Menedzsmentismeretek

Menedzsmentismeretek
Dr. Szűcs Edit–Rády Eszter–Matkó Andrea

TERC Kft. • Budapest, 2013
© Dr. Szűcs Edit, Rády Eszter, Matkó Andrea, 2013

Kézirat lezárva: 2012. december 14.

ISBN 978-963-9968-70-7
Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szakkönyvkiadó Üzletága, az 1795-ben
alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja

A kiadásért felel: a kft. igazgatója
Felelős szerkesztő: Lévai-Kanyó Judit
Műszaki szerkesztő: TERC Kft.
Terjedelem: 8 szerzői ív

TARTALOMJEGYZÉK
1.
A VEZETÉS FOGALMA, JELLEMZŐI .............................................................. 9
1.1 A VEZETÉSI ISMERETEK KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE .................................................. 10
1.1.1 A klasszikus vezetési irányzat .............................................................. 11
1.1.2 A neoklasszikus vezetési irányzat ......................................................... 12
1.1.3 A modern vezetési irányzat ................................................................. 14
1.2 A VEZETŐI MUNKA GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA ................................................... 15
1.2.1 A vezető és a menedzser .................................................................... 15
1.2.2 A vezetői szerepek és a vezető feladatai ................................................ 16
1.2.3 A vezetés funkciói .............................................................................. 17
2.
SZERVEZETI STRUKTÚRÁK ....................................................................... 20
2.1 FUNKCIONÁLIS SZERVEZET ............................................................................. 20
2.2 DIVIZIONÁLIS SZERVEZETI FORMA ..................................................................... 22
2.3 MÁTRIXSZERVEZET ...................................................................................... 26
3.
SZERVEZETI KULTÚRA .............................................................................. 30
3.1 A SZERVEZETI KULTÚRA KONCEPCIÓJÁNAK KIALAKULÁSA ........................................... 30
3.1.1 A szervezeti kultúra mint új metafora ................................................... 33
3.1.2 A kultúra mint új megközelítés............................................................. 33
3.1.3 A szervezeti elmélet gazdagítása .......................................................... 34
3.1.4 A kulturális sokszínűség ...................................................................... 34
3.1.5 Állandóan változó vagy metafora.......................................................... 34
3.1.6 Integráció, differenciálódás, félreérthetőség........................................... 35
3.2 RACIONALIZMUS, FUNKCIONALIZMUS ÉS SZIMBOLIZMUS ........................................... 37
3.2.1 Racionalizmus ................................................................................... 37
3.2.2 Funkcionalizmus ................................................................................ 38
3.2.3 Szimbolizmus .................................................................................... 39
3.3 A FUNKCIONALISTA PERSPEKTÍVA ...................................................................... 39
3.3.1 A szervezeti kultúra funkcióinak pontosítása .......................................... 41
3.3.2 A szervezeti kultúra szintjei ................................................................. 42
3.3.3 A kultúrák szintjei között meglévő belső kapcsolat .................................. 46
3.3.4 A kulturális szintek és funkciójuk közötti kapcsolat ................................. 46
3.4 A FUNKCIONALISTA PERSPEKTÍVA KIBŐVÍTÉSE ....................................................... 48
3.5 A SZERVEZETI KULTÚRA FOGALMA ..................................................................... 51
4.
VÁLTOZÁSVEZETÉS, VÁLTOZÁSMENEDZSMENT ........................................ 54
5.
STRATÉGIAI MENEDZSMENT .................................................................... 58
5.1 PÉNZÜGYI TERVEZÉS .................................................................................... 58
5.2 STRATÉGIAI TERVEZÉS .................................................................................. 60
6.
MINŐSÉGMENEDZSMENT .......................................................................... 64
6.1 A MINŐSÉGÜGY ALAPFOGALMAI ........................................................................ 64
6.2 A MINŐSÉGMENEDZSMENT FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB SZAKASZAI........................................ 65
6.2.1 Minőség-ellenőrzés............................................................................. 65
6.2.2 Minőségszabályozás ........................................................................... 66
6.2.3 Minőségirányítási rendszer (MIR) ......................................................... 66
6.2.4 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). 75
6.2.5 A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) elemei és felépítése ........... 77
6.2.6 Teljes körű minőségmenedzsment (TQM) .............................................. 79
6.2.7 A MIR – KIR – MEBIR és a minőség szintjei............................................ 83
7.
SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT ................................................................ 84

4

7.1 A SZOLGÁLTATÁS DEFINÍCIÓJA ......................................................................... 84
7.2 A SZOLGÁLTATÁSOK CSOPORTOSÍTÁSA ............................................................... 85
7.3 A SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁTOSSÁGAI ÉS JELLEMZŐI .................................................. 87
7.4 SZOLGÁLTATÁSKONCEPCIÓ ............................................................................. 87
7.4.1 Szolgáltatási ajánlat ........................................................................... 88
7.5 SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT ......................................................................... 90
7.5.1 A szolgáltatásmenedzsment definíciója.................................................. 90
7.5.2 A szolgáltatásmenedzsment-modell ...................................................... 91
8.
PROJEKTMENEDZSMENT ......................................................................... 104
9.
A FACILITY-MENEDZSMENT.................................................................... 109
9.1 A LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS FOGALMA ............................................................ 109
9.2 A LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS HELYE A SZERVEZETEN BELÜL ..................................... 111
9.3 A LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS MŰKÖDÉSI TERÜLETE .............................................. 112
9.4 A LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS STRATÉGIAI MODELLJE ............................................. 115
9.5 KÖVETELMÉNYEK A LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZAKEMBERREL SZEMBEN .................... 118
9.6 AZ INGATLANVAGYON GAZDÁLKODÁS SZEREPE A FACILITY-MENEDZSMENTBEN ................. 120
FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM ...................................................................... 124

5

TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE
3.1 táblázat: A kultúra perspektívái ...................................................................... 37
3.2 táblázat: A szervezeti kultúra funkciói .............................................................. 41
3.3 táblázat: A kezdeti tények szintje a kulturális elemzésben .................................. 44
4.1 táblázat: A kulturális változások és dimenziói .................................................... 55
6.1 táblázat: Vezetői–menedzseri szerepkör ........................................................... 81
7.1 táblázat: A szolgáltatások jellemzőiből adódó marketingproblémák ...................... 94
7.2. táblázat: A szolgáltatási folyamat elemei ......................................................... 98

6

ÁBRÁK JEGYZÉKE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.1
7.2
7.3
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2

ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:
ábra:

Funkcionális szervezeti struktúra ............................................................ 21
A divizionális szervezet alapformája ........................................................ 24
Termékorientált mátrixszervezet............................................................. 26
Vevőorientált mátrixszervezet ................................................................ 27
Régióorientált mátrixszervezet ............................................................... 27
Divizionális alapú mátrixszervezet ........................................................... 28
Deal–Kennedy: Kultúratípusok ............................................................... 35
Kulturális szintek .................................................................................. 43
Tölcsérmodell ...................................................................................... 48
McKinsey-féle 7S-modell ....................................................................... 49
A szervezeti kultúrát meghatározó kulcskategóriák .................................... 52
A szervezeti kultúra szintjei ................................................................... 52
A stratégiai gondolkodás modellje ........................................................... 61
A stratégiai célok kialakításához szükséges elemzések ............................... 61
A stratégiai tervezés folyamata............................................................... 62
Az ISO 9001:2008-as szabvány struktúrája.............................................. 68
PDCA-ciklus ......................................................................................... 69
A minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszere.............................. 70
A leggyakoribb menedzsmentrendszerek kapcsolata .................................. 74
A MEBIR modellje a szabványhoz ............................................................ 76
Modell a TQM kivitelezésére ................................................................... 80
A kiépítendő menedzsmentrendszerek és a minőség szintjeinek kapcsolata ... 83
Szolgáltatásmenedzsment modell ........................................................... 92
7P ...................................................................................................... 92
Servaqual-modell ................................................................................. 96
Weiss és Wysocki öt egységre bontott projekt-életciklusmodellje ............... 105
Általános projekt-életciklusmodell ......................................................... 106
Morris projekt-életciklusa .................................................................... 106
Kerzner projekt-életciklusa .................................................................. 107
A létesítménygazdálkodás helye a vezetésben. ....................................... 112
Létesítménygazdálkodási modell ........................................................... 115

7

ELŐSZÓ

E tankönyv megírásakor abból indultunk ki, hogy a Létesítménymérnök mesterszakra
jelentkező mérnökszakos hallgatóknak eltérő menedzsmentismeretei vannak, ezért
érdemes egységesen áttekinteni azokat a legfontosabb területeket, amelyek szükségesek
lehetnek egy végzett létesítménymérnök-hallgató számára.
A szervezetek hatékonysága döntően azon múlik, hogy milyen a struktúrájuk, hogyan
illeszkednek egymáshoz a működési folyamataik, milyen vezetési elveket és módszereket
alkalmaznak, mennyire támogató jellegű a szervezeti kultúrájuk. Ezért könyvünk első fő
fejezetében áttekintjük a vezetés fogalmát, feladatait, bemutatjuk a legfontosabb
szervezeti struktúrákat, majd a szervezeti kultúra fogalmát tisztázzuk.
A tankönyv további fejezetei pedig azokkal a menedzsmentterületekkel foglalkozik,
amelyekkel mint gyakorló mérnökök munkájuk során találkozni fognak a végzett
hallgatók.
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1. A VEZETÉS FOGALMA, JELLEMZŐI

A vezetés lényege igen egyszerűnek tűnhet: el kell érni azt, hogy az emberek
tevékenységükkel, segítségükkel hozzájáruljanak egy meghatározott cél eléréséhez. Az
lehet a vezető, aki képes elérni az emberek együttműködését, akaratát ahhoz, hogy
tehetségüket, képességüket, erejüket a cél eléréséhez adják. A vezetés definíciója
azonban mégis számos nehézségbe ütközik, többarcú jelenség. Több fogalmi aspektusa
is létezik. A fogalmak és értelmezések általában megegyeznek abban, hogy a vezetés
tevékenység, folyamat, aminek eredménye van. Ennek a szakmai tevékenységnek fontos
jellemzője, hogy vannak tapasztalatai, fogásai és szabályai [8].
A vezetés munka, hiszen sokan azért dolgoznak, hogy a megfelelő időben és helyen
fizetség ellenében emberek egy rájuk bízott csoportjának segítségével megvalósítsanak
egy meghatározott célt. A munka fogalma magában foglalja a szellemi és fizikai munkát,
olyan célorientált tevékenység, amelyben a célok a szükségletek kielégítésére irányuló
javak és szolgáltatások előállítására irányulnak [30]. Ebben az előreállítási folyamatban
van elemi szerepe a vezetésnek.
A vezetés tudomány, mert rendszerezett tudásanyag, amely kísérletekből,
megfigyelésekből származik és számos vizsgálat tárgya volt már eddig is.
Természetesen, mint minden olyan tudományt, ami emberek viselkedését igyekeznek
objektivizálni, nehéz természettudományos pontossággal leírni [48]. Mára már azonban
számos könyv, folyóiratcikk egyre nagyobb igényességgel tárja fel a vezetéstudomány
különböző aspektusainak elemeit. A vezetéstudomány interdiszciplináris jellegű, vagyis
több tudományterület eredményeiből építkezik.
A vezetés művészet, mert míg a tudományban nincs helye intuíciónak, vagyis
megérzéseknek, véleményeknek, a vezetésben gyakran történnek olyan események,
amelyeket az addigi tudományos kritériumok nem, illetve részben magyaráznak meg.
Minden ember más, minden helyzet más, a vezetésnek pedig a gyakorlathoz kell
alkalmazkodnia. A vezetők nem találkoznak kétszer ugyanazzal a helyzettel,
helyzetekben emberekkel, ezért meg kell érezniük szándékokat, lehetőségeket. A
meggyőzést, a befolyásolást, ami a vezetés gyakori eszköze, már Cicero is művészetnek
tartotta.
A vezetés szakma, annak ellenére is, hogy a vezetők feladatai nagyon különbözőek
lehetnek egymástól. Schein [76] szerint minden szakmának három kritériuma van, azaz
általános alapelvek alapján döntéseket hoz, a vezetők státusukat objektív
teljesítménystandardok alapján érik el, és szigorú etikai követelmények vezérlik
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tevékenységüket. Ezek közül a vezetés még nem, illetve csak részben felel meg az
ellenőrizhetőség követelményeinek.
A vezetés szakmájának két összetevője Watson [93] szerint: az irányítás és a politika. Az
irányítás során a vezetettek követik a vezetőt és a sikeres vezető képes arra, hogy a
dolgozóit irányítsa. A sikeres vezető arra is képes, hogy a szervezete íratlan törvényeit
felhasználja érdekek, célok megvalósítására.
A fenti gondolatok összefoglalása után közelebb kerülhetünk a vezetés lényegének
mélyebb értelmezéséhez és a vezetés definíciójához. A vezetés meghatározás attól függ,
hogy miben látjuk a vezetés lényegét. Dornai [24] három megközelítés szerint értékeli a
vezetést. Vannak olyan megközelítések, melyek a vezetők személye alapján indulnak ki
az értelmezésből. Az lehet a csoport vezetője, akinek szakértelme, tudása vagy a célok
eléréséhez szükséges képességei, kapcsolatai vannak. A csoportban központi helyet
foglal el, és az információk központja [24]. Erős az elkötelezettsége, felelőssége a
csoport és a csoport normái felé [15]. A tevékenység jellege alapján úgy lehet leírni a
vezetést, mint olyan tevékenységet, mely a csoport ellátására irányulnak. Idetartozik a
csoportcélok kialakítása, vagy azok megvalósítása, Cattel [16] úgy vélte, hogy egy
csoportban a tagok közül úgy is kiválasztható egy vezető, hogy annak tevékenysége,
jelenléte mennyire változtatja meg a csoport általános jellemzőit. A hatalom birtoklása
alapján a vezetés egyik legelfogadottabb meghatározására lehet következtetni, vagyis
arra, hogy a hatalom, mások befolyásolásának képessége és a tekintély lehet a vezetés
alapja. Ilyenkor a csoport egy emberként sorakozik fel a vezetője hatalma előtt, amivel a
vezető képes befolyásolni vezetettjei viselkedését.

