizációs potenciál gyors vizsgálata (veszteségforrások feltárása, kitörési pon-
tok keresése, a megvalósításhoz szükséges befektetési igény és annak megtérülé-
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sének előrejelzése),
az adósságállomány csökkentésének és átalakíthatóságának elemzése,
a bevonható külső és belső forrásigény meghatározása és a megtérülési kockázat

elemzése.

A reorganizáció első fő szakasza: a komplex diagnózis és a pénzügyi “védő-
ernyő” kialakítása

Amikor egy tanácsadónak a válságban lévő vállalkozás reorganizációs folyamatában kell
közreműködnie, akkor a menedzsmenttel közösen és egyidejűleg két igen fontos feladatot kell
elvégeznie. Az egyik feladat a pénzügyi “védőernyő” létrehozása, vagyis a vállakózás stabilizá-
lása, a másik egy komplex diagnózis elkészítése, melynek során az előrelépés tényezőinek és
lehetőségeinek feltárása, valamint az ezt akadályozó körülmények számbavétele történik meg.

A stabilizációs feladatok általában az alábbiakat tartalmazzák:
Számba kell venni és be kell “fagyasztani” az adósságállományt, hogy az tovább ne

növekedjen. Ennek érdekében a hitelezőkkel bizalomerősítő tárgyalásokat kell
folytatni és tulajdonosi garanciavállalást kell nyújtani.

Bizalomerősítésre van szükség a meggyengült vevői és szállítói kapcsolatokban.
Meg kell nyugtatni a belső személyi állományt, az alkalmatlan vezetést el kell távolí-

tani.
A komplex diagnózis elkészítésekor az alábbi feladatokat kell elvégezni:

Meg kell határozni a vállalkozás erősségeit és gyenge pontjait.
Elemezni kell a kialakult helyzetet előidéző és fenntartó okokat és azok megváltozta-

tásának feltételeit.
Vizsgálni kell a versenytársak helyzetét és jellemzőit.
Meg kell vizsgálni a vállakózás termékeinek, szolgáltatásainak fejlődési tendenciáit. A

piaci lehetőségeket a versenytársakkal összevetve kell feltárni, valamint el kell vé-
gezni a marketing költségigényének vizsgálatát.

Meg kell határozni a szervezet esetleges méretcsökkentéssel járó feladatait, lehetősé-
geit és feltételeit.

Javaslatot kell kidolgozni a szervezeti felépítés rugalmasabbá tételére. (Ide tartozik
például az integrációs és diverzifikációs lehetőségek, a működésre és az átfutási
idő lerövidítésére vonatkozó elképzelések és azok hatásaik elemzése.)

A tanácsadó a fenti feladatokat csak a helyi vezetés bevonásával és aktív közreműködésé-
vel, valamint szakmai team-ek felállításával tudja megoldani. A megalapozott diagnózis elkészí-
téséhez 1,5-2 hónap szükséges.

A reorganizáció második fő szakasza: a tervezés

Ebben a szakaszban a menedzsment a tanácsadó közreműködésével az üzleti tervet és az
akciótervet készíti el. Ennek célja az elérhető reorganizációs potenciál kihasználásának kimun-
kálása és a megvalósítási program kulcsfeladatainak és feltételeinek meghatározása. A szakasz
fő feladatai a következők:

Fel kell tárni a helyzetfelmérésből adódó stratégiai kitörési pontokat, mint a stratégia
célpontjait, és a célok elérése érdekében további cselekvési lehetőségeket kell
meghatározni. Az egyes célok elérésére akcióterveket, tervváltozatokat kell ki-
munkálni.
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Vizsgálni és értékelni kell az egyes akcióterveket fontosságuk, időbeli lefutásuk, vár-
ható eredményeik, kivitelezhetőségük, bekerülési költségeik, és megtérülésük
szempontjából.

Az akciók értékelése után számszerűsíteni kell a kiválasztott stratégiai feladatokat, a
célhoz vezető középtávú jövőképet.

Ki kell dolgozni a tartós pénzügyi stabilizációhoz szükséges pénzügyi szerkezet át-
alakítására vonatkozó tervet.

A várható pénzügyi teljesítőképesség figyelembevételével ütemezni kell az egyes ak-
ciókat.

A felvázolt szempontok alapján kidolgozható az akcióterv, amit a középtávú üzleti tervvel
és üzleti politikával is össze kell hangolni. A reorganizáció reálfolyamatait ezt követően lehet
beindítani. A tervezési szakasz időigénye átlagosan 3 hónap.

A reorganizáció harmadik fő szakasza: a megvalósítási programok

projektjeinek kialakítása

A szakasz célja a reorganizációs szervezet hatékony, egymást erősítő folyamatainak részle-
tekbe menő konkrét előkészítése. Ezen belül kell elkészíteni a reorganizáció megvalósítási
programját és projektjeit.

A szakaszban az alábbi részfeladatokat célszerű kidolgozni:
Át kell alakítása a termékstruktúrát.
Át kell szervezni az értékesítési rendszert.
Racionalizálni kell a logisztikai rendszert.
Nagy gondot kell fordítani a minőségbiztosításra (minőség fejlesztésre), a beruházá-

sokra, az energiafelhasználásra, a szervezeti és információs struktúra átalakítására,
a létszám racionalizálásra, a teljesítmény- és minőségorientált bérezési rendszer
bevezetésére, az át- és továbbképzésre.

Ebben a szakaszban el kell végezni továbbá az operatív vezetéssel egyeztetett program ki-
dolgozását, a megvalósítási projektek pénzügyi következményeinek az üzleti tervhez való iga-
zítását. Az így összeállt projektterveket a vezetés hagyja jóvá. A szakasz időigénye 1-2 hónap.

A reorganizáció negyedik fő szakasza: a megvalósítási folyamat

Ennek a szakasznak az a célja, hogy a reorganizációs potenciál kihasználásához szükséges
projekteket végrehajtsák. A munka során a célokat a folyamat egyes szakaszaival össze kell
vetni, és ha szükséges, a korrekciókat újabb akciók közbeiktatásával el kell végezni.

A szakaszban elvégzendő főbb feladatok a következők:
Át kell alakítani a szervezeti struktúrát. Ezen belül a teljes menedzsmentet úgy kell

átalakítani (a legalkalmasabb személyek kiválasztásával), hogy az képes legyen a
reorganizáció folyamatának megvalósítására. A projekt menedzsmentet be kell in-
tegrálni a vállalkozás vezetésébe.

A dolgozókat fel kell készíteni a reorganizációs változásokra. Ezen belül ki kell térni
a dolgozók munkáját segítő kommunikációs és információs rendszer módosulására
és a motiválásra is.

Az operatív és a projekt menedzsment eltérő szempontjait - a programot szem előtt
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tartva – céltudatosan egyensúlyban kell tartani. Amennyiben konfliktusok alakul-
nak ki közöttük, azokat a cég érdekeit mérlegelve kell feloldani.

A reorganizációs megvalósítási programokat (projekt programokat) időszakosan ak-
tualizálni és korrigálni kell.

A pótlólagos erőforrások bevonására és a hatékony költséggazdálkodás biztosítására
pénzügyi kontrollrendszert kell kialakítani és működtetni.

A párhuzamosan futó reorganizációs alprojekteket (új struktúrák, kapcsolati rendsze-
rek, termék- és szolgáltatás fejlesztések, technológia korszerűsítések stb.) össze
kell hangolni.

A szakasz végrehajtásának időigénye 1-3 év.
A reorganizációt követően el kell végezni annak kiértékelését.

A reorganizáció kiértékelése

A kiegészítő szakasz célja annak megválaszolása, hogy a reorganizáció mennyire volt ered-
ményes, elérte-e a kitűzött célt, milyen további változtatásokat kell eszközölni az eredményes-
ség érdekében, az elmaradásokért kit terhel felelősség, illetve az elért eredmények hogyan sta-
bilizálhatók.

Ebben a szakaszban a következő főbb feladatokat célszerű elvégezni:
A reorganizációs eredmények előzetes, illetve a végleges kiértékelése során érvénye-

síteni kell a személyi és a vagyoni konzekvenciákat.
Az eredmény-stabilizálásának érdekében vagy a kellő eredmény hiányában meg kell

határozni a további teendőket.
Dönteni kell a reorganizált szervezet további sorsáról.

A válságos pénzügyi helyzetben lévő cégek reorganizációs folyamatát részletesen a 27. áb-
rán mutatjuk be.

18.2.4 A reorganizáció résztvevőinek azonosulása a feladatokkal
A reorganizációs folyamat megvalósításában kiemelt szerepet kap a személyi állomány. A

személyi állomány kellő fogadó készsége és a feladatokra történő felkészítése nélkül nem lehet
a reorganizáció eredményes. Ezért ez a reorganizáció egyik kulcskérdésének tekinthető.

A reorganizációs folyamat lépéseit általában a menedzsment és a tulajdonosok, valamint a
független tanácsadók dolgozzák ki. A reorganizációs tervet a sikeres végrehajtás érdekében
valamennyi, a reorganizációban érintett szereplővel el kell fogadtatni. (Lásd a 28. ábrát, mely
a reorganizációs folyamatra hatást gyakorló szereplőket tünteti fel.)

A reorganizációval való azonosulás megteremtése és a hatékony megvalósításra való "moz-
gósítás" a reorganizáció értelmének, célkitűzéseinek és várható eredményének ismertetésével
történhet. Ezen túl az aktivizálás lényegét a következő három feladatcsoportnak egymással
kölcsönhatásban lévő megoldása adja.

1. A változtatásokat az érintettek (azaz az érintett osztályok, csoportok, személyek)
bevonásával konkretizálni kell. A változások bemutatásából kiindulva az egyén ér-
dekeltségén keresztül az érintettek aktív közreműködésére kell támaszkodni.

2. Fel kell készülni a változásokkal szembeni ellenállás leküzdésére és a feladatok cél-
tudatos végrehajtására. Hátráltathatja a reorganizáció sikerét és végrehajtását az
alkalmazottak vélt vagy valós ellenérdekeltsége, a pozícióvesztéstől való félelmük,
a megnövekedő teljesítmény elvárások, a magasabb felkészültség igénye, de a bü-
rokratikus beidegződések és a változásoktól való félelem is. Az ellenállás teljes
feloldása hosszú időt igényel, de a megfelelő időben elvégzett személycserék és el-
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bocsátások rövidíthetik azt. A személyes meggyőzések, a feladatok végrehajtása
során nyújtott teljesítmény elismerése segítheti a folyamatot.

3. A tervezett változtatásokat nemcsak a vállalaton belül kell ismertetni, hanem tájé-
koztatni kell a külső partnereket is. Ez a feladat nem egy alkalmat, hanem egy
többlépcsős információcserét jelent, melynek főbb szakaszai a következők:

- Kezdő lépésként a cég küldetésének, a reorganizáció értelmének és szüksé-
gességének megértetését (lehetőleg személyes találkozók, párbeszédek
keretében) kell elérni.

- Az érintetteket be kell vonni a reorganizációs célok és projektek kidolgozá-
sába.

- Az érintettek bevonásával konkretizálni kell a rájuk vonatkozó döntési és
felelősségi köröket.

- A résztvevőket folyamatosan tájékoztatni kell a változásokról és az elért
eredményekről.

A felsorolt feladatok teljesítése biztosíthatja a vezetők és az alkalmazottak azonosulását a re-
organizáció céljaival.
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A szaktanácsadás
menedzsmentje

19. A szaktanácsadói menedzsment alapjai

A könyv eddigi fejezetei már tárgyalták a szaktanácsadó feladatkörét és a velük szemben
támasztott követelményeket. Ezekből látható, hogy a szaktanácsadó nemcsak egyszerűen va-
lamelyik szakterület ismerője, hanem egyben menedzser is. Mint minden ambiciózus embernek,
először is saját magát kell menedzselnie. Tudnia kell, hová akar eljutni, milyen eszközöket
használhat fel céljai eléréséhez, kikre támaszkodhat és nem utolsó sorban milyen képet alakít-
son ki magáról.

Az elhivatott tanácsadó azonban nemcsak saját magát menedzseli, hanem az ügyfeleit is.
Támogatja őket céljaik elérésében, rámutat a felhasználható eszközökre és az egyénre adaptál-
ható tanácsokkal látja el őket.

Igen gyakran a tanácsadó szakmai céljainak megvalósítása érdekében széleskörű programo-
kat (projekteket) indít. A programok sikere, illetve sikertelensége sok embert érinthet, ezért
nem mindegy, hogy ezeket milyen sikerrel menedzselik.

Látható tehát, hogy az összefoglaló néven “menedzsmentként” használt kifejezés a szakta-
nácsadó esetében milyen sok területre terjed ki. A következő fejezet a fent vázolt területek
kérdéseivel foglalkozik.

19.1 A menedzsment meghatározása

A menedzsment fogalmát már annyiféleképpen definiálták, ahány ilyen témával kapcsolatos
könyv megjelent a boltokban. Az angol nyelvben sem egyértelmű a használata, mert alkalmaz-
hatják a menedzser (vezető) tevékenységére, illetve a vezetői testületre egyaránt. Részben szi-
nonimaként használatosak még a leadership, administration, direction, control szavak.

A legegyszerűbb megfogalmazás szerint a menedzsment nem más, mint pontosan tudni mit
kell tenni, és azután megtalálni annak a módját, hogyan lehet mindezt a legjobban és legolcsób-
ban végrehajtani. Mint a későbbiekben látni fogjuk, a menedzsment ennél a megfogalmazásnál
azonban sokkal bonyolultabb, összetettebb fogalom.

Célszerűnek tűnik, ha a menedzsment fogalmát egy logikai sorrendet követve tárjuk fel. Eb-
ben segítséget nyújt a rendszerszemléletű megközelítés.

A rendszerelmélet szerint a szervezetek környezetükből négy forrást (inputot) használnak
fel; ezek az emberi, pénzügyi, fizikai és információs források. Az emberi tényezők magukba
foglalják a dolgozókat, azok szakértelmét stb., a pénzügyi források pedig azt a tőkét, amelyet a
szervezet a folyó ügyeihez és a hosszú távú működtetéshez felhasznál. A fizikai forrásokhoz a
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nyersanyagok, a termelési és az irodai eszközök, valamint egyéb berendezések sorolhatók. Az
információs források közé pedig azok a felhasználható adatok tartoznak, amelyek a döntésho-
zatalhoz nélkülözhetetlenek.

A felsorolt források koordinálása négy alapfunkción keresztül végezhető el, úgymint; ter-
vezés és döntés, szervezés, vezetés és végül ellenőrzés. A tervezés valami új kigondolását, illet-
ve már meglévő újragondolását jelenti. Ezek után dönteni kell az új vagy újszerű terv megvaló-
sításáról. A szervezés legtöbb esetben valaminek a létrehozását, átalakítását, megszűntetését
célozza meg. A vezetés nem más, mint az emberek befolyásolása abból a célból, hogy célrave-
zető módon tevékenykedjenek. Az ellenőrzés a rendelkezésre álló források működtetésének
folyamatos kontrollját jelenti.

Az előzőkben leírtak után már pontosabban meghatározható a menedzsment fogalma. A
menedzsment, egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs forrásainak tervezését,
szervezését, vezetését és ellenőrzését magába foglaló folyamat, amelyet annak érdekében fej-
tenek ki, hogy a szervezet céljai hatékonyan valósuljanak meg. A hatékonyság alatt azt értjük,
hogy a folyamatot szükségtelen veszteségek nélkül kell végrehajtani. A menedzsment folyama-
tának minden lépése hozzájárulhat a sikerhez, illetve gátolhatja annak elérését.

A menedzsment irányulhat személyre (pl. szaktanácsadó, gazdálkodó), csoportra (pl. tej-
termelést végző gazdák, tanfolyamot végző fiatal gazdák) vagy szervezetre (pl. egy magángaz-
daság, tejfeldolgozó üzem). Módszertanilag, bármely terület menedzseléséről legyen is szó, - a
rendszerelmélet alapjait elfogadva - ugyanazokat az alapelveket lehet érvényesíteni, eltérés
csak az egyes lépések hangsúlyozásából adódhat.

A menedzsment meghatározása után a menedzser fogalmát már egyszerű definiálni. A forrá-
sok koordinálásával a menedzserek foglalkoznak. Feladatuk, hogy megvalósítsák a szervezet
céljait. Menedzser tehát az a személy, aki a menedzsment folyamatának valamelyik területén
tevékenykedik. Fontos megjegyezni, hogy a menedzsment lépései nem tisztán jelennek meg,
ezeket a menedzser sok esetben szimultán végzi.

A funkciók gyakorlása legtöbbször együtt jár bizonyos fokú hatalommal. Ez természetszerű,
mivel ezt a hatalmat használják fel mások befolyásolására. A szervezeti struktúra alsó fokán is
találhatunk olyanokat, akiknek ugyan vannak beosztottjaik, mégsem nevezzük őket menedzse-
reknek (pl. művezetők, brigádvezetők, konyhafőnökök stb.). Ők általában egyirányú - sokszor
hosszú ideig változatlan -, folyamatot koordinálnak. A köznyelvben gyakran használatos a me-
nedzselés kifejezés akkor is, ha a menedzsernek nincs beosztottja (pl. egy művész szerződteté-
sét szervező üzletember). Ebben az esetben a kifejezés tágabb, köznyelvi jelentésű.

19.2 A menedzser alapvető feladatai

Tervezés és döntéshozatal: Tevékenységi pályák meghatározása
A tervezés - legegyszerűbb formájában - egy adott szervezet céljainak meghatározását és a

célok elérési módjainak kidolgozását jelenti. A döntéshozás a tervezési folyamatok része, egy
tevékenységi pálya kiválasztását jelenti a lehetséges változatok közül.

A tervezés első lépése olyan célok meghatározása, melyek egy várt vagy kívánatos jövőbeni
állapotot hoznak létre. Az egy vagy több nagy fontosságú cél körén belül a menedzser kitűzhet
több részcélt is. A cél ismeretében - azaz tudva, hogy mit akarunk tenni, és hová akarunk eljut-
ni egy adott idő után -, a menedzser kidolgozza a cél elérésének stratégiáját. Ezt a fejlesztési
folyamatot stratégiai tervezésnek nevezzük. Ezek után e szakaszban nem marad más hátra,
mint a tervek kivitelezése.
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Szervezés: A tevékenységek és források koordinációja
A terv kivitelezése során biztosítani kell a végrehajtásához szükséges forrásokat és azok

manipulálásához legcélravezetőbb tevékenységeket. A szervezés tulajdonképpen a források és
a tevékenységek legjobb összehangolását jelenti. Ennek olyan alapvető elemei vannak, mint a
függőségi kapcsolatok kialakítása, munkakörök meghatározása, munkaütemezések készítése,
koordináció és konfliktuskezelés.

Vezetés: A munkatársak motiválása és menedzselése
A teljes szervezési folyamat kialakításával a rendszer nem válik önfenntartóvá. A dolgoknak

ezen a pontján a menedzsereknek azt kell tenniük, amit sokan a menedzsment folyamat legne-
hezebb részének tartanak: vezetniük kell. A vezetés a folyamatok és eljárások olyan sora,
amelynek eredményeképpen a szervezet tagjai együtt dolgoznak a szervezet céljainak elérése
érdekében. A vezetési funkció négy különböző tevékenységből áll. Az egyik az alkalmazottak
motiválása arra, hogy erőfeszítéseket tegyenek. A második aspektus maga a vezetés. A vezetés
arra koncentrál, amit a menedzser a szervezeti teljesítmény előmozdításáért tesz (nem pedig a
menedzsment az alkalmazottak szükségleteivel és elvárásaival kapcsolatos tevékenysége). A
vezetés harmadik része a csoportokkal és csoportfolyamatokkal foglalkozik. Egy szervezeten
belül a kezdeti csoportkialakítás a szervezés folyamatának része. Ezután azonban a menedzser-
nek a csoportokkal, azok tagjaival már interperszonális viszonyt alakít ki. A vezetés negyedik
komponense a kommunikáció.

Ellenőrzés: A tevékenységek figyelemmel kísérése és értékelése
A menedzsment folyamatának utolsó fázisa az ellenőrzés. Amint a szervezet kitűzött céljai

felé halad, a menedzsmentnek figyelemmel kell kísérni előrejutását. Meg kell bizonyosodnia
róla, hogy a szervezet úgy teljesít, hogy a kitűzött időre elérhesse kitűzött célját. A figyelem-
mel kísérés, a korrigálás ciklusa adja az ellenőrzés funkcióját. Az ellenőrzés segít a sikeres me-
nedzseléshez szükséges célirányosság és hatékonyság biztosításában.

19.3 A menedzselés szintjei

A menedzserek eltérő vezetői szinten tevékenykedhetnek. Bár valójában számos szint létez-
het (szervezetektől függően), de leggyakrabban három szint különböztethető meg: a csúcsszin-
tű, a középszintű és az első vonalbeli menedzsment.

A csúcsszintű menedzserek a tisztségviselők viszonylag kis csoportját alkotják. Ők azok,
akik a szervezetet irányítják. Ebben a csoportban leggyakrabban olyan címek találhatóak, mint
például "elnök", "ügyvezető igazgató". A felsőszintű menedzsment határozza meg a szervezet
céljait, az átfogó stratégiát és az üzletpolitikát. A felsőszintű menedzserek hivatalosan képvise-
lik a szervezetet a külső környezet felé. Munkaidejük gyakran igen hosszú, és idejük nagy ré-
szét tárgyalással és telefonálással töltik.

Valószínűleg a középszintű menedzserek alkotja a menedzserek legnagyobb csoportját. A
gyakoribb címek ebben a csoportban olyanok, mint például "üzemigazgató",
"(fő)osztályvezető". A középszintű menedzserek elsődleges feladata a felsőszintű menedzs-
ment által kidolgozott tervek megvalósítása. További feladatuk még a harmadik szint - az első
vonalbeli menedzserek - tevékenységének felügyelete és koordinálása.

Az első vonalbeli menedzserek a munkát végző alkalmazottak tevékenységét felügyelik.
Címeik: "osztályvezető", "irodavezető" stb. A csúcs- és középszintű menedzserekkel ellentét-
ben az első vonalbeli menedzserekre jellemző, hogy munkaidejük nagy részét az alárendeltjeik
irányítására és felügyeletére fordítják.
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A 29. ábra az egyes vezetői szintekhez tartozó különböző feladatkörök arányát mutatja be.

19.4 A menedzsment területei

Ahogyan már azt az előzőekben megfogalmaztuk, menedzser az a személy, aki a menedzs-
ment folyamatának valamelyik területén tevékenykedik. A területek nagy száma sokféle mene-
dzseri munkakör kialakulásához vezetett. A különböző munkakörök nem feltétlenül kapcso-
lódnak az egyes menedzsment szintekhez, azok valamennyi szinthez kötődhetnek. A tapaszta-
latok igazolják, hogy a menedzsmentnek a vállalkozás keretein belül többféle területe van.
Ilyen összeállítást mutatunk be az 23. táblázatban, a részletes fejtegetések mellőzésével.

Megjegyzendő, hogy a felsorolt szakterületek - különböző módon és mértékben ugyan, de -
megindultak az önállósodás útján. Ennek köszönhető, az érdeklődők ma már szép számmal
találhatnak olyan szakmai anyagokat, amelyek a menedzsment adott szakterületét dolgozzák
fel.

19.5 A menedzserek szerepei

Bizonyos szerepeket elvárnak minden menedzsertől függetlenül attól, mi a szakterülete. A
szerep fogalma ebben az értelemben hasonló a színészéhez egy színházi produkcióban. Meg-
tesz bizonyos dolgokat, kielégít bizonyos szükségleteket e rendszerben és vannak bizonyos
felelősségei.

Henry Mintzberg megfigyelései szerint a menedzserek különféle szerepeket játszanak. Ezek
három alapkategóriába sorolhatók: az interperszonális, az információs és a döntéshozási sze-
repkörökbe. Amint azt a 30. ábra bemutatja, három interperszonális, három információs és
négy döntéshozási szerep különböztethető meg.

Interperszonális szerepek
A menedzseri munkában háromféle interperszonális szerep különböztethető meg. Először is

a menedzserektől gyakran elvárják, hogy formális képviselőként, "cégtáblaként" szerepeljenek.
Ceremóniákon, fogadásokon kell részt venniük, ahol megjelenésüknek többnyire, csak proto-
kolláris jelentősége van. A menedzserek tartják a kapcsolatot (sok esetben ez nem formális) a
szervezeten kívül álló olyan személyekkel, akik valamilyen módon segítségükre lehetnek. Pél-
dául jó munkakapcsolatot alakíthat ki egy fontos alapanyag szállító cég menedzserével. Ha a
menedzser képes a nélkülözhetetlen anyaghoz jutni hiány idején azzal, hogy felhívja a "kapcso-
latát", már sikeresen teljesítette a kapcsolattartó szerep egyik oldalát. Végül a menedzser veze-
tőként felelős a beosztottak kiválasztásáért, képzéséért, anyagi ösztönzéséért.

Információs szerepek
A folyamat, melynek során a menedzser eljátssza a "cégtábla", a vezető és kapcsolattartó

szerepeit, olyan stratégiai helyzetbe hozza, melyben információt gyűjthet és terjeszthet. Az első
információs szerep a megfigyelői feladathoz kapcsolódik. Ennek során a menedzser a hasznos
információ aktív keresését végzi. Célja, hogy alaposan megértse a szervezetet és annak kör-
nyezetét. A menedzser az információt nemcsak összegyűjti, hanem terjeszti is, továbbítja azo-
kat a szervezet tagjainak. A harmadik információs szerep a külső kommunikációra koncentrál.
A szóvivői szerepe, az egységen vagy a szervezeten kívüli személyekkel való foglalkozást je-
lenti. Bár a "cégtábla" és szóvivői szerepek hasonlóak, van egy alapvető különbség a kettő
között. Amikor a menedzser "cégtábla" minőségben van jelen valahol, jelenléte a szervezet
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szimbolizálja. A szóvivői szerepkörében azonban a menedzser hasznos információt hordoz és
formális módon adja át azt mások felé.

Döntéshozási szerepek
Az információ, amit a menedzser az információs szerepek eljátszása során szerez, lényeges

hatással van azokra a fontos döntésekre, melyeket hoz. Mintzberg négy döntéshozási szerepet
különböztet meg. Először is a menedzser betölti a vállalkozó szerepét, miszerint folyamatosan
keresi a szervezetben és annak környezetében a fejlesztési lehetőségeket. Következő lépésként
kezdeményezhet egy változtatást, amit valamilyen probléma megjelenése kényszeríthet ki. Eb-
ben a szerepkörben problémamegoldóként lép fel. A harmadik döntéshozói szerep a források
szétosztásához kötődik. El kell döntenie, hogy a szervezeten belül kik kapják a források egyes
részeit. Az utolsó döntéshozói szerep a tárgyalói szerepkör. Ebben a szerepben a menedzser -
a szervezetet képviselve - tárgyalásokon vesz részt. A tárgyalások szervezeten belüliek is le-
hetnek. Így például a menedzser közvetíthet két beosztott vitájában, vagy tárgyalhat egy bizo-
nyos szintű támogatás odaítéléséről.

19.6 A menedzseri munkakör betöltéséhez szükséges készségek és ismeretek

Egy rendszer nyújtotta lehetőségek teljes kihasználása attól is függ, hogy a menedzser
mennyire rátermett, és mennyire sajátította el a vezetés művészetét. A rátermettség nehezen
definiálható fogalom. Számos példa igazolja, hogy iskolai felkészítés nélkül is eredményesen
vezetheti valaki saját vállalkozását, lehet sikeres menedzser. Ez azonban leginkább csak a kis
méretű szervezetek esetében biztosított. Nagyobb méretű szervezetek vezetéséhez - azok bo-
nyolultabb rendszere és kapcsolatai miatt - már többirányú ismeretre van szükség. A menedzse-
rek a különféle készségekhez és ismeretekhez a tanulás és a tapasztalás útján juthatnak. A
készségek halmaza és az ismeretek halmaza szorosan összefonódik egymással, nehéz őket
szétválasztani.

A szakirodalom :
- a szakmai,
- az interperszonális,
- a koncepciós,
- a diagnosztikai, valamint
- az analitikai készségek és ismeretek megszerzését tartja fontosnak a menedzseri

munkában.

Szakmai készségek és ismeretek
A szakmai készségek és ismeretek a specializált tevékenységek végrehajtásához szükséges

készségeket és ismereteket foglalják magukba. A mérnökök, orvosok és könyvelők mind ren-
delkeznek a foglalkozásuk gyakorlásához szükséges szakmai készségekkel és ismeretekkel.
Ezeket oktatási programok résztvevőiként egyetemeken vagy főiskolákon szerzik meg.

A szakmai készségek és ismeretek megléte különösen fontos az első vonalbeli menedzserek
esetében, mivel ezek idejük legnagyobb részét beosztottaik betanításával töltik. Ha hatékony
menedzserek akarnak lenni, akkor tudniuk kell, hogyan végezzék el a felügyeletük alá tartozó
alkalmazottak a számukra kiadott feladatokat.

Interperszonális készségek és ismeretek
A menedzserek számottevő időt töltenek azzal, hogy emberekkel foglalkoznak mind a szer-

vezeten kívül, mind azon belül. Szükségük van tehát interperszonális készségekre és ismeretek-
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re azért, hogy kommunikálni tudjanak az egyénekkel és a csoportokkal, képesek legyenek
megérteni és motiválni azokat. Az előzőekben ismertetett kapcsolattartó, megfigyelő, elterjesz-
tő, szóvivő és tárgyaló szerepek jelentősen kötődnek a kommunikációhoz. A mások megérté-
sének képessége különösen szükséges azok számára, akiknek problémákat kell kezelniük, for-
rásokat kell szétosztaniuk és tárgyalniuk kell. Érdekes megjegyezni azonban, hogy nem minden
sikeres menedzser rendelkezik jó interperszonális készségekkel. Minden más feltétel egyezése
esetén azonban valószínűleg az lesz sikeresebb menedzser, aki jó interperszonális képességek-
kel és ismeretekkel rendelkezik.

Koncepciós készségek és ismeretek
Az idegen szavak szótára szerint a koncepció előrelátást, tervet, ötletet jelent. A koncepciós

készségek birtokában a menedzserek képesek az absztrakt gondolkodásra, megértik a külön-
böző ok-okozati összefüggéseket a szervezeten belül, felfogják hogy a szervezet egyes részei
hogyan illenek egymáshoz. A koncepciós készség képesség teszi a menedzsert arra, hogy meg-
értse; a cél nem egyszerűen csak minimalizálni a költségeket vagy maximalizálni a profitot, a
kettő együttes értelmezése hozza meg a várt eredményt.

Diagnosztikai készségek és ismeretek
A sikeres menedzserek diagnosztikai készségekkel is rendelkeznek. Egy orvos úgy diag-

nosztizálja a betegségét, hogy egy sor tünetet analizál és meghatározza azok kialakulásának
valószínű okait. Hasonlóképpen egy menedzser is diagnosztizálhatja a problémát a szervezet
reakcióinak tanulmányozása útján. Fontos megjegyezni, hogy a helyes diagnózishoz a diag-
nosztikai módszerek ismerete nélkülözhetetlen.

Analitikai készségek és ismeretek
Bizonyos értelemben az analitikai készségek hasonlóak a koncepciós készségekhez, illetve

kiegészítik a diagnosztikai készségeket. Analitikai készségek alatt a menedzsernek azt a képes-
ségét értjük, hogy egy adott szituációban felismeri a kulcsváltozókat, látja kölcsönkapcsolatai-
kat és eldönti, melyekre kell a legtöbb figyelmet fordítania. A diagnosztikai készségek tehát
képessé teszik a menedzsert arra, hogy megértse a szituációt, az analitikai készségek pedig
arra, hogy eldöntse, mit kell tenni az adott szituációban.

Az analízis során, (bármilyen furcsának tűnik) nem történik döntéshozatal. Például egy új
üzem helyének kiválasztásakor a menedzser analizálja a szóba jöhető telephelyek előnyeit és
hátrányait, majd javaslatot tesz a helykijelölő bizottságnak. A bizottság azután hozza meg dön-
tését. A menedzser nyilvánvalóan analitikai készségeit és ismereteit használta fel a javaslat ki-
dolgozásakor.

A 31. ábra összefoglalja, hogy milyen mértékben szükségesek az egyes készségek a me-
nedzsment különböző szintjein.

Ahogy felfelé haladunk a szervezet hierarchiájában, a csúcsmenedzserek egyre kevesebb
szakmai ismeretet használnak fel, kevesebb időt fordítanak valóságos operatív feladatokra. Ők
elsősorban a szervezet szélesebb aspektusaival foglalkoznak. Hasonlóképpen az interperszoná-
lis készségek sem játszanak nagy szerepet a csúcsmenedzser életében. A magasabb szinteken a
koncepciós, diagnosztikai és analitikai ismeretek válnak fontosabbá.

20. Önmenedzselés

A menedzsernek meg kell felelnie a környezete által támasztott követelményeknek. Ki kell



163

elégítenie az általa menedzselt szervezet, illetve ügyfélkör szükségleteit. Kézben kell tartania az
eseményeket, és folyton kezdeményeznie kell. Ugyanakkor ki kell elégítenie saját szükségleteit
is. Ha ezt nem teszi, boldogtalan és elégedetlen lesz. A rátermett menedzser mindent megtesz
annak érdekében, hogy élvezetessé váljék munkája. Tudatosan és tervszerűen építi karrierjét.
Nincs szüksége a karrierizmusra jellemző jogtalan előnyök megszerzésére, mások megtévesz-
tésére, törtetésre vagy mások elnyomására. Hivatali előrejutását rátermettségének, szorgalmá-
nak és folyamatosan bővülő tudásának köszönheti. A siker nem váratlanul szegődik nyomába,
ténykedésének egyenes következménye a sikeres életút.

20.1 Az önmenedzselés céljai

Az önmenedzselés az egyén boldogság-keresésének a folyamata. Az embereket természete-
sen eltérő dolgok teszik boldoggá, így mindenkinek a saját igényeit kell kielégítenie. Scott és
Söderberg vizsgálatai szerint az egyén boldogsága (elégedettsége) a következő négy területtől
függ:

- öröm,
- eredményesség,
- érvényesülés,
- célirányosság.

