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A vállalat rendszerelméleti 

modellje



Vállalat

• Jogi, gazdasági és műszaki szervezet, 

amely meghatározott célok érdekében 

együttműködő emberek és erőforrások 

együttese. 

• Alapvető jellemzők:

– felelősség, 

– cél, 

– termelésre (szolgáltatásra) alkalmas 

technológia. 



Vállalat

• Gazdasági-technológiai rendszer, 

amelynek célja a vállalati erőforrások 

hatékony működtetése, gazdasági haszon, 

profit előállítása érdekében, figyelembe 

véve a piaci, társadalmi és természeti 

környezet korlátozó feltételeit.



A vállalat mint rendszerek 

kombinálásával létrehozott új rendszer



Vállalat (rendszer) irányítása

V0 - az eredmények vagy célok választéka 

V - az irányítandó rendszer állapotválasztéka

Vc - az irányító rendszer állapotválasztéka

𝑉0 =
𝑉

𝑉𝑐
Egy rendszer szabályozása szigorúan megkövetel 

egy olyan irányító rendszert, amelynek 

komplexitása azonos vagy nagyobb, mint az 

irányítandó rendszeré.

Egy vállalat funkcióit azok integrálása előtt a 

lehetséges mértékig egyszerűsíteni kell!



A vállalat rendszerelméleti 

modellje



Specifikus rendszerjellemzők

• az elemek nem homogének 

(személyek és eszközök integrálódnak benne); 

• dinamikus kapcsolatban áll környezetével; 

• működésének eredményessége elsősorban 

mennyiségi aspektusokat tükröz; 

• általánosságban 

eredményekkel is bizonyítható múltja, 

belső és külső konfliktusokból származó 

problémákkal terhelt jelene és 

bizonytalan kimenetelű jövője van. 



Iparvállalat jellemző problémái

• Tevékenységére (gyártás és szerelés) 

magas költségek jellemzőek.

• Általában igen bonyolult és változatos 

végtermékeket állít elő.

• Tömeges méretű szétszórt és nehezen 

hozzáférhető információ.

• Az egyes belső szervezetek törvényszerű 

érdekellentétben vannak egymással.



Iparvállalat belső szervezeteinek 

kölcsönkapcsolatai

Dinamikus egyensúly!

Célok és stratégia.



A vállalat funkcionális modellje



Vállalat

• Kívülről jogi és gazdasági keretek 

határolják :

– lehetőségei szerint: jogi személy,

– rendeltetése szerint: gazdasági egység.

• Belső szerkezetét a rendeltetésének 

megfelelő belső gazdasági funkciók 

határozzák meg:

– gazdasági áramok transzformációja.



Iparvállalat transzformációs 

folyamatai
• Anyagáram és –feldolgozás

– műszaki funkciók: nyersdarabból        készdarab.

• Adatáram és –feldolgozás

– termékre, annak részeire és a 

megvalósítás anyagi folyamataira vonatkozik.

– (Irányítást szolgáló információáramlás?) 

• Értékáram és –feldolgozás

– pénzben mérhető ellentételei az anyag- és 

adatfeldolgozás során felhasznált anyagoknak 

és működési potenciáloknak.



Az iparvállalat alapvető funkciói

Az áramok a vállalat működésének tárgyai és

a potenciálok a működés alanyai. 









Vállalati funkciók 

egyszerűsített mátrix-modellje



Gyártási helyek hierarchiája

gyáregység,

üzem,

műhely,

csoport,

munkahely.



Munkahely

• Az a legkisebb gazdasági egység, 

amelyben még a gyártás funkcionális 

összetevői maradéktalanul megtalálhatók:

– a munka tárgya;

– a munka alanya;

– a munka eszközei.

Munkahelyi rendszer potenciálja

(erőforrás)



Transzformációk

a munkahely rendszerben



Tapasztalati szervezési 

szabályok
• Egy vállalat szervezeti alapja a 

professzionális munkamegosztás.

• Önálló felelős vezető irányítja a vállalat 

– összes külső anyagi folyamatait

– összes belső anyagi folyamatait

• A tervezés és előkészítés mélységét 

– a piaci követelmények, 

– a gazdasági kockázat és 

– a tervezési költségek szabják meg,

• Szabályozó organizmus szükséges a

külső és belső változások kezelésére,



Köszönöm a figyelmet!

Az előadásvázlat elérhető az alábbi webcímen:

http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar/serv05.htm

http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar/serv05.htm