1.1

A vezetési ismeretek kutatásának története

A vezetés és a vezetés gyakorlata egyidős az emberi közösségek megjelenésével. A
közösségekben, csoportokban óhatatlanul is kialakult egyfajta sorrend a csoporttagok
között. Ugyanez megfigyelhető más emlősállatok csoportjainál is, például az emberi
közösségekhez nagyon hasonlóan szerveződő bonobo majmoknál [18].
Az első írásos emlékek közé tartoznak azok az írásos feljegyzések, amelyek az ókori
Egyiptomból származnak, és az uralkodókat mint tökéletes vezetőket dicsőítik. Ilyen
például Hammurápi és elődei törvényoszlopa, amelyen kezdetben a sumér szokásjognak
megfelelően, később uralkodói utasításoknak megfelelően rendezték a munkaadók és a
munkavállalók közötti szabályokat. Az európai kultúra egyik alappillére a Biblia, a
kereszténység szent könyve, amely szintén tartalmaz vezetésmódszertani emlékeket,
irányelveket. Ezek az irányelvek előremutatók, így például javasolják a vezetői munka
monopolizálását, a hatáskörök kialakítását, a szervezeti struktúra felépítését.
Hangsúlyozza továbbá, hogyan kell kiválasztani a megfelelő vezetőt, hogyan kell
meghatározni a vezető feladatkörét és külön hangsúlyozza az együttes felelősség elvét.
Az ókori görög gondolkodók közül kiemelkedő Platón [73] munkássága. „Az állam” című
munkájában hosszan ír a jó vezetőről, szerinte a jó vezetőknek négy tulajdonsággal
mindenképpen rendelkeznie kell: bölcsesség, bátorság, mértékletesség és igazságosság.
Meg kell említeni továbbá Machiavelli [59] munkásságát, amely máig érvényes
bölcseletekkel szolgál a gondolkodóknak. „ A Fejedelem” című művében az ideális
uralkodó típusát írja le, aki autokrata, különleges tehetségű, és eredményes döntéshozó.
Az újkorban, Európában az Osztrák–Magyar Monarchia és Poroszország uralkodói voltak
azok, akik a vezetés elméletét és gyakorlatát nemcsak lejegyezni látták érdemesnek,
hanem képzéseket is indítottak, bár azok elsősorban a hadsereg vezetőinek szóltak. A
közigazgatási rendszereiket is megreformálták. Ezeknek a reformoknak a sajátosságait a
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mai napig őrzik a bürokratikus rendszerek, és az 1800-as években kialakult katonai
vezérkar működési alapelveit később a nagyipari vállalatok is felhasználták.
A nagy és ugrásszerű változás azonban akkor következett be, mikor a tömegtermelés
megindult és megjelentek az első gépek a termelésben. A munkamegosztás
differenciálódása, a szervezetek nagyságának és a dolgozók számának növekedése
együttesen okozta azt, hogy a hagyományos, közvetlen és lineáris vezetési hierarchiák
már nem voltak elegendőek a célok eléréséhez. Az ipar fejlődése megváltoztatta a
gondolkodást: a pusztán empirikus vezetés már nem hozott eredményt. Az ipar
robbanásszerű változásához és növekedéséhez hozzátartozott, illetve elősegítette az,
hogy megváltozott az idő és a távolság jelentősége is. A telefon és a gépjármű
feltalálásával és tömegessé válásával egyre nagyobb jelentőséget kapott az informáltság,
a gazdasági és a társadalmi események jelentősége egyre nagyobb lett. A piac kibővült,
az igények megnőttek. Ezek a változások gyorsabb alkalmazkodást, döntési technikákat
és intézkedéseket követeltek az új vezetőktől. Új módszereket és tevékenységeket kellett
felfedezni és alkalmazni. A kezdeti megfigyeléseket és próbálkozásokat később
megalapozott elvek, elméletek és gyakorlati útmutatások követték.
A vezetés elméletével és gyakorlatával foglalkozó iskolák a 19. század végén alakultak
ki, és a 20. század lett a vezetés tudományának születési éve. Ma is állandó változásban
van, kölcsönhatásban egy adott társadalmi és gazdasági rendszerrel. A nagy
vezetéstudományi irányzatok és iskolák történetét többféle felosztásban (időrend,
irányzat) szokták feldolgozni. Nemes [65] nyomán azokat a következő irányzatokat
határozzuk meg, amelyek összefoglalva teljes képet nyújtanak a vezetéselméleti
gondolkodókról.

1.1.1 A klasszikus vezetési irányzat
Ez az irányzat a vezetés tudományos történetének úttörőirányzata. Megszületését
gyakran 1911-hez kötik, mikor megjelent az amerikai Frederick W. Taylor (1856–1915)
vezetéstudomány-történelmi könyve, „A tudományos vezetés alapja”. Még ugyanebben
az évben jelent meg „Az üzemirányítás” címet viselő, gyakorlati tanácsokat is tartalmazó
könyve.
Ehhez
az
irányzathoz
három
irányzat
tartozik,
a
tudományos
menedzsmentiskola, az adminisztratív (más néven igazgatástani) iskola és a
strukturalista (bürokratikus) felfogás [65].
A tudományos menedzsmentiskola legfőbb célja, hogy a munkát megtervezze,
megszervezze úgy, hogy a munkások és szervezet munkateljesítménye növekedjen. A
növekedés fő célja a termelékenység maximalizálása volt. Az iskola Taylor nevéhez
fűződik szorosabban, de Frank és Lillian Gilbreth nevét is érdemes megemlíteni. Taylor
munkásságával megalapozta a „taylorizmus”-nak nevezett alapelveket. A négy
legfontosabb alapelve elsősorban olyan vezetési alapelvek, amelyek a vezető és a
beosztott viszonyával kapcsolatosak. Első alapelv az volt, hogy ki kell dolgozni egy
alapkoncepciót minden munka számára, tudományosan meg kell tervezni minden
munkaelemet. A második alapelv, hogy a munkásokat nem elég intuitív módon
kiválasztani, hanem szintén tudományos alapon kell kiválasztani és képezni a
legrátermettebbeket. A harmadik alapelv szerint törekedni kell arra, hogy a munkások a
vezetőkkel jó légkört teremtve dolgozzanak. A vezetőnek ehhez minden tárgyi és egyéb
feltételt biztosítania kell. Az utolsó, negyedik alapelv szerint a vezetők magukénak érzik a
tervezést és a vezetést, de az elvégzett munka eredményéért a vezető és a munkavégző
egyformán felelős. Taylornál az anyagi ösztönzés központi szerepet játszott, ezt ismerte
el kizárólag motivációs tényezőként. Egyik legérdekesebb és egyben legvitatottabb
nézete a funkcionális irányítás [8], amelynek lényege, hogy nem egy vezető személy
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szükséges a vállalatoknál, hanem inkább több, szakosodott vezető a különböző
munkakörökhöz. Ez az elgondolás végül nem kapott igazolást, de Taylor elvei és
törekvései máig meghatározzák az iparban, a vezetőképzésen át egészen a
munkafolyamatok, munkakörök leírásáig az alkotók nézeteit.
Henry Ford (1863–1947) Taylor munkaszervezési elveit alkalmazta a gyakorlatban. A
nevéhez fűződő fordizmus jellemzője az üzemek szervezettsége, vagyis a futószalag
használata, a tömegtermelés, az anyagáramlás, az időtervezés és az időrendi irányítás.
Az ő nevéhez fűződik a gépkocsik tömeges gyártása is.
Henry Fayol (1841–1925) a bányamérnökből lett szervezeti kutatásokkal foglalkozó
analitikus elsősorban a szervezeteket vizsgálta. Az adminisztratív (igazgatástani) iskola
atyja az „Ipari és általános vezetés” című könyvében írta le, hogy minden vállalatnál,
szervezetnél szükség van egy különleges szakmai tevékenységre. Ezt a tevékenységet
igazgatásnak hívta, és úgy gondolta, hogy a szakmai célok mellett erre is szükség van a
szervezetek életében. A vállalati vezetést vizsgálata után megfogalmazta azt az öt
alapelvet, amit mind a mai napig a vezetés funkciójaként tartanak számon a vezető-és
menedzserképző iskolák. A vezetés fayoli elvei a következőek: előrelátás (tervezés),
szervezés (anyagi, humán struktúrák), irányítás (tevékenységekkel kapcsolatosan),
koordináció és ellenőrzés. A munkásoknál a legfőbb értéknek a műszaki hozzáértést
tekintette. A vezetői képességeket is ezekhez mérte: ezek pontosan úgy sajátíthatók el,
mint a műszaki hozzáértés, vagyis iskolákban vagy képzésekben.
Max Weber (1864–1920) a szociológia tudomány egyik alapítójaként tiszteljük ma. Több
tudományterület ismeretén keresztül értékelte a vezetést és a szervezetek életét. Élete
fő műve „ A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme” címet viselte. Ebben a műben
azt állította, hogy a kálvinista tanok és gondolatok meghatározzák a kapitalizmus
fejlődését. Rámutatott arra is, hogy a kálvinizmus támogatja a gazdasági gyarapodást.
Ezt továbblépve szervezeti elképzeléseinek hangot adva írta meg a „Gazdaság és
társadalom” című könyvét, amelyben meghatározta a bürokrata szervezetek
sajátosságait. A bürokratikus szervezet a racionalitáson alapszik, és irányelvek
szabályoznak mindent. A bürokrácia irányelvei közé tartoznak a munkamegosztás
(szakosodás a szervezet feladataiban), az erős hierarchia és a szabályozottság, az
aktaszerűség (írásban való rögzítés), a szakmai hozzáértés (hivatástudat) és a maximális
tárgyilagosság a „hivatali” vagyis szervezetet érintő ügyekben.
A klasszikus vezetési irányzat tette le a vezetés tudományos alapjait, de nem fordított
elég figyelmet az emberekre és alábecsülte szerepüket a szervezetek életében és a
munka területén. Ez volt az a pont, amely életre hívta a következő nagy vezetési irányzat
iskoláit.

1.1.2 A neoklasszikus vezetési irányzat
Az első világháború sok változást hozott a szervezetek életében. Tömegesen jelentek
meg a női munkavállalók, az emberek nagyobb igényekkel érkeztek a munkahelyekre és
jobb munkakörülményeket reméltek. Ekkor vette kezdetét az a híres kutatás, melyet
csak úgy emlegetnek, mint a hawthorne-i kísérleteket, amelyet a Western Electric
Company telephelyén végeztek el. Ennek a vizsgálatnak elsősorban az volt a célja, hogy
az olyan szociális elemek, mint a bérezés, a szabadidő, a munkanap hossza, hogyan
hatnak a teljesítményre. Az irányzat két nagy iskolája közül az első a szociológiából
merített és az emberi kapcsolatok tana, angolul human relations nevet viseli. A másik
iskola a magatartástudományi iskola a pszichológiából merített, mert képviselői inkább az
emberi magatartást figyelték meg.
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Az emberi kapcsolatok iskolájának egyik leghíresebb képviselője volt Elton Mayo (1880–
1949). Munkásságával egyértelműen bebizonyította, hogy az emberi tényezőnek fontos
szerepe van a gazdaságban, a termelésben. Tanulmányaiban bebizonyította, hogy a
munkásokat is tisztelni kell, és igyekezni kell az igényeiket kielégíteni. A munkásokkal
való kapcsolatot minden vezetőnek ápolnia kell. Ebben az iskolában tevékenykedett Mary
Parker Follett (1868–1933) szervezeti pszichológus. Három alapvető elvet dolgozott ki,
melyeknek minden szervezet életében meg kell valósulnia ahhoz, hogy humánusabban
működhessen. Minden szervezetnek az életében van egy egyetemes cél, ami pontosan
az, hogy a szervezet egészként, egységben működjön. Az egyetemes elv lényegi eleme a
kétoldali kommunikáció a szervezeteken belül, míg végül az utolsó elv a helyzet törvénye
volt. A helyzet törvénye szerint nem létezik ideális módszer a problémák megoldására,
minden esemény más és más megoldási programot igényel.
A magatartástudományi iskola gondolkodói valóban az emberi erőforrásokra, vagyis az
egyéni fejlődésre, a tehetségre, az önmegvalósításra figyeltek [48]. Ha a dolgozónak
lehetősége van a szervezeten belül az önmegvalósításra, ha a vezetők támogatóan
lépnek fel vele szemben, akkor az emberek teljesítménye nőni fog. Ez volt a kutatók
meggyőződése. Az ember a legnagyobb érték egy szervezetben és azt kell éreznie a
dolgozóknak, hogy jelenlétük, szaktudásuk fontos a szervezet irányítóinak.
Idesorolják Douglas McGregor (1906–1964) munkásságát. Ő írta „ A vállalat emberi
oldala” című könyvet, melyben kifejtette, hogy alapvetően valakinek az emberekkel
kapcsolatos attitűdjei és viselkedése az alkalmazottainak legfőbb meghatározójává válik.
Egy vezető lehet azon az állásponton, hogy az emberek alapvetően lusták és nem
szeretik a munkát, vagy gondolhatja úgy, hogy megfelelő körülmények között élvezhetik
a munkát és azt a kihívást, amit a munka jelent. A két irányzatot X- és Y-elméletnek
nevezte el és azt állította, hogyha az Y-elmélet szerint vezetik az embereket, jobb
eredményeink lesznek [65]. Az X-elmélet szerint az átlagember idegenkedik a munkával
szemben, a vezetés ezt ellensúlyozza, a legtöbb embert kényszeríteni kell és ellenőrizni,
hogy megfelelően dolgozzon. Az átlagember szereti, ha irányítják, sőt igényli ezt, mivel
mindenekelőtt biztonságot szeretne. Az Y-elmélet ezzel szemben azt mondja ki, hogy az
ember nem idegenkedik a munkától, sőt ez pont annyira természetes, mint a játék, vagy
a pihenés. Az a fontos a motivációban, és az kell, hogy személyes felelősségérzet
alakulhasson ki az emberekben a feladataikkal kapcsolatosan. Elképzelései szerint a jövő
vezetői az Y-elmélet szerint fogják a szervezeteket irányítani.
Ebből az elgondolásból indult ki Abraham Maslow (1908–1970) is. Elmélete a
szükségletek piramisa, máig tartó hatással több tudományágra is. Ötlépcsős
piramisrendszere a következő lépcsőkből áll: alsó szinten fiziológiai szükségletek (víz,
étel, oxigén), ezt követi a biztonsági szint (létbiztonság, közbiztonság). A középső szint a
szociális szükségletek szintje (a valahová tartozás). A negyedik szinten a társas
elismerés szintje van (kiválóság, tisztelet, megbecsülés), majd végül a legmagasabb
szinten az önmegvalósítás (tehetség kibontakoztatása) áll. Ezeket a motivációs lépcsőket
egyenként lehet csak bejárni, egyik feltétele a másiknak. Szintén a motiváció tartalmi
elemeit vizsgálta Herzberg [41]. Kétfaktoros elmélete szerint léteznek motivátorok és
higiéniai faktorok. Szerinte, hanem elégedetlen a munkás, az még nem jelenti azt, hogy
elégedett. A motivátorok beállítottságot befolyásolnak, elégedettséget teremtenek. Ezek
közé tartozik a teljesítmény, elismerés, felelősség, előrejutás. A higiéniai faktorok a
munkaszituációt jelzik. Ilyen a bér, a munkafeltétel, a kompetens felettes. A
motiválótényezők elsősorban munkakörhöz kapcsolódnak, a belső motivátorok a munka
közben jelentkeznek, és a munka maga a jutalom, míg a külső motivátorok olyan
jutalmak, melyek a munka után érkeznek,és a munkavégzés közben.
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Másik gondolkodó volt az iskolán belül Kurt Lewin (1890–1947), aki a csoportot
tekintette a legfontosabb társadalmi szervezetként, a csoport együttműködése és
dinamizmusa a szervezet sikeres működésének kulcsa. A változásokat is ezen a szinten
kell elfogadtatni a szervezetekben. Vizsgálta a csoportok dinamikáját, az információk
útját a szervezeten belül.
Idesorolják többen is Chester Barnardot (1886–1961), akinek fő műve „ A vezető
funkciói” , 1938-ban jelent meg. A rendszerelmélet előfutára volt [74] ez a könyv. A
szervezetben közreműködők magatartását elemezte, a szervezetet kölcsönös társadalmi
viselkedések rendszerének nevezte. A résztvevőknek a szervezetben ösztönzést kell
kapniuk, és a tagok csak addig vesznek részt a szervezetben, míg azok nagyobbak a
tőlük kért közreműködés értékénél, vagy legalábbis egyenlők. A szervezetet a résztvevők
munkájukkal tartják életben és az ösztönzőket is maga a csoport adja.
A neoklasszikus vezetési irányzatok rávilágítottak arra, hogy az embereket úgy kell
vezetni, hogy ők is érezzenek felelősséget a munkájuk iránt. Az emberi erőforrás
végtelen, de nem szabad kihasználni. A klasszikus irányzathoz képest nagy előrelépések
voltak ezek a gondolatok, de nem voltak annyira teljesek, hogy ráébresszék a
menedzsment gondolkodóit más összefüggésekre. Ezekre a hiányokra a választ a modern
irányzatok adják meg.