Igen fontos tényezők ezek, melyek arányát feltétlenül egyensúlyban kell tartani, és amelye-
ket rendszeresen át kell tekinteni. Fel kell tenni magunkban az alább következő kérdéseket.

Örömet lelek-e a magánéletben és a munkában? (Gyakran előfordul, hogy az ember
csak az egyikben leli örömét. Ilyenkor vagy a munkába menekül, elhanyagolva
családját, vagy a magánéletét előtérbe helyezve megbízhatatlan lesz munkájában.)

Sikerül-e eredményeket elérni az általam választott területen? (Boldogabb lesz az
ember élete, ha időnként eredményeket tud felmutatni. Eredmény lehet egy sikeres
program befejezése, de eredményként könyvelhető el munkahelyi vezetőjének di-
csérete is.)

Lehetőségem van-e arra, hogy a számomra megfelelő pozíciót elérjem? (Az ember a
kor előrehaladtával, a tapasztalatok megszerzésével úgy ítéli meg, hogy bonyolul-
tabb, felelősségteljesebb munkát is el tudna végezni. Önbecsülése jelentősen nő, ha
szakmai fejlődését munkahelyi vezetői is elismerik, és őt felelősebb beosztásba he-
lyezik.)

Erőfeszítéseim hasznos célokra irányulnak-e? (Időnként vizsgálat alá kell venni azt is,
hogy az általam végzett tevékenység a szűkebb környezetem, illetve a társadalom
számára milyen pozitív hatással van. Ha az ember úgy érzi, hogy munkája nem
hasznos, ez a munkamorál csökkenésén túl belső vívódásokat is okozhat.)

A kérdések megválaszolása után egyértelműen kiderül, mely területekre, milyen arányban
használjuk fel energiánkat. A 32. ábra a kiegyensúlyozott állapotot szemlélteti, a 33. ábra
pedig egy torzult sémát ábrázol.

Ne felejtsük el, hogy bár tanácsokat kérhetünk másoktól, de magunknak kell rájönni, mi-
ként teremtsük meg a négy alapvető terület között a számunkra megfelelő egyensúlyt. A kö-
vetkező alfejezet ebben próbál segítségünkre lenni.

20.2 Az önmenedzselés folyamata

Az önmenedzseléshez a következők igénybevétele javasolható:
- önismeret,
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- saját célok megfogalmazása,
- lehetőségek feltárása,
- cselekvés,
- értékelés.

20.2.1 Önismeret
Ahogyan a szervezet átfogó ismerete szükséges annak hatékony menedzseléséhez, úgy az

önmenedzseléséhez is ismernünk kell önmagunkat. Szakértői vélemények szerint magunkat
megismerni és megváltoztatni sokkal nehezebb, mint másokat. Lehetnek olyan tulajdonságaink,
amelyeket szégyellünk, illetve a gyenge akaraterőnkből származnak. Ezeket nehéz bevallani és
korrigálni. Tisztában kell lennünk jó és rossz tulajdonságainkkal, és azzal, hogy e tulajdonsá-
gok hogyan befolyásolják a rólunk alkotott képet és végeredményként karrierünket. Az önér-
tékelés utáni korrekciók meghozzák gyümölcsüket, ami az önbizalom és magabiztosság növe-
kedésében, valamint a társadalmi elismertségünkben nyilvánulhat meg.

Az önismeretnek három fontos területre kell kiterjednie. Ezek a belső tulajdonságok, a kül-
ső tulajdonságok és a megszerzett készségek. Fontos megjegyezni, hogy valamennyi kihat az
egyének cselekvési megnyilvánulásaira.

Belső tulajdonságok
Az egyén belső tulajdonságai nagyon szerteágazóak. Ide tartozik például a nyitottság, jószí-

vűség, érzékenység, segítőkészség, rosszindulat. A belső tulajdonságokkal sok szakirodalom
foglalkozik. Most részleteiben e tulajdonságokat nem tárgyaljuk.

Külső tulajdonságok
A külső tulajdonságok, bár fontosak, mégis a hosszú távú kapcsolatok esetében (legyen az

bármilyen kapcsolat) eltörpülnek a többi tulajdonság mellett.
Megszerzett készségek
A megszerzett készségek közé azok a jellemzők tartoznak, amelyeket az életünk során meg-

figyelés, képzés és gyakorlati tevékenység közben magunkra szedünk. Ide tartozik pl. az elő-
adói készség, az íráskészség, a tárgyalókészség, a nyelvi készség, a vezetői készség.

Az önvizsgálatban segít egy olyan önértékelő lap összeállítása, amely alapján elsősorban a
készségek elemezhetők. A 24. táblázat egy ilyen értékelő lap kivonatát mutatja be.

20.2.2 Személyes image kialakítása
A szaktanácsadó még karrierje elején tervezze meg és alakítsa ki azt az image-t, amelyhez

következetesen ragaszkodva felkészültségét, szakmai hitelét a gazdálkodók irányába sugározni
tudja. Az image nem más, mint a személyiség hű kivetítése, az ember „csomagolása”. Rendkí-
vül sok – elsősorban metakommunikációs – elem együttesen alakítja ki azt a képet, amely alap-
ján a külvilág megítéli egyéniségünket. Ennek legfontosabb megnyilvánulási formái többek
között a megjelenés, a beszéd, az udvariasság, a határozottság, az önuralom, a figyelem, a
megértés és sok más kódolt információ.

Az image kialakításánál figyelembe kell venni, hogy:
mi az általános elvárás azzal a szerepkörrel szemben, amelyben mutatkozunk,
milyennek szeretne látni bennünket partnerünk, és
mi magunk milyennek szeretnénk látszani partnerünk előtt.

Tudni kell tehát, hogy általában mit várnak el az olyan személyektől akik hasonló munka-
körben dolgoznak, hasonló pozíciót töltenek be, azaz hasonló szerepet játszanak. Általánosan
elfogadható, ha a szaktanácsadó öltönyben vagy pulóverben jelenik meg a gazdáknak szerve-
zett találkozón, de visszatetszést kelthet, ha rikító ingben és rövid nadrágban megy el egy fon-
tos megbeszélésre.
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Ki kell alakítani azt a képességünket is, hogy ráérezzünk, milyennek szeretne látni partnerünk.
Minél közelebb állunk a partnerünk által kívánt szerephez, annál szimpatikusabbak leszünk
számára.

A kapcsolatfelvétel előtt el kell döntenünk, hogy mi magunk milyennek szeretnénk látszani.
Ez azért fontos, mert különböző helyzetekben más és más szerepeket kell eljátszanunk. Más
szerepet kell játszani például, ha egy használt autót szeretnék eladni, és mást, ha egy használt
autót szeretnék vásárolni.

Ezek után nézzük meg, hogyan alakítható ki image-ünk, illetve milyen jegyek alakítják ki a
rólunk alkotott pozitív képet.

Kellemes, kultúrált megjelenés
A megjelenésről elsősorban vizuális úton tájékozódhatunk. A partner gyors megszemlélésé-

vel (általában mintegy 10-15 másodpercig tart) megfigyelhetjük arcvonásait, alakját, testtartá-
sát, ruházatát, cipőjét. Láthatjuk a kapcsolat idején működtetett kiegészítő kellékeit, mint pél-
dául az autót, a táskát, a névkártyát, az íróeszközt stb. Természetesen partnerünk ugyanígy
szemrevételez bennünket is, és egy bizonyos képet alkot rólunk.

Túlzás nélkül állítható, hogy az image-formálás legfontosabb kelléke az egyéniségünknek, a
munka jellegének és a környezet elvárásának egyaránt megfelelő ruházat. Kommunikációs
alapszabály, hogy az alkalomhoz illő öltözékben a beszélgető partnerek egymásra figyelnek,
míg ha az egyik nem megfelelő ruhát visel, a hibásan megválasztott öltözet hosszú időre leköti
a beszélgetőtárs figyelmét. A kiegészítő eszközökkel kapcsolatban alapszabály, hogy azok ne
legyenek kihívóak. Férfi és női szaktanácsadók számára egyaránt javasoljuk, hogy a jegygyűrű
kivételével ne viseljenek ékszereket.

Viselkedéskultúra
A viselkedéskultúrához tartoznak azok a megnyilvánulások, amiket bizonyos helyzetekben

teszünk, illetve nem teszünk. Ide tartozik például a köszönés, a kézfogás, a helyfoglalás, a pon-
tosság, az odafigyelés stb.

Az alkalmazott verbális kommunikációs eszközök
Ezen belül meg kell említeni az érthetőséget, a hangsúlyozást, a hangszínt, a hangerőt, a beszéd
sebességét. Mivel a személyes kapcsolatokban a verbális kommunikáció útján közöljük gondo-
latainkat, tudnunk kell felhasználni a verbális kommunikáció adta lehetőségeket.

A nem verbális kommunikáció eszközei
A barátságos mosoly, a kellemes gesztusok megnyerőbbé, elfogadhatóbbá teszik személyünket.
Ez még akkor is igaz, ha kellemetlen dolgot kell közölni partnerünkkel. Vigyázni kell azonban
arra, hogy a nem verbális kommunikáció eszközei összhangban legyenek a verbálisan közölt
információval.

20.2.3 Célok megfogalmazása
A menedzserek esetében általános tényként ismert, hogy állásuk „felfalja” őket. A rendkívüli

helyzetek, a naponta változó feladatok nem mindennapi követelményeket támasztanak velük
szembe. Ennek elviseléséhez szükséges határozottság és keménység a helyes irány tisztázása
nélkül aligha várható el bárkitől is. A megteremtett lehetőségek gyorsan elúszhatnak, ha apró
problémákra aránytalanul sok időt veszteget el, vagy kerülő utakon tévelyeg. A mai kor azt
követeli tőlük, hogy helyesen kijelölt személyes és szakmai célok felé törekedjenek. Előfordul-
hat, hogy egyéni gyengeség vagy önmaguk alulértékelése miatt céljaikat mások - szüleik, élet-
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társuk, gyermekeik - határozzák meg. Nagyon fontos, hogy az elérni kívánt célok a saját célja-
ik legyenek.

A helyes célok kialakításához a következő lépéseket célszerű megtenni:
1. lépés: A szükségletek felismerése

Új célok kitűzése akkor válik aktuálissá, ha az életet meghatározó valamelyik fontos ténye-
ző megváltozik. A célok kitűzésével rámutathatunk arra, hogy hová szeretnénk eljutni. Rend-
szerbe kell gyűjteni igényeinket és azokat a kötelezettségeinket, amelyekkel másoknak tarto-
zunk.
2. lépés: A lehetőségek feltárása

Az önismeret révén tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és mire vagyunk képesek. Ezután fel
kell mérni, hogy a meglévő tulajdonságainkkal, tudásunkkal és képességeinkkel milyen lehető-
séghalmazt vehetünk számításba. A lehetőségek mind szélesebb körének felismerésére kell tö-
rekedni.
3. lépés: Döntés

Mindig létezik egy legkedvezőbb lehetőség, amivel élni kell. Ennek feltárásához a követke-
ző kérdéseket kell megválaszolnunk:

- Mi a fontos számomra?
- Mekkora kockázatot vagyok hajlandó vállalni?
- Milyen előrelátható következményei lesznek a döntésnek?

A helyes válaszok ellenére előfordulhat, hogy rosszul döntünk, és az előző állapotnál még
rosszabb helyzetbe kerülünk. Ez ellen sajnos nincs garantált módszer. Amit tehetünk az, hogy a
legígéretesebbnek tűnő megoldást választjuk, főleg ha tudjuk, hogy miért ez a legígéretesebb.
4. lépés: A cél definiálása

A cél pontos megfogalmazása emlékeztet arra, mire is törekszünk. A nagyvonalúan megfo-
galmazott célt csak ritkán érhetjük el, mivel nincs egy vezérfonal, és nincsenek ellenőrző pon-
tok, amelyek nem engednek letérni az útról. Fontos, hogy nehéz, de még megvalósítható célo-
kat tűzzünk ki magunk elé. Ha több célt tűzünk ki magunk elé - ami nem természetellenes,
csak nehezíti munkánkat -, vigyázzunk arra, hogy a célok egymással harmonizáljanak. A célok
összeférhetetlensége elbizonytalaníthat abban, hogy melyiket válasszuk. Ez oda vezethet, hogy
a sikertelenség miatt már egyiket sem akarjuk igazán.
5. lépés: A határidők kitűzése

A menedzseri tennivalóink általában meghaladják azt a keretet, amit egy munkanap alatt el
lehet végezni. Nem mindegy, hogy a rendelkezésre álló, szűkre szabott időkeretet mire hasz-
náljuk fel. Rangsorolni kell tehát a feladatokat aszerint, hogy melyek mutatnak a cél irányába.
A cél mindaddig nem lesz igazi cél, míg az eléréséhez szükséges határidőt meg nem határoz-
zuk. Ha nincs határidő, nincsenek támpontok a fejlődés ellenőrzéséhez, és a “ráérünk arra
még” effektus uralkodhat el rajtunk. A határidő kitűzése tehát növeli a motivációt. A gyakor-
latban napi, középtávú- és életcélokat jelölhetünk ki, melyek hasonló intervallumú határidőket
is jelentenek. Minél közelebbi célt (és határidőt) tűzünk magunk elé, annál pontosabban kell
ezeket meghatározni. A napi célok hozzásegíthetnek a középtávú célok eléréséhez, ugyanúgy a
középtávú céloknak is hozzá kell járulniuk az életcélok megvalósulásához.

20.2.4 Cselekvés
A vélhetően helyesen megállapított célok kitűzése után el kell dönteni, mit tegyünk annak

érdekében, hogy azok meg is valósuljanak. (Pl. diploma vagy nyelvvizsga megszerzése, a gya-
korlati idő letöltése.) Ha igényeink és a lehetőségeink szinkronban vannak egymással, akkor
nem érhet sok csalódás.
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20.2.5 Értékelés
Életünk során - főleg, ha fordulópont előtt állunk - vissza kell tekinteni, és el kell számol-

nunk önmagunkkal. Értékelni kell, hogy sikerült-e elérni az addig kitűzött céljainkat, és azokat
határidőn belül valósítottuk-e meg. Az értékelést kétféle módon hajthatjuk végre; ellenőrzés a
múlt, és a barátok segítségével. Az első esetben a múlt fontosabb állomásait kell értékelni, azt,
hogy mit tettünk, és mit tehettünk volna. Az ellenőrzésnek ez a módja azonban elég sok szub-
jektumot tartalmazhat. A második esetben a kívülálló objektíven értékelheti egyes cselekedete-
inket, viszont számos körülményt nem ismer. Megtörténhet az is, hogy a hozzánk közel álló
“bírálónak” érdeke fűződik ahhoz, hogy véleményében saját szükségleteit fejezze ki.

* * *
Abban az esetben, ha az önmenedzselés lépéseit helyesen tettük meg, az értékelés könnyű,

mivel a jól beazonosított ismereteinkkel és lehetőségeinkkel a kudarcnak csak minimális lehető-
séget adtunk. Ha úgy értékeljük, hogy céljaink csak részben vagy egyáltalán nem valósultak
meg, célszerű kideríteni a kudarc okait. A kudarc gyakori okai a következők lehetnek:

- az önismeret hiánya,
- a realitás hiánya,
- a célkijelölés hiánya,
- a határidők hiánya,
- a rossz időbeosztás,
- a kockázatvállalástól való félelem,
- a magánélet és a munka összhangjának hiánya,
- az érdekütközések,
- a mások akaratának és céljainak figyelmen kívül hagyása (önzés).

21. A tanácsadói szervezet menedzselése

A szaktanácsadó az esetek többségében piaci viszonyok között kell, hogy kifejtse tevékeny-
ségét. Működése szempontjából nem mindegy tehát, hogyan menedzseli a szaktanácsadást
végző szervezetét (irodáját, hálózatát), hány ügyféllel tud kapcsolatot teremteni, illetve milyen
(a vállalkozásába visszaforgatható) árbevételt realizál. A fejezet a tanácsadói szervezet működ-
tetését érintő kérdésekkel foglalkozik.

21.1 A tanácsadó szervezetek kialakításának szempontjai

A tanácsadó szervezetek kialakítása a majdani működés sikere szempontjából döntő jelentő-
ségű feladat, és mint ilyen, a tanácsadás menedzsment-feladatai között is jelentős helyet foglal
el. A szervezet több ember rendszeres, szabályos együttműködését, egy közös cél/célrendszer
elérésére irányuló erőfeszítését foglalja (általában jogilag is) szabályozott keretbe.

A szervezet dinamikus, azaz tértől és időtől el nem vonatkoztatható kategória. Ez a szerve-
zet-kialakítás alapfilozófiájából következik, mely szerint:

- adott szervezetnek mindig adott feladatokat kell ellátnia,
- az adott feladatokat mindig adott cél érdekében kell végrehajtania.

E gondolatmenetből vezethető le a cél – feladat – szervezet “építkezés-mód”, mint a szer-
vezetek kialakításának/fejlesztésének dialektikus rendje. Számos probléma származhat abból,
ha ezt az építkezés-módot figyelmen kívül hagyjuk például úgy, hogy meglévő szervezetek
“túlélését” konkrét céloktól független, kreált feladatokkal kívánjuk biztosítani
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A szervezet dinamizmusa abból fakad, hogy verseny-környezetben a szervezeti célok nem
tekinthetők állandónak, azok a környezeti kihívások (lehetőségek, veszélyek) függvényében
szinte folyamatosan vagy “csak” időről-időre változnak. E változások a célokon túl megváltoz-
tatják a cél eléréséhez szükséges feladatokat is, ami megkívánja/megköveteli a szervezet meg-
változtatását is. Nincs ez másként a tanácsadó szervezetek esetében sem, jóllehet azokat egy
sor sajátosság különbözteti meg a “normál” termelő/szolgáltató szervezetektől.

A klasszikus szervezet-típusok közül legjellemzőbbek a lineáris, a törzskari, a funkcionális
és a mátrix típusúak. Ezeket a következőkben tárgyaljuk.

21.1.1 A lineáris (soros) szervezeti forma
A tisztán lineáris szervezeti forma csak egyszerű feladatokat ellátó szervezetek esetén al-

kalmazható. E formánál egyértelműek az alá- és fölérendeltségi viszonyok, továbbá az alsóbb
szintű vezetők rangsora, hierarchiája, és ennek kapcsán az ún. “szolgálati út” betartása (34.
ábra).

A lineáris szervezeti forma előnye a jó áttekinthetőség, a függelmi viszonyok, illetve az alá-
és fölérendeltség egyértelmű rendezettsége. A feladatok növekedése esetén viszonylag könnyű
a szervezet vertikális, illetve horizontális bővítése. A horizontális szélesítés az alsóbb szintű
vezetők számának növelését jelenti, míg a mélységi (vertikális) tagolás kiterjesztése a vezetési
szintek számának növelésével biztosítható.

A tanácsadás szempontjából fontos jellemzője e szervezeti formának, hogy a tevékenységek
szerinti megoszlás egyben a szervezeti egységek szerinti megoszlást is megadja.

E szervezeti forma legfőbb hiányosságai a következők:
a felsőbb szintű vezetők koordináló-irányító tevékenysége rendkívül összetetté vál-

hat,
az alsóbb szintű vezetők csak egy területre koncentrálnak, a munkaterületükön kívül

eső problémák iránti érzékenységük minimális, az “egész” céljait, érdekeit alig lát-
ják, és gyakori a “saját” munka túlértékelése,

a szervezet növekedése a folyamatok mind sűrűbb megszakítását vonja maga után,
a különféle vezetők számának növekedése a szervezetet bürokratikussá teheti, ami

előnytelenül befolyásolhatja a szervezeti légkör alakulását,
a szervezet működésének sikere túlzott mértékben függ a vezető(k) egyéniségétől.

21.1.2 A törzskari szervezeti forma
Az előbb felsorolt hiányosságok jelentős része kiküszöbölhető a törzskari szervezeti forma

alkalmazásával (35. ábra).
A klasszikus törzskari szervezetben kétféle kommunikációs kapcsolat jellemző:

lineáris, amikor a vezető “lefelé” utasít, és “alulról” fogadja a jelentéseket és
törzskari, melyben a vezető a megadott célok elérésére a törzskartól javaslatokat vár.

A törzskarok, a vezetőknek közvetlenül alárendelt szervezeti egységeket nem irányítják
közvetlenül, hanem szakértőként, döntés-előkészítőként működnek a vezető(k) mellett. E for-
ma veszélye a vezetői munka degradálása, azaz a vezetői tevékenység korlátozódhat a törzskar
(vagy törzsegységek) és a lineáris egységek közötti közvetítésre.

Tanácsadói szempontból fontos, hogy a törzskar felel az új ismeretek hatékony begyűjtésé-
ért és azok hasznosításáért, tehát a fejlődéssel való “lépés-tartás” nem kizárólag a vezetőtől
függ.

21.1.3 A funkcionális szervezeti forma
Funkcionális jellegű az irányítás, ha a végrehajtók a feladatra vonatkozó szakmai előírásokat
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nemcsak egy, hanem több szakmai felettes vezetőtől kapják. A funkcionális szervezetben alap-
vető jelentősége van a koordinációnak. Ennek megfelelő működéséhez szükséges a különféle
funkciók szigorú szakmai elhatárolása, határterületi témák esetén az egyeztetés előírása és
esetleg egy “koordinációs-vezető” kijelölése (36. ábra).

A funkcionális szervezeti forma hátránya lehet, hogy nehézkes, bonyolult, és nehezen bizto-
sítható a középszintű vezetők állandó egyeztető, csak a vállalkozási célt szem előtt tartó tevé-
kenysége.

21.1.4 A mátrixos szervezeti forma
Ez a szervezeti forma a vállalkozás-működés horizontális és vertikális jellemzőinek egyidejű

nyomon-követését segíti elő. Ennek egyik alapvonása, hogy egy adott feladat elvégzéséért
egyidejűleg két vezető felel: pl. az adott termék/szolgáltatás üzletági vezetője és az adott funk-
ció/régió felelős vezetője (37. ábra). Ezáltal növekszik a vezetők együttműködésének mérté-
ke, az egymás iránti bizalom és a vezetői csoport-munkára való hajlam.

Meg kell jegyezni, hogy a “két-dimenziós” mátrixok alkalmazása mellet ma már nem ritka a
“három-dimenziós” mátrixban megjeleníthető szervezeti formák alkalmazása sem.

21.2 Néhány ország szaktanácsadási rendszerének struktúrája

A szaktanácsadást végző szervezetek struktúrája annyira eltérő, hogy nem is lehet kategori-
zálni azokat. Irányításuk lehet a minisztériumok, az egyetemek vagy a gazdaszervezetek kezé-
ben, illetve működtethetik privát vállalkozások. Felépítésük lehet két, három, sőt több szintű.
A következőkben, négy nyugat-európai ország szaktanácsadási rendszerét vázoljuk röviden.

A dán szaktanácsadó szolgálat szervezete
A dán farmerszervezetek felismerték, hogy a gazdákat a nagyobb hozamok elérése érdeké-

ben korszerű ismeretekkel és információkkal kell ellátni. A független és mindenre kiterjedő
információáramlás érdekében a gazdaszervezetek létrehozták a dán Mezőgazdasági Szakta-
nácsadó Szolgálatot, melynek vázlatos felépítését a 38. ábra mutatja be.

Az ábrán szembetűnő, hogy a szaktanácsadó szervezet két szintre tagolódik:
- az Országos Szaktanácsadási Központ a területi szaktanácsadókat látja el időszerű

információkkal,
- a területi szaktanácsadók a gazdálkodók számára adnak szaktanácsot. Őket a helyi

gazdaszervezetek alkalmazzák.
Országos Szaktanácsadási Központ
A központ a szaktanácsadás országos szintű koordinációját végzi. Az itt felállított osztályok

(9 szakmai osztály) egy-egy speciális területtel foglalkoznak, és látják el információkkal a vi-
déki tanácsadó központokban dolgozó tanácsadókat.

A központ fontosabb feladatai:
- a helyi szaktanácsadók naprakész műszaki és tudományos információkkal való ellá-

tása,
- az új technológiai eljárások kidolgozása, a nemzetközi tudományos eredmények

adaptálása,
- az oktatási és továbbképzési módszerek kidolgozása, tananyagok, tematikák készí-

tése,
- gazdasági elemzések végzése.

A központ irányítását a gazdák által megválasztott, gazdákból álló nemzeti bizottságok
végzik.
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Területi (helyi) szaktanácsadás
A területi szaktanácsadói munka megszervezéséért és működéséért a helyi farmerszerveze-

tek felelnek. A tanácsadók alkalmazását, munkájuk főbb irányvonalainak meghatározását, va-
lamint ellenőrzésüket a helyi szervezetek a különböző szakmai bizottságokon keresztül gyako-
rolják (39. ábra).

A helyi tanácsadási központok fontosabb feladatai:
- a legújabb műszaki és tudományos eredmények közvetítése a gazdák felé,
- a farm irányításához nélkülözhetetlen adatok biztosítása,
- a gazdák képzése, továbbképzése,
- közvetlen kapcsolat kialakítása a gazdák és a kutatók között.

A holland szaktanácsadás rendszere
A rendszer irányítója, legfőbb szervezője és első számú finanszírozója a Mezőgazdasági,

Környezetgazdálkodási és Halászati Minisztérium. A Minisz-tériumon belül az egyes rendszer-
elemek az illetékes főosztályokhoz tartoznak. Az oktatási főosztályhoz tartoznak az egyete-
mek, a főiskolák, szakközépiskolák és a szakiskolák, valamint a gyakorlati oktatási központok.
A kutatási főosztály felügyeli a szorosan vett agrárkutatással foglalkozó kutatóintézeteket,
amelyek főleg Wageningenben koncentrálódnak. A kutatóintézetek tevékenysége az alapkuta-
tástól az alkalmazott kutatásig terjed. Adaptációs tevékenység céljából eredményeiket a kísér-
leti állomásoknak adják át. A szaktanácsadási tevékenységet a Minisztérium keretében működő
Szaktanácsadási Szolgálat (DLV) koordinálja a szakmai főosztályok bevonásával. A rendszer
elemei között az információs kapcsolat egy speciális intézményen, az Információs és Ismereti
Központon keresztül valósul meg. Ez az intézmény gyűjti, értékeli és továbbítja az információ-
kat a felhasználók (szaktanácsadók, illetve az állam) számára.

Az ismeretanyag gyakorlati kipróbálása a kísérleti állomásokon történik. Itt végzik az al-
kalmazott kutatásokat is. Ezek finanszírozása megoszlik az állami és a farmerszervezetek kö-
zött.

A gazdálkodó a rendszer elemeihez főképpen a kísérleti farmok, a szaktanácsadó szolgálat
helyi képviselői útján és egyéni úton (pl. oktatás) kapcsolódhat. Az állami szaktanácsadó szol-
gálat a szakmai, a technológiai és a gazdálkodással kapcsolatos tanácsadást végzi.

Az alulról szervezett különböző farmerszervezetek (mint például a katolikus, a protestáns és
a felekezeten kívüli társulás) létrehozták a Mezőgazdasági Tanácsot, amelynek fő feladata az
állami tevékenység társadalmi kontrollja, valamint a társadalmi és gazdasági tanácsadás. Jelen-
tős szerepet játszanak a helyi szakmai klubok működésében is. Területi tagozódása hasonló az
állami szolgálatéhoz.

Az állami és társadalmi szervezetek munkáját kiegészíti a nyereségérdekeltségű nagyvállalati
szektor (például a gépgyártó és kemikáliákat előállító vállalatok stb.) szaktanácsadói tevékeny-
sége is. Ezek elsősorban műszaki és technológiai tanácsokkal látják el a gazdálkodókat.

A közelmúltban - új elemként - megjelent a magán szaktanácsadás is. A tanácsadást folytató
magán szaktanácsadók elsősorban nagy szakmai tudással rendelkező specialisták, akik a leg-
újabb ismereteket továbbítják a gazdálkodóknak.

A szaktanácsadást végző szervezetek kapcsolati rendszerét a 40. ábra szemlélteti.
Látható, hogy a gazdálkodó több forrásból is beszerezheti a szükséges információt attól

függően, hogy technológiai, szociális vagy műszaki segítséget vár.

Az ír szaktanácsadási rendszer
Az ír modell jól szemlélteti a szaktanácsadás rendszerének fejlődését egy országban.
Írországban a múlt század végén a súlyos éhínség felszámolása érdekében alapították meg a

megyei mezőgazdasági bizottságokat, amelyek felelősek voltak a megyékben folyó tanácsadási
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tevékenység irányításáért is. 1982-ig a szaktanácsadó szolgálatot a megyei tanácsokon belül a
megyei bizottságok igazgatták.

Következő lépésként (1982-ben) létrehozták az ACOT nevű szervezetet, amely nemcsak a
szaktanácsadást szervezte meg az országban, hanem koordinálta a négy állami és a hét magán-
egyetemen folyó mezőgazdasági képzést is.

Minőségi változást jelentett az ír mezőgazdasági ismereti rendszer esetében az 1988-ban
megalapított TEAGASC (Mezőgazdasági és Élelmezési Fejlesztési Hivatal) létrehozása. Ekkor
fuzionált az ACOT (amely a szaktanácsadást és a mezőgazdasági oktatást koordinálta), vala-
mint a Mezőgazdasági Kutatóintézet. Így egy intézményhez került az oktatás, a kutatás és a
szaktanácsadás.

A hivatalt tizenegy fős testület vezeti. Az elnököt és öt fő rendes tagot a mezőgazdasági
miniszter nevezi ki. A további tagokat a fontosabb szervezetek és intézmények delegálják a
miniszter jóváhagyásával.

A TEAGASC tevékenységét hat osztályon keresztül irányítják. Az osztályok ellenőrzését a
programigazgatók végzik. Az irányítási funkciók fontosabb területei: pénzügy, munkaügy, álta-
lános szolgáltatás, kutatás, oktatás (képzés), tanácsadás és az információszolgáltatás. Az egész
országra kiterjedő tevékenységük lehetővé teszi e funkciók maximális koordinálását. A prog-
ramigazgatók egy-egy témakörben felelnek a hozzájuk tartozó kutatásért, oktatásért és tanács-
adásért (például tejtermelés, legelőgazdálkodás stb.).

A TEAGASC személyi állománya l500 főből áll, melyből l000 fő magasan kvalifikált szak-
ember, 500 fő pedig technikus és adminisztratív dolgozó.

Oktatás
A TEAGASC a kurzusok egész sorát kínálja fel a mezőgazdaság iránt érdeklődőknek. Kü-

lönösen az olyan fiatalokra számítanak, akik életpályául a farmgazdálkodást vagy az élelmi-
szergazdaság valamelyik másik területét választják.

Kutatás
A TEAGASC jelentős hazai kutatási programot valósít meg a mezőgazdaság és az élelmi-

szeripar egész területén, a nyolc fontosabb kutatóintézet és a hozzájuk tartozó állomások rész-
vételével. A kutatóintézetek alaptevékenységük mellett szakterületüknek megfelelő szolgáltatói
feladatokat is ellátnak. A TEAGASC Kutatószolgálata szerződés alapján szakkonzulensi tevé-
kenységet is folytat a mezőgazdaság és az élelmiszeripar minden területén.

Szaktanácsadás
A TEAGASC a mezőgazdasági termelés teljes vertikumára vonatkozólag ad szaktanácsot.

A TEAGASC 30.000 gazdával áll szoros kapcsolatban, de további l00.000 fő vesz részt azo-
kon a regionális vagy országos szinten szervezett bemutatókon, nyílt napokon, szemináriumo-
kon, amelyeket évenként rendeznek meg.

A 80 helyi szaktanácsadási iroda országosan 300 tanácsadót alkalmaz. A tanácsadók teljes
szabadságot élveznek az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatukban. Egyetlen elvárást támaszta-
nak velük szemben, mely szerint 10.000 IRL szerződéses díj bevételét kell teljesíteniük évente.
Ez az összeg igen magas, ugyanis az alapinformációkért a gazdák csak 100 IRL-ot fizetnek.

A gazdát megillető alapszolgáltatás fejében a tanácsadó évente kétszer meglátogatja a far-
mot, ingyenesen megküldi a TEAGASC kiadványait, valamint rendszeresen meghívja a gazdát
a TEAGASC rendezvényeire.

A TEAGASC struktúráját a 41. ábra szemlélteti.

A skóciai szaktanácsadás rendszere
A II. világháborút követően az Egyesült Királyságban kialakult élelmezési problémák

kikényszerítették a mezőgazdasági szaktanácsadás állami beindítását. Létrehozták a Szakta-
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nácsadási Szolgálat Regionális Igazgatóságait, és az egyetemek mezőgazdasági karain bevezet-
ték a "szaktanácsadói" munkakört.

Az 1970-es évek elejére az élelmiszertermelés magas szintet ért el, ezért a kormány a költ-
ségvetési támogatást csökkentette. Redukálták a tanácsadók számát, és bizonyos szolgáltatá-
sokért díjat számoltak fel. 1985-ben a kormány bejelentette, hogy 1987-től kezdődően a szak-
tanácsadás költségeinek csak 41 %-át vállalja át. Ettől kezdődően a gazdáknak már a tanács-
adásért is fizetniük kellett.

Megoldást keresve az egyetemek létrehoztak egy új szervezeti egységet, a Skóciai Mező-
gazdasági Főiskolát (SAC), amely a szaktanácsadói és az állategészségügyi szolgálatot már
kereskedelmi alapon működteti.

A SAC-nak három fő funkciója van:
1. a felsőfokú mezőgazdasági és kertészeti képzés,
2. a mezőgazdasági szaktanácsadási szolgálat működtetése,
3. a gazdálkodók igényeihez igazodó mezőgazdasági kutatás végzése.

A SAC a képzés a kutatás és a tanácsadás integrált, sokfunkciós rendszerét valósítja meg.
Ez a rendszer elősegíti az oktatás, kutatás és a tanácsadás közötti hatékony információáram-
lást. A gyakorlatban a legtöbb dolgozó legalább két, de némely esetben mind a három szakterü-
leten is tevékenykedik.

A tanácsadók, mint a gazdák ügyfélmenedzserei a tanácsadás teljes skáláját felajánlják a
gazdálkodóknak (pl. képzés, marketing, diagnosztikai és analitikai szolgáltatások stb.). A SAC
1367 fővel dolgozik.