1.1.3 A modern vezetési irányzat
A második világháború után új nézetek jelentkeztek a menedzsmentben és a vezetésben.
Megjelent a vezetéstudományi iskola, a rendszerelméleti megközelítés iskolája és olyan
elméletek, melyek eddig nem ismert tényezők fontosságára hívták fel a figyelmet.
A vezetéstudományi iskola főbb képviselői: Ackoff, Arnoff, Churchmann, Forrester. Ők
számítógépes rendszerek analógiájára kezdték el leírni a társadalmi rendszereket és
problémákat. A vezetési döntések hatásait számítógépen szimulálták, és ennek az
iskolának a nevéhez fűződik a rendszerdinamikai megközelítése a vezetési
problémáknak. Olyan kvantitatív módszereket vezettek be, mint a statisztika, amelyek
segítették a vezetőket a hatékonyságuk növelésében. Az iskolán belül megjelentek olyan
menedzsment szemléletek, melyek alapja a vezetéstudományi iskola volt, de
alkalmazásukban eltértek tőle. Az egyik az operációs menedzsment volt, mely azokat a
folyamatokat figyelte meg és értékelte, melyek a szervezetekben szolgáltatásokat vagy
késztermékeket állítottak elő. A másik szemlélet a vezetési információs rendszer, ami
feladatának tekintette a vezetők tájékoztatását.
A rendszerszemléleti megközelítés nagy képviselőivé váltak: Bertalanffy, Katz, Simon és
March. Úgy tekintettek a szervezetekre, vállalkozásokra, mint szociotechnikai
rendszerekre. Olyan nyílt rendszerekre, amelyek a környezetükkel szoros kapcsolatban
állnak. Így lettek alkalmazhatók olyan fogalmak is, mint a rendszeranalízis és a
rendszerszintézis mint kibernetikai, informatikai fogalmak. A rendszeranalízis a részekre
bontást, a specializációelemzést jelenti. A rendszerszintézis az interdiszciplinaritásra
törekszik. Fontos betekintést adott ez a gondolatiság rendszerek egymásra utaltságának
jellemzőire, így könnyebben lehetett értelmezni azokat a változásokat, amelyek a
szervezetek
alrendszereiben
történtek
és
az
egész
rendszert
dinamikusan
megváltoztatták meg ezzel. Egyik neves képviselője, Herbert Simon Nobel-díjat is kapott
elméletének megalkotásáért. A korlátozott racionalitás elméletének az volt a lényege,
hogy a racionális döntéshozatal fontos elvárás egy döntéshozótól, de emberként olyan
sok tényező befolyásol minket, hogy nem tudunk egyszerűen racionálisan dönteni.
Minden eddigi eltérő vezetési modellt állítottak fel a kontingenciaelméletek gondolkodói:
Fiedler, Hersey, Blanchard, House, Vroom és Yetton. Ennek az elméletnek lényege, hogy
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a vezetésnek és a szervezésnek nincs egyetlen legjobb útja. Az eddigi irányzatok, iskolák
azt állították, hogy egyetlen út létezik a legjobb megoldáshoz, és ezt a vezetőnek kell
felismernie. Ezzel az elgondolással áll szemben az a feltételezés is, hogy a vezetés és
szervezés különböző módszerei eltérő szituációk között másképpen lehetnek hatékonyak.
A kontingenciaelméletek a nyílt rendszerek törvényeit alkalmazza a szervezetekre. Két
szervezet közül az lesz hatékonyabb, amelyik jobban alkalmazkodik a környezeti
követelményekhez. Fiedler [25] elméletében a feladatorientált vezetők ott jók, ahol a
feladatok bonyolultak és a vezető-beosztott kapcsolatok rendben vannak. Az emberi
kapcsolatokra hangolt vezetők ott eredményesebbek, ahol jó a vezető-beosztott közötti
kapcsolat, de nem strukturáltak a feladatok, és a vezető hatalma kicsi. Hersey és
Blanchard [40] alapgondolata az volt, hogy a vezetők stílusát a csoporttagok
érettségéhez, kognitív képességéhez kell igazítania. Fiedlerrel ellentétben a szerzőpáros
úgy vélte a vezető megtanítható arra, hogy viselkedését a szituációhoz igazítsa. House
úgynevezett „út-cél” modellje sem mondja meg, hogy mi a legjobb vezetési stílus, csak
bemutatja a lehetőségeket, hogyan lehet a környezethez igazodni. Szerinte a vezetői
stílust meghatározhatják a beosztottak tulajdonságai és a feladatok sajátosságai, amik
azonban együtthatnak a motiváltságra. Vroom és Yetton [92] modelljének fő célja volt,
hogy segítséget nyújtson a vezetőknek a döntéshozatalban, illetve abban, hogy bevon
ja-e döntésébe a beosztottjait vagy sem.
A modern irányzatoknak számos új iskolája, szemlélete jelent meg az elmúlt években.
Meg kell említenünk a William Ouchi Z. [67] elméletét 1981-ből. Olyan modell
alkalmazását javasolta, ami egyesítette az akkor sikeres amerikai és japán modellek
erősségeit. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyéni teljesítmény mellett a csoporttal
végzett munka eredménye tovább erősítheti a szervezet eredményességét. Szerinte nem
a vezető határozza meg a szervezetet, hanem azok a csoportok is, akiket vezet.
A nyolcvanas években továbbfolytak azok a kutatások, amelyek a vezetők sikerességét
vizsgálták. 1982-ben J.Peters és R. Waterman publikálták „A siker nyomában” című
könyvüket. 43 sikeresen működő amerikai vállalatot vizsgáltak meg, és szintetizálni
próbálták a siker tényezőit.
A kutatások és az új kihívások számos új kérdést vetnek fel a vezetéssel kapcsolatosan.
A dinamikusan változó vállalati környezet, a növekvő szegénység és a szociális
struktúrák átrendeződése, az elvárosiasodás további kihívást jelentenek az új
vezetőknek. Új képességeket és kompetenciákat kívánnak meg az új kihívások. Azonban
a vezetés lényege továbbra is ugyanaz marad: egy cél elérése érdekében a vezettetek
energiáinak és erejének irányítását megszerezni.

1.2

A vezetői munka gyakorlatának bemutatása

1.2.1 A vezető és a menedzser
Fogalmukat gyakran azonosnak tartják, de vannak olyan értelmezések is, ahol élesen
elválasztják őket egymástól [33]. Az angol nyelvű szakirodalomban a vezetőt a leader
szóval fejezik ki és a menedzsment kifejezésre a leading-et használják. Kotter [50]
abban látja a vezető és a menedzser szerepének különbségeit, hogy a vezető a
menedzser szerepben elsősorban a szervezet belső működését igazgatja, míg a vezető a
leader szerepben a szervezet fejlődésére és jövőjére, fennmaradására koncentrál. A
menedzser a rövid távú célokat hajtja, a tervekre, a végrehajtásra koncentrál, ezek
költségvetését intézi. A leader ezzel szemben a jövőbe tekint, a stratégiát állít fel,
karizmatikus személyiség. A források felhasználást keresi, a legfontosabb feladata, hogy
a dolgozók megértsék, hogy az új célokért érdemes dolgozni. A menedzser eszközei az
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eredmények megvalósítására a kontrolleszközök (pl. fizetés), míg a leader inkább a
szükségleteken és érzelmeken keresztül éri el a motiváltságot. Legtöbb esetben mindkét
vezetői szerepre szükség van egy sikeres szervezetben, de nem mindig egy időben és
nem azonos mértékben. Minden szervezet életében vannak olyan korszakok, amik
stabilabbak vagy változást igénylők, és így ennek megfelelően változik a két szerep
szükségessége.

1.2.2 A vezetői szerepek és a vezető feladatai
A persona latin szó, amit manapság a személyiség szinonimájaként is használnak. A
perszonális szó jelentése a személyes, szintén a persona kifejezésből ered. Kevesen
tudják azonban azt, hogy a szó eredeti latin jelentése: álarc. Talán ez nem véletlen [48],
hiszen mindenki szerepeknek felel meg az élete során: létezik apai szerep, dolgozó,
sporttárs, és ugyanígy létezik a vezetői szerep. Minden vezető más és más személyiség,
mégis van egy azonos elvárás a vezetők felé. A vezetőknek meg kell felelniük ezeknek az
elvárásoknak, amiket bizonyos szerepeknek lehet megfeleltetni. A vezetőknek hinniük
kell a szerepükben, ettől lesznek hitelesek. Nehéz megtalálni azt az egyensúlyt,
amelyben a vezető a saját személyiségének megfelelően tud viselkedni, és meg tud
felelni a vezetői szerepeknek is.
Az egyik legismertebb szerepfelsorolás Mintzberg [62] nevéhez fűződik, és tízféle
szerepet állapít meg. A tíz szerepet összesen három csoportba lehet sorolni. Az első
csoportba tartoznak azok a szerepek, amelyeket az interperszonális szerepek csoportjába
sorolunk. Idetartozik a vezetőnek az a szerepe, hogy ő a szervezet feje, ő képviseli a
szervezetet, ő a szimbóluma is. Ebbe a csoportba tartozik a vezető szerep is, vagyis ő
tartozik felelősséggel a dolgozókért, ő felelős a támogatásért, a motiválásért. Az
interperszonális szerepek közé soroljuk azt is, hogy a vezető egyik legfontosabb szerepe
a kapcsolatteremtés. Nemcsak a szervezeten belül, de a szervezeten kívül is ő tartja és
alakítja a szervezet kapcsolatait.
A második csoport a vezetők információs szerepei. A szerepekhez soroljuk a figyelő
szerepét, vagyis azt a feladatot, hogy a formális és informális információk megfelelő
figyelmet kapjanak és hozzájáruljanak a megfelelő minőségű döntésekhez. Így
következik az is, hogy az információs szerepek közétartozik az elterjesztő szerepe is,
amivel hozzájárul az információ áramlásához és közzétételéhez. A szóvivő mint vezetői
szerep ebben a csoportban azt a célt szolgálja, hogy a vezető képes legyen arra, hogy a
véleményeket, problémákat eljutassa mind a felsőbb vezetés, mind a szervezet kliensei
felé.
A harmadik csoportba azok a jellemzők tartoznak, amelyek a döntési szerepeket erősítik.
Idetartozik a kezdeményező szerep, amiben a vezetőnek a változásokat és azok
végrehajtását kell felügyelniük, kísérniük. A zavarok elhárítójaként a váratlan
eseményektől kell megvédenie a szervezetet és a dolgozókat, illetve neki kell
visszaállítania a szervezet normális működését. A vezető az erőforrások elosztója, és így
a legjobb tudása szerint osztja el a rendelkezésre álló javakat akár pénzről, akár időről
vagy emberi erőforrásról legyen is szó. A csoport negyedik szerepe és a szerepek közül a
felsorolásban az utolsó a tárgyaló szerep. Ő az, aki más szervezetekkel tárgyal, vagy
megegyezik. Minztberg [62] arra is figyelmeztet, hogy ezek a szerepek nincsenek
egyforma arányban mindegyik vezetői pozícióban, de megtalálhatók mindenütt.
A vezetői szerepek mellett a vezetőknek olyan feladatai is vannak, amelyek
meghatározzák napi vagy időszakos tevékenységeiket. Roóz [74] szerint a vezetői
feladatok közétartozik a célok kitűzése, amelyek irányt mutatnak és ösztönzik a
szervezet dolgozóit. A vezetői irányítás a napi tevékenységek közé tartozik, hiszen a
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munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges módszereket gyakran a vezetésnek kell
meghatároznia. A problémamegoldás és a döntéshozatal olyan szintén mindennapos
tevékenység, ahol a vezetők analitikus képességeiket használják. A vezetői
kommunikációnál fontos, hogy használják megérzéseiket, megfigyelőképességeiket és
megtalálják a megfelelő közeget információik továbbítására. A vezetők folyamatos
tevékenysége és szinte kötelessége a képzés és a tanácsadás. Ők a szervezetek oktatói
és tanácsadói is, a jó vezető foglalkozik alkalmazottainak támogatásával és megfelelő
képzésével. A változásokkal is nekik kell felelősen szembenézni és új stratégiákat alkotni,
illetve új lehetőségeket teremteni. A diplomáciai érzék és munka szintén olyan feladat,
amivel gyakran kell a szervezetet képviselő vezetőnek találkoznia. A jó vezető képes az
idővel is hatékonyan gazdálkodni; az időt mint eszközt használni és azzal keretet adni a
feladatok elvégzésének. Végezetül a vezetőé az a fontos feladat, tevékenység, amikor
visszajelzést ad a szervezet dolgozóinak az elvégzett munkájukkal kapcsolatosan, vagyis
értékel és jutalmaz.

1.2.3 A vezetés funkciói
A vezetői tevékenységet vizsgáló szakirodalom egyértelműen kimondja: a vezetői
tevékenység, munka rendkívül összetett és nehéz feladatok együttese. Ezeket lehet
általános részekre, vagy az irodalomban által funkcióknak nevezett elemekre bontani. A
funkciók megmutatják, hogy mik azok a speciális szakmai ismeretek, amelyek a
vezetésnek mint szakmának az összetevői [74]. A négy alapvető funkciót Fayol
munkássága alapján határozzák meg. A vezetés minden szintjén megjelennek, de
mélységük változó lehet vezetési szintenként, szerepenként, személyiségenként. A négy
funkció a következő: a tervezés, a szervezés, az irányítás, az ellenőrzés.

1.2.3.1 Tervezés
A jövő és a jövőkép kidolgozása áll a tervezés mint funkció középpontjába. A tervezés
eredménye az, hogy a szervezet céljai és azok eléréséhez szükséges stratégiák és
elgondolások megszületnek. A tervezés időtartamát tekintve lehet hosszú távú (5 év),
középtávú (2–4 év) és rövid távú (1 hónap). Tervezés jellege szerint megkülönböztethető
a stratégiai tervezés, a taktikai és operatív tervezés. A stratégiai tervezés a vállalat
egészére vonatkozik, a taktikai tervezés pedig egy adott eredmény eléréséhez szükséges
tevékenységeket is tartalmazza. Végül az operatív tervezés a végrehajtás feladatait
határozza meg.

1.2.3.2 Szervezés
A szervezés egy általános vezetői törekvés, ami arra irányul, hogy a szervezet dolgai
rendezettek és áttekinthetőek legyenek, vagyis a szervezés a működés átalakítása és
folyamatos javítása [4].
A szervezés feladataiként a vezető ellátja: a folyamatokat koordinálja, gyakorolja
hatásköreit, meghatározza a munkaköröket és a munkamegosztást. A szervezetet ezek
alapján osztályba szervezi és elvégzi a szervezetfejlesztést és szabályozást.

1.2.3.3 Irányítás
Az emberek és az emberi erőforrás irányítása maga az irányítás, maga a vezetés [48]. Az
irányítási tevékenységet befolyásolhatja a vezetési stílus, a szervezeti kultúra és a
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vezetők társadalmi szerepvállalásának a mértéke. A vezetési stílus megmutatja, hogy
hogyan tart kapcsolatot a vezető a szervezet tagjaival. A szervezeti kultúra a szervezetek
olyan képességnek mondható jellemzője, ami láthatóvá teszi azt, ahogyan a szervezet
reagál a kihívásokra és a problémákra. A vezetők társadalmi szerepvállalása azt jelenti,
hogyan és milyen mértékben vannak jelen a közéletben, milyen a kapcsolatrendszerük,
milyen a szakmai és politikai szerepvállalásuk. Mindezek meghatározzák a szervezet
jövőjét is.
Az irányításhoz tartozik az emberek motiválása, hiszen a teljesítményt egyértelműen a
képesség és a motiváció határozhatja meg. A kommunikálással lehet igazán irányítani, és
ehhez a vezetőknek kell megválasztania a formaiságot: a telefonbeszélgetésektől az
értekezletekig széles a választható csatornák típusa és száma. A szervezet vezetőjének
az is nagy kihívást jelent, hogy a különböző módon szerveződő csoportokat összefogja és
működésre hangolja. A szervezetben működő munkacsoportokat formális és informális
csoportokra lehet felosztani, attól függően, hogy miszerint szerveződtek meg. A formális
csoportok azok, amelyek jól láthatóan szerveződnek, és hivatalosan is elkülöníthetők. Az
informális csoportok olyan szerveződések, ahol nem a hivatalos keretek köré
szerveződnek, hanem inkább a személyes kapcsolatok, szimpátia, együttérzés hívja őket
életre. Mind a két csoporttípust ismernie kell a vezetésnek, és fel kell tudni a használni a
megfelelő célokra. Ennek ismeretében könnyebben irányítható az emberi tényező, ami
Mayo óta egyre inkább felértékelődik. A humán tőke olyan erőforrás, aminek
felhasználhatósága nagyon szerteágazó, és széleskörűen hasznosítható. A jól menedzselt
humánerő stabil alapot nyújt a szervezetfejlesztéshez és a változásmenedzsmenthez is
egy dinamikusan változó, fejlődő piaci környezetben.

1.2.3.4 Ellenőrzés
A dolgozók felelősséggel tartoznak a tetteikért, munkájuk eredményéért. Ezért az
ellenőrzés elsősorban nem azt jelenti a funkciók között, hogy a vezető elszámoltatja a
szervezet tagjait és dolgozóit. Az ellenőrzés sokkal inkább a képzési, a fejlesztési
szükségletek megállapításának és a dolgozók motiválásának alapja [85]. A dolgozók
hozzáállása változó képet mutat az ellenőrzéssel szemben. Nem szeretik, de elfogadják
az ellenőrzést, és vannak olyan esetek is, amikor kimondottan várják azt. Lawler és
Rhode [54] szerint a dolgozók elvárják, illetve várják az ellenőrzést, ha visszaigazolást
szeretnének kapni a jó munkájukról, vagy tudni szeretnék, hogy mit és hogyan kell
csinálniuk. Az ellenőrzés abban az esetben a legfontosabb, ha a jutalmazás és a fizetés is
a teljesítményen alapul. Az ellenőrzés tehát olyan funkció, amely a teljesítmény
fenntartásában és javításában segíthet.
Ouchi és Maguire [68] szerint az ellenőrzésnek két formája van, úgymint a viselkedés
ellenőrzése és az eredmény, vagyis az output ellenőrzése.
A vezetőket segítik az ellenőrző-rendszerek, amelyek az információs társadalmakban
fontos szerepet játszanak. A belső ellenőrző-rendszerek olyan információkkal látják el a
vezetőket, amelyek akár a döntéseik meghozatalában is segíthetik őket. Ezek a belső
ellenőrző-rendszerek két alaprendszerre épülnek: a belső kontrollrendszerek és a belső
ellenőrzés.
A belső kontrollrendszerekben jogi szabályozásokat, a felelősök kinevezését, ellenőrzését
találjuk. Itt értékelik a kockázatokat, végzik a szervezeti kockázatkezelést. Ebben a
rendszerben alakítják ki azt az eljárásrendet is, ami azokra az esetekre vonatkozik,
amikor visszaélések jelentkeznek a szervezetben (csalás, sikkasztás stb.).
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A belső ellenőrzés egyfajta belső tanácsadórendszer, olyan tevékenység, amely segíti,
hatékonyabbá teszi a szervezet életét. Ellenőrzi a hatékonyságot, a pénzügyi
beszámolókat, és felügyeli a szervezetek jogszabályi normáit.
A vezetők szerepe igen összetett és bonyolult. Tény, hogy a vezetés tudományos
eredményei és álláspontjai kereteket és nem szabályokat adnak a gyakorlati vezetői
munkához. A módszerek és elvek nem szabályok, amelyeket kötelezően kell alkalmazni,
de ismeretük segíthet a megfelelő döntések meghozatalában. A tudományos eredmények
növelik a döntési helyzetek megítélésének pontosságát, a döntések előkészítését, a
dolgozókkal való együttműködés lehetőségét is.
A vezetés- és szervezéstudomány eredményei folyamatosan alakítják a hatékonyságról,
a sikeres vezetésről alkotott elgondolásainkat. Az új megközelítések, paradigmák a
vezetés változó világának dinamikáját mutatják be.
A hatékony és sikeres vezetőnek a gyakorlati eredményekhez ismernie szükséges a
vezetéstudomány fejlődésének fő állomásait és fejlődésének irányát.
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2. SZERVEZETI STRUKTÚRÁK

A szervezetek hatékonysága döntően azon múlik, hogy milyen a struktúrájuk, hogyan
illeszkednek egymáshoz a működési folyamataik, milyen vezetési elveket és módszereket
alkalmaznak, mennyire támogató jellegű a szervezeti kultúrájuk. Ebben a fejezetben a
legfontosabb szervezeti struktúrákat mutatjuk meg Dobák Miklós [23] munkája alapján.

2.1

Funkcionális szervezet

E szervezeti formát az egyik legrégebbi strukturális megoldásnak tekinthetjük. A
struktúra jellegét tekintve az egydimenziós és a többvonalas szervezetek tipikus példája.
A funkcionális szervezet legfontosabb jellemzői a következők:
 A szervezeten belül az elsődleges munkamegosztás a szervezeti funkciók szerint
történik (például: fejlesztés, termelés, értékelés).
 A hatáskörökbe elsősorban a döntési jogkörök centralizációja a jellemző. Mind a
stratégiai, mind az operatív döntési jogkörök túlnyomó része a felső vezetéshez
telepített.
 Igen lényeges jellemzőnek tekinthetjük az erőteljes szabályozottságra való
törekvést mind a munkamegosztást, mind a hatáskörök kialakításánál.
 A funkcionális szervezet működésénél a vertikális koordinációs megoldások
játsszák a főszerepet; a kommunikációs csatornák elsősorban az alá-fölé rendelt
szervezeti egységek között épültek ki. Horizontális koordinációra a szervezet
struktúrája nem sok lehetőséget ad. A horizontális koordinációs szükséglet
legtöbbször csak a fokozott felső vezetői tevékenységgel, a technokratikus típusú
koordinációs eszközök bővítésével, illetve pótlólagos strukturális koordinációs
eszközök (például projektek, teamek, törzskarok, bizottságok) beépítésével
elégíthető ki.
A funkcionális szervezet konfigurációját – leegyszerűsített formában – a 2.1 ábra
mutatja.
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2.1 ábra: Funkcionális szervezeti struktúra
Forrás: [23]
A funkcionális szervezeti forma hatékony működésének jól meghatározható előfeltételei
vannak (Grocha, 1982, Ansoff-Brandenburg, 1971):
 stabil piaci, tudományos-technikai és technológiai környezet;
 viszonylag könnyen áttekinthető termelési tevékenység, nem túl széles
termékskála.
Ilyen körülmények között a funkcionális szervezeteknek számos előnyös tulajdonsága
van:
 a funkcionális specializáció a termékenység növekedését és az egységköltség
csökkenését eredményezheti;
 a termelési, illetve munkafolyamat szabályozottsága (standardizáltsága)
jelentősen csökkentheti a koordinációs költségeket;
 a stabil környezet és ebből következően a jó operatív válaszképesség miatt a
vállalati stratégia kialakítása viszonylag egyszerű – és nem költséges – feladat.
A valóságban azonban a feltételek (stabilitás, relatíve szűk termelési profil) gyakran
megváltoznak. A növekvő diverzifikáció és környezeti dinamizmus következtében
felszínre kerülnek a funkcionális szervezet hátrányai (Fuchs–Wegner–Welge, 1974):
 növekvő diverzifikációnál az erőteljes funkcionális specializáció az anyagi és
információs kapcsolatok olyan nehezen áttekinthető rendszere jöhet létre, amely
jelentős mértékben megemeli a koordinációs ráfordításokat (az anyagiakat és a
szellemieket egyaránt);
 a funkcionális specializáció felesleges mennyiségi és minőségi tartalékhoz,
szervezeti redundanciához vezethet, illetve akadályozza a megváltozott környezeti
feltételekhez való alkalmazkodóképesség érvényesülését;
 a szervezet külső és belső kapcsolatainak egyre bonyolultabbá válásával a döntési
hatáskörök centralizáltsága csökkenő mértékben képes valódi összhangot
biztosítani;
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2.2

a centralizált hatáskörök és az erőteljes szabályozottság útján történő irányítás
(vezetés) – a merevsége miatt – szintén akadályozza a szervezet adaptációs
képességének érvényesülését, továbbá a felső vezetés operatív túlterheltsége
miatt nem mindig képes az összehangolt működést biztosítani.