Skóciában 25 regionális tanácsadási irodát alakítottak ki. Ingyenes tanácsadást ajánlanak fel
a környezetvédelem, az alternatív vállalkozások és az állategészségügy területén. A további
szolgáltatásokért díjat számolnak fel.

A SAC szervezeti struktúráját a 42. ábra szemlélteti.

21.3 A tanácsadó szervezetek kialakításának néhány gyakorlati eleme

A tanácsadói munka természetéből következik, hogy a szervezet-kialakítás a hagyományos
termelő/szolgáltató szervezetek kialakításához képest számos eltérést mutat. A tanácsadásban
döntő a “frontvonal”, azaz meghatározó szerepe van a helyszínen, részletekbe menő utasítá-
sok nélkül is dolgozni tudó tanácsadóknak. Belátható, hogy a “túl hierarchizált” szervezet gá-
tolná a tanácsadói munka hatékony folytatását.

Nem jelenti ez azt, hogy a tanácsadó szervezetek kialakításakor ne kellene odafigyelni a hie-
rarchia-szintekre, csakhogy itt a belső szervezeti tagoláskor a rendező elv a tudás és a tapasz-
talat. Nyilván nem véletlen, hogy nagyobb tanácsadó szervezetek hierarchia-szintjei a követ-
kezők szerint épülnek fel:

junior tanácsadók – friss diplomával, megfelelő gyakorlat nélkül, általában kisegítő
feladatok ellátásával segítik a szervezet munkáját,

senior tanácsadók – ők a valódi „frontharcosok”, már rendelkeznek kellő jártassággal
és gyakorlati tapasztalatokkal, hely- és kliens-ismerettel, jellemzőjük, hogy idejük
85-95 %-ában érdemi tanácsadói munkát végeznek,

projekt- vagy szakterület-vezetők – sokéves tapasztalattal már alkalmasak vezetői fel-
adatok megoldására is, bár általános, hogy idejük 60-75 %-ában közvetlen tanács-
adói munkát végeznek,

felső-vezetői szint – a tanácsadó szervezet irányítói és legsikeresebb tanácsadói alkot-
ják ezt a szintet.

A szaktanácsadási hálózatok, illetve a nagyobb irodák a szervezeti struktúrájuktól függetle-
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nül a 43. ábrán látható funkcióköröket alakítják ki.
Belátható, hogy a tanácsadó szervezet sikere szempontjából fontos a fiatalos lendület és a

kellő tapasztalat közötti helyes arány kialakítása.
A tanácsadó szervezetek kialakításához és hosszabb távon is hatékony működtetéséhez

olyan stratégia kell, amely tudatos és megalapozott válaszokat ad a következő kérdésekre:
- mit ? - azaz milyen tanácsadói szolgáltatásokat,
- hol ? - azaz milyen földrajzi régió(k)ban,
- hogyan ? - azaz milyen módszerekkel,
- kiknek ? - azaz milyen célcsoport(ok)nak

kívánunk tanácsot adni.
A tanácsadói szolgáltatások összetettségét tekintve két fő típus különböztethető meg. Ezek:

- általános (generalista), illetve
- specialista (expert vagy szakértői) szervezet.

A generalista szervezetekre jellemző, hogy tevékenységük sokszínű, minél inkább igyekez-
nek teljes körű szolgáltatásokat nyújtani. A mezőgazdasági szaktanácsadásban például az ága-
zati sokszínűség mellett az ilyen szervezetek készek a termelési tanácsadáson túl üzletviteli,
marketing, menedzsment, pénzügyi, jogi és egyéb tanácsadói feladatok ellátására is. Általában
igaz, hogy a generalista szervezetek kis- és közepes cégeknek, földrajzilag korlátozott terüle-
ten, az ügyfelekkel személyes kapcsolatot fenntartva dolgoznak. A specialista szervezet ezzel
szemben valamely kiemelt területre szakosodva végzi tanácsadói munkáját.

A szakosodás leggyakrabban a következők mentén történik:
funkciók (pl. tervezés, marketing, projekt-irányítás),
ágazatok (pl. közlekedés, mezőgazdaság vagy azon belül növénytermelés, állattartás,

kertészet),
módszerek (pl. értékelemzés, hálótervezés),
szervezetek (pl. kft-k, részvénytársaságok),
speciális ismeretek (pl. biotechnológia).

A specialisták célja, hogy különleges “termékük” legyen, amely mind a kis, mind a nagy
szervezetek érdeklődésére számot tarthat.

Tapasztalatok azt mutatják, hogy bármi is a tanácsadás gerince, a tanácsadó szervezetek
majdnem mindegyike foglalkozik általában olyan kiegészítő tevékenységekkel, amelyek jól
illeszkednek az alapszolgáltatásaikhoz. A leggyakoribb példák ezen a téren az oktatás és a saj-
tótermékek (vagy nyomdai termékek) előállítása. E kiegészítő tevékenységek üzleti szempont-
ból sem közömbösek.

Az is általános tapasztalat, hogy minél nagyobb az adott szervezet, annál inkább törekszik a
generalista tevékenységre és minél kisebb, annál “specialistább”.

A szervezet kialakítása kapcsán arra is gondolni kell, hogy ha az minél többfajta tevékeny-
séggel foglalkozik (azaz minél inkább generalista a szervezet) annál nagyobb az esély az egyes
tevékenységek színvonala közötti eltérések szóródásának. Erre már csak azért is érdemes fi-
gyelni, mert - sajátos “minimum-törvény”-ként - az ügyfélkör végső megelégedettségét a leg-
alacsonyabb színvonalú tevékenység fogja meghatározni.

A tanácsadói szervezet mérete és profiljának összetettsége nagyban befolyásolja a vezetési
és a konkrét tanácsadási tevékenységek kapcsolódásait. Például: korábbi utalásunkhoz kapcso-
lódva, a nagy szervezeteknél a felsőbb vezetők idejük csupán kis hányadában (gyakran csak
15-25 %-ában) végeznek érdemi tanácsadást, míg a kisebb szervezeteknél a kisegítő, kiszolgá-
ló apparátus gyakran szinte teljesen hiányzik.

A tanácsadó szervezet által ellátandó régió nagysága meglehetősen szélső értékek között
változhat a következők szerint:

multinacionális, a világot átfogó,
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egy-egy nagyobb régiót (több országot vagy annak részeit magába foglaló), földrészt
vagy ország-csoportot behálózó,

egy-egy ország területén tevékenykedő
egy-egy szűkebb régióban (egy adott országon belüli területen) dolgozó szervezet.

A mezőgazdasági szaktanácsadásban megtalálható szinte minden említett típus, azonban
gyakorlatunkban a két utóbbinak van elsődleges jelentősége.

Belátható, hogy a felsorolt változatokhoz különféle előnyök-hátrányok kapcsolódnak.
A “nagy” szervezetek legfőbb előnye a sokszínűség, a “többlábon állás” és az ebből fakadó

rugalmasabb szakmai-gazdasági lehetőségek, míg egyértelműen hátránya a kiterjedtséggel ösz-
szefüggésben jelentkező nagymértékű menedzsment-feladatok ellátása.

A  “kisebb” szervezetek esetében a helyzet általában fordított; az egyszerűbb áttekinthető-
ség, irányíthatóság “ára” az általában szűkebb vevőkörre visszavezethető, instabilabb gazdasági
működés, ami üzleti alapokon működő szervezetek esetében egy sor gond forrása lehet. A
megcélzott régió kijelölésekor célszerű figyelembe venni a szélesebb értelemben vett infrastruk-
turális feltételeket is. Különös jelentősége lehet ennek akkor, ha hálózatos vagy hálózat nélküli
szervezet kialakítása közül kell választani.

Hálózatos szervezet esetén a tanácsadás területileg tagolt keretek között folyik, általában
egy központ irányításával és néhány alközpont közreműködésével. Fontos, hogy az egyes rész-
legek szolgáltatásai azonos színvonalon álljanak. A hálózat építése, bővítése mindig azt szol-
gálja, hogy a szolgáltatás közelebb kerüljön a klientúrához, “testközelben” legyen. A hálózat
építésének a gazdasági racionalitásokon kell alapulnia. Némi leegyszerűsítéssel akkor érdemes
egy új alközpontot létrehozni, ha ezt kellő létszámú kliens igényli, és a létesítés, illetve működ-
tetés költségei megtérülnek a nagyobb távolságok megszűnéséből adódó megtakarításokból.

A tanácsadás technológiája, módszertana sokféle  lehet.  Erről  a  könyv  más  helyén  is  szó-
lunk. A tapasztalatok alapján ez ügyben a következő felosztást tehetjük, az egyszerűbbtől a
bonyolultabb felé haladva:

a helyzetfelmérést és elemzést is magába foglaló szakértői véleményadás,
a problémafeltárástól a konkrét realizálásig terjedő feladatmegoldás,
az oktatást is magában foglaló konzultánsi munka.

A módszertan különös figyelmet érdemel a mezőgazdasági tanácsadás esetén, az ágazati sa-
játosságok és a kliensek szakmai felkészültsége miatt (is).

A potenciális vevőkör, azaz a tanácsadó szervezet klienseinek összessége, a mindenkori pi-
aci lehetőségek függvénye. A téma ugyancsak szerepel a könyv más helyén, ezért itt csupán
csak arra utalunk, hogy a klientúra jellemzőinek megismerésére és a tanácsadó szervezet tevé-
kenységének “eladására” célszerű a marketing-kommunikációs eszközök tudatos igénybevéte-
le. Tapasztalatok és szakirodalmi ajánlások alapján e folyamatban különösen nagy lehet a sze-
mélyes „eladás” jelentősége. Ennek során a tanácsadó szervezet képviselője a klienssel való
személyes találkozókon próbálja őt arról meggyőzni, hogy érdemes a felkínált szolgáltatást
igénybe vennie.

A személyes eladás során a tanácsadóknak célszerű a következő tárgyalási vezérelvek kö-
vetése:

ne ígérjenek többet, mint amennyit nyújtani tudnak
csak azokon a területeken mutassák be magunkat, ahol tényleges jártasságuk van,
tartózkodjanak más tanácsadók bírálatától, kritizálásától,
ügyeljenek a súlypontok kiemelésére (megfelelő nyomatékkal említhetjük például a

tanácsadás módszerét, a tanácsadók személyét, a tanácsadás sikerességét.),
ne tévesszék szem elől, hogy nem egy hagyományos terméket, hanem speciális tu-

dást, szakértői szolgáltatást visznek a piacra.
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21.4 A tanácsadó szervezetek üzletpolitikája

Az üzletpolitika a vállalkozás üzleti céljainak elérését biztosító döntések, cselekedetek át-
gondolt láncolata. Tanácsadó szervezetekkel kapcsolatban az üzletpolitikával való foglalko-
zásnak a következő két alapvető oka van:

a tanácsadás olyan speciális szolgáltatás, amelynek “végterméke” van, mégpedig
olyan, amelyet általában piaci viszonyok között kell értékesíteni,

a legtöbb tanácsadó (személy vagy szervezet) tevékenységét vállalkozói alapon végzi,
gyakran üzleti vállalkozás keretei között, azaz nem titkolt célja, hogy tevékenysé-
gének eredményeként maximális profitra tegyen szert.

A tanácsadói üzletpolitika megalapozását jól szolgálhatja egy speciális üzleti terv, amely a
tanácsadói szolgáltatás gazdasági életképességét hivatott bizonyítani. A jól elkészített üzleti
terv segíti a tanácsadó vállalkozót a kezdeti időszak céljainak és tennivalóinak meghatározásá-
ban, valamint annak kijelölésében, hogy mit kell tennie az üzleti célok elérése érdekében.

A korrekt üzleti terv elkészítése csakis megbízható információk birtokában lehetséges. A pi-
aci és pénzügyi információk mellett körültekintően kell számításba venni a tanácsadói tevé-
kenységgel kapcsolatos egyéb információkat is.

Az üzleti tervben általában a következőkben részletezett kérdésekkel érdemes foglalkozni.
A tervezett szervezettel, illetve annak tevékenységével kapcsolatos létesítési és mű-

ködési költségek teljes számbavétele. Az így kalkulált összeg “forrásigény”-ként
veendő számításba. Indokolt a két tétel elkülönítése, hiszen a létesítési költségek
az indulással kapcsolatban merülnek fel, míg a működési költségekkel szemben
már működési bevételek is számításba vehetők.

Fontos annak bemutatása, hogy a jelentkező forrásigény milyen módon elégíthető ki,
azaz, honnan finanszírozza az alapítás, illetve működtetés költségeit.

Tanulságos lehet egy speciális ÁKFN- (Ár-Költség-Fedezet-Nyereség) kalkuláció el-
végzése is. Ennek során a kliensek számának függvényében vizsgálható a szerve-
zet tevékenységének ár- és költségalakulása. Az ismert módon meghatározható az
a minimális kliensszám, amely ahhoz szükséges, hogy a tevékenység éppen “null-
szaldós” legyen. Az ÁKFN-kalkuláció elvégzése arról is információt ad, hogy a
különböző kliensszámokhoz milyen pénzügyi értékek tartoznak.

Elkészíthető a tanácsadó szervezet éves szintű nyereség-veszteség kalkulációja, to-
vábbá a készpénzfizető képesség megítélése szempontjából fontos készpénzfor-
galmi terv (cash flow) is.

A tanácsadással kapcsolatos marketingterv számos információt nyújthat a tanácsadói
szolgáltatásokkal összefüggő piaci teendőkről.

A vállalkozás üzleti eredményének alakulását számos ponton befolyásolják a kocká-
zati tényezők. Indokolt tehát egy kockázat-becslési, kockázatkezelési kalkuláció
elvégzése, azaz egy sor “mi van akkor, ha ...?” kérdés megválaszolása.

Fontos annak ismételt kiemelése, hogy a szellemi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások,
mint amilyen a tanácsadás is, számos olyan sajátossággal rendelkeznek a termelő szervezetek-
kel szemben, amelyeket az üzletpolitika kialakításakor és érvényesítésekor is figyelembe kell
venni.

21.5 Szaktanácsadási etika

Ahogy korábban említettük, a tanácsadó és az ügyfele közötti kapcsolat alapja a bizalom.
Ahhoz, hogy ez ne sérüljön, és a tanácsadó ne veszítse el kliensét, szükség van arra, hogy a



176

kapcsolatban alapvető etikai normák ne sérüljenek. A továbbiakban ezt szem előtt tartva te-
kintjük át a tanácsadás néhány etikai kérdését.

A korrekt ajánlattétel
Az egyik legdöntőbb etikai szabály az, hogy tiszteletben kell tartani az ügyfél érdekeit, és

csakis a valóságnak megfelelő információkat szabad adni a tanácsadó személyről/szervezetről.
Az ügyfélnek alkalmat kell teremteni arra, hogy ezeket az információkat ellenőrizhesse, és ki-
egészítést kérhessen, ha a kapott adatok részére nem elegendőek. Általában kívánatos, ha a
tanácsadók tájékoztatják leendő ügyfelüket a következőkről:

a tanácsadó szervezet szakértelméről, az elvállalható munkák jellegéről,
a korábbi ügyfeleknek végzett munkák jellegéről (a korábbi ügyfelekre való hivatko-

zás csak azok engedélyével lehetséges),
a tanácsadó cég munkatársairól, igazolva, hogy a szakmai feltételek adottak a vállalt

feladathoz,
a kérdéses feladat vállalási határidejéről és (esetlegesen) az előzetesen kalkulált válla-

lási díjról.

Tárgyilagosság és pártatlanság
A tanácsadó akkor szolgálja az ügyfél érdekeit, ha teljes mértékben tárgyilagos és pártatlan

tud maradni a feladat keretében végzett munka során. Az ügyfél nem várhatja el, hogy a ta-
nácsadó mindenben igazat adjon neki, hanem valódi érdekeit az szolgálja, ha mindig független
véleményt mond, még akkor is, ha az nem egyezik azzal, amit az ügyfél hallani szeretne vagy
esetleg egyenesen bántja őt.

A pártatlanság azt is jelenti, hogy a tanácsadó nem tartozhat az ügyféllel kapcsolatban lévő
érdekcsoportok egyikéhez sem. A tanácsadó részéről nagy önfegyelemre van szükség ahhoz,
hogy javaslataival, véleményével kapcsolatban a részrehajlásnak, előítéleteknek még csak az
árnyéka se merülhessen fel.

Információk a kapott vagy a fizetett jutalékokról
Nehéz volna általános szabályokat adni arra, hogy milyen esetben engedhető meg jutalék fi-

zetése vagy elfogadása a szakmai etika szempontjából. A helyi üzleti gyakorlat és kultúra e
tekintetben olyan fontos környezeti tényező, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Általá-
nos szabály, hogy a tanácsadónak az ügyfelet tájékoztatnia kell a projekttel kapcsolatos jutalé-
kokról vagy egyéb kedvezményekről.

Általános elv, hogy a professzionális tanácsadó nem fizethet és nem fogadhat el jutalékot
azért, hogy őt válasszák ki valamely feladatra, illetőleg hogy a feladat elvégzésébe más szerve-
zetet is bevonjon. Ennek ellenére a gyakorlatban szokásos a jutalék, sőt egyes országokban e
nélkül nem lehet megbízást kapni és munkát végezni. A szakmai szövetségek etikai kódexei
ebben a vonatkozásban nem egyértelműek.

Jutalék fizetése egy potenciális ügyfél alkalmazottjának a tanácsadó kiválasztásának befo-
lyásolására vagy folyamatban levő projekt esetében a jelentés elfogadásáért vagy a megbízás
kiterjesztéséért, nem más, mint megvesztegetés. A tanácsadó vagy más professzionális szolgál-
tatást nyújtó személy vagy szervezet azonban fizethet jutalékot valakinek, aki beajánlotta őt
egy új ügyfélnek.

A titkosság
A titkosság a tanácsadói szakma létezési feltétele. Ha professzionális tanácsadóhoz fordul

egy megbízó, természetesnek tartja, hogy a tanácsadó nem hozza nyilvánosságra, illetve nem
használja fel a megbízás tárgyán kívül a kapott információkat. A gyakorlati munka során az
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egyébként világos alapelv több értelmezési problémát vet fel:
Milyen információk kezelendők titkosan? Ha az ügyfél attól tart, hogy a tanácsadó

másként értelmezi a titkosságot mint ő, tájékoztassa őt a titkossággal kapcsolatos
felfogásáról. Az is ajánlható, hogy a tanácsadó külön tájékoztatás nélkül tisztázza
ezt a kérdést.

Minden tanácsadó felhasználhatja korábbi munkáinak tapasztalatait, amikor a jelenle-
gi ügyfele számára dolgozik. Nem hivatkozhat azonban engedély nélkül korábbi
ügyfelei adataira, ha azt a korábbi ügyfél külön nem engedélyezi.

Az ügyfél elzárkózhat a cégével kapcsolatos olyan bizalmas információk megadásá-
tól, amelyek nem szükségesek az adott feladat végrehajtásához. Az ügyfél helye-
sen teszi, ha ezt a munka minél korábbi szakaszában közli tanácsadójával, hogy el-
kerülje a félreértéseket akár a tanácsadó, akár saját munkatársai részéről.

A konkrét megoldási javaslatot, amelyet a megbízó részére dolgozott ki a tanácsadó,
nem viheti át más szervezetre, hacsak nem állapodnak meg a kidolgozott anyag
más helyen történő felhasználásának feltételeiben.

A tanácsadói díj megállapítása
A legtöbb tanácsadó személy/szervezet egyúttal üzleti vállalkozás is, ezért a szakmai sikerek

elérésére való törekvés mellett üzleti szempontjai is vannak. Örök kérdés, hogy a tanácsadói
szolgáltatás valódi értéke milyen viszonyban áll az érte fizetett díjjal.

Nehéz összehasonlítani a tanácsadói szolgáltatást más termékekkel, és a tanácsadó az egyet-
len személy aki tudja, hogy mennyi időt és munkát kellett ténylegesen ráfordítania a feladat
elvégzésére. Ezért a tanácsadói díj megállapítása lényegét tekintve etikai kérdés. A tanácsadói
szakmában nem számít etikusnak, ha:

a tanácsadó elmulasztja előre tájékoztatni ügyfelét a díj várható mértékéről és a szám-
lázás módjáról,

kihasználva az ügyfél tudatlanságát a tanácsadó túlzottan magas díjat számít fel, vagy
túl alacsony díjat állapít meg az új ügyfél megnyerése érdekében (annak tudatában,
hogy előbb vagy utóbb a díj normális szintre lesz növelhető),

olyan megbízásokat fogad el, melyekről előre tudja, hogy a költségek aránytalanul
magasak lesznek az ügyfél által elérhető haszonhoz képest.

Az érdekütközések elkerülése
Jelenleg talán az érdekütközés a legfontosabb és legkényesebb etikai probléma a tanácsadói

szolgáltatások terén. Ennek alapja, hogy mind a tanácsadó személynél/szervezetnél, mind pedig
a megbízó ügyfélnél az állandóan változó tevékenységi körbe különféle érdekek érvényesülnek.
Ezeket gyakran nehéz azonosítani, értelmezni és elemezni. Különösen bonyolult helyzetek for-
dulhatnak elő a nagyobb tanácsadó szervezetek, illetve a nagyobb megbízó szervezetek kap-
csolatában. Ajánlható, hogy az ügyfél és a tanácsadó kapcsolatuk kezdetén tisztázzák, hogy
van-e olyan tevékenységük, kapcsolatuk, érdekük és elkötelezettségük, amely ütközik valame-
lyikük aktuális érdekeivel.

A tapasztalatlan ügyfelek nem mindig képesek az érdekütközés veszélyére vonatkozó min-
den lényeges kérdést feltenni, ezért helyes, ha a tanácsadók tájékoztatják az ilyen ügyfelet a
fennálló vagy a potenciális érdekütközésekről. Néhány, a következőkben kifejtett gyakorlati
példa megmutatja, hogy általában milyen érdekütközések fordulhatnak elő a tanácsadás terén:

A tanácsadónak tagi, társtulajdonosi, vagy más érdekeltsége van egy olyan cégben,
amely meg kívánja vásárolni az ügyfél vállalkozását. Durva érdekütközés az, ha a
tanácsadó bekapcsolódik a vásárlás előkészítésével kapcsolatos projektbe.

A tanácsadó olyan berendezések vagy szoftverek kiválasztásában ad tanácsot, ame-
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lyek értékesítésében közvetlenül vagy közvetve érdekelt (pl. úgy, hogy jutalékot
kap az értékesítések után). Nincs érdekütközés, ha az ügyfelet tájékoztatják erről
a kapcsolatról, annak pénzügyi összefüggéseiről, és az ügyfél ennek tudatában vá-
sárolja meg a tanácsadó által ajánlottakat.

A tanácsadó egyidejűleg vagy rövid időszakon belül két vagy több egymással versen-
gő cégnél vállal megbízást. A mezőgazdasági szaktanácsadók esetében ez gyakran
előfordulhat, hiszen ők nyilvánvalóan nem kerülhetik el, hogy egymással verseny-
ben álló vállalkozásokban is dolgozzanak. Ilyen esetekben az érdekütközés felol-
dása kényes kérdés. Törekedni kell olyan “biztonsági rendszer” kidolgozására,
amellyel megvédhető minden egyes ügyfél érdeke, és megakadályozható az infor-
máció nem kívánatos kiszivárgása. Végső esetben érdemes lehet lemondani egy
megbízásról, hogy a tanácsadó ne veszítse el az érdekek ütközése miatt a már
meglévő ügyfele(i) bizalmát.

A szaktanácsadó munkaadójával szembeni etikátlan eljárás az, ha a tanácsadó saját
munkahelye helyett más céget vagy a sajátjának egy másik részlegét ajánlja ügyfe-
lének egy feladat elvégzésére, még akkor is, ha az ajánlott nagyobb szakértelem-
mel és kedvezőbb áron végezné el a feladatot.

A tanácsadó megkísérli átcsábítani az ügyfél munkatársát ahelyett, hogy elősegítené
annak szakmai fejlődését.

A tanácsadó olyan projekt számláit küldi a megrendelőnek, amelyből világosan látha-
tó, hogy az semmilyen eredményt nem fog elérni. Ilyen esetekben az ügyfél az ab-
lakon dobja ki a pénzét.

A tanácsadó és az ügyfél kapcsolata
A tanácsadással összefüggésben gyakran hangoztatjuk a kölcsönösség jelentőségét. A ta-

nácsadó csak akkor dolgozhat és viselkedhet etikusan, ha olyan ügyfele van, akinek magatartá-
sai és cselekedetei ugyancsak megfelelnek az üzleti etika szabályainak. Nem volna tisztességes
követelmény azt várni egy tanácsadótól, hogy szigorúan alkalmazza a számára előírt etikai
normákat – sőt egyáltalán munkát végezzen – olyan ügyfél esetében, aki a fekete gazdaság
keretei között, “zavarosban halászik”. Ha a tanácsadó rájön arra, hogy ügyfele tevékenysége
nem etikus, helyesen teszi, ha erre felhívja az ügyfél figyelmét, és ha az nem hajlandó változtat-
ni stílusán, meg kell szüntetni vele a kapcsolatot.

Előfordul, hogy az ügyfél olyan szolgáltatást kér a tanácsadótól, amelyet az jó lelkiismeret-
tel nem nyújthat. (Pl. kedvező szakvéleményt kérnek a tanácsadótól egy olyan kérdésben, ame-
lyet az nem lát helyesnek, vagy olyan bizalmas információk átadását kérik, amelyekhez a ta-
nácsadó más ügyfeleknél végzett munka során jutott). A gyakorlatban szinte lehetetlen, hogy a
tanácsadó az ilyen problémát pártatlan nyilvánosság előtt feltárja. Ezért az ilyen ügyeket a ta-
nácsadónak és az ügyfélnek korrektül meg kell tárgyalnia, és mindkét fél számára elfogadható
megoldást kell találnia. Ellenkező esetben a kapcsolatot meg kell szüntetni.

Etika amerikai módra
(Az összeállítás az amerikai Képesített Tanácsadók Nemzeti Testületének etikai kódexe

alapján készült.)
A képesített tanácsadók felelősséggel tartoznak az ügyfelükért és azért a szervezetért,

amelyben dolgoznak. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek a szervezetek, ügy-
nökségek, intézmények a lehető legmagasabb szintű tanácsadási szolgáltatásokat nyújtsák kli-
enseik számára.

A képesített tanácsadók társadalmi felelősséggel rendelkeznek, mivel javaslataik, tanácsadói
tevékenységük megváltoztathatja mások életét. A tanácsadónak folyamatosan tisztában kell
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lennie azzal, milyen hatást gyakorol ügyfelére, és figyelemmel kell kísérnie, hogy személyes,
társadalmi, pénzügyi vagy politikai okok, elvárások hatására nem használja-e befolyását az
ügyfele érdekeitől eltérő célokra.

A tanácsadó elsődleges célja ügyfele tiszteletben tartása és jólétének előmozdítása. A ta-
nácsadónak a tanácsadói kapcsolat kezdete előtt tájékoztatnia kell ügyfelét a tanácsadás céljá-
ról, technikájáról, szabályairól és folyamatáról, valamint korlátairól.

A tanácsadás során készített feljegyzések, teszteredmények, levelezés, audiovizuális felvéte-
lek, elektronikusan tárolt adatok és más dokumentumok szakmai információként kezelendőek.
Azok nem képezhetik az adott szervezet vagy ügynökség nyilvántartási rendszerét. Az adatok
bármilyen célra történő felhasználása csak az ügyfél előzetes jóváhagyásával történhet. A ta-
nácsadónak biztosítania kell, hogy az elektronikusan tárolt adatok mások számára ne legyenek
hozzáférhetőek. Ezeket az adatokat a tanácsadási kapcsolat megszűnése után meg kell semmi-
sítenie.

Amikor a tanácsadó ráébred arra, hogy ő nem képes megfelelő segítséget nyújtani ügyfelé-
nek vagy nem kezdeményez tanácsadói kapcsolatot, vagy megszakítja azt.

Etika magyar módra
(Részletek a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége etikai kódexé-

ből.)
A tanácsadó ügyfelének érdekeit mindenkor a maga érdekei elé helyezi; csak olyan

ajánlásokat tesz, amelyek legjobb tudása és a helyzet tárgyilagos megítélése szerint
az ügyfél tartós érdekeit szolgálják.

A tanácsadó csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű el-
végzéséhez az alapvető felkészültsége megvan; egyes munkák vezetését és ellen-
őrzését olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelő képzettséggel és
gyakorlattal rendelkezik.

A tanácsadó nem vállal közreműködést olyan esetben, amikor tárgyilagosságát bármi
befolyásolhatja, vagy ilyen látszat alakulhat ki. A tanácsadó köteles feltárni a tár-
gyilagosságot befolyásoló körülményeket az ügyfél előtt, és annak döntésétől tenni
függővé tanácsadói közreműködését. (Ilyen például egyidejű megbízás konkurens
vagy rendszeres üzleti kapcsolatban álló cégektől, személyi kapcsolódások az ügy-
fél vállalkozásvezetőivel stb.)

A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden – a tanácsadói munka során tudomására
jutott – információt szigorú titoktartással kezel, és megakadályozza, hogy ilyen in-
formációk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.

A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot szerződés szabályozza, amely az elvég-
zendő feladat alapos ismeretén alapul. A szerződés megkötése során érvényesül a
szerződéses szabadság. A tanácsadó a szerződés összeállításakor törekedjen arról,
hogy annak előírásai – későbbi viták elkerülése érdekében – egyértelműek, szaba-
tosak és világosak legyenek.

A tanácsadó és alkalmazottai nem fogadhatnak el az ügyféltől olyan pénzbeli vagy
egyéb juttatást, kedvezményt, amelyet a szerződés nem tartalmaz.

A tanácsadó feladatának végzése során szorosan együttműködik az ügyféllel, tájékoz-
tatja minden olyan körülményről, amely az adott feladat elvégzését befolyásolhat-
ja.

A tanácsadó az ügyfél és esetleges személyzete előtt nem titkolja el feladatának telje-
sítése során alkalmazott módszereit.

A tanácsadó – megbízás esetében, megfelelő feltételek biztosítása mellett – nem tér-
het ki az ajánlásainak megvalósításában való közreműködés elől.
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A tanácsadó a feladat végrehajtása alatt és annak befejezése után egy éven belül nem
csábíthatja el és nem alkalmazhatja ügyfelének azon dolgozóit, akikkel a feladat
végrehajtása során került kapcsolatba, kivéve ha megszerzi az ügyfél vezetőjének
egyetértését. (Ugyanilyen magatartást vár el ügyfelétől is.)

A tanácsadók egymással piaci versenyben állnak, eközben egymást tiszteletben tartják
és közösen törekszenek a szakma tekintélyének emelésére. Nem tesznek, és nem
mondanak olyat, ami más tanácsadókat (cégeket vagy személyeket) rossz fénybe
helyez, tekintélyüket rontja.

Ha egyazon ügyfélnél azonos feladatot (“versenyfeladatot”) két vagy több tanácsadó
egyidejűleg végez, figyelmüket a vállalt feladat elvégzésére, nem pedig egymás bí-
rálatára összpontosítják.

Ha egyazon ügyfélnél egyidejűleg különböző feladatokon több tanácsadó dolgozik,
ezek egymással felveszik a kapcsolatot, és rögzítik az esetleges érintkezési ponto-
kat.

21.6 Irodaszervezés

A szaktanácsadó tevékenysége túlnyomórészt két helyszínre korlátozódik, a szaktanácsadó
irodájára, valamint a gazdálkodók telephelyeire. A farmlátogatással kapcsolatos teendőket az
előző fejezetekben már részletesen tárgyaltuk. Ebben a fejezetben a szaktanácsadói iroda kiala-
kításának szempontjait ismertetjük.

A szaktanácsadó irodájának kialakítása és annak tárgyi környezete nagymértékben befolyá-
solja a szaktanácsadó cég arculatát, a szaktanácsadóról alkotott véleményt, valamint a munka
hatékonyságát.

A munkakörnyezet két részre osztható:
- a szociális környezetre és
- a fizikai környezetre.

A szociális környezet alatt az egy helyen dolgozók közötti interperszonális kapcsolatot ért-
jük. Az ügyfelek bizalmas ügyekben keresik fel a tanácsadót, így ha egy helyiségben többen
dolgoznak, fontos, hogy a tanácsadást jellemző diszkréció biztosított legyen. Az idevonatkozó
ismeretekre a szaktanácsadói tulajdonságokat és a szaktanácsadói etikát tárgyaló fejezetek
térnek ki.

A fizikai környezet kialakításánál elsődleges cél, hogy az „emberhez igazodó” legyen. Az
irodát (környezetet) úgy célszerű megtervezni, hogy az

- a szaktanácsadói munka hatékonyságát szolgálja,
- az alapvető ergonómiai követelményeknek megfeleljen és
- fejlesztési lehetőségeket biztosítson.

A szaktanácsadói iroda kialakításakor célszerű figyelembe venni:
- a tevékenységi kört és az azt kiszolgáló infrastruktúrát,
- az együtt dolgozó szaktanácsadók számát,
- a várható ügyfélforgalomat.

A jól működő irodára az egyszerűség és a célszerűség a jellemző. Az irodának nyugalmat
kell sugároznia, mindamellett, hogy kialakításában az ott folyó munkát kell szem előtt tartani.
Ma már gyakori, hogy az irodák kialakításában és berendezésében szakemberek is közremű-
ködnek.

21.6.1 A fizikai környezet
A fizikai környezet elemei a következők:
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- a klíma (sugárzás, légmozgás és páratartalom),
- a zaj,
- a megvilágítás (tükröződés, fényvisszaverődés),
- a színek,
- a térkövetelmények,
- az irodai berendezések (irodai bútorok, eszközök).

A klíma
A hőmérséklet, a páratartalom és a légmozgás erősen befolyásolja az irodában dolgozó

szaktanácsadók munkateljesítményét. Az egészséges ember számára a klímafeltételek aránylag
széles sávot és nem egy meghatározott értéket jelentenek. Létezik egy ún. komfortzóna,
amelyben különösebb környezeti megterhelés nélkül lehet irodai munkát végezni.  Az irodahe-
lyiségek hőmérsékletének optimuma 18-21oC közötti, óránkénti 2-3 légcserével. Minden su-
gárzást a biztonság és az egészség szempontjából elhanyagolható szintre kell korlátozni.

A zaj
A munkahelyekhez tartozó berendezések okozta zajt figyelembe kell venni az iroda kialakí-

tásakor, különös tekintettel arra, hogy ne vonja el a figyelmet és ne zavarja a kommunikációt.
A szellemi teljesítőképesség 45-50 dB-es zajban már jelentősen csökken. A korszerű
irodaberendezések alkalmazásával ez a veszély elhárítható.

A megvilágítás
A munkahelyi megvilágítás jelentőségét az adja, hogy az ember túlnyomóan (80%-ban) op-

tikai úton tájékozódik, és a szellemi munkát végzők esetében a fáradtságérzet kialakulását dön-
tően a szem elfáradása okozza. Az elégtelen megvilágítás gyakran látáskárosodás okozója le-
het. A szükséges megvilágítás erőssége függ az életkortól, illetve. a szem teljesítőképességétől.
Az irodahelyiségekben kombinált, azaz általános és helyi megvilágítást együtt ésszerű alkal-
mazni.

A színek szerepe
A színek használata (színdinamika) nem csak a munka hangulati és esztétikai viszonyait be-

folyásolja kedvezően, hanem megkönnyíti és meggyorsítja a tájékozódást is (pl. egyes berende-
zések, iratrendezők stb. színkódolt megjelölése).

A színeknek különféle pszichológiai hatásai lehetnek. A vörös, a narancs és a sárga szín né-
hány árnyalata „meleg” érzetet kelt és serkentő hatású. Ezeket a színeket figyelem felhívásra
lehet használni. A zöld árnyalatai kellemes, pihentető, nyugtató hatásúak. A kék szín, bár „hi-
deg”, de szintén nyugtat. A színek helyes alkalmazásával változtathatók a kicsi, alacsony vagy
túlságosan tágas terek (szobák) érzékelési hatásai. A színsorrend a munka fontossági sorrend-
jét is jelentheti (pl.: a vörös jel jelezheti a legsürgősebb feladatot).

A különböző berendezési tárgyak, bútorok, függönyök, dísztárgyak stb. színének, anyagá-
nak megválasztása, azok harmóniája, illetve esztétikus elhelyezése további szempontok, ame-
lyeket szintén figyelembe kell venni az iroda berendezésekor.

21.6.2 A térkövetelmények
Az iroda megtervezésénél és méretezésénél figyelembe kell venni, hogy az ügyfélfogadás-

hoz, illetve a hatékony és diszkrét munkavégzéshez elegendő tér álljon rendelkezésre. A szak-
tanácsadói feladatok (a bizalmi légkört leginkább biztosító) egyszemélyes irodákban végezhe-
tők el.
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Előnyei:
- bizalmas és privát atmoszféra megteremtése,
- minimális zavarási lehetőségek,
- a helyiség egyéni arculatának kialakítása.

Hátrányai:
- a munkatársak közötti kommunikáció korlátozott,
- a visszajelzések csökkennek,
- kialakításuk költségesebb.

A nagyterű irodákat (csoportos irodák) akkor érdemes kialakítani, ha különböző szakterüle-
tek tanácsadói hatékonyan tudnak együttműködni, illetve a munkatársak egy nagyobb száma,
munkamegosztásban old meg feladatokat.

Előnyei:
- a gazdaságos helykialakítás,
- a munkacsoporton belüli kommunikáció hatékonyabb,
- gyorsabb, körültekintőbb ügyintézés.

Hátrányai:
- a hiányzó magánatmoszféra,
- az iroda korlátozott egyéni kialakítási lehetőségei,
- a kedvezőtlenebb környezeti feltételek (pl. zajterhelés).

21.6.3 Az irodai berendezések
Az irodai berendezéseket az alábbi csoportokba lehet sorolni:

- irodai bútorok (szekrények, asztalok, székek),
- irodai eszközök.

Az irodai bútorok
Manapság legszívesebben az egyszerű vonalú, a gyakorlati követelményeket, - mindenek-

előtt a legcélszerűbb munkavégzés lehetőségét - biztosító irodai bútorokat alkalmazzák. A
racionális térkihasználás érdekében az irodai bútorok kisebb egységekből állnak, amelyek tet-
szés szerinti sorrendben - akár horizontális, akár vertikális irányban - összekapcsolhatók az
igényeknek és a térbeli lehetőségeknek megfelelően.

Az irodai bútorok a következő csoportba sorolhatók.
Standard bútorok

Standard bútornak nevezzük az egyszerű kivitelezésű, különálló íróasztalokat, polcokat,
mozgatható konténereket, iratszekrényeket stb.

Előnyei:
- hagyományos munkaeszközökkel végzett tevékenységre alkalmasak,
- könnyen beszerezhetőek,
- a legolcsóbbak.

Hátrányai:
- túlságosan kicsi és alig bővíthető munkafelületük,
- kevés lehetőséget nyújtanak az újabb irodatechnikai eszközökkel történő bővítésre.

Design-bútorok
Ezeknél a berendezési tárgyaknál a reprezentatív és az esztétikai jelleg áll az előtérben. A

design-bútorok általában 2-3 évig divatosak, ezért elsősorban megfelelő anyagi forrásokkal
rendelkezők engedhetik meg maguknak.

Előnyei:
- alkalmasak az egyéni igények kielégítésére,
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- egyediek,
- a személyiség kifejezői.

Hátrányai:
- drágán beszerezhetők,
- nem mindig alkalmasak a tevékenység ellátására.

Bútorrendszerek
Igen lényeges tulajdonságuk az építőkocka jelleg, ami azt jelenti, hogy az igények bővülése

esetén további berendezési elemeket lehet az előállítótól beszerezni.
Előnyei:

- az egységes design,
- részletekben megvásárolhatóak,
- különböző konfigurációkká illeszthetők össze.

Hátrányai:
- összeállításuk általában szakembert igényel,
- drágák.

Speciális bútorok
A speciális bútorokat főleg műszaki irodákban, ügyfélszolgálatos és termelő tevékenységet

folytató munkahelyeken alkalmazzák.
Ide tartoznak:

- a kiegészítő monitorasztalok,
- a rajzasztalok,
- a konferenciaasztalok és
- a pultkombinációk.

A szekrények
Az irodai szekrények beszerzésekor először is a rendeltetésükből kell kiindulni. A szekré-

nyekben általában írásos anyagokat (aktákat, különálló iratokat) tartanak, a „papírmentes iro-
da” álmának megvalósulása még várat magára. Az iratok elkülönítése és visszakeresése érde-
kében gondoskodni kell a függő iktatók, kartotéklap-betétek és irattartók biztosításáról. Ezen
túlmenően, ha a munkahelyen elektronikus adathordozókat is használnak, akkor ezek számára
is biztosítani kell a megfelelő tárolási lehetőséget.

Közvetlenül a munkahelyen csak olyan dokumentumokat célszerű tárolni, melyek a munka
elvégzéséhez nélkülözhetetlenek. Azokat, melyek nem feltétlenül szükségesek a napi munká-
hoz, a dokumentumtárolóban kell elhelyezni. A dokumentumtárolók akkor töltik be szerepü-
ket, ha megoldható:

- az információk biztonságos őrzése,
- a fizikai védelem,
- a gyors visszakeresés lehetősége,
- a dokumentumok mozgatásából származó rongálódás minimalizálása.

A dokumentumokat megkülönböztető színek és/vagy az azonosítók utaljanak az ügyre, le-
gyen stabil helye a dossziénak.
Az irodai szék

Az irodában található székek jellegét és stílusát a kiválasztott irodai bútor típusa határozza
meg. Az irodai székek funkció szerint a következőképpen csoportosíthatók:

- tárgyalószékek,
- munkaszékek.

A tárgyalószékek az ügyfelek kényelmét szolgálják, melyek általában négy ponton támasz-
tott, nem görgős székek. Arra kell törekedni, hogy alakjukkal és színükkel harmonikussá te-
gyék az iroda képét.
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Napjainkban a munkaszékeket úgy készítik, hogy megfeleljenek az alapvető ergonómiai kö-
vetelményeknek. Éppen ezért a szék magassága tetszőlegesen állítható, a háttámla dőlése és
magassága változtatható, az ülésfelület anatómiailag kialakított, a kartámaszok szükség esetén
felszerelhetők, görgök alkalmazása esetén öt ponton támasztottak.
Az irodai asztalok

Az asztalok funkció szerinti csoportosítása a következő:
- irodai munkaasztal,
- pultkombináció,
- konferenciaasztal.

A szaktanácsadó irodákban gyakorlatilag mind a három típus megtalálható. Az irodai mun-
kaasztal lehetőséget ad a szaktanácsadónak arra, hogy - amikor nincs nála ügyfél - visszavonul-
tan dolgozhasson, tárolóegységeiben a legfontosabb dokumentumokat, asztali segédeszközö-
ket tárolhasson. A pultkombinációk leginkább az ügyfelekkel való kapcsolattartásra alkalma-
sak. A pultkombinációkba is építhető tárolóegység, az infrastruktúra fejlesztésekor szabadabb
bővíthetőséget tesz lehetővé, mint a munkaasztal. A tárgyalókban, illetve a tárgyalásra kijelölt
helyeken konferenciaasztalok találhatók. A konferenciaasztal a viszonylag nagyszámú tárgya-
lópartner esetén is lehetőséget biztosít arra, hogy azok jól lássák egymást.

21.6.4 A gépi eszközök

Személyi számítógép
A személyi számítógép (Personal Computer, röviden PC) korunk munkaeszköze, amely ma

már nélkülözhetetlen az irodai munkában. Használata megkönnyíti a sok információval, adattal
dolgozók munkáját. A PC használata biztonságot nyújthat a nyilvántartás, az iratkezelés, az
ügyintézés során a különböző információk tárolása tekintetében.

A személyi számítógép működése egyrészt a gépi oldaltól (hardver), másrészt a „szellemi”
(szoftver) oldaltól, a programoktól függ. A hardverkiépítés, a tároló kapacitás, a memória
nagysága befolyásolja, hogy milyen nagyságrendű, hely-igényű feladat végezhető el az adott
számítógépen.

Az irodákra a legnagyobb hatást a hardver fejlődése gyakorolta. Az eszközök egyre kiseb-
bek, könnyebben kezelhetők, és ugyanakkor teljesítményük elképzelhetetlen gyorsasággal nő.

A számítógép lelke a szoftver, vagyis az a program, amelynek segítségével a szükséges in-
formációk rögzíthetők, tárolhatók, előhívhatók, kiírathatók stb. Ma már az egységes, világos
szerkezetű képernyőkön könnyű eligazodni, és a programhoz mellékelt leírás segítségével
gyorsan megismerhetővé válik annak kezelése. Aki ad magára az üzleti életben, az igyekszik
minél szebb dokumentumokat előállítani, hogy ezzel is bizalmat ébresszen partnereiben.
Noteszgépek (notebook számítógépek)

A sokat utazó szaktanácsadó nem nélkülözheti a noteszgépeket, amelyek képesek ellátni a
teljes hivatali funkciót. A beépített modemek lehetővé teszik a telefonvonal és a gép közötti
kapcsolatot, biztosítva ezzel az Internet elérhetőséget, valamint faxok küldését és fogadását. A
modemek alkalmasak még egy távoli, szintén modemmel ellátott központi gép és a notebook
közötti adatcserére. A hálózati kártya segítségével a notebook a központi szaktanácsadói iroda
helyi számítógép hálózatába is bekapcsolható.

A szaktanácsadók munkájuk során gyakran tartanak előadást. A notebook alkalmas arra,
hogy kivetítőhöz (projektorhoz) csatlakoztassuk, így elhagyhatjuk a fóliát és az írásvetítőt. Az
előadás anyaga digitális adatformában is átadható a hallgatóságnak.

Nyomtatók
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A nyomtatókat a szakértők 3 csoportba sorolják:
- a tűs és a mátrixnyomtatók,
- a tintasugaras nyomtatók, és
- a lézernyomtatók.

A mezőny „alját” a tűs és mátrixnyomtatók képezik, amelyekről pár éve még azt jósolták,
hogy rövidesen eltűnnek a piacról, mivel zajosak és csúnyán nyomtatnak. Ennek ellenére egyes
területeken még megtalálhatók, hiszen kiváló a többpéldányos papírkezelési képességük.

A tintasugaras nyomtatók lényegesen szebben nyomtatnak. Kifogástalan minőséget produ-
kálnak még normál papíron is. Elterjedésüket gátolja, hogy drága a tinta, illetve a nyomtatófej,
amit némileg kompenzál a színes nyomtatás lehetősége.

A lézernyomtatók alkotják pillanatnyilag a nyomtatásban a „ felsőházat”.
Jellemzői:

- tökéletes képvisszaadás fotókiemeléssel,
- újratölthető toner,
- csendes készenlét, halk működés (nyomtatáskor a zaj kisebb, mint 45 dB),
- a nyomtatás borítékra és címkére is lehetséges,
- valósidejű állapotfigyelés a képernyőn,
- energia és toner megtakarító üzemmód.

Másoló és sokszorosító gépek
A másolás az a reprográfiai eljárás, amellyel az eredetitől közvetlenül, nyomóforma (matri-

ca) nélkül, az eredetivel teljesen azonos másolat készíthető.
A legismertebb másolási eljárások:

- fényképészeti (fotókópia),
- hőre másoló (thermokópia),
- fénymásolás,
- elektrosztatikus másolás.

Az irodákban leginkább elterjedt asztali fénymásolók normál papírral üzemeltethetők. A má-
solatok A3 és A4-es méretben készíthetők, különböző kicsinyítési és nagyítási lehetőségekkel.
Jellemző rájuk az intelligens papírbetöltés, a helytakarékos kivitel, a gyors és egyszerű
tonerutántöltés.

A mai irodákban leggyakrabban az elektrosztatikus (xerox) eljárás használatos, mely számos
változatban beszerezhető az asztali, hordozható gépektől a helyhez kötött, automatikus lera-
kóval rendelkező nyomdáig.
Asztali számológépek

Az irodai munka egyik legfontosabb irodatechnikai eszköze az asztali számológép, melyet
nem mindig célszerű PC-vel helyettesíteni. Ezek az eszközök is nagy fejlődésen mentek keresz-
tül, a mechanikus gépektől az elektronikus számológépekig.

Az elektronikus számológépeknek két alaptípusa ismert:
- az asztali szalagos számológép,
- a kijelzős (kiíratás nélküli) számológép.

Az asztali szalagos számológépet több tételből álló műveleteknél célszerű használni, ahol a
visszakeresés és az ellenőrzés lehetőségét is biztosítani kell.
Telefonok, faxok

Az iroda elképzelhetetlen telefonok, sőt újabban üzenetrögzítők és faxok nélkül. A készülé-
kek széles skálája vásárolható meg, kezdve az alközpontoktól a legmodernebb készülékekig,
amelyek automatikusan választanak az üzenetrögzítős és a fax üzemmód között.

A telefonkészülékek sokféle szolgáltatásra alkalmasak, kivitelük változatos. Főbb szolgálta-
tások: hívásismétlő, automatikus újrahívás, csengő hangerő szabályozás, várakoztató funkció,
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mikrofon némítás, kihangosított tárcsázás.
Az üzenetrögzítős telefonok automatizálási és szolgáltatási skálája is igen tág. Főbb funkci-

ók: kimenő üzenet, bejövő üzenet, távlekérdezés, biztonsági kód, kihangosítás, beszélgetés
rögzítés, újrahívás stb.

A modern irodákban megjelentek a zsinórnélküli telefonok, melyek lehetővé teszik több
hordozható egység használatát. Egyidejűleg egy belső és egy külső beszélgetés folytatható.
Konferencia-kapcsolás hozható létre egy külső vonal és két hordozható egység között. Így
egyszerre több szaktanácsadó vonható be a tárgyalásokba.

A telefaxok nagy előnye az írásművek, rajzok, fényképek stb. gyors és kényelmes továbbítá-
sa. A telefax-készülékek estében a hagyományos hőpapíros technológiát fokozatosan kiszorít-
ják a tintasugaras vagy a lézeres berendezések, ugyanakkor a jövő a többfunkciós készülékeké.
A tintasugaras technológiát azért részesítik sokan előnybe, mert lehetővé teszi a közönséges
ívpapír használatát, amely egyrészt olcsóbb, másrészt nem „felejt” úgy, mint a hőpapír. A leg-
magasabb minőségi osztályt itt is a lézerfaxok jelentik, amelyek ráadásul ugyanúgy beérik nor-
mál papírral, mint tintasugaras „kollégáik”.

A telefonok, telefaxok kiválasztásánál az igényekből kell kiindulni, figyelembe véve azt,
hogy a többfunkciós, kombinált készülékek olcsóbbak, mint az egy-egy funkcióra alkalmas
készülékek együttesen.
Mobiltelefonok

A mobiltelefonok az alapszolgáltatáson kívül, - mely lényegében a telefonhívások kezdemé-
nyezését és fogadását jelenti - számos olyan különleges szolgáltatást is nyújt azok használói
számára, melyek a telefon használatát még kényelmesebbé, sokoldalúbbá teszik. E szolgáltatá-
sok segítségével már nemcsak a szaktanácsadó elérhetőségére van lehetőség, hanem adatok,
szöveges üzentek és faxok is küldhetők és fogadhatók. Ily módon a telefon jóval túllépett ere-
deti szerepkörén, és nélkülözhetetlen társává vált a szaktanácsadónak.
Kommunikátor

A mobiltelefonok új nemzedéke a kommunikátor, amely hatékonyabb kommunikációt tesz
lehetővé. Az általa nyújtott alkalmazások a következők: telefonálás, telefax és E-mail üzenetek
továbbítása, feljegyzések, telefonszámok, címek és dokumentumok tárolása. A kommunikátor
lehetővé teszi, hogy a szaktanácsadó szinte egész irodáját „magával vigye”. A kommunikátor-
ban tárolt naptár, névjegyek és szövegek Windows kompatibilisek. Könnyen szinkronizálhatók
a PC-en futó alkalmazásokkal.
Írógépek

Az írógépek funkcióját a számítógépek nem tudják teljes mértékben átvenni, mivel előfor-
dulnak olyan formanyomtatványok melynek kitöltése írógéphez kötött. Az írógépek választéka
a hagyományos mechanikus írógépektől az elektronikus gépekig terjed.

A mechanikus és az elektromechanikus gépek választéka egyre szűkül. Az elektronikus gé-
peket nagy írássebesség és tárolókapacitás, valamint jól áttekinthető megjelenítés jellemzi. A
széles választékból a felhasználási területnek megfelelően kell választani, hiszen pl. bizonylatok
(több példányban) vagy kartonok kitöltésére nem mindegyik elektronikus gép alkalmas.

21.6.5 Egyéb eszközök

A diktafonok
A diktafon nagy előnye, hogy a diktálás és a gépírás munkája időben elválasztható, tehát a

szaktanácsadó hatékonyan oszthatja be munkaidejét. A szaktanácsadó által diktafonba mondott
szöveget a gép hangszalagra (egyes típusoknál lemezre) rögzíti, és a visszaadó szerkezete - a
beállított sebességgel és hangerővel - a kívánt időpontban visszamondja. Gyakran előfordul,
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hogy a szaktanácsadó egy nap több ügyfelet keres fel. Ilyenkor nincs mindig ideje kellő részle-
tességgel jegyzetet készíteni az elhangzottakról. Amennyiben az ügyfelet nem zavarja a készü-
lék, úgy az jelenlétében is használható. Ha nem járulnak hozzá használatához, az ügyféltől való
távozás után - akár az autóban - is elmondhatók azok a kulcsgondolatok, melyek a probléma
feltárásához és otthoni feldolgozásához komoly segítséget nyújthatnak.

Az iratmegsemmisítők
A korszerűen felszerelt - az adatvédelemre is gondot fordító - szaktanácsadó irodákhoz ma

már nem csak az iratokat ontó számítógépek, faxok és fénymásolók, hanem az ezek produk-
tumait aprító iratmegsemmisítő berendezések is hozzátartoznak. Napjainkban különböző kate-
góriákba sorolhatók ezek a gépek aszerint, milyen adatvédelmi követelményeknek kell megfe-
lelniük, közérthetőbben, milyen apróra szabdalják a papírokat.

Az irodai hulladéktárolók
Az irodai munka jellegéből adódik, hogy a munkavégzés során nagy mennyiségben kelet-

kezhetnek papír és egyéb hulladékok. Praktikusan az íróasztal közelében elhelyezett papírkosa-
rak szolgálnak a feleslegessé vált nem titkos dokumentációk gyűjtésére. A kor igényeinek meg-
felelően kívánatos az irodai hulladékok estleges szelektív gyűjtése és újrahasznosítása.

Az elektromos kisgépek
Az irodai munka komfort fokozata, illetve az ügyfelek kulturált fogadása számos elektro-

mos kisgéppel segíthető. A modern irodák szinte nélkülözhetetlen része a konyhasarok vagy
fülke, amelyben elhelyezhetők a kávé- és teafőzök, italautomaták, hűtőszekrények, mikrohul-
lámú sütők, mosogatók. Amennyiben nincs külön fülke, akkor olyan formatervezett kisgépeket
célszerű beszerezni, melyek nem zavarják, sőt növelik az iroda esztétikai összképét.

A kisgépekkel szembeni elvárás, hogy azok csendben, gyorsan és minőségi módon tegyék
lehetővé az ügyfelek és az irodai alkalmazottak kiszolgálását.

Az asztali segédeszközök
Ide tartoznak:

- a különféle papírtechnikai eszközök (ollók, vágószerszámok, fűzőgépek, kapcsok,
borítéknyitók stb.),

- a kisebb tárolóeszközök (írószerek, a bejövő napi posta, a kimenő anyag rövid idejű
tárolására szolgáló eszközök),

- a munkaszervezést szolgáló eszközök (naptárak, határidőnaplók, emlékeztetők),
- a személyi adattárak eszközei (névregiszterek, telefonkönyvek, kódszámok jegyzé-

kei, kisebb karton rendszerek).
Ezeket az eszközöket célszerű az asztalon vagy annak tároló fiókjaiban elhelyezni, mivel

nagyon gyakran használják őket.

21.7 A szaktanácsadás marketingje

A szaktanácsadó tevékenységének sikerét elsősorban szakmai kvalitása, kommunikációs és
emocionális képessége alapozhatja meg. Ezen túlmenően nem hanyagolható el az a szempont
sem, hogy el tudja-e fogadtatni önmagát környezetével, képessé válik-e értékesíteni, “piacosí-
tani” szakmai tudását. Ahhoz, hogy a megfelelő ügyfélkörrel kerüljön össze, illetve az általa
célul kitűzött piaci részesedést elérje, hatékony marketingmódszereket kell alkalmaznia. A pi-
acgazdaság körülményei között ezért a szaktanácsadónak és az általa képviselt szervezetnek
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ismernie és folyamatosan elemeznie kell a marketingkörnyezetet, annak változásai által felvetett
kérdésekre korrekt válaszokat kell adnia. E válaszok megfogalmazását segítheti, ha a tanács-
adó tisztában van a marketing törvényszerűségeivel, és alkalmazni tudja azokat sajátos munka-
területén.

A marketing tevékenység komplex megközelítésben eljárások együttesét jelenti, mely mar-
keting-mix néven vált ismertté a szakirodalomban. Kotler megfogalmazásában: “A marketing-
mix azoknak a marketingeszközöknek az összessége, melyeket a vállalat a célpiacokra vonat-
kozó tervek megvalósításához használ fel.”

A legfontosabb marketingeszközöket McCarthy négy fő csoportba gyűjtötte, amely a mar-
keting-mix klasszikus felosztásaként (4P) ismert. Ezek:

- a termék,
- az ár,
- az értékesítési hely,
- a promóció.

Más megközelítésben a McCarthy koncepciót kiegészítették egy újabb elemmel, az emberi
tényezővel. Így a klasszikus 4P - a kiegészítés figyelembe vétele után - 5P-vé alakult. A gya-
korlatban ez a felosztás terjedt el.

A további elemzések eredményeként a legmodernebb marketing elméleteket leíró újabb ta-
nulmányok a marketingeszközöket már hat főcsoportra osztva (6P) tárgyalják. A hatodik elem
a kulturális környezetet figyelembe vevő politika, illetve más elemzők felosztásában a “PR”
(public relations) tevékenység.

21.7.1 A marketing-mix elemei
A marketing-mix első eleme a termék, illetve a szolgáltatás, a mix további elemei hozzá

kapcsolódnak. Marketing szempontból a termék nyereség céljából előállított eladható áru.
Ilyen megközelítésben a nem anyagiasult produktumok, a szolgáltatások is az áru, a termék
kategóriájába tartoznak. A termékek legfőbb jellemzői a forma (design) és csomagolás, a mi-
nőség, illetve az ár.

A termék formája, csomagolása alapvető befolyással bír a vásárló közönségre, reklámhor-
dozó és egyben információforrás. A nem tárgyiasuló szolgáltatások esetében ez az értelmezés
kissé átdimenzionálva jelentkezik.

A szaktanácsadói munka esetében a termék „formájának” tekinthető például az ügyfélszol-
gálati iroda berendezése, ízlésessége, célszerű kialakítása. Csomagolásnak minősülhetnek
ugyan ebben az esetben az előzetes tájékoztató füzetek, vagy a cég tevékenységét bemutató
kiadványok.

A termék minősége alapvetően hat az eladható mennyiség alakulására. A termékminőség
témakörén belül a technikai és a kereskedelmi minőség különböztethető meg. A szétválasztás
azért fontos, mert csak olyan termék szerepelhet sikeresen a piacon, melynek technikai és ke-
reskedelmi minősége egyaránt megfelelő szintet ér el.

Tanácsadói szolgáltatásoknál „technikai minőségnek” számít a szakmai megalapozottság és
a naprakész informáltság, „kereskedelmi minőségnek” az információk átadásának módja.

A kereslet alakításának második befolyásolási eszköze a vállalati árstratégia. Ha egy vállalat
az árképzési stratégia fontosságával csak a termék piaci bevezetésekor szembesül, máris hát-
rányba kerül a vetélytársakkal szemben. Már a piaci megjelenés előtt fontos a termék pozício-
nálása. Ehhez pontosan ismerni kell a célpiacot és meg kell határozni, hogy ott milyen helyet
kívánunk betölteni szolgáltatásunkkal.

Természetesen nemcsak a piac, hanem a vállalati célok is hatással vannak az árképzésre.
Mindezek figyelembe vételével a következő árstratégiák kialakítására van lehetőség:

- piaci értékítéleten alapuló árképzés,
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- alacsony, illetve magas ár stratégiája,
- a versenytársak árainak elemzésén alapuló ár kialakítás,
- a versenytársak áraihoz igazodó árképzés,
- meghatározott haszonkulccsal történő árképzés,
- a költségeken alapuló árképzés.

A tanácsadásban - a szolgáltatás speciális jellege miatt - az árképzési politikát leginkább a
környezet, a piac tűrőképessége, illetve a szakma által alkalmazott ár befolyásolja.

A marketing-mix harmadik eleme az értékesítési csatorna. A társadalmi munkamegosztás
kialakulásával, a kereslet és kínálat differenciálódásával a termelők és fogyasztók térben és
időben elkülönültek egymástól, mely szükségszerűen a többtényezős marketing csatornák meg-
jelenéséhez vezetett. A marketingcsatornák egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerek,
melyek a terméket vagy szolgáltatást elérhetővé teszik a felhasználó, illetve fogyasztó számára.
A szolgáltató szféra vállalatai speciális csatornákat vesznek igénybe. Ezek legtöbbször meg-
egyeznek a marketing-kommunikáció csatornáival.

A marketingcsatornák kiválasztása során mind a termelő, mind a szolgáltató tevékenységet
végző vállalatok számára döntő fontosságú az elérni kívánt célpiac megismerése. A célpiacok
ismeretében pontosan kijelölhetők a marketingcsatornák, jobban tervezhető az értékesítési stra-
tégia, nagyobb sikerrel kecsegtet megvalósítása, célorientáltan alkalmazhatóak a marketing
eszközök (pl. a promóciós és a PR tevékenység).

A célpiac kiválasztása és megismerése után pozicionálni kell a terméket. Ez a fogyasztók
körében annak a tudatosítását jelenti, hogy az adott termék vagy szolgáltatás miben tér el a
versenytársak hasonló termékeitől. A jól kialakított termékpozicionálás potenciális verseny-
előnyt eredményezhet.

Annak ellenére, hogy a szolgáltató szférában a vevő mindig közvetlen kapcsolatba kerül a
termelővel, - hiszen a termelés és a fogyasztás egy időben történik - nem elhanyagolható szere-
pet játszanak az értékesítési csatornák. A legtöbb szolgáltató vállalat nemcsak direkt marketing
csatornán, hanem közvetítőkön keresztül is értékesítheti szolgáltatásait. Magyarországon a
közvetítők csoportjához tartoznak az agrárkamarák, a megyei Földművelésügyi Hivatalok és
természetesen a szaktanácsadó szolgáltatásaival elégedett ügyfelek.

A gyakorlatban jól bevált az a módszer, mely szerint a tanácsadók az érdeklődő ügyfeleket
ügyfélminősítésnek vetik alá. Teszik ezt azért, mert a leendő megbízót megismerve eldönthető-
vé válik, hogy a közös munka eredményeként van-e esély a kívánt cél elérésére. Gyakran elő-
fordul, hogy a leendő ügyfél olyan eredményeket kíván elérni, melyekre (pl. szakmai, pénzügyi
hiányosságok miatt) jelenlegi helyzetében nincs lehetőség. Az ilyen problémákat az etikai nor-
mák betartásával szabad csak megoldani. (Az etikai normákra egy későbbi fejezetben térünk
ki.)

A marketing-mix negyedik eleme a promóció, más néven az értékesítés támogatása, a piac-
befolyásolás. A promóciós stratégia megnyilvánulása a marketing kommunikáció. A gazdasági
élet szereplőinek a fogyasztókon, felhasználókon kívül jó kapcsolatokat kell kiépíteniük és
folyamatosan informálniuk kell a közvetítőket, a szállítókat, a nyilvánosságot és a belső mun-
katársakat egyaránt. Természetesen a közlés tárgyát és annak mikéntjét nem szabad a véletlen-
re bízni. Éppen ezért a legtöbb szaktanácsadó igénybe veszi a különböző reklámügynökségek,
PR szervezetek szolgáltatásait.

A szaktanácsadásban alkalmazható marketing szóba jöhető formái a következők:
- fizetett reklám,
- nem fizetett tájékoztatás (sajtótájékoztató, hírek, újságcikk stb.),
- személyes marketing (helyszíni meggyőzés stb.),
- eladás ösztönzés (ingyenes tréning, szakmai nap rendezése stb.),
- a figyelemfelkeltés, az érdeklődés kiváltása,
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- a magatartás, az attitűdök pozitív irányú alakítása,
- a meggyőzés, a tettre ösztönzés,
- a kellemes képhatások kialakítása és megőrzése.

A felsorolt területek megvalósítását a piacbefolyásolási stratégia teszi lehetővé, melynek
igen fontos eleme a PR. A Magyar Public Relations Szövetség 1992-es meghatározása szerint:
“A public relations gyűjtőfogalomnak tekintendő. A public relations tevékenységek az irányítá-
si és vezetési funkciók fontos eszközét alkotják. Céljuk az egyének, a szervezetek és környeze-
tük közötti - kölcsönös előnyökön alapuló - kommunikációs kapcsolat céltudatos alakítása”. A
PR eszközök felhasználásával a következő célok érhetők el:

- sajtókapcsolatok ápolása, kiterjesztése,
- termékpropaganda megvalósítása,
- érdekszövetségek (lobbyk) létrehozása, működtetése,
- hozzájárulás a termék-életgörbe érettségi szakaszában levő termék újbóli pozicioná-

lásához,
- érdeklődés építés egy termékkategória iránt,
- meghatározott célcsoportok befolyásolása,
- a vállalati imázs olyan irányú befolyásolása, hogy az kedvező hatással legyen a ter-

mékekre.
A fentiek is tükrözik, hogy nem véletlenül nevezik a PR tevékenységet vállalati politizálás-

nak.
A PR munka irányultsága alapján kialakult a külső és a belső PR. A külső PR működési te-

rületei közé tartoznak a fogyasztók, a viszonteladók, a szállítók, a versenytársak, az érdekkép-
viseleti, hatósági, közigazgatási szervek. A belső PR a vállalati struktúrán belül tevékenykedik,
hatékony működése főként a nagy szervezeti egységeknél, többszintű hierarchiából álló vállala-
toknál érzékelhető. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kisebb cégeknek nem kell ügyel-
niük a belső kommunikációs rendszerük hatékony működésére, hiszen a belső PR befolyásolja
az alkalmazottak motiváltságát, segíti identitásuk fejlesztését és ezáltal hozzájárul egyéni telje-
sítményük növeléséhez.

A marketing-mix eddig tárgyalt elemeinek megvalósíthatóságát az emberi tényezők teszik
lehetővé vagy lehetetlenné mind a termelői, mind a fogyasztói oldalon. Ez indokolja ennek a
tényezőnek a külön tárgyalását.

A vállalkozás munkatársai, akik közvetve - telefonon, levelezés útján - vagy közvetlenül,
személyesen találkoznak a partnerekkel, a cégnek jó vagy rossz képviselői lehetnek. Magatar-
tásuk, sőt külsejük is döntő szerepet játszik a cég megítélésének alakulásában. Így minden
munkatárs befolyásolja a cég piacát, függetlenül attól, hogy milyen pozíciót tölt be a vállalko-
zásban.

Amennyiben személyes marketingre van szükség, kihangsúlyozható:
- a szaktanácsadó szakképzettsége, tapasztalata,
- az általa alkalmazott és bevált módszerek, valamint
- a referenciák.

A tanácsadó vállalatok emberi kapcsolatainak pozitív irányú befolyásolásában meghatározó
a mindenkori vezető személye. Ő biztosítja az induláshoz szükséges szellemi tőkét, a kapcso-
latrendszert és az információs bázist, amelyet folyamatosan bővít és ápol. Meghatározza az
irodai munka menetét és intenzitását, ügyelve arra, hogy a többi alkalmazottól “csak” annyit
követeljen meg, amennyit ő maga is teljesít. Természetesen mindez mit sem érne, ha alkalmat-
lan munkatársak vennék körül.