Divizionális szervezeti forma

Az első világháború után – a növekvő vállalati méretek miatt – egyre fontosabbá vált a
szervezeti struktúrák vizsgálata, különös tekintettel a szervezet egyes részeit
összehangoló mechanizmusokra. A nagyvállalatok vezetésének valójában három komoly
feladatot kellett megoldaniuk:
 a vállalatvezetés koordinációs tevékenységét támogató központi szervezeti
egységek kiépítését, s ezzel párhuzamosan jól működő felelősségi és elszámolási
rendszer kialakítását a termelőegységek szintjén;
 az összvállalati koordinációt segítő pénzügyi, tervezési és ellenőrzési rendszer
megteremtését;
 a stratégiai és operatív faladatok szétválasztását.
Az összvállalati szintű célok érvényesítése és a feladatok ellátása érdekében az irányítási,
koordinációs és ellenőrzési tevékenységet központi egységek látják el. A központ feladata
elsősorban a források elosztása; a különböző vállalati tevékenységek pontos elhatárolása
(a divíziók egymástól független működési feltételeinek megteremtése); divíziók
létrehozása és megszüntetése (a portfólió alakítása); valamint a divíziók működésének
megítéléséhez (teljesítményének értékeléséhez) hatékonysági kritériumok kidolgozása és
azok teljesülésének ellenőrzése. A felső vezetés ezen feladatok ellátására kis létszámú
központi szervezeti egységeket alakít ki. Ezek közé tartoznak általában a pénzügyi, a
controlling-, valamint a személyzeti feladatokkal megbízott szervezetek (személyek).
A pénzügyi és controllingfeladatok ellátó egységek, a divizionális szervezetek
központjának kulcsfontosságú elemei. Jó néhány divizionális szervezet esetében e két
terület közös irányítás alatt működik, és általában ellátja a központi tervezési
tevékenységek jelentős részét: a pénzügyi (likviditás, finanszírozás, cash-flow), valamint
a rövid távú (éves, 2-3 éves) eredménytervezést. A hosszú távú (5–10 éves),
kifejezetten stratégiai jellegű tervezés ellátására általában külön szervezeti egységet
hoznak létre és törzskarként vagy ideiglenes döntés-előkészítő bizottságként. Csak
viszonylag nagy méretű vállalatoknál alakítanak ki önmagában a stratégiai tervezéssel
foglalkozó állandó központi szervezeti egységet.
A pénzügyi tevékenység banki, likviditási, finanszírozási, valamint a külső hatóságok és
partnerek felé történő információszolgáltatási feladatokat foglal magában. A controlling
pedig a vállalat egységei gazdálkodásának, működésének, illetve a működés eredményre
gyakorolt hatásának megtervezését, nyomon követését és elemzését végzi. Mindezek
azért kapnak kiemelt szerepet a vállalati központban, mert a divizionális szervezeteknél
az operatív irányítás, utasítás helyett a pénzügyi típusú koordinációs eszközök játszanak
elsődleges szerepet. A pénzügyi előírások, valamint vállalati költségvetések egyszerre
töltenek be tervező és irányító-ellenőrző (control) szerepet.
A divizionális szervezetek egyik központi problémája a megfelelő koordináció biztosítása.
A divíziók egymástól való elhatárolása és a hatásköri decentralizáció az operatív (az
utasítás jellegű) vertikális koordinációs tevékenységet nagyon szűk keretek közé szorítja.
Ebből adódóan a divíziók között fennálló – horizontális jellegű – kapcsolatok megfelelő
kezelését, valamint az összvállalati célok érvényesülését biztosító koordinációs eszközök
kulcsfontosságú szerepet kapnak. Ezek közül a legfontosabbak:
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a feladatok és hatáskörök egyértelművé tétele; a felelősségi rendszer megfelelő
kialakítása, valamint – strukturális típusú koordinációs megoldásként – pótlólagos
egység létrehozása (projektek, bizottságok stb.);
 pénzügyi iránymutatók, költség-, fedezet-, illetve eredménytervek és beszámolók,
valamint a teljesítményeket hűen tükröző belső elszámoló árak megteremtése;
 átgondolt személyzeti politika a divíziók vezetőinek kiválasztásánál; az
összvállalati célok állandó tudatosítása, mint személyorientált koordinációs
megoldások.
A divizionális szervezet konfigurációját a 2.2 ábra mutatja.
A divizionális szervezeti forma kialakítása a következő előnyökkel járhat [5], [26], [34]:
 a stratégiai és az operatív feladatok szétválasztása, a vállalat központi vezetése a
stratégiai feladatokra koncentrálhat;
 széles játéktér a centralizáció és decentralizáció célszerű mértékének
megválasztásában, amelyet a szervezet lényegéből adódóan elsősorban a
decentralizáció irányába való törekvés jellemez;
 a vállalati célok és a divíziók céljai közötti kapcsolat viszonylag könnyen
megteremthető és egyértelművé tehető;
 világos célmeghatározás a divíziók (illetve vezetőik) számára,
 erőteljes piaci orientáció;
 a piaci változások hatása közvetlenül nem az egész vállalatot, hanem csak az
egyes divíziókat érinti (ezt nevezik „rekeszelő hatásnak”), az esetleges negatív
változások nem az egész szervezetre hatnak (a gyakorlati tapasztalatok azt
mutatják, hogy a kínálat bővítésével, új vagy rokon termékek gyártásával, tehát
egy erőteljes diverzifikációval a bajba jutott divíziók is viszonylag gyorsan
megoldhatják gondjaikat);
 alacsony horizontális koordinációs költségek (ez tényleges anyagi és szellemi
ráfordításokat is jelent, ugyanakkor kifejezhetjük ezzel a gyors döntésekből adódó
megtakarításokat is);
 általában megnő az információáramlás és -feldolgozás sebessége. Az egész
vállalatot érintő problémák esetében a felső vezetés és az önálló egységek közötti
egyértelmű kommunikációs utak biztosítják az információk gyors áramlását és a
visszacsatolást. Még inkább így van ez akkor, amikor csak az egyes divíziókat
érintő információkról van szó: számos empirikus vizsgálat bizonyítja, hogy a
kommunikáció az egyes szervezeti egységeken belül súrlódás mentesebb és
gyorsabb, mint az egyéb szervezeti egységek között;
 teljesítményre ösztönző felelősségi felelősségi-érdekeltségi rendszer kialakítása.
A divizionális szervezeti forma egyéb megoldásokkal szembeni előnyei – összefoglalva –
a következő feltételek teljesülése esetén jutnak leginkább érvényre:
 a vállalatot széles termékskála, heterogén termékek, különböző gyártási eljárások
jellemzik;
 lehetőség
van
termékcsaládok/termékcsoportok
(vevőcsoportok,
régiók)
kialakítására;
 a vállalat egészében véve viszonylag dinamikus környezetben működik.
Összességében: a divizionális szervezet a változó piachoz jól alkalmazkodó, rugalmas
szervezeti forma.
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2.2 ábra: A divizionális szervezet alapformája
Forrás: [23]
A gyakorlatban a divíziók eltérő feladat- és hatáskörű felelősségi és elszámolási
egységként kerülhetnek kialakításra. Megkülönböztethetjük a cost-center, a profit-center
és az investment-center megoldásokat. (Magyarul az önálló költségközpont, önálló
nyereségközpont és önálló tőkeallokációs központ kifejezések közelítik talán legjobban az
eredeti kategóriák tartalmát.) Az egyes divíziók mindhárom esetben elkülönült
elszámolási egységnek tekinthetők (accounting entity). A divíziók vezetőire ugyanakkor
eltérő felelősség hárul (responsibility center). Ennek megfelelően az egyes
divíziótípusokat mint különböző felelősségi és elszámolási egységeket jellemezhetjük,
ahol a különbségtétel alapja a divízióvezető felelősségének és a divízió teljesítménye
megítélésének – az elszámolásnak – a tárgya. Egy adott szervezeten belül az említett
divíziótípusok homogén vagy vegyes alkalmazásával is találkozhatunk.
A cost-center megoldás esetében a divízió vezetőjének felelőssége a működési költségek
alakulásához kötődik. A divízió vezetője felelős a költségkeret (divízió szintű költségterv)
betartásáért; érdekeltsége a működési költségek minimalizálásához kötődik. A költség
minimalizálás természetesen nem „mindenek felett álló” cél, hiszen a divíziónak a kijelölt
tevékenységét megfelelő minőségi színvonalon kell ellátni.
A profit-center típusú megoldás alkalmazása esetén a divíziókat mint önálló eredmény(nyereség-) képző helyeket kezelik. A kizárólag a költségekért való felelősség helyébe
egy magasabb szintű felelősség lép: a divízió vezetésének feladat- és hatásköre a
működési költségeken túl kiterjed a divízió bevételi alakulásának befolyásolására is.
Azaz: az árbevétel és a működési költségek egyaránt a divízióvezető kompetenciájába
tartoznak. A divízióvezető érdekeltsége ebben az esetben a divízió működési
eredményének alakulásához kötődik.
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Az investment-center típusú megoldás alkalmazása esetében a divíziók vezetésének
felelősségi köre tovább bővül: a vezetők jogot kapnak arra, hogy pótlólagos
erőforrásokat szerezzenek, hogy válasszanak az alternatív forrásszerzési és befektetési
lehetőségek között. A vállalat vezetése ebben az esetben tulajdonképpen a tőke
működtetését „rábízza” a divízióra, amelynek vezetése a tőkeszerzés és felhasználás
mikéntjéről – az összvállalati előirányzatok figyelembevételével – saját hatáskörében
dönt. Ez esetben az elszámolás tárgya a divízióra bízott tőke megtérülése. A
divízióvezető érdekeltsége a működésbe bevont tőke lehető leghatékonyabb
felhasználásához kötődik.
A valóságban leggyakrabban a profit-center típusú megoldással találkozhatunk. Utaltunk
már rá, hogy léteznek olyan esetek, amikor az említett alaptípusokat kombinálják. E
kombinációk ugyanis lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy egy adott vállalat – például
profit-centerek és cost-centerek párhuzamos alkalmazásával – differenciált felelősségi és
elszámolási rendszer kiépítésével reagáljon különböző termékcsoportjai, vevői, régiói
eltérő piaci feltételeire. Mindezekkel együtt is kétségtelen azonban, hogy a divizionális
felépítés előnyeit és hátrányait legjellegzetesebben a profit-center típusú divíziókra
alapozott szervezeti megoldások mutatják. vizsgáljuk.
A divizionális szervezetek előnyei leginkább az egyértelmű felelősségi rendszer
kialakíthatóságában,
a
szervezet
rugalmasságában
és
a
munkatársak
jó
motiválhatóságában mutatkoznak meg. A felelősségi rendszer egyértelművé tételét
elsősorban az teszi lehetővé, hogy az összvállalati bevételek és a költségek, illetve
ráfordítások – megfelelő belső elszámolási rendszer segítségével – jól szegmentálhatók, s
az egyes szervezeti egységekhez, divíziókhoz rendelhetők. Ebbe beleértendők olyan
költségek is, amelyek egy funkcionális szervezetben esetleg csak közös költségként
számolhatók el. A divízió így egyszerre lehet elszámolási egység (responsibiliti-center),
ami a funkcionális szervezeti formánál rendkívül korlátozottan valósítható meg. A divíziók
(mint felelősségi és elszámolási egységek) megfelelő alapul szolgálnak a vállalati szinten
összehangolt működést és a decentralizált irányítást egyaránt biztosító, kulcsfontosságú
koordinációs eszközrendszer, a controlling kialakításához is.
A divizionális szervezeteknek az operatív és a stratégiai tevékenységek mellett
strukturális válaszképességük is van. Kialakításuk ugyanis a vállalat lényeges környezeti
feltételeihez, illetve adottságaihoz igazodva történik. Sőt, az egyes divíziókon belül is
megvan annak a lehetősége, hogy – a hatékonyabb alkalmazkodás érdekében – olyan
különböző alrendszereket hozzanak létre, amelyek az egyes termékek vagy piacok
jellegének még jobban megfelelnek. Ezzel gyorsabban reagálnak a gyors piaci
változásokra, az egyes termékekkel kapcsolatos speciális elvárásokra; megnövekszik az
információáramlás és -feldolgozás sebessége. Az ajánlati paletta kiszélesítésével, új
termékek kifejlesztésével esetleg kisebb-nagyobb új divíziók alakíthatók ki, a
veszteségesek ugyanakkor gyorsan, az egész vállalat létét nem kockáztató szervezeti
megrázkódtatások nélkül megszüntethetők. A divizionális szervezetek előnyös motivációs
lehetőséget kínálnak a vállalat vezetése számára. A döntési kompetencia és az
eredményért való felelősség delegálásával a profit-center vezetője például szinte egy
önálló tevékenységet folytató vállalati vezető helyzetébe kerül, aki elképzeléseit nagy
önállósággal valósíthatja meg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a profit-centerek
vezetőiből általában olyan vezetői gárda alakul ki, amelynek tagjai alkalmasak a
legfelsőbb szintű menedzseri funkciók betöltésére is. A divíziók működésének
elengedhetetlen feltétele a már többször tárgyalt hatékony koordinációs mechanizmusok
kiépítése. A részterületek nagy autonómiája olyan koordinációs mechanizmusok
alkalmazását teszik szükségessé, amelyek biztosítják, hogy az egyes divíziókban folyó
munka összhangban legyen a vállalatvezetés céljaival. Ezzel egyben minimalizálni
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igyekszenek az önállóságból adódó divízió egoizmus veszélyét is. A divíziókban folyó
tevékenységek összehangolásának legfontosabb eszköze a már említett controlling,
amelynek eszközeivel (költség-, fedezet-, illetve eredménytervek és beszámolók) a
vezetés az egységek relatív önállósága és függetlensége megőrzése mellett az
összvállalati szintű irányítás és ellenőrzés egyértelműségét igyekszenek megteremteni.
Ezen koordinációs eszközök szerepét úgy is meg lehet fogalmazni, hogy alkalmazásukkal
a vállalatvezetés döntési teret alakít ki a divíziók számára. A döntési tér pedig
lehetőséget ad az önálló, alternatív megoldásokra is.

2.3

Mátrixszervezet

A mátrixszervezet lényegét legáltalánosabban úgy lehetne, hogy e formánál az
elsődleges munkamegosztás szintjén két munkamegosztási elvet egyszerre (szimultán)
alkalmaznak. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a mátrixszervezet a többdimenziós
szervezeti formák közé tartozik. A mátrixszervezeteknek eltérő megjelenési formái
léteznek, amelyek gyakorlatilag az alkalmazott munkamegosztási elvek „kombinációi”
alapján jönnek létre. A leggyakrabban előforduló kombinációk a következők:
 funkció – tárgy (funkcionális-tárgyi mátrix),
 funkció – régió (funkcionális-regionális mátrix),
 funkció – funkció (funkcionális mátrix),
 tárgy – régió (tárgyi-regionális mátrix).
A munkamegosztás funkcionális-tárgyi kombinációja kétféle megoldást takar: a termékés a vevőorientált mátrixszervezeteket (2.3 és 2.4 ábra). A funkcionális-regionális típusú
munkamegosztás alapján létrejövő mátrixszervezet konfigurációját az 2.5 ábra mutatja.

2.3 ábra: Termékorientált mátrixszervezet
Forrás: [23]
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2.4 ábra: Vevőorientált mátrixszervezet
Forrás: [23]