21.7.2 A szaktanácsadásban alkalmazható marketing eljárások
A szaktanácsadók hírnevének és image-uknak megalapozásához az eljárások széles skálája
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alkalmazható. Többségük lehetőséget teremt arra, hogy a potenciális ügyfelek érdeklődését
felkeltsék a szaktanácsadó (cég) szolgáltatásai iránt, valamint alapot teremtsenek a közvetlen
kapcsolatok felvételére.

Az ismert marketingeljárások többsége azonban a szaktanácsadásban nem alkalmazható,
mert a “termék”:

- nem látható és érinthető,
- termelésével párhuzamosan kerül használatba,
- nem készletezhető, vagy tárolható,
- nem a szokásos értékesítési csatornákon keresztül jut el a “fogyasztókhoz”.

A következőkben a szaktanácsadásban hatékonynak tekinthető marketing eljárásokat ismer-
tetjük.

Ajánlók
A gazdálkodók nemcsak a termelést érintő témakörökről cserélik ki véleményüket, hanem

az őket támogató szaktanácsadókról is. Nagy a valószínűsége annak, hogy csak azt a tanács-
adót ajánlják egymásnak, aki hibátlan szolgáltatást nyújt ügyfelének. A magát jól menedzselő
szaktanácsadó azonban nem bízza a véletlenre, hogy ügyfelei spontán ajánlják őt környezetük-
ben, hanem felkéri őket ennek aktív végzésére. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a tanács-
adó már bizonyított és jó kapcsolatot alakított ki a gazdákkal.

Tömegtájékoztatás felhasználása, publikációs tevékenység
A szaktanácsadónak szoros kapcsolatot kell fenntartania a régiójában megjelenő tájékozta-

tási orgánumokkal, mint például a szakmai, üzleti és napi lapokkal, a helyi rádióval és televízi-
óval. A szaktanácsadó interjúalanyként, vagy egy hatásos cikk írójaként sokkal nagyobb pro-
pagandahatást vált ki, mint az igen drága hirdetések.

Előadások, bemutatók, tanfolyamok szervezése
A szaktanácsadó, aki a négyszemközti kommunikáció módszerén túl csoportos eljárásokat

(bemutatókat, tanfolyamokat stb.) is alkalmaz, egyben saját maga propagálását is elősegíti.
Amennyiben azonban az általa szervezett programok (rossz szervezés vagy felkészületlenség
miatt) sikertelenek lesznek, az ellenkező hatást váltják ki, vagyis csökken a gazdálkodók bi-
zalmi szintje.

Társadalmi tevékenység végzése
A társadalmi tevékenység, bizottságokban való részvétel ismertté teszik a szaktanácsadót a

potenciális ügyfelek körében. A kulturális és sportrendezvények szintén alkalmat adnak infor-
mális kapcsolatok kialakítására. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy ezen a téren a
túlzott aktivitás visszatetszést kelthet.

Hirdetés
A szaktanácsadás általában nem az a szolgáltatás, melyet hirdetésekből rendelnek meg az

ügyfelek. Amennyiben a tanácsadó mégis ehhez a módszerhez folyamodik, a hirdetés a követ-
kező feltételeknek kell, hogy eleget tegyen:

- a hirdetést olyan szaklapokban kell elhelyezni, melyeket a potenciális ügyfelek felte-
hetőleg olvasnak,

- a hirdetés sikere erősen függ annak mondanivalójától, fontos, hogy a hirdetés rövid,
informatív és figyelemfelkeltő legyen.

E néhány feltételt a gyakorlatban igen nehéz jól megvalósítani.
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Az iroda helyének megválasztása
A szaktanácsadói iroda helyét úgy célszerű meghatározni, hogy az közel legyen az ügyfél-

körhöz. Az iroda berendezését illetően a józan elegancia javasolható. A luxusberendezés talán
jó benyomást kelt az ügyfelek egy csoportjára, a többséget azonban visszatartja, mivel az a
vélemény alakulhat ki bennük, hogy az iroda fényűző kényelmét az ügyfelekkel fizettetik meg.

21.8 Szerződéskötés

A hatékony marketingtevékenység következményeként - az elvárásoknak megfelelően – az
ügyfelek keresik fel a szaktanácsadókat. Az ügyfelek már az első tájékozódás idején tudni sze-
retnék, hogy a szaktanácsadó az igényelt szolgáltatást milyen áron tudja biztosítani. Az egysze-
rűbb, rutinszerű feladatoknál a tanácsadó szinte azonnal vagy némi kalkuláció után válaszolni
tud a kérdésre. A bonyolultabb feladatok esetében azonban komolyabb vizsgálatot kell készíte-
nie, illetve a szolgáltatás minőségét bizonyítandó további kiegészítő információkat kell nyújta-
nia. Ezeket célszerű egy írásos dokumentumban, az ajánlatban összegezni. A tanácsadó részé-
ről nem elég annak ismerete, hogy a munkát hogyan végezze el, hanem képesnek kell lennie
arra, hogy elképzeléseit azok számára is érthető módon leírja, akik csak az írásbeli anyag alap-
ján alkothatnak véleményt a szolgáltatásról.

21.8.1 Az ajánlat
Az ajánlat az ügyfél részéről több célt szolgálhat. Elvégezheti annak vizsgálatát, hogy a fel-

ajánlott szolgáltatás milyen arányban van a szolgáltatás díjával, illetve összehasonlíthatja azt a
további szolgáltatóktól kapott ajánlatokkal.

A tanácsadói ajánlat főbb részei és azok tartalma vázlatosan a következő:
- Bevezetés

- Az ügyfél jelenlegi helyzetének ismertetése
- Az ügyfél által megfogalmazott probléma leírása
- A probléma megoldására vonatkozó eddigi tevékenységek, törekvések

- Alkalmazandó közelítésmód
- Alkalmazandó módszerek rövid felvázolása
- Várható eredmények, előnyök, esetleges negatív hatások leírása

- Végrehajtási terv
- A feladatok sorrendjének és ütemezésének bemutatása
- A megoldáshoz szükséges erőforrások meghatározása
- Ellenőrzési pontok és módszerek kijelölése
- Koncepció az előre nem látható események kivédésére

- Szakértők
- A szakértők iskolai végzettsége.
- A szakértők szakmai és tanácsadási tapasztalatai

- Költségterv
- A munka tervezett költségei
- Költségmódosítási lehetőségek

- Kiegészítő rész
- Címlap
- Tartalomjegyzék
- Táblázatok és ábrák jegyzéke
- Kísérő levél
- Referencia levelek
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- Függelék

21.8.2 A szolgáltatás díjának megállapítása
A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatban igen fontos, hogy az ügyfél meggyőződhes-

sen a szolgáltatás díjának és pénzügyi feltételeinek korrektségéről és méltányosságáról.
Amennyiben az ügyfél számára nem átlátható a szaktanácsadási díj kiszámításának módja,
csökkenhet bizalma. A tanácsadónak – mivel elsősorban nem materializált anyagokat épít be a
„termékbe” – különösen fontos a költségtételek szerződésbe foglalása.

Az ajánlatkészítés szakaszában fel kell tárni azokat a költségtételeket, melyek a munka so-
rán felmerülhetnek. Minél pontosabb az ilyen irányú vizsgálat, annál kevesebb módosításra és
egyben magyarázkodásra kényszerül a tanácsadó.

A szaktanácsadás során - más szolgáltatásokhoz és termelő tevékenységekhez hasonlóan -
általános költségek és a konkrét munkához kötődő közvetlen költségek fordulnak elő. Tovább
bonyolíthatja a helyzetet az, hogy a díj megállapításánál további „külső” tényezőket is figye-
lembe lehet és kell is venni. Így például nem hanyagolható el annak figyelembe vétele, hogy a
piacon milyen díj fogadható el, illetve az ügyfél mennyit képes fizetni. Marketing szempontokat
követve alkalmazható kedvezményes és szubvencionált díjak érvényesítése is.

Kérdésként merülhet fel ezek után, hogy a szaktanácsadó milyen tételeket számlázzon le az
ügyfélnek. A gyakorlatban elterjedt, hogy minden olyan díjtétel érvényesíthető, mely a szerző-
dés értelmében kapcsolatba hozható az elvállalt munkával. Nem számolhatók el azok a tételek,
melyeket lehetetlen, vagy rendkívül nehéz megosztani több munka között.

A díjelszámolásban a következő tételek elszámolása általánosan elfogadott:
- a szaktanácsadók óradíja,
- felhasznált anyagok és eszközök költségei,
- a kommunikáció (telefon, fax, levelezés) költségei,
- alvállalkozók költségei,
- utazási költségek,
- szállásköltségek.

A felsorolt tételek képezik a díjelszámolás alapját, melynek végeredményét további, például
hosszú távú célok módosíthatnak. A szaktanácsadásban többféle díjmegállapítási eljárást al-
kalmaznak. A legelterjedtebbek a következők:

Időegységre eső díj
A szaktanácsadásban a leggyakrabban az időegységre eső díjat alkalmazzák az elszámolás-

ban, mely szerint az ügyfelet az általa kért munkára fordított idő (óra, nap) arányában terhelik
meg. A tanácsadók képzettségüktől, gyakorlati tapasztalatuktól és hírnevüktől függően eltérő
óradíjakkal számolnak. A díjtételek között akár 400 %-os eltérés is lehet. Ebben az esetben az
ügyfél igénye és a munka bonyolultsága dönti el, hogy az ügyfél kit kér fel a munkára.

Az eljárás előnye, hogy egyszerű, a számlázandó díj könnyen kiszámítható. Hátrányként em-
líthető, hogy az ügyfél a ledolgozott idő után fizet, nem pedig a sikeres munkáért. A tanácsadó
ilyen értelemben abban érdekelt, hogy minél több időt fordítson a megoldásra. A módszer tehát
csak akkor alkalmazható, ha az ügyfél bízik a tanácsadó tisztességében és hozzáértésében.

Megbízási díj alkalmazása
Ebben az esetben a szaktanácsadó egy konkrét feladat elvégzéséért előre megállapított díjat

számol el. A szaktanácsadás költségeinek előzetes ismerete fontos az ügyfélnek, továbbá annak
utolsó részletét visszatarthatja, ha a tanácsadó a munkát nem vagy nem a szerződésben megál-
lapított minőségben végezte el.
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A szaktanácsadónak csak akkor célszerű ilyen díjelszámolást alkalmaznia, ha alaposan isme-
ri a feladatot és annak elvégzésével járó költségtényezőket. Ellenkező esetben vállalnia kell a
kockázatot, mely a nagyarányú veszteséget is magában rejtheti. A tanácsadó nem fogadhat el
ilyen fizetési módot, ha a munka sikeréért maga az ügyfél is nagymértékben felelőssé tehető.

A tanácsadás eredményétől függő díj
Elméletileg ez tekinthető a szaktanácsadói díjak ideális elszámolási módszerének. Ebben az

esetben az elért eredménytöbbletből részesedik a tanácsadó. Az ügyfél csak akkor fizet, ha
mérhető eredmény keletkezik. Ennek kimutatását számos tényező akadályozhatja:

- a szaktanácsadásban előforduló feladatok többségének eredménye nem számszerű-
síthető, ezért nehezen kimutatható,

- a szaktanácsadó és az ügyfél eltérően értékelheti az eredményt,
- ha az eredmény hosszú idő után jelentkezik, a tanácsadó későn jut hozzá a megér-

demelt díjhoz,
- előfordulhat, hogy a tanácsadó lelkiismeretes és szakszerű munkájának sikere az

ügyfél hibájából hiúsul meg.
A tanácsadás eredményéhez kötött díjelszámolást tehát csak akkor javasolható, ha a tanács-

adó biztos a sikerben és az előzőekben felsorolt tényezők nem fordulnak elő.

Átalánydíj
Átalánydíj alkalmazása esetén a szaktanácsadó hosszabb időre köt szerződést az ügyféllel,

és egyben vállalja, hogy a szerződésben rögzített feladatokat – mely általában havi egyszeri
konzultációt és sürgős esetben további konzultációkat tartalmaz - az ügyfél igényeihez alkal-
mazkodva elvégzi. Az ilyen szerződés rendszeres és biztos bevételt jelent a szaktanácsadónak,
és marketingköltségeket takaríthat meg. Az ügyfél előnye ebben az esetben az, hogy kedvez-
ményes áron jut a szolgáltatáshoz, hátránya, hogy a díjat akkor is ki kell fizetnie, ha nem vagy
csak rövid időre veszi igénybe a szaktanácsadót.

21.8.3 A szerződés tartalma
A szaktanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolat felvételét és az ajánlattételt követően sor ke-

rülhet a szerződéskötésre. A szerződéskötésnek három formája terjedt el a szaktanácsadásban,
ezek: a szóbeli megállapodás, a nyilatkozat, és az írásbeli szerződés.

Szóbeli megállapodás
Napjainkban – különösen a mezőgazdaságban – sok tanácsadó végzi munkáját szóbeli meg-

állapodások alapján. Ez a szerződéskötési változat a következő feltételek között alkalmazható:
- a két fél feltétel nélkül bízik egymásban,
- a munka nem túl nagy és bonyolult,
- a felek tisztában vannak egymás üzleti hátterével.

Szóbeli megállapodásokat leginkább rutin munkák esetében célszerű kötni. Ez az eljárás
nem alkalmazható új ügyfelekkel való szerződéskötéskor.

Nyilatkozat
A nyilatkozat úgy jön létre, hogy a szaktanácsadó írásbeli vagy szóbeli javaslatára az ügyfél

írásban megerősíti, hogy elfogadja a tanácsadó munkatervét és feltételeit. Gyakori eljárás még,
hogy az ügyfél fogalmazza meg a munka tartalmát és feltételeit, amivel a tanácsadó írásban
kifejezi egyetértését. Amennyiben valamelyik fél módosító észrevételeket tesz, meg kell erősí-
teni azok elfogadását.
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Írásbeli szerződés
A kétoldalúan aláírt szabályos írásbeli szerződés szükségességét sok esetben a törvény írja

elő, illetve az ügyfél belső előírásai követelik azt meg. Jogi szempontból ez tekinthető a legha-
tékonyabbnak atekintetben, hogy a felek hasonlóképpen értelmezzék egymás szándékát.

Javasolható, hogy a tanácsadó dolgozzon ki egy szabványos szerződési formát, melyben az
alábbi pontokra célszerű kitérni:

- a szerződő felek,
- a munka leírása,
- a munka ütemezése,
- a szaktanácsadó és az ügyfél közötti munkamegosztás,
- a munka várható eredménye,
- a szaktanácsadói díj,
- a fizetés (számlázás) módja,
- a szakmai felelősség,
- a garanciák,
- a szerződés felmondása vagy módosítása,
- a viták eldöntésével kapcsolatos szabályok,
- a szerződéskötés dátuma, aláírások a szerződő felek részéről.

Fontos megjegyezni, hogy a szerződő feleknek közösen kell eldönteni, hogy számukra me-
lyik szerződésforma felel meg a legjobban. Bármelyiket választják is - a későbbi viták elkerülé-
se végett – az előzőekben felsorolt pontokat célszerű érinteni. Ez igaz a szóbeli megállapodás-
ra is.

21.9. A mezőgazdasági szaktanácsadás finanszírozása

Nemzetközi tapasztalatok szerint a szaktanácsadó szervezeteket működtető országokban a
mezőgazdasági termelés árbevételének 0,5-6,0 %-át költik szaktanácsadásra. A mezőgazdaság
súlya Magyarországon sem teheti kérdésessé az ilyen irányú szellemi beruházás szükségessé-
gét.

A fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban a következő potenciális pénzforrásokat
veszik igénybe:

1) Az állami források felhasználása különböző formákban történhet:
szaktanácsadási szolgáltatások nyújtása a mezőgazdasági minisztériumokon keresz-

tül,
közvetlenül, az állami költségvetésből fizetett támogatás (a szaktanácsadás végrehaj-

tójának) a szaktanácsadási szolgáltatásokért,
a szolgáltatások fedezése az e célra létrehozott pénzalapokból.

2) Az önfinanszírozást leginkább az olyan, világosan meghatározott szolgáltatások esetében
célszerű alkalmazni, melyek nyilvánvalóan jövedelmezőek az érintettek számára. Ebben az
esetben a felhasználó fizet a szolgáltatásért.

3)  A termékcsoportokhoz kapcsolódó finanszírozási rendszerek a forrásokat egyes árucik-
kekre kivetett adók vagy díjak útján gyűjtik be, esetleg közös alapban helyezik el. Ennek al-
kalmazásakor problémák jelentkeznek a befizetések kötelező jellegével és a begyűjtött összeg
felhasználásával kapcsolatban.

4) A privát tanácsadás – a két fő változatának megfelelően - eltérő forrásokból gazdálkod-
hat. Az első csoportba sorolhatók azok a gép-, eszköz- és alapanyaggyártó vállalkozások, va-
lamint kereskedelmi egységek, amelyek termékeik értékesítése során adnak szaktanácsokat.
(Ennek tipikus példája a növényvédőszerek alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás.) A tanács-
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adásnak ez a módja általában ingyenes. A tanácsadással kapcsolatos költségeket azonban bizo-
nyos esetekben a termékek áraiban érvényesítik. A második csoportba azok a privát tanács-
adók és konzultáns vállalkozások tartoznak, amelyek a tanácsadást díj ellenében, haszonszer-
zés érdekében végzik. Ebben az esetben a tanácsadó és a gazda hosszabb távra szóló szerző-
dést köt egymással. Mindkét változat több országban megtalálható.

5) A gazdaszervezetek által finanszírozott szaktanácsadás bevételei több területről szár-
mazhatnak. Az egyik legfontosabb tétel az állami hozzájárulás. Az állami költségvetésből
származó bevétel a legtöbb államban hosszú időn keresztül a szaktanácsadás működésének
alapfeltételét jelentette. A következő, igen jelentős forrás a tagdíj. A legtöbb esetben a tagdíjat
fizető gazda bizonyos alapszolgáltatásban részesül, míg az egyéb - elsősorban nem szóbeli -
szolgáltatásokért díjat számolnak fel.

Például Dániában a gazdaszervezetek által működtetett hálózat költségvetésének
legnagyobb részét a tagdíjakból fedezik. (Itt a gazda a támogatott mezőgazdasági
árakból ezt meg is tudja fizetni.) A hálózat további bevételekhez jut még az egyes
szolgáltatások (könyvvezetés, farmtervezés, növénytermesztési, takarmányozási
stb. tervek készítése) díjaiból, valamint a szövetkezetek és a feldolgozó ipar támo-
gatásaiból. A mezőgazdasági minisztériumon keresztül a kormány téríti meg a
szaktanácsadók és az asszisztensek fizetésének 50 %-át, valamint továbbképzésük
költségeinek jelentős részét. A helyi szervezetek fedezik a tanácsadók fizetésének
másik felét, a közlekedési kiadásokat, valamint az irodák működési költségeit.

Az államilag támogatott szaktanácsadási hálózatok finanszírozása az előzőeknél sokkal bo-
nyolultabb, és még bonyolultabbá válik napjainkban.

A hálózatok megalakítását követően, egészen a ’90-es évekig az országok kormányai, illet-
ve azok megbízott szervezetei irányították és finanszírozták a szaktanácsadást. Jelenleg az ál-
lami szaktanácsadási rendszer szinte valamennyi nyugat-európai országban átalakulóban van.
Az állam fokozatosan csökkenti támogatását, ezzel áthelyezve a hangsúlyt az önfenntartó szol-
gálatok és a privatizált rendszerek működtetésének irányába.

Az önfinanszírozás felé mutató trend fő okai a következők:
az iparilag fejlett országokban a mezőgazdasági népesség aránya, így részben politikai

befolyása is folyamatosan csökken,
a kisebb számú, de jobban képzett gazdák esetében természetes folyamatként fogható

fel, hogy a szaktanácsadást, mint szolgáltatást saját kezükbe kívánják venni,
a legtöbb országban növekvő költségvetési problémákkal néznek szembe, ezért a

nemzeti forrásoknak a mezőgazdaságra (ezen belül a szaktanácsadásra) szánt ré-
sze is folyamatosan csökken, (a legtöbb kormány arra kényszerül, hogy a szakta-
nácsadás költségeinek viselésében gazdaságossági szempontokat vegyen figyelem-
be).

Vannak olyan nyugat-európai államok, amelyek esetében csak az egyik tényező indította el
az állami hálózatok privatizálását, de vannak olyanok is, amelyekben mindhárom hatás érvé-
nyesült. Az önfinanszírozás és a privatizálás irányába tett lépések nem jelentik azonban azt,
hogy az állam teljesen lemond a szaktanácsadás támogatásáról. A hálózatok még így is jelentős
anyagi támogatásban részesülnek.

A szaktanácsadás privatizálásának három útját lehet megfigyelni.
Az állami költségvetésből csak olyan szolgáltatásokat finanszíroznak, amelyek a gaz-

dák nagyobb rétegét érintik. Az egyéb szolgáltatásokért már díjat számolnak fel.
Díjat számolnak fel olyan szolgáltatásokért, amelyek a gazdák bevételeit mérhető

módon növelik. Ebben az esetben differenciált rátákat alkalmaznak a különböző
szituációk és a kedvezőtlen körülmények között gazdálkodó célcsoportok eseté-
ben.
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Egyes szolgáltatások díjait a költségvetésből és egyéb (szakmai) szervezetek közös
hozzájárulásából fedezik. Ide értendők általában a késleltetett megtérülésű humán
ráfordítások (pl. a gazdák és a szaktanácsadók továbbképzése), valamint az alkal-
mazott kutatással kapcsolatos költségek.

A szaktanácsadás privatizálásának három változatát, három ország; Francia-ország, az
Egyesült Királyság és Hollandia példáján keresztül szemléltetjük.

Az állami szaktanácsadás privatizálása Franciaországban
Franciaországban a mezőgazdasági szaktanácsadás privatizálása 1966-ban fejező-
dött be. Azóta inkább a mezőgazdasági fejlesztés megnevezést használják a szak-
tanácsadás nómenklatúrája helyett.
Kezdetben a szolgáltatások egy részét még térítésmentesen ajánlották fel. Ebbe a
körbe tartozott a gazdálkodó közösség számára biztosított általános tanácsadás, a
bemutatók szervezése, a gazdák szakmai továbbképzése és az alkalmazott kutatá-
sok végrehajtása. Később a szaktanácsadás további privatizálásának több változa-
tával is próbálkoztak, azonban egyik sem bizonyult teljesen kielégítőnek. Végül a
négy nagy gazdaszervezet vette kezébe a szaktanácsadás irányítását.
A rendszer működtetéséhez felhasznált összes források mintegy 70 %-át a farm-
gazdaságoktól gyűjtik be közvetlen befizetések vagy a Mezőgazdasági Kamarák ál-
tal kivetett adók formájában. A fennmaradó 30 %-ot a Nemzeti Mezőgazdaság-
fejlesztési Alap biztosítja, amely a kormány és a gazdaszervezetek képviselőinek
irányítása alatt áll.

Az állami szaktanácsadás privatizálása az Egyesült Királyságban
Az Egyesült Királyság állami szaktanácsadási rendszerének privatizálása eléggé sa-
játos módon történt. A Mezőgazdasági Fejlesztési és Tanácsadó Szolgálat (ADAS)
Angliában és a Skót Szaktanácsadási Szolgálat továbbra is állami tulajdonban van,
de fenntartásuk költségeit mintegy 75 %-ban a felhasználó gazdákkal fizettetik
meg. Az állami költségvetésből származó támogatást három év alatt csökkentették
le 100 %-ról 25 %-ra.

Az állami szaktanácsadás privatizálása Hollandiában
A holland rendszer - az előző kettővel összehasonlítva - egy viszonylag új megkö-
zelítést képvisel. Itt a privatizáció a szaktanácsadási hálózat (DLV) személyzetének
felét érinti. A fennmaradó 50 %-uk továbbra is a Mezőgazdasági Minisztérium
költségvetéséből és irányítása alatt dolgozik. A privatizáció elsősorban a területen
dolgozó szaktanácsadókat érinti. Az áthelyezendő szaktanácsadókat átképzik, és
felajánlják nekik azt a lehetőséget, hogy a holland gazdaszervezetek által alapított
és irányított szervezetben dolgozzanak. Az alkalmazott kutatás és a regionális ko-
ordináció továbbra is állami irányítás alatt marad, és azok eredményei ingyenesen
hozzáférhetőek a szaktanácsadók számára.
Az állami szerepvállalás tudatos csökkentését jelenti a szaktanácsadási rendszer fi-
nanszírozásában, hogy 1993-tól 2003-ig évente 5 %-kal kívánják csökkenteni az
állami támogatást. Ezek után az állam a források 50 %-át kívánja biztosítani.

A fent említett példák arra utalnak, hogy a privatizáció felé irányuló törekvés széleskörű, de
hatásuk eltérő a működő politika függvényében.

Franciaország esetében a változtatásokat nem költségvetési korlátok motiválták, hanem a
politikai szemlélet változása. A politika szintjén azt vallják, hogy az önfenntartó mezőgazda-
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ságban a tanácsadó szolgálatok a gazdaságok többségében elsődleges eszközei lehetnek az
önmenedzselés térhódításának. Más országokban a költségvetési korlátok játszottak elsődleges
szerepet. Különösen igaz ez az Egyesült Királyság esetében. Hollandiában olyan rendszert ala-
kítottak ki, amely a kevesebb számú, de nagyobb és versenyképesebb gazdaságok létrejöttét
eredményezte. Itt a gazdák már anyagilag megerősödve képesek a szaktanácsadási szolgál-
tatások finanszírozására.

Az ismertetett példákból egyértelműen kiderül, hogy az anyagi források biztosítása és az ál-
talános politika irányvonala között szoros összefüggés van. A szaktanácsadási szolgálatok fi-
nanszírozásával kapcsolatos kérdések, amelyek látszólag technikai-pénzügyi jellegűek, valójá-
ban fontos mezőgazdaság-politikai kérdéseket rejtenek magukban.

Ahol a szaktanácsadás forrásainak nagyobb részét még mindig az állami költségvetés bizto-
sítja, a fogyasztók igényei elsőbbséget élveznek a gazdák közvetlen érdekeivel szemben. Ezt
bizonyítják pl. a termelés korlátozásával, a minőségellenőrzéssel és a környezetvédelemmel
kapcsolatos új rendelkezések. Az állam, hogy megőrizze "beleszólási jogait", a szaktanácsadás
privatizálásába korlátokat épített. A hollandok pl. a szaktanácsadás rendszerének 50 %-os pri-
vatizálását 10 év alatt hajtják végre. A britek jobban siettek, de ennek negatív hatását a gazdák
jelenleg is érzékelik. Ott ugyanis még mindig gondot jelent a különböző (szakképzettségű)
szaktanácsadók által végzett szolgáltatások díjainak megállapítása. Elméletileg minden tanács-
adó azonos tarifákkal dolgozik, a szolgáltatások minősége azonban eltérő. E konfliktus felol-
dása sokszor problémát jelent az adminisztratív szabályozás terén.

A legalapvetőbb kérdések a mezőgazdasági szaktanácsadás végső céljával kapcsolatosak, és
megválaszolásuk sokszor a célkitűzések átértékeléséhez vezet. Olyan kérdések merülnek fel,
mint: Milyen haszonnal járnak a szolgáltatások? A haszon arányban áll-e a felhasznált költsé-
gekkel? Nem idéz-e elő a szaktanácsadás egy olyan termelésnövekedést, amelyet a piac már
nem tud befogadni?

Az igazi nehézség annak megállapítása, hogy meddig befolyásolhatja a piac a tanácsadói
munkát, hol van az a határ, ahol a kis- és viszonylag alacsony bevételű gazdák már nem tudják
igénybe venni a szaktanácsadó elég költséges szolgáltatásait.

A szaktanácsadás költségeinek csökkentése érdekében tett erőfeszítések három területen
nyilvánulnak meg és hatnak a források mobilizálására és kezelésére. Először, minden ország
igyekszik a ráfordítások hatékonyságának legmagasabb szintjét elérni. Másodszor, a korláto-
zott pénzügyi és humán erőforrások legjobb idő- és térbeli elosztására törekednek. Végezetül,
az elsődleges gazdasági célok a lehető legnagyobb számú gazda céljainak harmonizálását kí-
vánják meg.

A probléma sokszor abból adódik, hogy a beruházások megtérülésének koncepciója teljesen
elfogadott az állam és természetesen a gazdák szemében is, de a beavatkozás által (a szakta-
nácsadással) elérhető hosszú távú megtakarítással már kevesen számolnak. A FAO 1988-ban
végzett, 47 államra kiterjedő vizsgálata szerint a szaktanácsadási befektetések 14 %-tól, több
mint 500 %-ig terjedő megtérülést mutattak.

Következtetésként elmondható, hogy a szaktanácsadás szerepét nem lehet pusztán a hoza-
mok növelését segítő tevékenységnek tekinteni. E szolgáltatásoknak alapvető szerepet kell
játszani a kínálat piaci igényekhez való igazításában és a mezőgazdasági bevételek elfogadható
szinten való tartásában. Ez azonban képzés és átfogó tanácsadás nélkül nem hajtható végre.
Még akkor is pénzt kell áldozni erre, ha tisztában vagyunk azzal, hogy befektetéseink hatása
csak hosszú távon lesz észlelhető. Ennek következtében a szaktanácsadás hivatalos vagy félhi-
vatalos finanszírozása elengedhetetlen.

22. Az ügyfél menedzselése
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A mezőgazdasági szaktanácsadás egyik legfontosabb feladata, hogy segítse a gazdákat a ki-
tűzött céljaik eléréséhez szükséges döntések meghozatalában. Annak érdekében, hogy a szak-
tanácsadó segítséget nyújthasson, tudnia kell, hogy mely területeken, illetve mely esetekben
teheti azt meg.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a döntéseket leggyakrabban a vállalkozás vezetője (a
családfő) hozza meg, míg más esetekben további személyeket (pl. a feleséget, gyermekeket) is
be kell vonni a folyamatba. A tanácsadónak tehát tudnia kell, hogy kit készítsen fel, kit győz-
zön meg támogató munkája során.

A mezőgazdasági vállalkozások céljainak elérését a tanácsadók több oldalról segíthetik. Az
ügyfélmenedzsment legfontosabb területei a következők:

1. tudásnövelés,
2. problémamegoldás,
3. motiválás,
4. tervezés,
5. döntés-előkészítés,
6. vállalkozásvezetés.

Általában igaz, hogy a tanácsadók és a vállalkozások tulajdonosainak érdeke egybevág, azaz
mindkét “oldal” számára az jelenti a sikert (üzleti és szakmai téren egyaránt), ha az adott vál-
lalkozás eredményesen tölti be küldetését, sikeresen gazdálkodik.

A tényszerű érdekazonosság azonban a gyakorlatban nem mindig eredményez felhőtlen,
harmonikus együttműködést. Éppen emiatt szükséges mindkét fél részéről annak pontos isme-
rete, hogy:

- kinek mi a célja és lehetősége,
- kinek mi a joga és kötelessége,
- ki miben dönt,
- ki miért felel és
- ki milyen mértékű kockázatot vállal az együttműködésben.

A tanácsadás menedzsmentjének az a feladata, hogy a jelzett kérdések egyértelmű választ
kapjanak, és a tanácsadó-ügyfél kapcsolat egyértelműen eredményes legyen. Általános tapasz-
talat szerint, a tanácsadó akkor képes hatékonyan közreműködni a vállalkozások tevékenysé-
gének segítésében, ha:

szakmai felkészültsége alapján képes az adott helyzetet átlátni, a helyes cselekvési le-
hetőségeket feltárni, a legkedvezőbb változat kiválasztását elősegíteni és annak
megvalósítását támogatni,

rendelkezik a sikeres döntéshozatal képességével még olyan esetekben is, amikor az
információk nem teljes körűek, esetleg nem teljesen korrektek, illetve nem meg-
bízható forrásból származnak,

rendelkezik megfelelő tárgyi tudással, gyakorlattal, és ha kell, kapcsolatokkal a me-
nedzsment alapfeladatok - tervezés, döntés, szervezés, nyomon követés, ellenőrzés
és fejlesztés – ellátásához,

megfelelő intuíciós képességekkel és egy kis szerencsével is rendelkezik.
Annak a tanácsadónak, aki sikeresen akar bekapcsolódni egy mezőgazdasági vállalkozás

menedzsment-feladatainak ellátásába, az eddig tárgyaltakon túl tisztában kell lennie a követke-
zőkkel:

családi vállalkozások esetén a menedzsment döntések jelentős hányada nemcsak a
gazdaságra, hanem a családra is hatással van, amiből következik, hogy a munka-
kapcsolatból nem szabad kihagyni a gazdálkodók feleségeit, a gazdaasszonyokat,
sőt fontos, hogy a pénzügyi tervezésbe minél előbb ők is bekapcsolódjanak,

a mezőgazdasági vállalkozók kockázat-vállaló készsége általában alacsony, ezért az
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együttműködő tanácsadó számára nincs univerzális recept az ügyfelek kezelésére,
a gazdálkodót általában szubjektív szempontok vezérlik, amikor a cselekvési módok

közül válogat, gyakran megesik, hogy nem ismer el az övénél jobb megoldást,
bár a gazdálkodók önálló egyéniségek és szubjektív módon választják ki megoldásai-

kat, mégis rendelkeznek egy közös nyelvvel, és ez a pénz.
A tanácsadó ügyeljen arra, hogy ügyfelei tevékenységeihez reális, a piac által elismert ér-

téket (árat vagy költséget) tudjanak rendelni. Így válhat a napi munka során “a fontos” még
fontosabbá, a kevésbé fontos pedig elhanyagolhatóvá.

A tanácsadó és ügyfele között gyakran a különféle menedzsment-módszerek és -technikák
vernek hidat. Jegyezzük meg, hogy azok az eljárások sikeresek és hatásosak, amelyek:

- egyszerűek,
- kommunikatívak,
- szisztematikusak,
- taníthatók és tanulhatók,
- nyomon követhetők és ellenőrizhetők, valamint
- képesek a vállalkozó igényeinek egzakt megjelenítésére.

22.1 A farmmenedzsment alapkérdései

Piacgazdasági viszonyok között a gazdálkodás egy dinamikus, igen erős versenyt kialakító,
bonyolult folyamat. Ennek eredményeként mind a kezdő mind pedig a már tapasztaltabb gaz-
dák számos kemény és egyénre/gazdaságra jellemző problémával találják szemben magukat.

Ez a fejezet a farm jövőjének tervezéséhez nélkülözhetetlen kérdések megválaszolására
koncentrál, valamint néhány olyan alapvető megoldást tárgyal, melyek a vállalkozás sikeres
menedzsmentjének alapját képezik.

Az első kérdésnek a jelentőségét egy közmondás összegzi a legjobban: "Néha úgy gondol-
juk, hogy megelőztük korunkat, közben az idő egyáltalán nem velünk egy irányba halad." A
mezőgazdaság egy gyorsan változó és igen diverzifikált ágazat. Ezért alaposan értékelni kell az
ágazat trendjét, ha megalapozott döntést akarunk hozni saját jövőnkre vonatkozóan.

A tőkeigény gyorsan nő
Az elmúlt évek során a mezőgazdaságban sok jelentős változás zajlott le, és még most is

gyorsan változik a helyzet. Egy szabad piacgazdaságban a munkaerőt kiváltja a tőke. Ez a vál-
tozás nagyobb gazdaságok kialakulása és nagyobb föld- és eszközbefektetés irányába hat,
ugyanakkor nő a forgótőke igény.

Mind a tapasztalt mind pedig a kezdő gazdák két alapvető kérdésre kell választ adjanak: (1)
Mennyi föld kell ahhoz, hogy egy fő részére teljes munkaidőt és hatékony foglalkoztatást tud-
junk biztosítani? és (2) Mennyi tőkét kell gépekbe, eszközökbe és egyéb tárgyakba befektetni a
hatékony termelés érdekében?

Kétségkívül ennek pontos értéke nagymértékben változik a vállalkozás tevékenységétől.
Családonként is kimutatható némi eltérés, mert eltér a család létfenntartására fordított jövede-
lemhányad.

Nőnek a menedzserrel szembeni elvárások
A birtokok nagyobbá és összetettebbé válásával a gazdaság vezetésével szembeni elvárások

is ugrásszerűen növekednek. Ennek eredményeként megváltozik azon ismeretek és készségek
súlya, melyekkel a gazdának rendelkeznie kell. A modern gazdálkodási módszerek alkalmazása
igen magas fokú szakmai tudást követel. A nagy befektetések és a pénzforgás (cash flow) ke-
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zelése, a magas és egyre növekvő költségek, a bizonytalan árviszonyok - melyekhez párosul az
időjárásból és a termelés egyéb jellemzőiből fakadó kockázat - szakértői szintű üzleti és pénz-
ügyi ismereteket követelnek meg.

Növekvő változatosság - munkaerő és tőkecsoportok
Egyre világosabbá válik, hogy nincs átlagos gazda vagy gazdaság. A vállalkozások egyre

változatosabbá válnak mind a felhasznált erőforrások, mind pedig a ráfordítások megtérülése
tekintetében. Egymáshoz viszonyított munkaerő- és tőkefelhasználásuk alapján azok munka- és
tőkeorientált csoportokba sorolhatók.

Egyes gazdák idejük nagy részét továbbra is arra fordítják, hogy mint szakképzett munka-
erő dolgozzanak saját gazdaságukban. Nem igazán kívánnak munkást felvenni, és ezért kevés-
bé hajlandóak átváltani a dolgozó menedzser szerepről a munkáltató és finanszírozó szerepre.
Bevételük lehet, hogy magas a felhasznált erőforrások tekintetében, de mivel korlátozottan
foglalkoztatnak alkalmazottat és használják fel a tőkét, ezért jövedelmüknek van egy érzékel-
hető határa. Ők a szakképzett dolgozó farmerek a munka-orientált csoportban.

Azonban más, ugyanebbe a csapatba tartozó gazdák nem tudják hatékonyan kombinálni
hosszú fizikai munkával eltelt napjaikat a gyakorta korlátozott tőkelehetőségeikkel. Ezek az
alacsony erőforrással rendelkező gazdák, kiknek jövedelme leginkább csak saját teljesítmé-
nyükön múlik. Sokan közülük nem tudják tartani a lépést, mert a koruk előrehaladtával csök-
ken teherbírásuk. Sokan abbahagyják a gazdálkodást más munka vagy nyugdíj reményében.
Ebbe a csoportba tartozó gazdák családjai rendszerint alacsony életszínvonalon élnek, vagy
esetleg bevételük jelentős részét nem mezőgazdasági tevékenységből szerzik.

Egyes gazdák váltottak, és a hangsúlyt saját szakképzett munkaerejük újratermeléséről egy
elsődlegesen farmmenedzseri funkciókat végző pozícióra helyezték át. Nagy értékű tőkét és
sok alkalmazottat irányítanak. Nem csupán egy jó bérezésnek megfelelő menedzseri javadal-
mazást könyvelhetnek el maguknak, de befektetéseik is jól megtérülnek.

A nagy mennyiségű tőke forgatása azonban nem biztosíték a magas megtérülésre. Ha a
farmmenedzser alkalmatlan a nagy tőke kezelésére, akkor valójában a megtérülés csökken,
mivel több pénz nagyobb bukási lehetőséget jelent. Ennek eredményeként egyes növekedés-
orientált gazdák a hitelezők rémálmaivá válhatnak.

A vállalkozással kapcsolatos döntések
A gazdálkodás eddig tárgyalt dinamikus változásainak eredményeként mind a kezdő, mind

pedig a tapasztalt gazdáknak kemény és egyénre szabott vállalkozásbeli döntésekkel kell szem-
be nézniük. Ez abból fakad, hogy minden család/vállalkozás helyzete egyedi.

Azok a gazdálkodásba fogó földtulajdonosok, akik szüleiktől örökölték gazdaságukat, talán
kevesebb problémával találkoznak induláskor, míg mások évekig küzdenek és közülük sokan
végül fel is adják. Hasonlóképpen, minden családnak vagy gazdaságnak megvannak a saját
ellentmondásos konfliktusai, illetve célkitűzései, melyeket meg kell oldani. Minden vállalkozás-
orientált gazda a nyereségesség és a biztonság konfliktusával, valamint azzal szembesül, vajon
felélje-e mindenkori bevételét vagy visszaforgassa azt az üzletbe. Ezen konfliktusok megoldása
céljából a hazardírozó típusú személy valószínűleg a magas nyereségre és a magas életszínvo-
nalra szavaz, míg a kockázatot kevésbé vállaló gazda a biztonságot és a megtakarítást részesíti
előnyben. A kezdő gazda valószínűleg hajtja a nyereséget és minden extra bevételt visszafor-
gat, míg a nyugdíj felé közeledő gazda inkább a biztonságot kutatja, ugyanakkor fenn akarja
tartani nyugodt és kényelmes életét és az elért életszínvonalát. Az a gyakori tény, hogy egy
vállalkozásban több generáció dolgozik, tovább komplikálja a cél megvalósítása során felmerü-
lő konfliktusok megoldási folyamatát.

A gazda rendszerint egy sor befektetési és finanszírozási döntéssel szembesül, de a nyitott
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lehetőségek száma gyakran túl kevés. Például az induló gazdák, az alacsony erőforrással bíró
gazdák vagy a "hitelezők rémálma" típusú gazdák mindannyian rájöhetnek arra, hogy túl kevés
kivitelezhető változat áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a jelenlegi erőforrásaikkal elérjék gazda-
sági céljaikat. A sikeres, tőke-orientált gazdák az ellenkező problémával találhatják szemben
magukat, sokkal több megfontolandó változat közül választhatnak, ami az előzőhöz képest
más jellegű problémákat vet fel.

Hogy a gazda hatékonyan versenyezhessen ebben a dinamikus ágazatban, meg kell határoz-
ni saját céljait és terveit. Ha nem teszi, akkor a közmondás említette csapdába esik: "Ha nem
tudjuk merre tartunk, minden út oda visz". Tisztáznia kell továbbá azokat a menedzsment sze-
repeket, melyeket a családtagoknak kell “eljátszaniuk” a meghatározott cél megvalósításának
érdekében.

A család és a vállalkozás célkitűzéseinek kialakítása
A gazdálkodás jövőjének tervezése során az első lépés a gazda, a család és a vállalkozás

számára felállított célok kitűzése, figyelembe véve a tervezés időszaka alatti családi és vállal-
kozásbeli helyzetet, valamint az ágazat kilátásait.

A célok kitűzéséhez a következő gyakorlatias, éppen ezért igen hatékony módszer javasol-
ható.

Mind a gazda, mind pedig házastársa írásban készítsenek egy-egy külön listát azokról
a dolgokról, melyeket el szeretnének érni a következő öt év során és azt követően.
Ha egy másik családdal hoznak létre közös vállalkozást (apa, fiú stb.), akkor
mindegyik partnernek részt kell vennie ebben a tevékenységben. Ha nem ismerik
fel az eltérő célkitűzéseket, az később gyakran komoly problémákat okozhat.

Ezek a célkitűzések mind a személyes/családi, mind pedig az üzleti vonatkozásokat
érintsék.

Ha elkészültek a jegyzékek, ezeket össze kell hasonlítani, és azokból konszenzussal
ki kell alakítani egy közös listát. Minden felsorolt személyes és családi cél esetében
jelezni kell, hogy milyen időbeli ütemezéssel és költségbeli vonzattal lehet számol-
ni. Célszerű rangsorolni az egyes tételeket fontosságuk szerint, azaz mennyire sür-
gős a jelzett időintervallumon belül a cél megvalósítása.

A következő lépésben meg kell becsülni, hogy milyen hatása lesz a cél megvalósulá-
sának a család kiadásaira. Két vagy három becslés is készíthető, melyek tükrözik a
menet közben kialakuló prioritásokat.

Ezek után sorrendbe kell állítani a célkitűzéseket, figyelembe véve a termelési, marke-
ting, pénzügyi és személyi menedzsment jellemzőket. A sorrend azt tükrözze,
hogy mit szeretnének az adott évben, öt éven belül és öt éven túl elérni?

Ha terv készül személyes, családi, illetve vállalkozási célra, akkor két fontos feladatot kell
megoldani: (1) meg kell győzni a gazdát és a család többi tagját a kiválasztott irány helyességé-
ről (milyen cél kombinációt kíséreljenek meg megvalósítani), és (2) meg kell győzni a források
biztosítóit, azaz a hitelezőket, hogy velük tartsanak.

A gazda és a többi családtag meggyőzése
A gazda meggyőzése egy adott terv előnyeit illetően attól függ, hogy megfelelő válasz talál-

ható-e a következő három kérdésre:
- Hol tart a gazda?
- Hová szeretne eljutni?
- Hogyan juthat el legegyszerűbben céljához?

Hol tart a gazda?
Minden kifejlesztendő tervnek összhangban kell állnia a jelenlegi anyagi helyzettel, a jelenle-
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gi problémákkal és a reális lehetőségekkel. Ezért először is meg kell határozni a gazda jelenlegi
helyzetét a „gazdálkodásnak nevezett labdajátékban”. Melyik csapatban játszik és milyen pozí-
ciót foglal el a csapatban. Sikeres játékosoknak mondható a tőke-orientált csapatban, vagy
valóban a "hitelezők rémálma" lehet? Bármi legyen is az aktuális eset, jó ha a szaktanácsadóval
közösen alaposan megvizsgálják a gazda működésének eddigi adatait. A szaktanácsadó sokat
segíthet a jelenlegi állapot feltárásában, reális értékelésében.
Hová szeretne eljutni?

A gazda jövőre vonatkozó terveinek azzal is összhangban kell állnia, hogy valójában hová
szeretne eljutni. Azaz tökéletesen tükröznie kell gazdálkodási törekvéseit (növekedés vagy
lassulás), valamint magatartását az olyan dolgok területén, mint pl. kockázat kontra biztonság
vagy munka kontra pihenés.

Ennek megvalósítása végett először reális alternatíváinkat kell meghatározni, majd vizsgálat
alá kell venni azok valószínűségét és következményeiket. Négy, széleskörű választási lehetőség
áll rendelkezésre: (1) fenntartani jelenlegi pozícióját az úgynevezett gazdálkodó csapatban, (2)
javítani pozícióját a csapatban, vagy átigazolni egy másik csapatba, (3) visszafejleszteni tevé-
kenységét, végül (4) javasolni a gazdálkodás befejezését.

A kiindulási helyzettől függ, hogy mely fejlesztési lehetőségek állnak nyitva a vállalkozó
előtt. Például, ha a gazdálkodó kevés erőforrással rendelkezik, akkor kevesebb választási lehe-
tősége van, mint egy sikeres gazdálkodónak. Azonban ebben a megvalósítható alternatíva kör-
ben a kiválasztott alternatívát befolyásolja a gazda törekvése, illetve magatartása. Például, ha a
gazdálkodást mint lehetőséget biztosítani kívánja gyermekei számára valamikor a jövőben,
akkor valószínűleg egy növekedésorientáltabb, kockázatosabb alternatívát fog választani, nem
pedig amit egyébként választana. A szaktanácsadó - a reális helyzetértékelés alapján – segítsé-
get nyújthat a célok kijelölésében.
Hogyan juthat el legegyszerűbben céljához?

Először is meg kell vizsgálni, hogy a gazda megalapozott anyagi helyzetben van-e, illetve
rendelkezik-e elegendő menedzsment-kapacitással ahhoz, hogy a mostani helyzetéből az általa
kívánt pozícióba kerüljön. Ennek a kérdésnek a megválaszolása valószínűleg egy háromlépéses
folyamatot jelent.

Első lépés - ki kell alakítani egy megvalósítható termelési és pénzügyi tervet, mely össz-
hangban áll a gazda menedzseri ismereteivel, illetve anyagi helyzetével.

Második lépés - ha az előirányzott terv nagyobb változtatást vagy további erőforrásokat
igényel, akkor meg kell győzni az erőforrásokat biztosító tényezőket, pl. a hitelezőket, hogy
biztosítsák a szükséges erőforrásokat.

Harmadik lépés - az új terv végrehajtására és irányítására ki kell fejleszteni egy módszert.

A hitelező meggyőzése
Ha a gazda elfogadta a változtatás szükségességét, kidolgozott egy megvalósítható tervet a

jövőre nézve, akkor meg kell győzni az erőforrásokat biztosítókat, hogy támogassák az elkép-
zeléseit.

A hitelezők meggyőzését megelőzően a gazdának a következőket kell megvizsgálni:
Image-ük megfelel-e majd az elvárásoknak?
Megbízhatónak tartják-e?
Rendelkezik-e egy jó adatnyilvántartással?
Van-e elegendő fedezete a hitelre?
A vállalkozás nyereségessége, illetve a termelési teljesítmény az idők folyamán a jó

menedzseri képességek tükrözője volt-e?
Van-e elegendő menedzseri képessége az új terv kezeléséhez?
Tervei összhangban állnak-e a hitelezők preferenciáival?
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A kölcsön célja egy önfinanszírozó jellegű nyereséges befektetés, vagy a vállalkozás
többi részének kell-e azt finanszírozni?

Ha a hitelező nem áll a terv mellé, akkor két választási lehetőség adódik: (1) olyan komp-
romisszumos tervet kell kialakítani, amelyet elfogad a hitelező is, vagy (2) másik hitelező után
kell nézni.

A családtagok menedzsment szerepének meghatározása
A jövőbeli gazdálkodásra vonatkozó terv szerves részét alkossa a családtagok menedzsment

szerepének tisztázása vagy újradefiniálása. Még normális körülmények között is kívánatos,
hogy a családtagok, mint társak dolgozzanak együtt. A korábban említett farmmenedzsment
követelmények gyors növekedése követeli ezt meg. Ez jobb kapcsolatot teremt a családon be-
lül, valamint a család és a hitelezők között. A hitelező sokkal jobb véleménnyel van ha érzi,
hogy az egész család összetart.

Az együttes döntés talán még fontosabbá válik abnormális körülmények között. A változás
rendszerint stresszel jár. De ha a gazda a többiekkel együtt végzi az irányítást, akkor a vállal-
kozás jobban túléli a kritikus időszakot. A család tagjai rugalmasabbá válnak arra, hogy átve-
gyék a munkát a többiek akadályoztatása esetén. Ebben az esetben az a kulcskérdés, hogy ho-
gyan ossza meg a menedzsment feladatokat vagy szerepeket? Ez a gazda részéről rendszerint
két-lépéses döntési folyamatot jelent.

Első lépés - Sorolja fel a farmjával/otthonával kapcsolatos menedzsment feladatokat.
Második lépés – Döntsenek a feladatok célszerű megosztásáról. Ha az előirányzott

terv változtatásokat tesz szükségessé a menedzsment szerepek tekintetében, akkor
a következőkre lesz szükség:

(1) lehetőséget kell biztosítania számukra (és saját maga számára), hogy elsa-
játítsák a szükséges új ismereteket vagy szerepeket,

(2) adjon felelősségi jogot a feladat végzőjének,
(3) biztosítson jelentős támogatást számukra - ne legyenek másodlagosak.

22.2 Vállalkozások menedzselése

Az eredeti értelmezés szerint a “vállalkozó” kifejezés a francia “entreprendre” szóból szár-
mazik. Ennek jelentése: kísérletező, próbálkozó, kockáztató, de használták kapcsolatteremtő-
ként, illetve közvetítőként is.

A különféle megfogalmazások azt sugallják, hogy vállalkozónak lenni egyfajta életfilozófiát,
hitvallást, szemléletet jelent. Ezzel is összefügg, hogy nincs két egyforma vállalkozás, miként
nincs két egyforma vállalkozó sem.

A mai magyar szakmai szóhasználatban a “vállalkozás” kifejezést legalább két összefüggés-
ben használjuk. Egyfelől a szakmai közvélemény általában elfogadja a Hisrich-féle értelmezést,
mely szerint a vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, melyben a
vállalkozó:

- biztosítja a szükséges időt, erőfeszítést és erőforrásokat,
- vállalja a pénzügyi, pszichikai és egzisztenciális kockázatot,
- élvezi/viseli a siker/kudarc jutalmát pénzben és megelégedettségben.

Másfelől a vállalkozások a nemzetgazdaság alapegységei. Olyan szervezetek, amelyek ter-
méket és/vagy szolgáltatást állítanak elő bizonyos szükségletek kielégítésére. A legtöbb vállal-
kozás piacra termel, ahol az árujáért cserébe pénzt kap. Az így szerzett árbevétel alapot kell,
hogy adjon a vállalkozás költségeinek fedezésére, mert ellenkező esetben a szervezet gazdasá-
gilag életképtelen.
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Mindkét megközelítésben kulcsszerepe van a vállalkozónak. Ő az, aki tőkéjével és/vagy
egyéb erőforrásaival részt vesz a vállalkozásban, tevékenységével élteti, működteti azt és viseli
a működés következményeit.

Könyvtárnyi irodalom foglalkozik a vállalkozóktól megkívánt személyiségjegyekkel. Szonyi
és Steinhoff összeállítása nyomán a vállalkozók kiemelten fontos jellemvonásai a következők:

belső energia,
kezdeményezőkészség,
racionális kockázatvállalási készség,
szervezőkészség,
irányítói készség,
vezetői képességek,
személyes varázs,
műszaki érzék,
jó ítélőképesség,
önuralom,
jó beszédkészség,
türelem,
előzetes tapasztalat.
A sor még folytatható, hiszen alig vitatható, hogy a tudás, az önismeret, a ráérző-készség,

az információk iránti fogékonyság, a hit, mind-mind olyan jellemvonás, amivel jó, ha rendelke-
zik a sikerre vágyó vállalkozó.

Természetes, hogy a legtöbb vállalkozót gazdasági szempontok is vezérlik. Többségük ele-
mi törekvése a gazdasági haszonszerzés, azaz nem elégszik meg azzal, hogy csupán költségeit
fedezze, hanem nyereségre is szert akar tenni.

A vállalkozói szervezet (ebben az összefüggésben: üzleti vállalkozás) olyan mikrogazdasági
egység, amely valamilyen termék/szolgáltatás előállításával foglalkozik azért, hogy:

ezzel tényleges fogyasztói szükségleteket, a fizetőképes kereslet igényeit kielégítse,
árbevételt szerezzen,
végső soron minél nagyobb nyereséget érjen el.

A termelő/szolgáltató szervezetek akkor tekinthetők valódi vállalkozásoknak, ha az eddig
említett általános jellemzőkön túl, a következő kritériumok is vonatkoztathatók rájuk:

önállóak, azaz az alapítással, működtetéssel, fejlesztéssel, átalakítással vagy éppen
megszüntetéssel kapcsolatos döntéseiket maguk hozzák, működésük céljait maguk
határozzák meg,

hosszú távon nyereségesek,
vállalják a működés kockázatait,
tevékenységüket a piac minősíti, vállalják a piaci megmérettetést, a versenyt,
vállalják a legitimitást, azaz jogilag tiszta, szabályozott keretek között működnek.

22.2.1 Hogyan lesz valakiből vállalkozó ?
Vállalkozásba az ember különböző okok miatt kezd. Az okok között vannak olyanok, ame-

lyek józan megfontolás eredményei, de vannak olyanok is, amelyek valamilyen kényszerrel
kapcsolatosak. Az van kedvezőbb helyzetben, aki józan megfontolás alapján kezd vállalkozás-
ba, mert nála nagyobb esély van arra, hogy sorsának alakítója legyen, és ne kényszerítő körül-
mények hatására kelljen döntenie.

A vállalkozásra serkentő józan megfontolás alapja lehet:
egy olyan ötlet, melyben a vállalkozó-jelölt bízik, melytől sikert remél,
olyan személyes tulajdonság(ok), amely(ek) csak egy vállalkozás keretei között ka-
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matoztatható(k),
ha a leendő vállalkozó életelemének tekinti a függetlenséget, és ezt csak vállalkozás-

ban érzi biztosíthatónak önmaga és családja számára.
Valamiféle kényszert jelent, ha:

az illető életében váratlan törés következett be (pl. elveszítette azt a stabilnak tűnő
munkáját, amely eddig a megélhetést biztosította önmaga, illetve családja számá-
ra);

gazdaságilag, egzisztenciálisan annyira ellehetetlenült, hogy helyzetéből nem lát más
kiutat, mint a vállalkozást.

A vállalkozásra ösztönző szempontok között továbbiak is említhetők. Gyakran a család
vagy a szűkebb-tágabb rokoni-baráti kör rábeszélése nyomán kezd valaki vállalkozásba. Nem
lebecsülendő hazánkban azon vállalkozók száma sem, akik mások sikerén felbuzdulva fogtak
vállalkozásba, bízva abban, hogy nekik is sikerülhet. Bármi is legyen az indíték, vállalkozóként
az számíthat sikerre, aki értelmileg és érzelmileg is alkalmas arra, hogy a különféle kihívások-
kal tartósan felvegye a küzdelmet.

22.2.2 A vállalkozás sikerének legfontosabb tényezői
Bármi is a döntés motiválója, a siker elérésének alapeleme, hogy a vállalkozó és közvetlen

környezete (családja) akarja a sikert, méghozzá minden idegszálával. Ha ugyanis hiányzik a hit,
az önbizalom és az akarat, bele sem szabad fogni az egészbe.

Naponta tapasztalható, hogy a vállalkozók közötti versenyben vannak olyanok, akik "si-
mán" talpon maradnak, mások pedig elbuknak. A talpon maradók között is vannak különbsé-
gek, és az elbukottak sem azonos szintről veszítenek. Érdemes tehát azon elgondolkodni, hogy
milyen tényezők játszanak szerepet a sikerben, mi határozza meg, hogy egyik vállalkozó sike-
resebb, mint a másik.

A vállalkozáselméleti szakirodalom számos olyan tényezőt sorol fel, amelyek a sikeres vál-
lalkozás előfeltételei. Ezek ismertetése helyett a hazai véleményeket összegezzük, melyek jól
kiolvashatók a Szonda Ipsos egy erre vonatkozó közvélemény-kutatásából.

Arra a kérdésre, hogy "Ön szerint mi szükséges ahhoz, hogy Magyarországon valaki sikeres
vállalkozó lehessen?" a leggyakoribb válaszok %-os aránya a következők szerint alakult:
pénz:  78 %,
kapcsolatok:  17 %,
szakértelem, szaktudás: 12 %,
rátermettség:  9 %,
nyelvtudás:  5 %,
üzleti érzék: 4 %,
kreativitás:  4 %,
szerencse:  4 %.

 (Megjegyzendő, hogy egy kérdezett több választ is adhatott.) A megkérdezettek szerint
sok pénzt csak sok pénzzel lehet csinálni! Ezt mutatja a pénz szükségét jelző 78 %-os súly-
arány, ami az indulótőke nagyságának fontosságát emeli az egyéb tényezők fölé.

22.2.3. A vállalkozás megkezdésének feltételei
Az eddig tárgyaltakon túl, a végső elhatározáshoz érdemes még néhány dolgot megfontolni.

Sokan azért vállalkoznak, mert pénzt akarnak keresni, mégpedig minél többet. Ez természetes
emberi törekvés. Ehhez azonban nem feltétlenül kell egy vállalkozást életre hívni. Vállalkozó
az legyen, aki meg akar valósítani valamit!
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A cél világos meghatározásán túl több kérdést kell a leendő vállalkozónak, elsősorban ön-
magában (és önmagával) tisztáznia. Ilyenek:

Van-e reális, fizetőképes kereslet az előállítani tervezett árura vagy szolgáltatásra?
Rendelkezik-e ő a szükséges szakmai tudással, tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel?
Megvannak-e a vállalkozás beindításához szükséges tárgyi feltételei?
Van-e kellő induló tőkéje és tőketartaléka a tervezett vállalkozói tevékenységhez?

A vállalkozás megkezdéséhez tehát mindenekelőtt arra van szükség, hogy az ember önma-
gával tisztázza: tényleg akarja-e, és tudja-e vállalni mindazt, ami egy vállalkozás megindításá-
val, működtetésével kapcsolatban jelentkezik. Számolni kell a bukás, az anyagi és egzisztenciá-
lis ellehetetlenülés esélyével is, mert a vállalkozásban nagyon sok a bizonytalanság, és még a
leggondosabb emberi tevékenység esetén is közbeszólhat valamilyen nem várt természeti, piaci
vagy egyéb csapás. Ugyanakkor nem ajánlható a vég nélküli aggodalmaskodás, mert a túlzott
késedelem az ötlet elvetéléséhez vezethet.

Nem könnyű és nem is egyszerű feladat egy vállalkozás elindításáról vagy az ötlet elvetésé-
ről határozni. A döntés előkészítése során kerülni kell a nagyvonalúságot, az önámítást.

22.2.4 A vállalkozások érintettjei
Az tény, hogy nincs két egyforma vállalkozás. A vállalkozások sokszínűsége arra vezethető

vissza, hogy:
minden vállalkozás adott környezetbe ágyazottan fejti ki tevékenységét, azaz a vállal-

kozást “kívülről” érő hatások eltérőek,
a vállalkozások belső felépítése, miként a közreműködők köre ugyancsak jelentős el-

téréseket takarhat.
A szakirodalom a vállalkozások érintettjeiként említi azokat a személyeket, szervezeteket,

akiknek/amiknek valamilyen kapcsolatuk van az adott vállalkozással.

A külső érintettek
Ebbe a csoportba tartoznak mindazok, akiknek “kívülről” van valamilyen kapcsolatuk az

adott vállalkozással. Ide sorolhatók a vevők, a beszállítók, a helyi közigazgatás, a különféle
hatóságok, a versenytársak, az együttműködő partnerek stb. A külső érintettek közötti valami-
féle “rendtevés” céljából meg kell említeni a vállalkozások külső környezetét leginkább jellem-
ző szegmenseket. Ezek a következők:

- a társadalmi – politikai - gazdasági környezet, amely a vállalkozás számára közvetíti
a törvényeket, rendeleteket, jogszabályi előírásokat és hasonlókat,

a piaci környezet, amely beszerzési, illetve értékesítési elemeivel döntő lehet a vállal-
kozás gazdálkodásának sikerében,

az innovációs környezet, amely a vállalkozások folyamatos megújulásához szükséges
elméleti hátteret, kutatási-fejlesztési eredményeket kínálja;

az ökológiai környezet, amely a vállalkozást körülvevő természeti adottságok és vi-
szonyok halmazaként fogható fel.

Egy adott vállalkozás működése szempontjából fontos lehet mindazon személyek és szerve-
zetek ismerete, amelyek a felsorolt szegmensekben helyezkednek el és valamiféle kapcsolatban
állnak a vállalkozással.

A külső érintettek között jelentős különbségek tehetők aszerint, hogy azok mennyire hatnak
a vállalkozásra, illetve a vállalkozás “visszahatása” milyen erős. Belátható ugyanis, hogy a kül-
ső érintettek között lehetnek olyanok, amelyek a vállalkozásra döntő hatásúak úgy, hogy köz-
ben a visszahatás elenyésző (és fordítva). A külső érintettek a vállalkozás tevékenységében
közvetlenül nem vesznek részt, jelentőségük abban van, hogy a vállalkozás rajtuk keresztül
tartja a kapcsolatot a külső környezet elemeivel.
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A belső érintettek
A belső érintettek azok a személyek, akik a vállalkozás céljainak eléréséért a vállalkozáson

“belül” fáradoznak. Három típusuk különböztethető meg:
- a tulajdonos(ok),
- a menedzser(ek) és
- a munkavállaló(k).

A tulajdonos, akit nevezhetünk a korábbiak szerinti vállalkozónak is, rendelkezik a vállal-
kozás működéséhez nélkülözhetetlen ismeretekkel, illetve anyagi javakkal. Azért fekteti tőkéjét
a vállalkozásba, mert gyarapítani kívánja azt. Legfőbb törekvése az, hogy befektetése, illetve
vagyona a lehető legnagyobb hozadékot hozza, elfogadható biztonság mellett. Nem vehető
zokon, ha a tulajdonos a vállalkozás egész működését ennek rendeli alá.

A menedzserek a tulajdonos alkalmazottai, speciális tudással rendelkező szakemberek, akik-
nek elsődleges feladatuk a tulajdon célszerű hasznosításának irányítása. Helyzetükből adódóan
ők kötődnek leginkább személyesen is a vállalkozáshoz. Döntéseik kihatnak a vállalkozás min-
dennapjaira éppúgy, mint annak hosszabb távú működésére. Céljaik általában egybeesnek a
tulajdonosok céljaival, és természetes törekvésük, hogy előbb-utóbb maguk is tulajdonosokká
váljanak.

A munkavállalók olyan alkalmazottak, akik a menedzserek irányításával a konkrét terme-
lő/szolgáltató tevékenységet végzik, azaz ők a befektetés, illetve a vagyon hasznosítói. Érde-
keltségük centrumában leginkább a megélhetést biztosító, stabil munkahely áll, ahol a legkisebb
erőfeszítéssel a lehető legnagyobb pénzt lehet megkeresni.

A belső érintettek közötti “szereposztás” meglehetősen sokszínű. Előfordul, hogy ugyanaz
a személy vállalja mindhárom szerepet, de az sem ritka, hogy a tulajdonos térben is időben is
meglehetősen távol van vállalkozásától, és minden érdemi teendőt a menedzserekre bíz.

A vállalkozások célja
A vállalkozások célja általában a vállalkozás küldetéséből, illetve a belső érintettek céljaiból

fakad. Normális esetben alapvető cél a nyereség- és/vagy vagyonszerzés, ami a fogyasztói
igény, mint fizetőképes kereslet kielégítésén keresztül valósul meg. A vállalkozás céljainak
elérése végett mindenek előtt szükséges annak meghatározása, hogy az adott vállalkozás:

- milyen fogyasztói csoport,
- milyen igényét,
- milyen termékkel/szolgáltatással,
- milyen módon és
- mennyiért kíván kielégíteni.

A vállalkozás céljainak megfogalmazásán fáradozva mindezeken el kell gondolkodni. A vál-
lalkozás alapvető céljainak konkrét megfogalmazását, értelmezését gyakran nevezik a vállalko-
zás küldetésének is. (A kérdéssel a könyv későbbi részében, a stratégiával kapcsolatban, még
foglalkozunk.)

A küldetésből fakadó célok és a belső érintettek céljai közötti viszony megértéséhez világo-
san látni kell, hogy a belső érintettek tevékenységét döntően és elsődlegesen egyéni céljaik
motiválják. A legtöbb ember (függetlenül attól, hogy a belső érintettek mely csoportjához tar-
tozik) azért vesz részt a vállalkozásban, mert ettől sorsának jobbrafordulását, egyéni céljainak
teljesülését reméli.

Az egyéni célok általában a következő tényezők függvényében alakulnak:
- az értékrend,
- a szellemi és fizikai képesség,
- az egzisztenciális helyzet,
- a tapasztalat,
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- a tanulékonyság,
- a mobilitás, és
minden olyan pszichés, szociális, gazdasági és egyéb tényező, amely befolyással van

az egyéni teljesítőképességre és kreativitásra.
A vállalkozás sikeres működéséhez elengedhetetlen, hogy a belső érintettek saját céljaikon

túl ismerjék a “cég érdekei”-t is. Legyen elképzelésük arról, hogy a vállalkozás céljainak eléré-
se miként járul hozzá saját céljaik eléréséhez és fordítva: saját tevékenységük miként járul hoz-
zá a szervezet sikeréhez. A vállalkozás sikeressége ugyanis sokszor azon áll vagy bukik, hogy a
belső érintettek mennyire értenek egyet a szervezeti célokkal, és mennyire tudják összeegyez-
tetni azokat a saját céljaikkal.

A belső érintettek céljait már érintettük az előző alfejezetben. Tudni kell, hogy a célok hie-
rarchiájában mindenképpen elsőbbsége van a tulajdonos céljainak, nélküle ugyanis a vállalkozás
léte válik bizonytalanná.

Ugyanakkor az “okos” tulajdonos ügyel arra, hogy megnyerje saját céljainak a belső érintet-
tek teljes körét, mert jól tudja, hogy nélkülük, az ő aktív és elkötelezett közreműködésük nél-
kül, a vállalkozás könnyen és gyorsan “fejre állhat”, ami neki sem lehet érdeke.