2.5 ábra: Régióorientált mátrixszervezet
Forrás: [23]
A funkcionális-tárgyi és funkcionális-regionális mátrixoknak van még egy érdekes
formája. Ez akkor jön létre, amikor a tárgyi vagy regionális elvű munkamegosztás során
a termékcsoportba, a vevőkre, vagy a régiókra létrehozott divíziók vezetői és a
funkcionális egységek vezetői közötti hatásköri kapcsolatokat egy mátrixstruktúrába
rendezik. Ezt a formát divizionális alapú mátrixszervezetnek nevezik. Ennek egy
lehetséges változatát mutatja a 2.6 ábra.
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2.6 ábra: Divizionális alapú mátrixszervezet
Forrás: [23]
Ez a megoldás a divízióknak az önálló felelősségi és elszámolási egységként történő
kezelését sok tekintetben kétségessé teszi, ennek ellenére e formák megtalálhatók a
gyakorlatban.
A mátrixszervezetek kialakításának és hatékony működésének a következő előfeltételei
vannak:
 A releváns környezeti szegmensek (piaci, tudományos-technikai) átlagon felüli
erősségű és gyakoriságú változásai; a környezeti elemek nagyfokú
heterogenitása.
 A vállalati feladatok komplexitásának, újdonság- és rizikótartalmának magas foka.
 A tárgyi elven alapuló munkamegosztás feltételeinek megléte, amellett, hogy az
erőforrások elkülönítése gazdaságosan nem oldható meg, a közös erőforrások
használatánál nem lehet egyértelműen meghatározni a ráfordításokat és az
eredményeket.
 A szervezet tagjainak kommunikációs és kooperációs készsége (képessége)
fejlett; a vezetés, illetve az érintett személyek jó konfliktustűrő tulajdonságokkal
rendelkeznek.
Ezen előfeltételek megléte esetén a mátrixszervezetek jól működő szervezeti formák
lehetnek. Ezek hiányában – sőt, sokszor még ezek megléte esetén is – azonban számos
olyan veszélyforrás mutatkozik, amelyekkel számolni kell (Leumann, 1980):
 az eltérő (például tárgyi és funkcionális) személetű vezetők közötti rivalizálás,
hatalmi harc;
 a túlhajtott csoportmunka;
 döntések elhárítása az egyes vezetők részéről;
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 a felelősség vállalásától való tartózkodás;
 szervezeti összeomlás veszélye krízis szituációkban.
A hatalmi harc (rivalizálás) abban nyilvánulhat meg, hogy mind a tárgyi, mind a
funkcionális személetű vezetők igyekszenek meghatározó szerephez jutni a vállalat
életében. Leginkább akkor lehet ezzel számolni, amikor a mátrixszervezet kialakítása
funkcionális szervezeti forma átalakítása révén valósul meg. A korábban „egyeduralkodó”
funkcionális vezetők nehezen fogadják el hatalmuk, hatáskörük jelentős gyengülését és a
korábban esetleg függelmileg vagy szakmailag alárendelt munkatársak egyenrangú
partnerként való kezelését. Célszerűnek tűnhet ilyen esetekben a tárgyi (termék)
dimenzió vezetőit kívülről behozni a szervezetbe.
A túlhajtott csoportmunka gyakorlatilag a szervezet kétdimenziós jellegéből adódik: az
egyezető, koordináló fórumok megteremtésének szükségességéből. Ez igazából akkor
jelent veszélyt, amikor a szükséges döntések túlságosan lassan születnek meg, s ezzel a
környezeti változásokhoz szükséges gyors reakciók nem jöhetnek létre.
Szorosan kapcsolódik ehhez a döntések elhárításából adódó veszély is. Azáltal, hogy
nincsenek teljesen egyértelmű hatásköri elemek kialakítva (pontosabban: az együttes
döntés kap kiemelt szerepet), nincs mindig egyértelmű nyomás sem a tárgyi, sem a
funkcionális vezetők esetében a gyors döntések meghozatalára. Kényes szituációkban
kialakulhat az „egymásra várás” állapota, ami szintén nem kedvez a dinamikus
környezeti feltételekhez való gyors alkalmazkodásnak. Ehhez társulhat a felelősség
vállalásától való tartózkodás is. (Az egymásra várás és a felelősségtől való tartózkodás
nem mond ellent a különböző szemléletű vezetők közötti rivalizálásnak.)
A döntések elhárítása és a felelősségvállalástól való tartózkodás – többi közt – azt
eredményezi, hogy a váratlanul jelentkező krízisszituációkból kivezető utak kijelölésére
irányuló gyors és egyértelmű döntések, cselekvések nehezen jönnek létre a
mátrixszervezetekben. Ezért fogalmazható meg ilyen feltételek közepette a szervezeti
összeomlás veszélye.
A veszélyforrások arra hívják fel a figyelmet, hogy a mátrixszervezet bevezetése
rendkívüli körültekintést igényel. E szervezeti megoldást nyilván értelmetlenség lenne
bevezetni például akkor, ha a vállalatnak teljesen stabil a környezete. Ez esetben ugyanis
a szervezet állandóságát (egyértelmű feladat- és hatáskörük, világos felelősségű
rendszer, szabályozottság stb.) kell biztosítani. Erre pedig nem alkalmas a mátrixforma.
Az operatív (gyors mennyiségű) jellegű válaszképesség szintén nem e szervezet
erőssége. A mátrixformának akkor jelentkeznek az előnyei, amikor olyan jellegűek a
környezeti változások, amelyek a szervezettől a célok és stratégiák folyamatos
módosítását, finomítását, valamint a vezetési-szervezeti struktúra rugalmasságát
igénylik. A mátrixszervezetek elsősorban erre lehetőséget adó stratégiai és strukturális
válaszképességgel rendelkező megoldásnak tekinthetők – sokkal inkább, mint a
funkcionális és a divizionális szervezetek.
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3. SZERVEZETI KULTÚRA

3.1

A szervezeti kultúra koncepciójának kialakulása

A szervezeti kultúrák elsősorban arra a hitekre, értékekre, jelentésbeli értelmezésekre
koncentrálnak, amelyeket egy szervezet tagjai használnak, hogy megértsék azt az
egyediséget, hogy egy szervezet honnan származik, hogyan fejlődik, hogyan működik.
A szervezeti kultúra koncepciója a szervezeti elméletek tárgykörében megkülönböztetett
figyelmet nyert az utóbbi másfél-két évtizedben. [29], [60], [78], [84], [89]).
Kutatók, konzultánsok és menedzserek nagymértékben hozzájárultak a kultúra
koncepciójához annak érdekében, hogy körvonalazzák azt a különleges életstílust,
jelentéstartalmat, amely egy szervezeten belül fejlődik, és mozgásban van.
A kultúra koncepciója a szervezeti koncepció mechanisztikus és racionális
megközelítésével történő szakítás eredményeképpen alakult ki, a szervezetek tagjai a
hatékony célelérési folyamat eszközeiként tekintendők, amelynek során a szervezeti
viselkedés elsősorban a különböző alternatívák alapos vizsgálatától eredeztetve, egy
tulajdonképpen formális szervezeti szerkezeten belül értendők. Ezen szerkezeti és
célorientált tevékenységi formák tanulmányozása helyett a szervezeteken belül a kultúra
koncepciója elsősorban azokat az alapvető kereteket hangsúlyozza, amelyeket az
emberek általában természetesnek tartanak, társadalmi foglalkozási tevékenységük
során.
A racionalizmus hosszú távú kritikája a szervezeti teórián belül elsősorban a kultúra
koncepciójával éri el csúcspontját [13], [63], [82], de természetesen ez a kritika is már
meglévő, korábbi szervezeti teóriákra épül, mint pl. a korai institucionalizmus [81] és a
szervezeteknek olyan jellegű koncepciója is, amely a szervezeteket természetes
rendszereknek tekintette [82], [63]. A természetes kereteken belül az informális és a
szervezeti élet társadalmi aspektusai azok, amelyek elsősorban a középpontban
szerepelnek és itt elsősorban az informális struktúra normáit és társadalmi szerepét
hangsúlyozzák. Ugyanakkor a szervezeti kultúra koncepciója jelentős mértékben
különbözik az informális szervezeti kultúra különböző megfogalmazásaitól, amelyek
elsősorban azt igyekeznek tetten érni, hogy a tényleges szervezeti viselkedés milyen
mértékben érvényesül, függetlenül attól, hogy léteznek-e formális szervezeti vezérlő
elvek.
A szervezeti viselkedés formális vagy informális tanulmányozásával szemben ugyanakkor
kialakult a szervezeti formáknak egyfajta kulturális irányú megközelítése, amely alatt
elsősorban a szervezeti viselkedés jelentésének tanulmányozását értjük, vagy még
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pontosabban azokat a jelentéseket és hiteket, amelyeket a szervezetek tagjai
hozzárendelnek a különböző szervezeti viselkedésekhez, illetve, hogy ezek a
hozzárendelt jelentések milyen mértékben vannak hatással arra a közegre, amelyben ők
viselkednek.
Nincs egyszerű válasz arra, hogy a szervezeti kultúra iránti érdeklődés nemzetközileg is
miért pont az 1980-as években nőtt meg ilyen hatalmas mértékben. Morgan [63]
elsősorban a japán gazdasági csodára hívja fel a figyelmet, mint fontos kiváltó tényezőre,
amelyet az amerikai szervezeti elméleti szakemberek és menedzserek, különösképpen a
menedzserek, a figyelmüket a kultúra és a szervezet közötti összefüggésekre,
kapcsolatokra irányították. Japán robbanásszerű gazdasági növekedése az 1970-es
éveken keresztül alapvető kérdéseket hozott a felszínre, amelyek elsősorban a nyugati
típusú menedzsment technikákkal, szervezeti formákkal és a japán szervezeti formák
átvételével kapcsolatos megnövekedett érdeklődéssel voltak összefüggésbe hozhatóak,
ilyenek voltak például a minőségi körök, a korporációs filozófia, valamint az
alkalmazottak és a szervezetek közötti közelebbi kapcsolat kiépítése.
Hazánkban ez a jelenség most figyelhető meg, hisz a piaci verseny kialakulásával a
minőség középpontba kerülésével, a globális minőségi szabványok elterjedésével a
magyar szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a teljes minőség filozófiájához.
A szervezeti kultúra körüli viták kiindulópontjaként ugyancsak fontos tényező volt az,
hogy új utakat, új elérési pontokat próbáltak találni a kiválóság, hatékonyság irányába,
ezáltal is megragadva a modern szervezetek komplexitásának lényegét, és válaszolni
korunk kihívásának legfontosabb igényeire.
Ezen erőfeszítések legfontosabbjaiként említhetném Tom Peters és Bob Waterman „In
Search of Excellence” c. munkáját, de más szerzők, Deal és Kennedy [20], Hofstede
[42], [43] ugyancsak a szervezeti hatékonyság és túlélés problémáival foglalkozott.
Az utóbbi években a hatékonyság problémaköre, különösen Kotter és Heskett [51],
valamint Denyson [21] műveiben volt alaposan feldolgozva. A kapcsolat a szervezet és
környezete között jelentős mértékben tökéletesedett, és a kulturális hatékonyság és
gyengeség egyszerű tényei a szervezetekben folyamatosan végbemenő változási
folyamatok szükségleteire adott válaszként lettek feldolgozva. A kiválóan működő
szervezetekről kialakult vitában a kultúra nemcsak egyszerűen a szervezet egyfajta
jelenlévő jellemzőjeként jelenik meg, hanem mint egy olyan jelenség, amelyet a vezetés
maga hoz létre, és amely új szervezeti lehetőségeket tár fel.
Tom Peters és Bob Waterman: „A szűk látókörű racionalitás egyik legfontosabb
térvesztése abban nyilvánult meg, hogy ez nem önmagában rossz, hanem az, hogy egy
drámai egyensúlyvesztéshez vezetett abbeli gondolkodás, ahogy a menedzsmentről
addig véleményt alkottunk”.
Így mintegy 20 évvel a kulturális vita után a szervezeti kultúrával kapcsolatos irodalom
rendkívüli bőségű, természetesen számtalan konkurens teoretikus véleménnyel együtt
[60], [84], ami a kulturális koncepciójára és fontosságára vonatkozik, számtalan
kísérletet tettek arra, hogy tisztázzák teoretikus úton a kultúra koncepcióját és azt a
vezetés, a struktúra, valamint a szervezetek változásának elemzésére is alkalmazzák
[47], [78].
Ugyanakkor jóval kevesebb példát lehet arra felmutatni, hogy a tényleges szervezeti
kultúrákat hogyan lehet tanulmányozni és leírni a valós életben. Ez egy teljesen különálló
és meglehetősen bonyolult feladat, hogy sokkal pontosabban tisztázzuk a kultúra
teoretikus koncepcióját, és hogy ezeket a koncepciókat a szervezetek elemzése során
hogyan lehet alkalmazni. Csak ez után lehetséges értékelni a kultúráról kialakított
különböző nézőpontokat és felfedezni a teoretikus különbségeket azokról a különböző
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elméletekről, amelyeket a kulturális analízis nyújtotta tények birtokában már mi is
elvégezhetünk.
A kultúra koncepciójának rendkívül széles értelemben vett számtalan, még nem
tisztázott kérdésének tulajdoníthatóan és régebbi viták következtében, amelyek
elsősorban a szervezeti teórián belül jelentkeztek.
A könyv ezen fejezete rövid kísérletet tesz arra, hogy a kultúra koncepcióját tisztázza,
mintegy egy elméleti hátteret teremtve ezzel ahhoz, hogy a kulturális analízis elméleti és
tapasztalati értékelését el lehessen végezni.
Először a kulturális koncepció, a szervezeti teórián belül elfoglalt általános helyzetéről
lesz szó, másodszor a különböző kulturális koncepciókról vallott elméleti tipológiákat
próbáltam összegezni, ezáltal is mintegy megvilágítva azt a két kulturális perspektívának
a feldolgozási lehetőségét.
Egy dán szerző, Willly Sorensen könyvében, amelynek a „Célokkal és célok nélkül” címet
adta, emlékeztet bennünket, hogy a „kultúra” szavunk eredetileg a művelni, megművelni
igéből származik. „A kultúra koncepciója tulajdonképpen művelést, megművelést jelent,
akár mi műveljük a földet, vagy az istenek, ez egy folyamatosan végbemenő kulturális
tevékenység.”
Morgan szintén arra az elképzelésre utal, hogy a „kultúra” szó metaforikus értelemben
tulajdonképpen a megművelni igének az ötletéből származik, amelynek során a földet
felszántják, és folyamatosan művelés alatt tartják. Az antropológus Geertz, aki
egyébként jelentős mértékben hatott a kultúra interpretációs megértésére, bemutatja,
hogy a kulturális koncepció olyan mértékben fejlődött ki, és azon célból, hogy az emberi
lényeket az állatvilágtól megkülönböztessük. A természet természetszerűsége
törvényszerűségével szemben a kulturális koncepció nem utolsósorban azért fejlődött ki,
hogy az ember különbözőségét még jobban megvilágítsuk. A kulturális koncepció azt
állítja, hogy tulajdonképpen társadalmi értelemben a természet különböző megértési
lehetőségét konstruáljuk, és ennélfogva a bennünket körülvevő valóságét is, amelynek
létrejöttében egyébként szintén tevékenyen részt veszünk. Ily módon a legáltalánosabb
jelentése értelmében a kultúra megfogalmazásaként elfogadhatjuk azt a definíciót, hogy
az emberek különböző csoportjai különböző életmódot folytatnak, ahol az életmódoknak
nagyon mély gyökerei vannak, hogy tradíció által meghatározottak, és olyan stabil
életmódot jelentenek, amelyek generációról generációra öröklődnek. A különböző
kulturális csoportok eredeti értelemben tulajdonképpen egyet jelentenek a különböző
országokkal, etnikai csoportokkal, törzsekkel, vallásokkal stb. A kultúra ugyanakkor egy
sokkal szélesebb értelmezést is nyert, ellenkultúraként, szubkultúraként vagy különböző
társadalmi osztályok, csoportok kultúrájaként. Ebben az értelemben a kultúra iránti
érdeklődés a szervezeteken belül tulajdonképpen a kulturális koncepció legutóbbi
alkalmazását jelenti, és ennek a jóval szélesebb alkalmazási lehetőségnek a növekvő
elterjedését is jelzi. Ennélfogva – eltérően a korábbi szervezeti teóriáktól – a kultúra
koncepciója elsősorban elméleteken és az antropológián belüli meglátásokon nyugszik és
a humán tudományok nagyszerűen demonstrálták, hogy a különböző sokrétű, sokszínű
viták a szervezeti kultúrák antropológián belüli tanulmányozása során milyen mértékben
vannak jelen. Az általános szervezeti teórián belül a kultúra több más mellett elsősorban
úgy jelentkezik mint egy új paradigma, egy új metafora vagy egy újfajta megközelítési
mód, hogy a szervezeteket megértsük. Sorensen és Morgan tulajdonképpen a kultúra
koncepcióját írják körül a szervezeti teórián belül.
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3.1.1 A szervezeti kultúra mint új metafora
Morgan megosztja a szervezetek megértését a különböző metaforák szerint, amelyek
irányítják a szervezeti élet megfigyelését.
„Tekintve, hogy a metaforák használata egy olyanfajta gondolkodásmódot feltételez, egy
olyanfajta megfigyelési módot feltételez, amely nagymértékben jellemző arra, hogy
hogyan értjük meg a bennünket körülvevő világot. Metaforákat használunk, amikor
kísérletet teszünk arra, hogy valamilyen tapasztalati elemet megértsünk egy másikkal
szemben. Nagyon sok természetesen vett elképzelésünk a szervezetekről metaforikus,
még akkor is ha nem annak hisszük őket. Például nagyon gyakran beszélünk
szervezetekről, mint hogyha azok olyan gépek lennének, amelyeket arra terveztek, hogy
előre eltervezett célokat érjenek el, és amelyeknek simán és zökkenőmentesen kellene
működniük.”
A gép és a biológiai organizmus a legelismertebb metaforák, amelyeket a szervezetek
leírására használunk mint racionális és természetes rendszerek. A metaforák
figyelmünket a szervezetek formális és informális struktúráira irányítják. Morgan
harmadik metaforaként a kultúrát is szokta idézni, amely figyelmünket elsősorban a
szervezetek emberi oldalára irányítja.