22.2.5 A mezőgazdasági vállalkozás, mint gazdasági rendszer
A gyakorlatban működő mezőgazdasági vállalkozások igen eltérőek, első pillanatban úgy

tűnnek, hogy kevés közös vonásuk van. A sokféleségben való rendtételhez a gazdasági rend-
szerelmélet hívható segítségül, amelyre alapozva a mezőgazdasági vállalkozások egyrészt kör-
nyezetüktől jól elhatárolhatók, másrészt belső struktúrájuk, működési mechanizmusuk világo-
san megmutatható.

Az elméleti alapok részletezése helyett a 44. ábrán bemutatjuk a mezőgazdasági vállalkozás
makrogazdasági környezetbe ágyazott, nagyvonalakban megadott működési modelljét.

A mezőgazdasági vállalkozás a termőföldnek, az anyagi és technikai eszkö-
zöknek, a növényi és állati szervezeteknek, továbbá a közreműködő személyek-
nek olyan szervezett csoportja, amelynek célja piacképes mezőgazdasági termé-
kek és/vagy szolgáltatások előállítása.

A rendszer működésére az állapotváltozások sorozata jellemző, a bemenetek kimenetekké
történő átalakítása a gazdasági folyamatokon keresztül történik.

A mezőgazdasági vállalkozás fő folyamatait az anyagi folyamatok jelentik, az irányítási fo-
lyamat feladata ezek működésének biztosítása. Minden mezőgazdasági vállalkozás életében
tehát elsődlegesek az anyagi (termék-előállítási) folyamatok, hiszen ezek vezetnek a vállalko-
zási cél eléréséhez.

A folyamatrendszerek horizontális és vertikális tagolásával olyan al- és részrendszerekhez
jutunk, amelyek a mezőgazdasági vállalkozások viszonylag állandó paneljeit alkotják. Az ezek-
ben lezajló folyamatokat rendszerezve és csoportosítva feltárhatók azok a tipikus folyamatok,
amelyek általában fellelhetők egy termelő/szolgáltató mezőgazdasági vállalkozásban.

A 32. ábrán látható, hogy az anyagi és az irányítási folyamatrendszer három-három alrend-
szerre különíthető el.

Az input alrendszer a termelési tényezők rendszerbevitelét hivatott biztosítani. Ahogy ko-
rábban már részleteztük: a mezőgazdasági termelésnek jól körülhatárolható alapfeltételei van-
nak. Ezek meghatározására, felkutatására, bevitelére, nyilvántartására, tárolására, továbbítására
stb. alkalmas részrendszerek alkotják az input alrendszert. Megjegyzendő, hogy a termőföld
bevitelével - annak sajátosságai miatt -, általában külön nem foglalkozunk a részrendszerek
kialakításakor. (Ez persze semmit nem von(hat) le a termőföld - mezőgazdasági termeléssel
összefüggő- jelentőségéből.)
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A rendszerbe jutó erőforrások átalakítása termékké, szolgáltatássá, az átalakító (konvertá-
ló) alrendszer feladata. Ennek részrendszerei a fejlesztéssel, illetve a termeléssel kapcsolatosak.
Az itt megjelenő fejlesztési részrendszer a műszaki fejlesztés elemeinek azon halmaza, amelyek
kifejezetten a termelésfejlesztést szolgálják. Előfordulhat, hogy az itt megjelenő tevékenységek
kimerítik a vállalkozás/vállalkozás keretei között folyó műszaki fejlesztés fogalmát. Más ese-
tekben azonban a komplexitásra, az innovációs lánc egészére helyeződik a hangsúly, és könnyű
belátni, hogy ez mennyiségileg és minőségileg több és más, mint "csupán" a termelésfejlesztés.

Az output alrendszer az előállított termékek (szolgáltatások rendszerből történő kivitelét), a
többletérték realizálását szolgálja.

22.3 A vállalkozások formái

Ahogy azt már korábban említettük, a vállalkozások legitimitása megköveteli az érvényes
jogi előírások figyelembevételét. A jogrendszer a vállalkozásokat minden országban meghatá-
rozott formába kényszeríti. A vállalkozni szándékozóknak adott a lehetőség, hogy különböző
megfontolások alapján önállóan döntsenek arról, milyen formában kívánják működtetni induló
vállalkozásukat.

A vállalkozásoknak - jogi szempontból - két alapformája ismeretes:
- az egyéni vállalkozás és
- a társas vállalkozás.

22.3.1 Az egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozás létrehozásának, működésének és megszűnésének feltételeit hazánkban

az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény szabályozza. E törvény értelmében az
egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy gaz-
dasági - azaz üzletszerűen, ellenérték fejében nyereség- és vagyonszerzés céljából rendszeresen
folytatott - termelő és/vagy szolgáltató tevékenysége. (A devizáról szóló 1995. évi XCV. tör-
vény értelmében devizabelföldi az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság
által kiadott érvényes személyi igazolványa van, illetőleg jogszabály értelmében azzal rendel-
kezni köteles.)

A belföldi természetes személy egyéni vállalkozást akkor indíthat
ha cselekvőképes (a Polgári Törvénykönyv értelmében cselekvőképesnek az számít,

akinek cselekvőképességét törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki),
ha állandó lakhelye Magyarországon van,
ha nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából (az egyes hivatások gyakorlóival

szemben megfogalmazott elvárásokat tartalmazó törvények, törvényerejű rendele-
tek vagy miniszteri rendeletek tartalmazhatnak foglalkoztatási tilalmat),

ha nem áll valamely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (míg az előző pontban említett
tilalom sohasem személyre szól, addig a büntetőbíróságok által kiszabott eltiltások
mindig adott személyre vonatkoznak),

ha gazdasági tevékenység végzése céljából alapítja vállalkozását (ez azt jelenti, hogy
az egyéni vállalkozás keretében olyan tevékenységek gyakorolhatók, amelyek a
TEÁOR - Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere - jegyzékben
szerepelnek),

ha vállalkozási tevékenységében személyes közreműködésre képes,
ha gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt nem

ítélték jogerősen szabadságvesztésre, illetve egyéb szándékos bűncselekmény mi-
att nem ítélték egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre,
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ha nem korlátlanul felelős tagja valamely gazdasági vállalkozásnak. (tekintettel arra,
hogy az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes va-
gyonával, korlátlanul felel, a törvény hitelezővédelmi okokból kizárja a korlátlan
felelősség egyidejű érvényesülésének lehetőségét),

ha korábban nem vonták vissza a vállalkozói igazolványát adó- vagy tb-járulék fizeté-
si kötelezettségének elmulasztása miatt.

Amennyiben a felsoroltak egyike sem érvényes az egyéni vállalkozó-jelölt esetében, úgy jó
eséllyel pályázhat a vállalkozói igazolvány megszerzésére, ami a legitim egyéni vállalkozás
alapdokumentuma.

22.3.2 A társas vállalkozások
A társas vállalkozásoknak két alapvető formáját különböztetjük meg:

a gazdasági vállalkozásokat (működésüket a vállalkozási törvény szabályozza) és
a szövetkezeteket (melyek törvényi hátterét a szövetkezeti törvény adja).

A gazdasági vállalkozások
A gazdasági vállalkozások két csoportra oszthatók, aszerint hogy jogi személynek minősül-

nek-e vagy sem. (A “jogi személyiség” megértéséhez tudni kell, hogy alatta embereknek meg-
határozott célból alakult olyan szervezetét értjük, amelynek elkülönített vagyona van és az
állami szervek jogszabály alapján elismerik, hogy az jogviszonyok alanyaként lépjen fel.)

Jogi személyiségűek közé tartozó vállalkozások:
- a korlátolt felelősségű társaság (kft),
- a részvényvállalkozás (rt),
- az egyesülés,
- a közös vállalkozás.

Jogi személyiség nélküli vállalkozások:
- a közkereseti társaság (kkt),
- a betéti társaság (bt).

A szövetkezetek
A szövetkezet az állampolgárok által önkéntesen létrehozott, a tagok személyes és vagyoni

közreműködésével vállalkozási és társadalmi tevékenységet folytató közösség, amely a szövet-
kezeti tulajdon és a demokratikus önkormányzat alapján jogi személyként működik.

A szövetkezet viszonylag nagy önállósággal rendelkezik, mert:
- maga dönt működésének és gazdálkodásának minden alapkérdésében,
- választással alapítja meg testületi szerveit,
- maga alkotja meg működési szabályzatait,
- ellenőrzi egységeinek működését, tisztségviselőinek tevékenységét,
- beszámoltatja a tisztségviselőket és a vezetőket.

A szövetkezet tehát önállóan gazdálkodik, gazdasági döntéseit maga hozza, megilleti a gaz-
dálkodás eredménye, mivel viseli a gazdálkodás minden terhét és kockázatát.

22.4 A vállalkozások stratégiája, a stratégiai tervezés

A modern piacgazdaságban a vállalkozók szükségszerűen versenyben állnak egymással. A
gyorsan változó környezeti feltételek a gazdasági élet szereplőitől folyamatos alkalmazkodást
kívánnak meg. Ha egy vállalkozás a piacgazdaság körülményei között valóban sikereket kíván
elérni, akkor az irányításában a stratégiai gondolkodás és a stratégiai tervezés alapelveinek
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következetes alkalmazása már elengedhetetlen követelmény.
A stratégia olyan írásban rögzített és kinyilvánított koncepció, amely a vállalkozás hosszú

távú célkitűzéseit és szándékait rögzíti, ezekhez a rendelkezésre álló erőforrásokat hozzáren-
del, és tartalmazza a célok eléréséhez szükséges cselekvési programot. A stratégia a vállalkozó
válasza a környezeti kihívásokra, összhangban a szervezet erőforrásaival és képességeivel.
Legfőbb feladata a vállalkozás “nyerő helyzetbe” hozása. Ennek alapján a stratégia olyan ösz-
szefüggő akciók együttese, amely a versenyelőny megszerzésére irányul, javítja a vállalkozás
pozícióját, és gondoskodik az erőforrások célszerű elosztásáról.

A vállalkozóknak alapvetően azért van szükségük a stratégiájuk kidolgozására, mert az
- irányt mutat az üzleti életben a választható piaci lehetőségek között,
- összehangolja a külső környezet lehetőségeit a vállalkozás rendelkezésre álló erő-

forrásaival,
- meghatározza a vállalkozás sokoldalú fejlesztésének hosszú távú elképzelését és

programját,
- a veszélyek elhárításának és a kockázat csökkentésének eszköze lehet,
- vezetői útmutatást ad, meghatározva a gazdasági folyamatokba történő beavatko-

zást.

22.4.1 A stratégiai tervezés folyamata és a stratégia felépítése
Minden vállalkozás egyedi jellegű, más a mérete, az alkalmazott technológiája, más-más pi-

acokon működik, eltérő a stratégiai pozíciója, mások a tulajdonságai, más a ránehezedő
integratív és az adaptív nyomás. A stratégiai tervezési rendszer is csak akkor képes hasznot
hajtani, ha összhangban van az egyedi tulajdonságokkal.

A továbbiakban bemutatandó modell (45. ábra) képet ad a stratégia-kialakítás folyamatáról.
A helyes hangsúlyok megtalálása és a konkrét tervezési rendszer kialakítása nem könnyű

feladat, hiszen a megoldásnak minden esetben egyedinek kell lennie. A következőkben azokat a
kulcstényezőket határozzuk meg, amelyek a tervezési rendszer kialakítására hatást gyakorol-
nak, amelyek valóban kifejezik az adott vállalkozás egyedi és minden mástól különböző jelle-
gét. Ezek a tényezők a vállalkozás környezetének és saját helyzetének alapos elemzése után a
következők:

- az alapvető stratégiai irányok megválasztása,
- a stratégiai programok kidolgozását támogató szempontok,
- a stratégiai egység versenyképességének további megerősítését célzó egyéb feladatok

kijelölése.
A további alfejezetekben a stratégiai tervezéssel összefüggő csomóponti feladatokkal fog-

lalkozunk, megjegyezve, hogy az itt tárgyalandó részek szoros és kölcsönös kapcsolatban áll-
nak a vállalkozás-menedzsment teljes ismeretrendszerével.

22.4.2 A vállalkozás jövőképe, küldetése és célrendszere
A vállalkozás küldetését (misszióját) annak jövőképéből (víziójából) vezethetjük le.
A jövőkép felfogható “vezérlő-csillag”-ként a vállalkozás egén, mely a követendő irányt

mutatja, és melynek „fényében” minősíthetők a vállalkozás tagjainak cselekedetei. A jövőkép
egy olyan jövőbeli állapot, melynek elérését a vállalkozás mindennél fontosabbnak tartja. A
stratégia eszköz, mely összeköti a vállalkozás szereplőit, lehetővé teszi a vállalkozással való
azonosulást, és erősíti az elkötelezettséget a kitűzött célok megvalósítása iránt. A jövőkép nem
csupán álmok és óhajok gyűjteménye, hanem több annál, ezért azt a vállalkozás vezetőinek
egyértelműen jelezniük is kell “kifelé”, és “befelé” egyaránt. Ezt szolgálják a jövőképpel kap-
csolatos feladatok is, melyek általában a következők:
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- a jövőkép megfogalmazása és széleskörű megismertetése,
- a jövőkép iránti elkötelezettség forszírozása és elérése,
- annak biztosítása, hogy a vállalkozás szereplői a jövőkép teljesüléséért, annak kere-

tei között tegyék a dolgukat.
A jövőkép megfogalmazásakor különös figyelmet kell szentelni a vállalkozás jövőbeni tevé-

kenységeire. Meg kell fogalmazni a vállalkozás létezésének indokát, azt, hogy mely területeken
kíván, illetve mely területeken nem kíván tevékenykedni. Általában a jövőképnek ezt a “mag”-
ját nevezik a vállalkozás küldetésének, missziójának.

A misszió megfogalmazásához választ kell adni a következő kérdésekre:
- Milyen vállalkozás elérése a cél a stratégiai tervidőszak végére?
- Melyek lesznek a vállalkozás elsődleges termékei, szolgáltatásai?
- Kik fogják a vállalkozás termékeit és szolgáltatásait használni?

A jövőkép része lehet a teljesítményekkel kapcsolatos elvárások megfogalmazása is. Világo-
san meg kell fogalmazni, hogy a tervezők mit tekintenek sikernek. Természetesen a siker egyik
legismertebb fokmérője a profit, de a legtöbb vállalkozás a siker elemeit komplexebben értel-
mezi.

A versenyhelyzettel kapcsolatban célszerű utalni arra is, hogy milyen módon kíván a vállal-
kozás tartósan versenyelőnyhöz jutni. Célszerű definiálni azokat az egyediségeket, különleges-
ségeket, kiválóságokat, amelyek megkülönböztetik az adott vállalkozást a versenytársaitól.

A jövőkép megfogalmazása után törekedni kell azok széleskörű megismertetésére. A szóba
jöhető kommunikáció minden lehetséges módját igénybe kell venni, hogy a jövőkép beivódjon
mindenki tudatába, a szereplők elfogadják, magukénak érezzék azt, és legyenek hajlandók érte
és keretei között dolgozni.

A jövőkép alapján fogalmazhatók meg a vállalkozás részletesebb céljai, illetve a célok struk-
turált halmazaként értelmezett célrendszere. A stratégiai célok az általános jövőképre épülő
konkrét mérföldkövek, amelyeket a vállalkozás adott időpontra el kíván érni. A célok meghatá-
rozásakor kerülni kell az általánosságokat, és a “csak úgy általában” való megfogalmazásukat.

Jó, ha a kitűzött célok térben, időben, mennyiségileg és minőségileg is értelmezhetők.
Csakis a világos és egyértelmű célokhoz rendelhetők konkrét végrehajtási akciók. A célok

eléréséért felelős személyt, részleget vagy munkacsoportot is célszerű megnevezni. A motivá-
ció módszereit úgy kell a vezetésnek megválasztania, hogy azok elősegítsék a célok teljesítését.

A célok szintjük és időhorizontjuk szerint hierarchiát alkotnak.
A vállalkozás szintjén a stratégiai céloknak foglalkozniuk kell

az elérendő piaci pozícióval,
a technológiai pozícióval és
az elérendő gazdasági pozícióval.

Az üzleti egységek szintjén megfogalmazott célok vonatkozhatnak
a piaci részesedés nagyságára,
az adózás utáni nyereség maximálására,
a különféle hatékonysági mutatók elérendő szintjére,
új piacok megszerzésére,
új vevőkör megnyerésére,
a kapacitás-kihasználás javítására.

A funkcionális célok magukban foglalják
az erőforrások hatékony felhasználásával és megújításával kapcsolatos
feladatokat (kiemelten a munkaerőre és a tudásért folytatott versenyre),
a kutatási-fejlesztési,
a marketing és
a pénzügyi célokat, továbbá (esetleg)
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a nemzetközi kapcsolatok terén elérni kívánt célokat is.
Végül a működési célok között szerepelhetnek

a minőséggel,
a pontos szállítással,
a kapacitás-kiesések csökkentésével,
a vevők jobb kiszolgálásával,
a reklamációk számának csökkentésével kapcsolatos célok, illetve ilyen jellegű fel-

adatok.
A különböző szintekre megfogalmazott célok összhangjának biztosítása fontos menedzs-

ment feladat. A környezetben vagy a vállalkozásban végbemenő változások indokolhatják a
jövőkép és a ráépülő célrendszer megváltoztatását. Ez önmagában azonban még nem a straté-
gia csődje.

22.4.3 A környezetelemzés
A stratégiai tervezést a gyorsan és radikálisan változó környezethez való alkalmazkodás

igénye hozta létre. A változások trendje ebben az esetben nem, vagy csak rövidebb időszakra
prognosztizálható. A környezet egyszerre lehet barátságos és ellenséges a vállalkozással szem-
ben

egyrészt lehetőséget kínál a további fejlődéshez, gyarapodáshoz, terjeszkedéshez,
másrészt olyan fenyegetéseket is tartalmazhat, amelyek a célok megvalósítását akadá-

lyozzák, végső soron pedig a vállalkozás létét is veszélyeztethetik.
A környezet vizsgálata során figyelmet kell fordítani a makro- és a mikrokörnyezet jellem-

zőire.
A makrokörnyezet megfigyelését, elemzését igénylő főbb területeket a következőkben fog-

laljuk össze.
A nemzeti/nemzetközi gazdasági helyzet;

milyen a gazdasági helyzet általános alakulása: fellendülés, recesszió, stagná-
lás jellemzi-e a hazai és a világgazdaságot, illetve azon belül az egyes or-
szágokat,

hogyan alakul a nemzetgazdaság kibocsátása (pl. a GDP, GNP),
mekkora az infláció,
mekkora a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség szintje,
milyen a társadalom különböző szintjein a megtakarítási ráta,
milyen az ország, a vállalkozások, illetve az egyének eladósodottsága?

- Innováció, technológiai állapot, szaktudás;
milyen kutatások folynak és milyen technológiai áttörések várhatók,
milyen a technológia transzfer gyorsasága országok és iparágak között,
milyen technológiák megszűnése várható,
milyen új tudásfajták iránt nő meg az igény?

- A kormányzati politika;
várhatók-e változások a kormány összetételében, fő irányában,
milyen pártok megerősödése, és azoktól milyen gazdaságpolitika várható,
hogyan alakul a külföldi és a hazai befektetők preferenciája,
milyen adó-, pénz-, beruházás-politika várható a kormányzattól,
hogyan alakul - nő vagy csökken - a kormány részvétele a gazdaságban,
milyen a kormány viszonya a “fekete gazdaság”-hoz és a kapcsolódó jelensé-

gekhez?
- Társadalmi helyzet, struktúrák, demográfia;
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a demográfiai változások,
a várható élettartam alakulása,
a népesség alakulása,
az életszínvonal általános jellemzőinek helyzete,
a lakásviszonyok helyzete,
a társadalmi mobilitás alakulása,
a korrupció általánossága,
a bűncselekmények elterjedtsége.

- Kulturális viszonyok, értékek;
a társdalomban elfogadott értékrend milyensége és annak alakulása,
a munkakultúra,
az egészségkultúra,
az emberek egymáshoz való viszonyainak jellemzői.

- A természeti környezet;
a természeti környezet állapota és annak várható változásai,
a természeti környezet védelmével kapcsolatban várható szabályozások és

preferenciák,
a rendelkezésre álló természeti erőforrások nagysága,

A makrokörnyezet különböző tényezőivel kapcsolatos kérdéseket még sokáig lehetne foly-
tatni. Minél kisebb azonban egy vállalkozás, annál valószínűbb, hogy egy nagyon részletes kör-
nyezeti elemzést nem engedhet meg magának. A környezeti információkra azonban szüksége
van. A probléma egyik megoldása ha más, hasonló méretű, nem versenytárs vállalkozásokkal
együtt végzi el a részletes környezetelemzést. A másik megoldás, hogy megpróbálja a számára
legfontosabb környezeti elemeket kiválasztani, és az azokkal kapcsolatos elemzésekre koncent-
rálni. Ehhez ad segítséget a környezet-előrelátási mátrix és a környezeti hatás mátrix.

A környezet-előrelátási mátrix segítségével - ahogyan azt a 46. ábra mutatja - az vizsgálha-
tó, hogy mennyire könnyen ismerhetők meg a környezeti változások, illetve azok mennyire
fontosak a vállalkozás számára.

A mátrix segítségével, viszonylag kis munkával ki lehet választani azokat a környezeti ele-
meket, amelyek különösen nagy hatással lesznek a vállalkozásra, majd ezek várható alakulásá-
nak előrebecslésére.

A környezet-megismerés fontosságának többféle oka van. Az egyik fő ok a kialakuló lehe-
tőségek és veszélyhelyzetek korai felismerése, a másik a kulcsfontosságú sikertényezők megke-
resése.

A lehetőségek korai megismerése előnyt jelent a vállalkozásnak, mivel megnyitja előtte az
utat a lehetőségek kihasználására. A veszélyhelyzetek korai észlelése hozzásegít a védekezési
reakciók kialakulásához. Rövid távon ez valószínűleg a veszélyhelyzetek elkerülését, hosszabb
távon pedig a veszéllyel szembeni megerősödést, vagy kellő befolyásolási lehetőség esetén, a
veszélyhelyzet előnyre változtatását jelentheti. Ez utóbbiban segít a környezeti hatás mátrix,
amit a 47. ábra szemléltet.

A környezeti hatás befolyásolásának lehetősége általában függ a vállalkozás nagyságától,
gazdasági és politikai erejétől. Ezzel együtt minden vállalkozás, kellő előretekintéssel, jó stra-
tégiával és megfelelő szövetségesek keresésével képes lehet környezete befolyásolására, amire
főleg akkor lehet nagy szüksége, ha a változások olyan veszélyt hoznak, amely a vállalkozásra
nagy hatással lesz.

A környezetelemzés lehetővé teszi a kulcsfontosságú sikertényezők megkeresését is. Ezek
ismerete alapján a vállalkozó eldöntheti, hogy rendelkezik-e a sikertényezőknek megfelelő jel-
lemzőkkel, és ha nem, akkor meg tudja-e azokat szerezni. A kulcsfontosságú sikertényezők
térképének felrajzolásához természetesen szükség van a mikrokörnyezet elemzésére is. Ezért
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erre a kérdésre a későbbiekben még visszatérünk.
A makrokörnyezet elemzésének módszerei közül a legismertebbek:

információgyűjtés statisztikákból, jelentésekből, publikációkból, kérdőíves felméré-
sekből és interjúkból,

tudományos konferenciákon való részvétel,
szakkönyvek, szakfolyóiratok rendszeres olvasása,
a nemzetközi szervezetek elemzéseinek figyelemmel kísérése,
pártok nyilatkozatainak, programbeszédeinek olvasása,
szociológiai vizsgálatok megismerése.

A várható tendenciák becsléséhez különböző szakértői módszerek alkalmazása a legelter-
jedtebb.

A mikrokörnyezet elemzésével azért is foglalkozunk, mert ez az a környezet, amellyel a vál-
lalkozók nap, mint nap találkoznak, és amelyben folyamatosan meg kell állniuk a helyüket.

A versenykörnyezet elemzésére alkalmas egyik átfogó, tágabb összefüggéseket is figyelem-
be vevő módszer az ún. Porter modell.

A modell a mikrokörnyezetet ötféle befolyásoló erővel jellemzi:
- a beszállítókéval,
- a vevőkével,
- a helyettesítő termékekével,
- a piacra lépő új versenytársakéval és a
- meglévő versenytársakéval.

Porter modellje szerint a versenynek 3 horizontális és 2 vertikális eleme van.
A horizontális elemek a:

- a helyettesítő termékek kínálata,
- a piacra belépő új versenytársak és
- a piacon lévő versenytársak.

A vertikális versenyelemek pedig:
- a szállítók és
- a vevők.

A modell alkalmazásával az a célunk, hogy a vállalkozás versenyerejét megbecsüljük. Ehhez
először azokat az összetevőket kel felsorolnunk, amelyek a versenyerőt meghatározzák.

A helyettesítő termékek
A nyereség nagyságát nagymértékben befolyásolja az a legnagyobb ár, amelyet a vevők haj-

landók megfizetni. Ez pedig elsősorban attól függ, hogy rendelkezésre állnak-e helyettesítő
termékek. Pl. a benzin esetén nincs helyettesítő termék, ezért a vevő vagy megfizeti a maga-
sabb árat, vagy lemond a gépkocsi használatáról. Azaz a benzin kereslete az árváltozással
szemben - legalábbis adott fogyasztói rétegek esetén - rugalmatlan.

Ha viszont létezik helyettesítő termék, akkor egy adott határon túl a vevők már nem hajlan-
dók megfizetni a magasabb árat, hanem inkább átpártolnak a helyettesítő termékhez. A helyet-
tesítés mértéke két fő tényezőtől függ:

attól, hogy a vevők mennyire hajlandók áttérni a helyettesítő termékre (mennyire hű-
ek a megszokott termékhez) és

attól, hogy milyen a helyettesítő termék ára annak teljesítményéhez, minőségéhez il-
letve a megszokott termék teljesítményéhez/minőségéhez és árához viszonyítva.

A piacra belépő új versenytársak
Olyan területek, amelyeken átlagon felüli nyereség érhető el, mágnesként vonzzák az új be-

fektetőket. A belépésnek azonban korlátai lehetnek. Lehet például olyan állami szabályozás az
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adott mezőgazdasági ágban vagy azon belül is, amely meghatározza a versenyben lévők szá-
mát. Erre példa a taxik számának különböző módszerekkel való szabályozása, vagy a rádió és
televízió adások piacára való belépés korlátozása.

Ha ilyen korlát nincs, a már piacon lévőknek előnyük lehet az újonnan belépőkkel szemben.
Például olcsóbban juthatott hozzá földhöz, épületekhez, nyersanyagokhoz vagy jó minőségű
termékek alacsonyabb áron kínáló beszállítókhoz. Közvetlenül nem számszerűsíthető mérték-
ben bár, de jelentős költségelőnyt jelent a piac, a helyi viszonyok ismerete, az a tanulási folya-
mat, amelyen a vállalkozás már keresztülment mióta az adott piacra belépett.

A piacon lévő versenytársak
A piacon lévő versenytársak száma és stratégiája a nyereség legfontosabb befolyásolója. A

verseny különböző eszközökkel folyhat. A legismertebbek:
- az árverseny,
- a verseny az innováció területén,
- a verseny a reklámozás és hirdetés területén.

Ezek kombinációja is elképzelhető. A verseny intenzitását meghatározza a versenyzők
nagysága és száma.

A szállítók
A szállítók relatív erejét a versenyben a következő tényezők határozzák meg:

a beszállítók relatív nagysága a gyártóhoz képest,
az általuk kínált nyersanyag, félkész termék, alkatrész különlegessége, egyedisége,
a beszállítók száma,
a beszállítók lehetősége az előre történő integrációra.

Ha a beszállítók túl kicsik, erejük növelésére szövetkezhetnek egymással.
A differenciálatlan termékeket beszállítók ereje a gyártókkal szemben általában kicsi, mivel

könnyű olyan beszállítót találni, aki képes ugyanazt vagy hasonló termékeket kínálni. A külön-
leges minőségű, egyedi termékeket gyártani képes beszállítók viszont sokkal inkább az erő
pozíciójából tárgyalhatnak vevőikkel.

A beszállítók sajátos csoportját képezik a dolgozók, akik munkájukat kínálják. Egyedileg
kevés esélyük van a “munkájukat megvevőkkel” szemben, főleg ha az “differenciálatlan ter-
mék”, átlag vagy átlagon aluli tudás. Általában ezért fontos számukra a “szövetkezés”, vagyis a
szakszervezetek létrehozása.

A vevők
A vevők leginkább az árakra érzékenyek. Az árak “megfizetése” vagy “ meg nem fizetése”

között azonban csak akkor van választási lehetőségük, ha a piacon van árverseny, illetve ha
vannak helyettesítő termékek. Minél különlegesebb az áru és minél kisebb a kínálat, annál ki-
sebb a vevő alkuereje a gyártóval szemben. A vevők alkupozícióját növeli, ha különböző ér-
dekszövetségeket hoznak létre, illetve, ha minél több információt szereznek be az eladókról és
azok termékeiről. Az eladók szempontjából fontos a vevők száma is, hiszen ha kisszámú vevő-
ből veszítenek el egyet, az jelentős nyereségkiesést okoz.

A vevők lehetnek fogyasztók, vagyis végső felhasználók és ipari vevők, vagyis tovább fel-
dolgozók. A felsorolt jellemzők azonban a vevők mindkét csoportjára igazak.

A Porter modell lényege tehát annak az összefüggésrendszernek a felvázolása, amely meg-
mutatja, hogy mitől függ a verseny szereplőinek az egymással való alku folyamatában elnyert
pozíciója. A pozíció milyensége ár-, illetve költség-meghatározó tényező, ezért nagyon fontos.

Minél több gond van a makro-környezettel, pl. a gazdasági növekedés lassulása, az életszín-
vonal csökkenése miatt, annál kiélezettebbé válik a helyzet a mikro/versenykörnyezetben. Egy-
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re tipikusabbá válnak a nem piac-konform magatartási formák, a versenytársak kizárása elvte-
len megállapodásokkal, korrupcióval, megvesztegetéssel. Ez is mutatja, hogy milyen óriási
hatással van a makrokörnyezet a mikrokörnyezetre, a piac funkcionálására, és hogy milyen
fontos a makrokörnyezet változásainak lehető legjobb előrejelzése.

Ma már egyre több szakember állítja, hogy a kooperáció, a tisztességes szövetségek létre-
jötte a beszállítók és termelők, a termelők és értékesítők, a termelők és vevők, illetve az érté-
kesítők és vevők között nagyobb eséllyel vezet olyan helyzethez, amelyben minden szereplő
nyer.

A gyilkos versenyben, legyen az tisztességes vagy kevésbé tisztességes, könnyen alakul ki
olyan helyzet, hogy végül mindenki veszít.

A környezeti lehetőségekhez és fenyegetésekhez való alkalmazkodást adaptivitásnak ne-
vezzük. Megnyilvánulási formái változatosak lehetnek:

- meglévő vállalkozáson belüli pozíciójavítás, új termék kifejlesztése, új piac meghó-
dítása,

- új vállalkozás indítása,
- defenzív reagálás, üzletágak megszüntetése stb.

A környezetben felismerhető lehetőségek és fenyegetések alapján a vállalkozásnak valami-
lyen fejlődési irányt kell választania. A választásnál összhangot kell teremtenie a környezeti
lehetőségek és fenyegetések, valamint a vállalkozás erős és gyenge pontjai között.

22.4.4 A vállalkozás helyzetének elemzése
A stratégiai tervezés részét képező elemzés során tehát fel kell mérni a vállalkozás erőssége-

it, gyenge pontjait, továbbá a környezet kínálta lehetőségeket, veszélyeket. Az ilyen típusú
elemzésben a vállalkozás vezetőin túl célszerű, ha részt vesznek tanácsadók is, akik az elemzői
szaktudást és az objektív szemléletmódot adják, nehogy a vállalkozó önmaga „bűvöletében”,
saját propagandájának csapdájába essen.

Az elemzés alkalmas segédeszköze a "SWOT-mátrix" (a hazai szóhasználatban: "GYELV-
mátrix").

A SWOT betűszó a következő kifejezések angol megfelelőjének kezdőbetűiből tevődik ösz-
sze:

Strengths = Erősségek
Weaknesses = Gyenge pontok
Opportunities = Lehetőségek

Threats = Veszélyek
A SWOT-mátrix jellegzetes formáját a 48. ábra mutatja be.
A SWOT-elemzés alapján a vállalkozás számára a következő stratégiai-jellegű cselekvési

lehetőségek kínálkoznak:
1. mező: a kereslet-növekedés által indukált lehetőségek maximális kihasználása, a

gyenge pontok mérséklése (pl. technológiafejlesztést biztosító beruházással);
2. mező: támadó stratégia a lehetőségek maximális kihasználására (pl. export-

offenzíva);
3. mező: túlélési stratégia vagy visszavonulás (pl. a veszteséges termelés azonnali le-

állítása, a termékszerkezet szelektív átalakítása, új piacok felkutatása);
4. mező: az erősségekben rejlő potenciál maximális kihasználása, a veszélyek óvatos

kikerülése (pl. a termékválaszték bővítése, árpolitika felülvizsgálata, értékesítési-
és ösztönző akciók, a versenytársak szándékainak kifürkészése stb.).

A követendő stratégiát a domináns mező fogja meghatározni. Szerencsés esetben a mi vál-
lalkozásunk a 2. mezőbe tartozik, ilyenkor offenzívan ki kell használni a kínálkozó lehetősége-
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ket. A 3. mező a legkedvezőtlenebb, ilyen esetben szükség lehet a vállalkozás tevékenységei-
nek, termékcsoportjainak külön-külön vizsgálatára. Ehhez az ún. portfolió-elemzés (= üzletág-
elemzés) használható. A szakirodalom több elemzést ismertet, könyvünkben a Boston
Consulting Group által kifejlesztett BCG-mátrixot tárgyaljuk.