3.1.2 A kultúra mint új megközelítés
Bolman és Deal [11] még a szervezeti teóriának egy másik megközelítési módját is
használják, ugyanakkor a kultúra koncepcióját úgy definiálják mint egy új és eltérő
megközelítést a szervezetek megértése irányában. Ők különböző elméleti referenciakereteket használnak kiindulópontul, ahol mindegyik keretnek saját valóságvíziója van.
„Az elméletek vagy keretek, amelyeket használunk, nagymértékben meghatározzák,
hogy mit látunk vagy mit teszünk” – mondják. Az egyedi referenciakeretek segítik
strukturálni a különféle megközelítési módokat a szervezetek tanulmányozásához. A
különböző megközelítési módok a következők:
Racionális megközelítés: Ez elsősorban a formális szerepek és kapcsolatok fontosságát
hangsúlyozza, a formális struktúrát hozzárendelik a szervezet technológiájához és
környezetéhez, megosztva ezzel a felelősséget és a koordináló tevékenységet.
Az emberi erőforrás megközelítés: Ez elsősorban az emberi szükségletek és szervezetek
közötti kapcsolatot hangsúlyozza. Minden egyes emberi szükséglet, érzés, képesítés vagy
előítélet az elemzés középpontjában áll, ezzel is mintegy hangsúlyozva az emberi
erőforrás gazdagításának szükségességét és fontosságát a szervezet irányába. Az
egyéneknek élvezniük kell a munkájukat.
A politikai megközelítés: A szervezet ebben az értelemben mint egy konfliktusok
arénájaként jelenik meg, amely elsősorban a kismértékben rendelkezésre álló
erőforrások körül zajlik, ahol a hatalom és a különböző konfliktusok állandóan hatással
vannak ezekre a szűkös források szétosztására az egyének és a csoport között. Viták,
kompromisszumok és koalíciók jellemzik a szervezeteket.
A szimbolikus megközelítés: A szervezetek együtt maradnak a közös értékek és kultúrák
miatt sokkal inkább, mint a célok és a politika miatt. Az értékeket általában rituálékon,
ünnepségeken, történeteken, hősökön, mítoszokon keresztül közvetítik, mintegy szembe
állítva ezzel a szabályokat, a vezetési autoritást és a szabályozottságot.
A szimbolikus megközelítés leírásakor Bolman és Deal nagymértékben hangsúlyozza,
hogy a szervezeteket úgy kell megértenünk mint valamifajta színházat vagy karnevált,
ahol az egyének rendkívül széles és jelentőségteljes drámákat mutatnak be.
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3.1.3 A szervezeti elmélet gazdagítása
A kultúra koncepció mindkét használata a szervezeti elméleten belül két nagyon fontos
elemet hangsúlyoz. Először is, a kultúra koncepciója figyelmünket egy új jelenségre
irányította a szervezeteken belül, és ezzel mintegy kitágítva az érdeklődésünket a kultúra
koncepció segítségével a mítoszok, a metaforák, a rituálék, történetek, hősök, a
ceremóniák, világnézetek, tulajdonképpen a szervezet megértéséhez sokkal közelebb
vezettek bennünket. John Van Maanen [90] szavaival, a szervezeti kultúra
tulajdonképpen a kocsmai beszélgetéseket, az abszurd tapasztalatokat, a korábbi idők jó
történeteit tulajdonképpen a kutatás legitim tárgyaivá tették.
Másodszor a szervezeti kultúra újraértelmezett, jól ismert jelenséget, ill. ezeknek a
jelentőségükről új kérdéseket állított fel. A formális struktúra most már nem csupán a
szervezett munka és koordinációs megosztásának, ill. ennek megértésének az egyszerű
eszköze, hanem a hatékony szervezetekről vallott jelenlévő mítosztoknak egyfajta
szimbóluma is. A szervezet stratégiai tervezése már nemcsak fórumot jelent egy hosszú
távú döntéshozásra, de ugyancsak fórumot jelent az elmúlt események feldolgozására,
és mintegy jelzésként szolgál, hogy a jövő a szervezet számára milyen mértékben fontos.
Az informális szervezet tovább már nem egy rutinszerű viselkedési minta, hanem egy
kulturális hálózat, ahol papok, kémek, mesemondók mintegy lefordítják, továbbítják a
szervezet legfontosabb értékeit.

3.1.4 A kulturális sokszínűség
A szervezeti kultúra iránt tanúsított rendkívül erőteljes érdeklődés ellenére még nem
alakult ki, és lehet, hogy sohasem fog egy általánosan elfogadott koncepcionális keret, a
szervezeti kultúra elemzésére. Ugyanakkor több, különböző elméleti tipológia alakult ki,
amely mintegy összegzi a különböző különbségeket a kultúra koncepciókban. Mégis ezek
nagyon ritkán mutatnak fel közös vonásokat a tekintetben, hogy milyen kritériumot
kellene alkalmazni a szervezeti kultúra tipologizálása során. A következőkben három
különböző tipológiát szeretnék bemutatni, mindegyik a kulturális vita kapcsán fontos
különbségeket fogalmaz meg.

3.1.5 Állandóan változó vagy metafora
Smircich [84] hangsúlyozza azt az alapvető különbséget a nézetek között, hogy a
szervezeteknek kultúrájuk van, azzal a felfogással szemben, hogy a szervezetek maguk a
kultúrák. A szervezeteknek kultúrájuk van abban az értelemben, hogy a kultúrát úgy
tekintik, mint egy állandóan változó lényeget, az összes többi között. A kultúra a
szervezet egy attribútuma, amelyet világosan definiáltak mint az értékeket vagy a
különböző viselkedésmódokat. Smircich megkülönbözteti a kultúrát mintegy független
változót, amely a szervezettel összhangban van, elsősorban a tagságon és a kulturális
környezeten keresztül, és megkülönbözteti ugyancsak a szervezeti kultúrát, amely egy
belső függő változó, amely magán a szervezeten belül formálódik ki. Itt a kultúrát egy
olyan instrumentális attribútumnak tekinthetjük, amelyet a szervezet tagjai szereznek és
alakítanak ki.
A változékonyság, a változóság szerepköre azt feltételezi, hogy a kultúrát tulajdonképpen
mérlegre lehet helyezni, és ott feltérképezni.
A kulturális analízisnek egy rendkívül fontos része az, hogy mintegy körvonalazzuk a
kultúrát, az értékeknek egy adott skálájához viszonyítottan. A két, legszélesebb körben
használt kulturális skála a következő:
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erős és gyenge kultúrák [20], amelyek során értékeljük a kultúra belső egységét,
és ezek hatással vannak a szervezet tagjaira, ill.
 hatékony és nem hatékony kultúrák [72], amelyek a kultúrákat elsősorban annak
fényében értékelik, hogy azok milyen mértékben teljesítették a kitűzött célokat,
milyen képességekkel rendelkeznek ahhoz, hogy újítsanak, ill. a stratégiai
kapacitásukat milyen mértékben tudják kihasználni.
Deal–Kennedy a kockázat mértékét és a visszacsatolás sebességét veszi alapul az
osztályozásnál. Ily módon megkülönböztet: „machokultúrákat”, „tedd fel és dolgozz
keményen” kultúrákat, „kockázat-” és „folyamatkultúrákat”, és az alábbi rendszert állítja
fel:

3.1 ábra: Deal–Kennedy: Kultúratípusok
Forrás: [20]
A szervezeti kultúra mindkét megközelítési módjában közös, hogy a szervezet tagjai
vagy a közös értékek és viselkedésmódok, vagy különböző, egymással összefüggő
keretek által meghatározottak.

3.1.6 Integráció, differenciálódás, félreérthetőség
Martin és Meyerson [61] több művükben élesen kritizálták a kulturális vita egyoldalú
felfogását azon tekintetben, hogy ezek a viták nagymértékben koncentráltak a kultúrára
mintegy olyan összefüggő mintára, amelyet a szervezet valamennyi tagja magáénak vall.
Hangsúlyozza az egységet a különböző kulturális megnyilvánulások és az egész
szervezetet átható konszenzusok között, amely a kultúra tagjai között felmutatható.
A kulturális vita mindenesetre egységet nyert a különböző kulturális megnyilvánulások
között, mint pl. ilyen fogalmakban, mint az értékek, a formális és informális gyakorlat, és
a különböző kulturális műemlékek, mint pl. a történetek, rituálék, zsargonok, ezáltal
mintegy egész szervezetet átható konszenzust teremtve a szervezet valamennyi tagja
között.
Úgy jellemzik az elmélet legfontosabb részét mint integrációs paradigmát, amely által a
szervezeti kultúra tulajdonképpen úgy definiálható mint egyfajta ragasztóanyag, amely
az egész szervezetet egyben tartja. Ehelyett ők két másik paradigmát terjesztenek elő
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ahhoz, hogy megértsük a szervezeti kultúrát, ez a differenciálhatóság és a
kétértelműség. Ezek nem kizárólagos alternatívát jelentenek az integrációs paradigmával
szemben, sokkal inkább egyszerűen más kérdést vetnek fel a szervezeti kultúra
tapasztalati elemzése során.
A differenciálódási paradigma elsősorban az egység hiányára helyezi a hangsúlyt, amely
a kulturális manifesztáció között jelentkezik, és a konszenzus hiányát a szervezet tagjai
között. A differenciálódási paradigma tipikus módon a szervezeti kultúrát, elsősorban a
különböző szubkultúrákon keresztül vizsgálja. A differenciálódási paradigma elsősorban
az egység hiányát hangsúlyozza, az egész szervezetet átható konszenzus hiányát emeli
ki, amely rendszerint az egymást átható, átfedő szubkultúrák formájában jelentik meg,
és hangsúlyozza a kulturális tartalom vezető nélküli forrásait. Az egyenlőség tekintetében
például különböző értékek és gyakorlatok jelennek meg a szervezeten belül, amelyet
Martin és Meyersorn tanulmányozott, ezáltal mintegy segítve a különböző szubkultúrák
létrejöttét, a szervezet különböző csoportjai között.
A kultúra vitájában a szervezeti szubkultúrák elemzése során olyan szempontok merültek
fel, mint a szakmai háttérben meglévő különbségek, a szervezeten belüli funkcionális
pozíciók, ill. a különböző üzleti területek felé meglévő kapcsolatok. Ugyancsak
hangsúlyozták, hogy a szubkultúrák különböző kapcsolatot építhetnek ki egymás felé,
amely a konfliktusoktól kezdve a békés egymás mellet élésig terjedhetnek.
Mind az integrációs, mind a differenciálódási paradigmák ugyanakkor hangsúlyozzák és
feltételezik az érthetőséget, a letisztult érthetőséget a szervezet tagjai között, amely
elsősorban érinti a kulturális megnyilvánulások meglétét és tartalmát, akár osztják ezt a
szervezet tagjai, vagy különböző szubkultúrákban jelentkezik és érhető nyomon.
Harmadik paradigmaként Martin és Meyerson bevezetik a félreérthetőség,
széttöredezettség fogalmát, amely figyelmünket elsősorban a letisztultság, a
közérthetőség, a bizonytalanság, a káosz, a kétértelműség hiányára irányítja, amely a
szervezeti kultúra nagyon sok szektorában fellelhető.
A félreérthetőség paradigmája ugyanakkor megvilágítja, felhívja a figyelmet arra a
kulturális sokszínűségre, amely nagyon sok szervezetet jellemez, ahol az információ
folyamatos áramlása a munkakörülményekben bekövetkező változások, turbulens
környezet zavart, bizonytalanságot kelt a szervezet tagjai között. Ha ezek egyáltalán
léteznek, a korábban osztott megértések rétegproblémákká válnak és csak bizonyos
szervezeti szituációkra korlátozódnak. A kultúra kétértelműség paradigmája alapján
feltételezett koncepciója szerint nincs egy általánosan elfogadott integráló értékkészlet,
kivéve egyet, a kétértelműségnek a nagyon is jelenlévősége. Itt a félreérthetőség
paradigma a döntéshozó teória szemetesláda modelljére emlékeztet bennünket, ahol a
döntés a teljesen véletlenszerű időegyeztetésből ered, amely a választási lehetőségek,
megoldások, problémák és a rendkívül bizonytalan körülmények között lévő résztvevők
között alakul ki.
A félreérthetőség paradigma új kérdéseket vet fel a kultúra koncepciójának korlátait
illetően. Mind az antropológián, mind a humán tudományokon belül a kultúra koncepció
feltételezi elsősorban a közösen vallott jellemző elveket egy csoporton vagy egy
társadalmon belül. A félreérthetőség paradigma bevezetésével Martin és Meyerson a
kultúra koncepció számtalan olyan gyenge pontjára mutat rá, abban a tekintetben, hogy
az elsősorban a kollektivitásra helyezi a hangsúlyt, illetve a szervezeteken belül, meglévő
integrációra, és egyúttal azt az észrevételt is megteszik, hogy mindez figyelmen kívül
hagyja a konfliktusokat és a káoszt, amely elkerülhetetlenül jelentkezik a szervezet tagjai
között.
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3.2

Racionalizmus, funkcionalizmus és szimbolizmus

Végezetül a kulturális vita különböző klasszikus perspektívákból is megvitatható a
szervezeti elméleten belül. Jóllehet a szervezeti kultúra koncepciója új kérdéseket vet fel
a szervezetek tanulmányozása során azáltal, hogy a kultúra fogalmát, mint új
perspektívát vagy metaforát jeleníti meg, ezáltal mintegy helyettesítve a szervezeteket,
egyrészt mint gépeket, ez a racionális perspektíva, vagy mint organizmusokat, ezek a
természetes perspektívák.
Néhány alapvető feltételezése ezen két metaforának azért szintén megtalálható ezekben
a szervezeti kultúráról folytatott vitákban.
A különböző perspektívákat Scott [82] úgy definiálta mint olyan analitikus modelleket,
amelyeket azért alkottak meg, hogy mintegy vezessenek és interpretálják a tapasztalati
kutatási eredményeket.
A kulturális vita középpontjában három különböző perspektíva áll, melyek a következők:
(3.1 táblázat).
3.1 táblázat: A kultúra perspektívái
Perspektíva
Szervezeti paradigma
Szervezeti kultúra
Racionalizmus A
szervezet
a
hatékony A szervezeti kultúra olyan eszköz
teljesítmény eszköze
amellyel elérik a szervezeti
célokat
Funkcionalizmu A szervezet olyan kollektíva, A kultúra a közös értékek és
s
amely a szükséges funkciók alapvető feltételezések közös
teljesítésével keresi a túlélést
rendszere, amely végrehajtja a
funkciókat a külső adaptációra és
a belső integrációra vonatkozóan
Szimbolizmus
A szervezet egy olyan emberi A
szervezeti
kultúra
a
rendszer,
amely
kifejezi
a társadalmilag
létrehozott
szimbolikus
tevékenységek szimbólumok
és
jelentések
komplex mintáját
rendszere
Forrás: [82]
A racionalizmus és a funkcionalizmus, amelyet a gép és az organikus metaforákból
eredeztethetünk, azok olyan általános nézőpontok, amelyek a szervezeti elmélet,
szervezeti teóriák nagy részét áthatják. Ily módon, jóllehet Morgan [63], Bolman és Deal
[11] a szervezeti kultúrát mint új metaforát vagy megközelítést kategorizálta, több, már
korábban létező megállapítás a szervezetekről szintén kapcsolatba hozható a kulturális
koncepcióval.