A BCG-mátrix az elért piaci részesedés és az értékesítés növekedési üteme szerint elemzi a
vállalkozások pozícióját. Alkalmas az erőforrás-áramlás követésére, a termék életútjának be-
mutatására. A mátrixban elfoglalt pozíció alapján végzett elemzések segítik a vállalkozás stra-
tégiájának kidolgozását. A piaci vonzerő-versenyképesség mátrix árnyaltabb megközelítést tesz
lehetővé. A stratégiai pozíció értékeléséhez számba vett tényezők száma tetszés szerint növel-
hető, súlyozással finomítható.

A BCG által kidolgozott megközelítés lényegét és gondolkodásmódját az eredeti modellen
ismertetjük, amelyet a 49. ábra mutat be.

Az ábra vízszintes tengelye a relatív piaci részesedés mértékét ábrázolja. Itt az adott termék
értékesítési volumenét viszonyítjuk az adott piacon jelenlévő legnagyobb versenytárs értékesí-
téséhez. Ha a versenytárs jobb pozícióban van, ez a mutató 1-nél kisebb, ha a vállalkozásunk a
vezető tényező a piacon, akkor értéke 1-nél nagyobb.

A függőleges tengelyen annak a piacnak a növekedési üteme jelenik meg, amelyiken a vizs-
gált üzleti egység jelen van. Dinamikusan fejlődő piacok esetében az előző évek trendje ad
támpontot. Más esetben a makrogazdasági környezet mozgása a meghatározó a piac növeke-
désére nézve.

A mátrix négy mezőre bontható, amelyek mindegyike más természetű, kézenfekvő stratégiát
sugall. A mezők elnevezésénél a szemléletes angol kifejezések megfelelőjét vettük át. Megje-
gyezzük, hogy a mezők eredeti elnevezésének használata a stratégiai (és marketing) szakiroda-
lomban elfogadott terminológia. Az alapstratégiákat a következőkben határozzuk meg: növe-
kedés, pozíciók megtartása, aratás, visszavonulás.

A csillagok (sztárok) mezeje: a vállalkozás büszkeségei, a legjobb stratégiai pozíciójú ter-
mékek, amelyek egy vonzó piacon nagy relatív piaci részesedéssel vannak jelen, a versenytársa-
ikkal szemben kompetitív előnyökkel rendelkeznek. A bővülő piachoz való alkalmazkodás ka-
pacitásbővítést indokol, ami jelentősebb beruházási igényt jelent és alapfelhasználással jár. A
szóba jöhető stratégiák:

minden beruházási, fejlesztési és marketing támogatást megadni a stratégiai pozíció
további erősítésére,

az adott pozíció megtartására irányuló stratégia, ha már elegendő beruházás történt.
A 50. ábra a BCG mátrix stratégiai ajánlásait szemlélteti.
A kiöregedett sztárok mezeje (fejőstehén állapot): a piac, amelyen hajdan vezető szerepük

volt és azon nagy részesedést értek el, már elvesztette vonzerejét. Egy hanyatló, de még mű-
ködő vállalkozásról (vagy termékről) van szó, itt már nem érdemes beruházni, a kapacitások
így is előbb-utóbb kihasználatlanná válnak. Eredmény (profit) még jelentkezik, az innen kinyert
többlettel finanszírozhatók más, felfutó vállalkozások. Kézenfekvő, követendő stratégiák:

az adott pozíció megtartására irányuló stratégia,
aratási stratégia: az elérhető előnyök maximális kihasználása a piaci pozíció várható

gyengülése árán is.
Kérdőjelek mezeje: ide kerülnek azok az ötletek, azok a teljesen új, a felfutás előtt álló ter-

mékek, amelyek piaca ígéretes, de jelentős piaci részesedést még nem mondhatnak magukénak.
Mind a piacuk megteremtése, mind a termelési kapacitások kiépítése nagy ráfordítást igényel,
ezért csak néhányuknak adatik meg a felemelkedés lehetősége. A döntés kockázatos és tipiku-
san stratégiai természetű, a vállalkozás jövőjét érinti. A választható stratégiák:

erőfeszítés a piaci részarány növelésére, jelentős beruházás a sztárrá válás érdekében,
további támogatások megszüntetése, a jobb alsó sarokba való süllyesztés,
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felfedező stratégia: újabb ötletek felkutatása, majd kidolgozásuk megkezdése.
A döglött kutyák jellemzői: sikertelen termékek, alacsony piaci részesedés vonzerő nélkül,

stagnáló, visszafejlődő piacon. Ezektől a bukott kérdőjelektől, profitot nem termelő, kiörege-
dett fejőstehenektől jobb fokozatosan megszabadulni. Ajánlható stratégia:

- visszavonulás: ha már csak jelentéktelen eredményre van kilátás vagy már semmi-
lyen stratégiai előny sem várható.

A sikeres termék élete során végigjárja az egyes mezőket. Kérdőjelként elnyerve a maximá-
lis támogatást a csillagok sorába emelkedik, ahonnan a piac kifulladása után a fejőstehenek
közé kerül, majd a lecsúszási folyamat végén a "döglött kutyák" között köt ki. A sikertelenek
már az első fázisban elbuknak, nem képesek végigjárni az előbbi (természetesnek tekintett)
fejlődési utat. A bukás a csúcson is bekövetkezhet, ha hibás volt a döntés és a támogatott stra-
tégia.

Az eddigi fejtegetések lényege a 51. ábrán követhető nyomon.
A bemutatott elemzési módszer hiányosságai minden pozitívum mellett hamar jelentkeztek.

A versenyképességnek a piaci részesedéssel való mérése önmagában nem elégséges a megbíz-
ható értékeléshez, a gyakorlatban más tényezők figyelembevételére is szükség van. Hasonló
módon kritikus megközelítést igényel a piaci vonzerő mérésére szolgáló növekedési index.
Szerepe azonban egyedüli mérőszámként szintén vitatható. Jelentős vonzerőt gyakorolhat
ugyanis egy lassan változó piac is, ahol kisebb a termék elavulásának veszélye.

22.4.5 A stratégiai irányok, programok és akciók
Az üzleti egységek céljainak megfogalmazása után az alapvető stratégiai irány kiválasztása

lesz a következő feladat. Ez a művelet a "hová megyünk?" kérdéssel jellemezhető. A követke-
ző lehetőségek jöhetnek szóba:

belépés: új vállalkozás létrehozása,
építés: stratégiai pozíció kiépítése a versenyképesség fokozásával és a piaci részese-

dés növelésével,
megtartás: a stratégiai pozíció, a versenyképesség megerősítése nagyobb elmozdulá-

sok nélkül,
aratás: az érett pozíció előnyeinek kihasználása, az eredmények lefölözése a pozíció

feladása árán,
megszüntetés: visszavonulás a vállalkozástól, annak feladásával vagy értékesítésével.

A választható stratégiai programok arra adnak választ, hogy "hogyan jutunk el" a célok és
az irányok által megjelölt helyre. A stratégiai programok hét alaptípusát különböztethetjük
meg:

megjelenés: új vállalkozás indítása, új piacon való megjelenés, új termék kifejlesztése,
behatolás: meglévő vállalkozás keretében meglévő termékkel új piacon, új termékkel

meglévő piacon, vagy új termékkel új piacon való megjelenés,
fenntartás: a stratégiai programok a piacok és a termékek meglévő pozícióinak fenn-

tartására irányulnak,
vertikális integráció: integráció elősegítése mind az adott fázist követő irányba, mind

a megelőző fázisok irányába,
racionalizálás: a termelés, az értékesítés, az elosztási csatornák folyamatainak éssze-

rűsítése,
hatásfok-javítás: a technológiai folyamatok hatásfokának javítása, a funkciók műkö-

désének jobbítása, hagyományos költségmegtakarító eljárások,
befejezés: a vállalkozás fokozatos leépítése vagy értékesítése.

A stratégiai irányok és a stratégiai programok valamint a termékpozíciók összefüggéseit a
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52. ábra vázolja fel.
A stratégiai tervezési egység megfelelő versenypozíciójának eléréséhez még további ténye-

zők figyelembevételére van szükségünk. Ezek lehetnek:
image: a stratégiai irány megerősítéshez a termék image-nak tudatos kifejlesztése

szükséges,
minőség: szerepe hasonló, mint az előző tényezőé, különösen az "építés" és "megtar-

tás" változatok esetében,
szerviz (szolgáltatás): a versenyképesség javításának eszköze lehet a "megtartás"

stratégiai irány választásában,
az ár: a kívánt piaci részesedés elérésének egyik legfontosabb eszköze, de fontos sze-

rephez jut a "megtartás" és az "aratás" stratégiai irányok esetében is.
A stratégiai akciók kidolgozásánál a környezetelemzés és a vállalkozás diagnosztika ered-

ményeire támaszkodhatunk. Az akcióprogramok átfogó értékelése a döntés-előkészítés egyik
legfontosabb szakasza. Az akcióprogramok készítésénél a lehetséges stratégiák széles skálájú
változatait állíthatjuk elő, példaképpen bemutatunk néhány jellemző alaplehetőséget.

A termék-piaci és a termékszerkezet-változási akciók:
a versenytársakhoz képest a legkedvezőbb áron kínálni a terméket az adott piacon,
termékdifferenciálás, a másoktól való különbözőség hangsúlyozása,
termék-vevő orientált kutatás-fejlesztés, a cél: többet tudó, szebb, több változatban

rendelkezésre álló termék előállítása,
nyersanyagokon alapuló differenciálás, célja: a minőségjavítás sikeres lehet a vertiká-

lis integrációban,
a versenytársaknál jobb szolgáltatások, speciális többletértékek felkínálása a vevők-

nek (pl.: oktatás, tanácsadás),
speciális piaci szegmensek kiszolgálása, melynek alapja a vevők különböző csoportja-

inak eltérő igénye.
Kutatás-fejlesztési, innovációs akciók:

offenzív, kezdeményező jellegű akciók: aktív környezetalakítás, a vállalkozás első
akar lenni a piacon,

követő jellegű akciók: a vállalkozás kivárja és figyeli az elsőket, óvatosan, nem túl
messziről követi az élenjárókat; kevésbé költséges, kevésbé kockázatos stratégia,

próbáljunk az élbolyban lenni, de ne a saját erőnkre támaszkodva, igyekezzünk kész
eredményekhez jutni (pl.: licencek megvásárlása, közös vállalkozások),

vállalkozásorientált jellegű stratégiai akciók, innovációs stratégiák elindítása: állandó,
folyamatos megújulás, újabb és újabb ötletek kidolgozása és kipróbálása, hagyo-
mányos jellegű akciók: a változásról nem vesz tudomást, a korábbi gyakorlatot
folytatja; nem ajánlott stratégia, mert ez az ideológia a csődhöz vezet.

22.5 A reklamáló ügyfelek kezelése

A tanácsadó szervezetek működése és szakmai tekintélye szempontjából a reklamáló ügyfe-
leknek különös jelentősége van, ugyanis a tanácsadó cég szempontjából többnyire előnytelen
“negatív reklám” lehetősége leginkább itt jelentkezik. Magától érthető, hogy a negatív reklám
a tanácsadó szervezet tekintélyét rombolja, ezért mindent el kell követni annak elkerülésére.

Ahogyan korábban is jeleztük: a tanácsadónak szakmai felkészültsége mellett egy kicsit
pszichológusnak is kell lennie. Tevékenységük, megszólalásaik során ugyanis bele kell képzelni
magukat a kliens helyébe. Működésük csakis akkor lehet sikeres, ha a segítőkészség és az ud-
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variasság motiválja minden cselekedetüket.
A tanácsadó szervezet akkor előrelátó, ha stratégiai marketing tervébe eredetileg is beépíti a

reklamációk lehetőségét, azaz igyekszik “rákészülni” erre a kellemetlen jelenségre. A rendesen
orvosolt reklamáció ugyanis erősíti a kapcsolatot a kliens és a tanácsadó szervezet között, míg
ellenkező esetben a kliens bosszúsága hatványozódik, és majdnem biztos, hogy eltávolodik a
tanácsadótól.

A sikeres tanácsadói magatartásban felismerhető néhány olyan általános elem, ami különö-
sen megszívlelendő a reklamációk fogadása esetén. Közülük a tanácsadó részéről figyelmet
érdemelnek a következők.

Mutasson azonnal megértést és válasszon olyan semleges bocsánatkérő formulákat,
amelyek közvetlenül senkit nem terhelnek és önmagát sem teszik Janus-arcúvá.
(Pl: “Sajnálom, hogy gondot okoztunk Önnek…”, “Megértem a bosszúságát!”)
Az ilyen típusú formulák, túl a kezdeti feszültség levezetésén, növelik a kliens bi-
zalmát a tanácsadó iránt.

Ne szakítsa félbe az ügyfelét! (Még akkor sem, ha valamit rosszul mond, vagy infor-
mációi tévesek).

Ne a kollégái vagy a külső kapcsolatai vádolásával igazolja önmagát! Ha ugyanis a
gyengébb tanácsadó saját munkatársait hibáztatja, a kliens ebből arra következtet,
hogy a jövőben is számíthat hasonló kellemetlenségekre. A “nem tudja a jobb kéz,
mit csinál a bal” belső minősítés “kifelé” rendkívül ártalmas.

Döbbentse meg az ügyfelet azzal, hogy megköszöni a reklamációt! És azzal is, hogy
lehetőleg még ottlétekor kézbe veszi az ügyét, és az ügyfél szeme láttára kezdi el
megoldani problémáját. Ne adja tovább az ügyet, maradjon az “Ő embere”! Ha
másokat is be kell vonnia, határozzon meg kötelező határidőt a részintézkedések
megtételére.

Írásos reklamációra haladéktalanul válaszoljon (mégpedig telefonon, telexen, e-
mailen vagy távirati úton)! Köszönje meg ügyfele jelentkezését, sorolja fel neki,
hogy eddig mit tettek a kár okának elhárítása érdekében! Kínáljon fel neki átmene-
ti megoldásokat! Nevezze meg a helyet (esetleg munkatársakat), ahol (akik) az
ügy megoldásán dolgoznak! Adjon határidőket és ajánlja magát további partner-
ként a probléma megoldásához (“…ellenkező esetben kérem, forduljon ismét hoz-
zám”)!

Ne hagyja, hogy a kliens ingerült hangon kioktassa! Kérjen újabb és újabb szakszerű
információkat – hivatkozva arra, hogy az okokat csak így tudja pontosan kideríte-
ni! “Hogyan zajlott le a problematikus folyamat? Milyenek voltak a működési pa-
raméterek? Miben nyilvánult meg a hiba? Kik vették észre?” Az ilyen egyszerű,
mégis szakmai tartalommal is bíró kérdések a nem szakmabeli beszélgetőpartnert
is szakszerű válaszadásra kényszerítik, és a szükséges mértékig el is
bizonytalaníthatják. Ugyanakkor az ügyfélnek azt kell éreznie, hogy a szaktanács-
adó fontos ember, sőt a kérdéses ügy legkompetensebb szakértője.

Ne adja jelét szemrehányásnak vagy gyanúsításoknak! A tanácsadó ne forduljon pél-
dául a következő vagy hasonló mondatokkal az ügyfélhez: “Jól elolvasta a haszná-
lati utasítást? Biztosan nem az előírásoknak, illetve a megbeszélteknek megfelelő-
en járt el.” Az ilyen formulák helyett fogalmazzon személytelenebbül: “A használa-
ti utasításban a …pont alatt utaltunk arra, hogy…., ha…” Lehetséges, hogy vala-
ki…, valamit…, valamikor…”.

Ne próbálja mindenáron azonnal tisztázni a probléma valamennyi okát! Nyerjen időt
olyan javaslattal, hogy jön majd egy specialista, aki a helyszínen ad felvilágosítást.

Ne tegyen elhamarkodott ígéreteket! A nem teljesített ígéretek ugyanis többet árta-
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nak, mint használnak; vannak helyzetek, amikor a “kevesebb” végül “többet” ér.
Ne vegye tragikusan a túlzásokat! Az ügyfél haragja fokozódik, ha reklamációját

dramatizálják (vagy éppenséggel bagatellizálják). A kérdéstechnika és a tényszerű-
ség az egyetlen olyan eszköz, amely az ügyintézés során sikeresen alkalmazható.

Ne diadalmaskodjon! Még ha az ügyfelet meg is győzte arról, hogy a hibát ő követte
el és nincs igaza, akkor is tiszteletben kell tartani a személyiségét. Az ügyfelek
szemében általában szimpatikusak az ilyen jellegű megnyilatkozások: “Örülök,
hogy most már tudjuk, mi vezetett ehhez a balszerencséhez…”. “Ez a tévedés bár-
kivel előfordulhat…”.

Kerülje feltétlenül a közömbösséget, de kioktató se legyen!
Ne vágjon vissza ellenvéleménnyel! (Már csak azért sem, mert gyakran feltételezé-

sekbe kell bocsátkoznia, és ezek magukban hordozzák a tévedés veszélyeit). Al-
kalmazzon levezető formulákat! Például “Tökéletesen megértem az álláspontját,
másrészről azonban…” “Nagyon köszönöm észrevételeit, számomra még nem tel-
jesen világos, hogyan…” “Ahogy Ön vázolja, az kétségkívül hátrányosnak tűnik,
mégis éppen az Ön esetében kívánatos annak feltárása, hogy…”.

Amilyen gyorsan lehet, váltson át pozitív megfogalmazásra! Az eset részbeni vagy
teljes tisztázása és az esetleges elnézéskérés után az alábbi megfogalmazások kí-
nálkoznak: “Valóban örülök, hogy az ügyet ily módon tisztázhattuk, és ismételten
köszönöm a segítőkész információkat”. “Különös öröm számomra, hogy felveté-
seit ezen a módon rendezhettük, mert Önben régi és korrekt ügyfelünket tisztel-
jük”. “Számunkra nagyon fontos, hogy partnereink hosszútávon is elégedettek le-
gyenek és számíthassanak ránk”.

Meggyőződéssel állítható, hogy a jelzett és a tartalmukban, felfogásukban a felsoroltakhoz
hasonló magatartásmódok előnyére válhatnak a vállalkozói-szolgáltatói szervezeteknek – rövi-
debb és hosszabb távon egyaránt. A kölcsönös bizalom kivívása, majd fenntartása nem egysze-
rűen emberi érzés, hanem nagyon fontos üzleti szempont is. Erre a jövő szolgáltatóinak egyéni-
leg és szervezetileg is célszerű nagyon komoly figyelmet fordítani!



224

Felhasznált irodalom

1. Agricultural Knowledge Systems and the Role of Extension. Proceedings. Hohen-
heim,1981.

2. Agriculture in Denmark 1991. Danish Farmers' Union. Aarhus, 1992.
3. Axinn, G.: Guide on alternative extension approaches. FAO. Rome, 1988.
4. Bahal, R.- Farner, B.- Swanson, B.: International Directory of Agricultural Extension

Organizations. FAO. Rome, 1990.
5. Baxter, M.-Benor, D.: Training and Visit Extension. The World Bank. Washington,

1984.
6. Blackburn, D.: Extension Handbook. University of Guelph. 1984.
7. Blauckenburg, P.: Agricultural extension systems in some African and Asian countries.

FAO. Rome, 1990.
8. Chater, S.- Sayce, K.: Linking Farmers, Technology Transfer Agents, and Agricultural

research. Roman Press, United Kingdom, 1989.
9. Cherry, G.- Harney, N.:Effective Writing in Advisory Work. England. ADAS, 1989.
10. Clarc, C.- Raab, T.- Swanson, B.- Wentling, T.: A Trainer's Guide to Evaluation. FAO.

Rome, 1991.
11. Eck K.- Hajós L.: Tájtermelés, mint a termelés gazdaságosságát növelô tényezô. Gaz-

dálkodás.XXXVI. évf. 9. sz. 42-47. p.
12. Effectiveness of Agricultural Extension Service in Reaching Rural Women in Afrika.

FAO. Rome, 1988.
13. Elliot, S.: Distance education Systems. FAO. Rome, 1990.
14. Evans, D.: People and Communication. Pitman, 1991.
15. Fialka G.- Hajós L.: A biztonságos és környezetbarát farmgazdaságok kialakításának

gyakorlati tudnivalói. Munkavédelmi tájékoztató. X. évf. 4. sz. 59-72. p.
16. Forestry Extension Organization. FAO. Rome, 1986.
17. Garforth, C.- Oakley, P.: Guide to extension Training. FAO. Rome, 1985.
18. Global Consultation and Agricultural Extension. FAO. Rome, 1989.
19. Gunst P.- Lôkös L.: A mezôgazdaság története. Mezôgazdasági Kiadó. Budapest,

1982.
20. Hajós L.- Magyari J.- Magyariné Kiss Å.: A szaktanácsadói tevékenység haték-

onyságának támogatási lehetôségei informatikai módszerekkel. In: Regionális politikák
és fejlesztési stratégiák az Alpok-Adria térségében. XXXIV. Georgikon Napok. PATE
Keszthely, 210-217. p.

21. Hajós L.- Magyari J.: Kis- és nagyüzemek munkáinak szervezése a munkafolyamatok
ütemezésével. Gazdálkodás. XXXIV. évf. 9. sz. 39-42. p.

22. Handy, C.: Understanding Organizations. England..Middlesex, 1986.
23. Hawkins, H.- Van Den Ban, A.: Agricultural Extension. Avon, 1988.
24. Horváth J.-Kozári J.- Máté A.: A vállalkozó mezôgazdaság szaktanácsadó szolgálata.

Economix, (p.75-104), Budapest, 1991.
25. Improving Training Quality. FAO. Rome, 1991.
26. Information Technology in Agriculture, Food and Rural Development. Preliminary

Proceedings. Dublin,1988.
27. International Course on Rural Extension. Course materials. IAC. Wageningen,1990.



225

28. Jones, G.- Rolls, M.- Tranter, R.: Information in Agriculture. University of Reading,
1987.

29. Kozári J.- McCormack, N.- Phelan, J.:Training for Trainers. Szaktanácsadó képzô tan-
folyam anyagai. Gödöllô, 1991.

30. Kozári J.: A szaktanácsadás oktatását segítô mintarégió kialakítása. Regionális
politikák és fejlesztési stratégiák az Alpok-Adria térségben. XXXIV. Georgikon Napok
Keszthely. (p.245-254), Keszthely,1992.

31. Kozári J.: A szaktanácsadás stratégiájának kialakítása Magyarországon. Lippay János
Tudományos Ülésszak. (p.581-585), KÉE.Budapest, 1992.

32. Kozári J.: Alkalmazható szaktanácsadási stratégiák Magyarországon. III. Agrárök-
onómiai Tudományos Napok. (p.41-47), Gyöngyös, 1992.

33. Kozári J.: Extension Strategies in Hungary. CIOSTA-CIGR V. Seminar, Seminar Pro-
ceedings, (p.158-164), Gyöngyös, 1992.

34. Kozári J.: Lassan, de formálódik a mezôgazdasági szaktanácsadási hálózat. Számadás
II. (XIV.) évf. 2. szám, 1991.

35. Kozári J.: Szaktanácsadás az Európai Közösség országaiban. Gazdálkodás. XXXV.
évf. 7-8 szám, (p.79-85). Budapest, 1991.

36. Make Learning Easier. FAO. Rome, 1990.
37. Nitsch, U.: Farmers' Perceptions of and Preferences Concerning Agricultural Extension

Programs. Uppsala, 1982.
38. Papphegyi G.(szerk.): A korszerû szaktanácsadás. Zrínyi Nyomda, Budapest, 1983.
39. Plant, R.: Managing change and making it stick. Fontana. London, 1987.
40. Poór J.: Menedzsment tanácsadás vezetôknek és konzultánsoknak. Országos Mûszaki

Információs Központ és Könyvtár. Budapest, 1989.
41. Ravnkilde, K.: From Fettered to Free. Denmark.Odense, 1989.
42. Scott, B.- Söderberg, S.: Menedzselés mesterfokon. Novotrade, 1987.
43. Swanson, B.: Agricultural Extension. FAO. Rome, 1984.
44. Swanson, B.: Global consultation on agricultural extension. FAO. Rome, 1990.
45. Szônyi I.- Varró J.(szerk.): Szaktanácsadás a gyakorlatban. MÉM.Információs Köz-

pont. Budapest, 1969.
46. Takiff Smith, D.: Farm management. US. Department of Agriculture, 1989.
47. Thomas, J.: Making Changes. AN, ETC Publication, USA,1981.
48. Zijp, W.: From extension to agricultural information management. Volume 1, Number

2. FAO. Rome, 1991.
49. Griffin, W. Ricky: Management. Second edition.. Houghton Mifflin Company. Boston,

1987.
50. Scott, B.- Söderberg S.:Menedzselés mesterfokon. Novotrade. Budapest, 1985.
51. Donnely  H.J.  -  Gibson  L.J.  -  Ivancevich  M.  J.:  Fundamentals  of  Management.

International Student Edition. Homewood. Boston, 1992.
52. 4.Kocsis József (szerk.): Menedzsment műszakiaknak. Műszaki könyvkiadó. Budapest,

1994.
53. 5 Kubr, M.: Management consulting. A guide to profession. Geneve, ILO, 1986. In:

Poór, 1989.
54. Dr. Bánki M.Csaba: Az agy évtizedében.Biográf Kiadó, Budapest 1994
55. Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex Kiadó. Budapest 1998.
56. Daniel C.  Dennett: Micsoda elmék. ( A tudatosság megértése felé.) Kulturtrade Kiadó.

Budapest 1996.
57.Ady Clark: A megismerés építőkövei. Osiris Kiadó. Budapest 1996.


	Előszó
	1. A mezőgazdasági szaktanácsadás fogalma
	2. A mezőgazdasági szaktanácsadás célkitűzései, szerepe a mezőgazdaság- és vidékfejlesztésben
	Gazdasági célkitűzések
	Társadalmi célkitűzések
	A vidéki  szaktanácsadás funkciói

	3. A mezőgazdasági szaktanácsadás története, fejlődése Magyarországon
	5. Szaktanácsadási politika
	5.1 A szaktanácsadási politikát befolyásoló fontosabb tényezők
	5.2 A szaktanácsadási politika szintjei

	6. A mezőgazdasági szaktanácsadás legismertebb stratégiái és módszerei
	6.1 Az állam által támogatott szaktanácsadási rendszerek
	6.1.1 Többcélú (általános) szaktanácsadás
	6.1.2 Integrált szaktanácsadás.
	6.1.3 Képzési és látogatási szaktanácsadás
	6.1.4 Oktatási intézményekre (egyetemekre) alapozott szaktanácsadás
	6.1.5 Ügyfélre (egy célcsoportra) alapozott szaktanácsadás

	6.2 Gazdaszervezetek által végzett szaktanácsadás
	6.3 Kereskedelmi célú szaktanácsadás
	6.3.1 Termékre alapozott szaktanácsadás
	6.3.2 Alapanyag- és eszközellátáshoz kapcsolódó szaktanácsadás

	6.4 Magán szaktanácsadás

	7. A szaktanácsadás területén dolgozók funkciói
	7.1 A szaktanácsadó
	7.1.1 A szaktanácsadó feladatai
	7.1.2 A hatékony szaktanácsadó jellemzői tulajdonságai

	7.2 A szaktanácsadó segítői
	7.2.1 Témaspecialisták
	7.2.2 Irányítás és ellenőrzés
	7.2.3 További közreműködők

	7.3 A szaktanácsadásban dolgozók számát befolyásoló tényezők

	8. A mezőgazdasági ismereti és információs rendszer (MIIR)
	8.1 Az információ-technológiai eszközök használata
	8.2 A mintagazdaságok szerepe az ismereti és információs rendszerben
	8.3 A helyi mezőgazdasági ismereti és információs rendszer értékelése

	9. A szaktanácsadó szervezetek elsődleges célcsoportjai
	10. A tanácsadás szakterületei
	11. Az újítások adaptálásának és elterjedésének folyamata
	11.1 Az adaptációs folyamat fázisai
	11.2 Az újítások elterjedését befolyásoló tényezők
	11.2.1 A gazdálkodóra, illetve a végzett tevékenységre vonatkozó tényezők
	11.2.2 Az újításra vonatkozó tényezők
	11.2.3 Az újítások megismerését elősegítő tényezők
	11.2.4 Az újítások elterjedését befolyásoló egyéb (külső) tényezők


	12. Tudásábrázolás
	12.1 Az ismeretek természetéről
	12.2 Az információ-technológiáról

	13. Ismeretátadási technikák
	13.1 A kommunikáció fogalma
	13.2 Az emberi kommunikáció típusai
	13.3 A kommunikáció folyamata
	13.4 A verbális és nem verbális kommunikáció
	13.5 A sikeres kommunikáció feltételei a beszédben
	13.6 A szaktanácsadók számára legfontosabb szociálpszichológiai ismeretek

	14. A szaktanácsadásban alkalmazható ismeretátadási módszerek és azok főbb jellemzői
	14.1 Egyéni kommunikációs módszerek
	14.1.1 Farmlátogatás

	14.2 Csoportos ismeretátadási módszerek
	14.2.1 Az előadás
	14.2.2 Bemutatók szervezése
	14.2.3 Csoporttalálkozók szervezése, vitairányítás

	14.3 Az írás, mint kommunikáció
	14.4 A tömegkommunikációs csatornák és az információs technológia használata a szaktanácsadásban
	14.4.1 Interjúalanyként történő tájékoztatás
	14.4.2 A szaktanácsadó riporteri szerepe
	14.4.3 Kerekasztal beszélgetés résztvevőjeként vagy vezetőjeként való szereplés

	14.5 Tanfolyamszervezés
	14.5.1 A képzési spirál szakaszai a résztvevő szemszögéből
	14.5.2 A képzési spirál szakaszai a munkahely szemszögéből
	14.5.3 A tanfolyamok szervezésének technikája


	15. Oktatástechnikai segédeszközök előkészítése és használata
	16. A szaktanácsadás folyamata
	16.1 A problémamegoldó szaktanácsadás folyamatának általános modellje
	16.2 Problémamegelőző szaktanácsadás
	16.2 Problémamegelőző szaktanácsadás
	16.2 Problémamegelőző szaktanácsadás
	16.2 Problémamegelőző szaktanácsadás
	16.2 Problémamegelőző szaktanácsadás
	A probléma kialakulásának okai





	16.3 Hatékony munkacsoportok kialakítása

	17. Döntéstámogatás
	17.1 A döntések típusai
	17.2 A szaktanácsadás formái
	17.3 Informatikai lehetőségek a döntéstámogatásban
	17.4 Szocioinformatikai tézisek
	17.5 A szaktanácsadásban alkalmazható döntést támogató eljárások
	17.5.1 Kötetlen (intuitív) fantáziaserkentő módszerek
	17.5.2 Analitikus módszerek
	17.5.3 Kísérleti módszerek
	17.5.4 Kötött (szisztematikus) módszerek


	18. Válság-előrejelzés, a vállalkozások reorganizációja
	18.1 Válság-előrejelzés
	18.1.1 A válság kialakulása, jelei, okai
	18.1.2 Pénzügyi mutatószámokon alapuló csődelőrejelző modellek

	18.2 A vállalkozások reorganizációja
	18.2.1 A reorganizációs potenciál feltárása
	18.2.2 A reorganizációra való alkalmasság feltárása
	18.2.3 A reorganizáció folyamatának szakaszai
	18.2.4 A reorganizáció résztvevőinek azonosulása a feladatokkal


	19. A szaktanácsadói menedzsment alapjai
	19.1 A menedzsment meghatározása
	19.2 A menedzser alapvető feladatai
	19.3 A menedzselés szintjei
	19.4 A menedzsment területei
	19.5 A menedzserek szerepei
	19.6 A menedzseri munkakör betöltéséhez szükséges készségek és ismeretek

	20. Önmenedzselés
	20.1 Az önmenedzselés céljai
	20.2 Az önmenedzselés folyamata
	20.2.1 Önismeret
	20.2.2 Személyes image kialakítása
	20.2.3 Célok megfogalmazása
	20.2.4 Cselekvés
	20.2.5 Értékelés


	21. A tanácsadói szervezet menedzselése
	21.1 A tanácsadó szervezetek kialakításának szempontjai
	21.1.1 A lineáris (soros) szervezeti forma
	21.1.2 A törzskari szervezeti forma
	21.1.3 A funkcionális szervezeti forma
	21.1.4 A mátrixos szervezeti forma

	21.2 Néhány ország szaktanácsadási rendszerének struktúrája
	21.3 A tanácsadó szervezetek kialakításának néhány gyakorlati eleme
	21.4 A tanácsadó szervezetek üzletpolitikája
	21.5 Szaktanácsadási etika
	21.6 Irodaszervezés
	21.6.1 A fizikai környezet
	21.6.2 A térkövetelmények
	21.6.3 Az irodai berendezések
	21.6.4 A gépi eszközök
	21.6.5 Egyéb eszközök

	21.7 A szaktanácsadás marketingje
	21.7.1 A marketing-mix elemei
	21.7.2 A szaktanácsadásban alkalmazható marketing eljárások

	21.8 Szerződéskötés
	21.8.1 Az ajánlat
	21.8.2 A szolgáltatás díjának megállapítása
	21.8.3 A szerződés tartalma

	21.9. A mezőgazdasági szaktanácsadás finanszírozása

	22. Az ügyfél menedzselése
	22.1 A farmmenedzsment alapkérdései
	22.2 Vállalkozások menedzselése
	22.2.1 Hogyan lesz valakiből vállalkozó ?
	22.2.2 A vállalkozás sikerének legfontosabb tényezői
	22.2.3. A vállalkozás megkezdésének feltételei
	22.2.4 A vállalkozások érintettjei
	22.2.5 A mezőgazdasági vállalkozás, mint gazdasági rendszer

	22.3 A vállalkozások formái
	22.3.1 Az egyéni vállalkozás
	22.3.2 A társas vállalkozások

	22.4 A vállalkozások stratégiája, a stratégiai tervezés
	22.4.1 A stratégiai tervezés folyamata és a stratégia felépítése
	22.4.2 A vállalkozás jövőképe, küldetése és célrendszere
	22.4.3 A környezetelemzés
	22.4.4 A vállalkozás helyzetének elemzése
	22.4.5 A stratégiai irányok, programok és akciók

	22.5 A reklamáló ügyfelek kezelése

	Felhasznált irodalom