3.2.1 Racionalizmus
A racionalista szemlélet a szervezeti kultúrát olyan eszköznek tekinti, amellyel
hatékonyan elérhetünk egy adott kitűzött célt. A racionalista perspektíván belül a
kultúrát, jellemző módon számtalan változó által definiálhatjuk, s valamennyi
egyenértékű az általunk vallott értékekkel.
Ily módon a kultúrát úgy is lehet definiálni mint olyan, mindenki által vallott filozófia,
ideológia, értékek, megállapítások, hitek, elvárások, viselkedési normák és egyáltalán
normák összességét, amely egy közösséget összeköt.
A racionalizmus nagyon gyakran tulajdonképpen az integrációs paradigmának egy
szélsőséges változata, olyan értelemben, hogy a szubkultúrákra úgy tekintünk, mint
amelyek állandóan harcban állnak a szervezet közös céljának hatékony teljesítésével.
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Miután a szervezeti kultúrának az a jellemzője, hogy egy vagy több változóból áll, ezért a
szervezeti kultúrát világosan meg lehet különböztetni más szervezeti változóktól, és ezek
nagymértékben hatással vannak a szervezet hatékonyságára és teljesítményére. Kilmann
például a kulturális változók teljesítményét a szervezetekre egy 1985-ben írott művében
tárgyalja.
Ezek a következőkön alapulnak:
 A kultúra irányán, amely elsősorban a szervezet formális céljával van
összefüggésben.
 A kultúra hatásán, amely az a fok, ameddig a kultúra elterjedt vagy megosztott
tulajdonképpen a szervezet tagjai között.
 A kultúra erején, vagyis a nyomásnak egy olyan szintjén, amelyet a kultúra a
szervezet tagjaira gyakorol.
Ennélfogva a racionális perspektíva elsősorban klasszikus feltételezéseket hangsúlyoz,
amely elsősorban a hatékonyságvonalakból, egy céleszköz racionalitáson belül. Amikor a
kultúra koncepciójára alkalmazzuk a racionalizmus a szervezeti értékekre, irányítja a
figyelmünket, amelyeket úgy elemzünk és értékelünk, hogy azt vizsgáljuk, hogy azok
milyen mértékben járulnak hozzá a már korábban definiált szervezeti célelérési
folyamathoz.

3.2.2 Funkcionalizmus
Egy másik fontos perspektíva a szervezeti kultúra vitáján belül a funkcionalizmus, amely
a klasszikus antropológiából és a szervezeti rendszerelméletekből származik, és olyan
kérdéseket vet fel, hogy a különböző társadalmi rendszerek milyen mértékben tudják
megvalósítani a túlélés és adaptáció folyamatát. A funkcionalizmus úgy tekint a
szervezetekre, mint természeti rendszerekre, amelyek elsősorban a szervezeti túlélést
tűzi ki célul azáltal, hogy a legszükségesebb funkciókat végrehajtják. A szervezeti
kultúrát úgy értékeljük, hogy azok milyen mértékben járultak hozzá a szervezet
túléléséhez.
A kulturális elemzés így ilyen kérdéseket fogalmaz meg:
 Mit tesz a kultúra, milyen funkciói vannak?
 Hogyan keletkezik, fejlődik, változik?
A funkcionalista nézőpont egyértelműen leszögezi, hogy annak érdekében, hogy egy
szervezet sikeresen túlélje önmagát, elsősorban alkalmazkodnia kell a külső
körülményekhez és a saját belső folyamatát integrálnia. Így amit a szervezeti kultúra
tesz, az nem más, minthogy megoldja a szervezet tagjainak azon alapvető problémáját,
hogy külsőleg hogyan adaptálódjanak és természetesen a belső integrációt is, amilyen
mértékben azok kialakulnak, elsajátítják az értékeket, a problémamegoldó folyamat
szerint.
A kultúra funkciójának ez a specifikációja lehetővé teszi a funkcionális perspektíva
számára, hogy elemezze a szervezeti kultúra eredetét és tartalmát, amely a különböző
funkciókra vonatkozik, mintegy megállapítsa, hogy a szervezeti kultúra milyen
mértékben járul hozzá a szervezet túlélési folyamatához.
A funkcionalizmus tehát elsősorban a folyamatokra összpontosít, amely által az értékek,
feltételezések, megállapítások teljes mértékben közösen vallott értékekké válnak a
szervezet tagjai között, illetve lehetővé teszik a csoport identitás kialakítását,
ugyanakkor nem utasítja el azt, hogy szervezeti szubkultúrák kifejlődhetnek a
szervezeten belül megjelenő különböző körülményeknek tulajdoníthatóan.
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3.2.3 Szimbolizmus
A szimbolizmus a harmadik perspektíva a szervezeti kultúra megértésére. Ez jóval
kevésbé pontos és körülhatárolható, mint a racionalizmus és a funkcionalizmus, és
nagyon gyakran pusztán csak a szimbólum koncepcióelméletében egyezik meg velük.
A szimbolista orientáció a szervezetekre úgy tekint mint emberi rendszerekre, amelyek
szimbolikus tevékenységek mintáit jelenítik meg, így a fundamentális kérdés, amelyet a
szimbolizmus feltesz az az, hogy mi a szervezet jelentése a szervezet tagjai számára. A
különböző tevékenységi formák nem a mechanikus ok-okozati kapcsolatok által kiváltott
tényezőknek megfelelően zajlanak le, vagy a szervezet túlélése igényeinek megfelelően,
hanem sokkal inkább elsősorban szociális konstrukcióknak tulajdoníthatóan, már ami a
különböző tevékenységi formák jelentését illeti.
A szervezeti valóság így gyakorlatilag egy szimbolikus konstrukcióvá válik, ahol a fizikai
világ egyfajta szimbolikus univerzummá alakul. A szimbolizmus központi üzenete
tulajdonképpen az, hogy az emberi lények tevékenykednek, szimbolikus értelemben, az
organizmusok pedig viselkednek. Mint ilyen, a szimbolikus perspektíva megállapítja, hogy
a szervezeti tagok azon vannak, hogy jelentést továbbítsanak, nagyon gyakran
jelentéssel teli parancsot küldjenek a szervezeti viselkedéshez, mintegy hozzárendeljék
őket, amellyel kapcsolatosan azután ők majd reagálnak.
Az antropológus Geertz a szöveg metaforát mint egyfajta image-t alkalmazza, hogy
interpretálja a szervezeti kultúrát.
Mint irodalomkritikus, a kulturális elemzőnek olvasnia kell a szervezetet azzal a
szándékkal, hogy a jelentések mintáját mintegy kikristályosítsa, a társadalomtudósoknak
szemlélniük és olvasniuk kell a társadalmi életet, mintha azok valós dokumentumok
lennének. A szervezeti kultúra interpretációjának célja így az, hogy megértsük a
szimbólumok jelentését, miután azokat a szervezetek tagjai hozták létre. A szimbolista
perspektívából nézve a szubkultúrák nem feltétlenül tartalmaznak a szervezeten belül
különböző limitált csoportrészeket. Ehelyett a szubkultúrákra úgy tekintenek mint az
interpretációs minták konkurenciájára, ahol ugyanaz a személy bizonyos helyzetekben
egy másfajta kultúrához is tartozhat, és egy megint másik helyzetben egy másik
szubkultúra részét alkothatja.
Az egymással versengő perspektívák közül a funkcionális megközelítés az, amely a
szervezeti túlélést tűzi ki célul. Napjainkban a hazai szervezetek állandó versenyben
vannak, versenyben maradásuk feltétele olyan vállalati filozófia kialakítása,
menedzsmentmódszer alkalmazása, amely segíti a szervezetek versenyképességét.

3.3

A funkcionalista perspektíva

A funkcionalista perspektíva vagy nézőpont úgy tekint a szervezeti kultúrára, hogy
azokat a funkciókat vizsgálja, amelyeket a kultúra véghezvisz a szervezeten belül.
Először is és mindenekelőtt egy ilyen nézőpont azt a kérdést teszi fel, hogy milyen
funkciókat tölt be a kultúra egy szervezeten belül.
A szervezeti kultúra funkcionális nézőpontja elsősorban Edgar Schein munkáin nyugszik.
Schein egy rendkívül jelentős személyiség a kulturális vitában, könyve, a „Szervezeti
kultúra és vezetés” a legátfogóbb és érdekesebb összefoglalása a kultúra funkcionális
megközelítésének. Schein nemcsak egy tiszta funkcionalista, fenntartásai vannak,
módosításokat végzett el a tekintetben, hogy a totalitás és a harmónia funkcionális
nézőpontjait hogyan lehet vizsgálni.
A funkcionális perspektíva egyik elméleti pontja az, hogy a szervezeteknek mint a
biológiai organizmusoknak, sikeresen véghez kell vinniük számos alapvető funkciót annak
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érdekében, hogy túléljék önmagukat. Ezáltal a funkcionalizmuson belül az alapvető
elméleti feltételezés azt állítja, hogy tulajdonképpen a szervezeti túlélés egy kulcskérdés
a szervezetek megértése tárgykörében.
E modell feltételezi, hogy a társadalmi egység, a szervezet (vállalat) bizonyos
követelményrendszerekkel rendelkezik, amelyeket teljesíteni kell, ha jelenlegi
formájában kíván tovább létezni. A specifikus struktúrákat, amelyek megalapozzák a
szervezeteket, két nézőpontból lehet elemezni, elsősorban azokat a szükségleteket,
amelyeket kitermelnek, másodsorban pedig azokat a funkciókat, amelyeket
végrehajtanak annak érdekében, hogy biztosítsák a rendszer túlélését.
Az általános szervezeti elméleten belül Parsons [70] a gondolkodás funkcionális módján
határozta meg azt a négy alapvető funkciót, amit valamennyi társadalmi rendszernek
végre kell hajtania, ha létezni kíván:
Adaptáció:
Az elegendő források megszerzésének problémája.
Célmeghatározás: A különböző célok kitűzése és végrehajtásának problémája.
Integráció:
A szervezet alegységei közötti koordináció és összetartás fenntartásának problémája.
Lappangás:
Az egymástól különböző kultúrák és értékek létrehozása, megőrzése,
átörökítésének problémája.
Ezek a funkciók a szervezetek általános létezését érintik, s ily módon nem tesznek
különbséget a formális struktúra funkciói és a szervezeti kultúra között.
Ugyanezen feltételezésekre alapozva, vagyis megállapítván azokat a szükségleteket,
amelyek valamennyi társadalmi egységre nézve funkcionális jelentőségűek, különösen a
Schein által felvázolt funkcionalista nézőpont azt állítja, hogy a túlélés érdekében
bármely szervezetnek két alapvető problémát kell megoldania:
 túlélés és adaptáció a külső környezethez;
 belső folyamatainak integrációja annak a kapacitásnak a biztosítása érdekében,
amely a további túléléshez és adaptációhoz szükséges.
A szervezeti kultúra a csoport kollektív tanulási folyamatainak és problémamegoldásainak terméke, amelyet a túlélés érdekében végez. A szervezeti kultúra az
integráció szervezeten belüli, mintegy konszenzust létrehozó ragasztóanyaga és ennek
eszköze, amelynek döntő fontosságú hatása van a szervezetek túlélésének
biztosításában.
Ugyanakkor a kultúra fejlődik is a szervezet külső körülményekhez történő szükségszerű
adaptációján keresztül. Így a funkcionalista nézőponton belül a szervezeti kultúrát
elsősorban azon funkciói szerint lehet elemezni, amelyeket a kultúra véghezvisz a
szervezeten belül, és amelyet Schein úgy definiált mint a közösen felvállalt alapvető
megállapítások mintája, amelyet a csoport elsajátított, mivel megoldotta a külső
adaptáció és a belső integráció problémáját, és amely elég jól működött ahhoz, hogy
érvényesnek tekintsük, és ezért az új tagoknak is így adjuk át mint olyan helyes
gondolkodási módot, amellyel megfigyelni, gondolkodni és érezni is lehet, ha ezen
problémák felmerülnek.
A túlélés alapvető problémáival való foglalkozás funkcionális eszközei nélkül, valamint a
külső adaptáció és a belső integráción keresztül történő vizsgálódás nélkül a szervezet
megszűnne létezni.
A szervezeti kultúra megjelenését, létezését elsősorban azon funkciók szempontjából
lehet vizsgálni, amelyet az végrehajt a belső integráció és a külső adaptáció érdekében,
sokkal inkább, minthogy az milyen jelentéssel bír a szervezet tagjaira nézve.
A funkcionalizmuson belül a szervezetben jelenlévő különböző elemek létezése
elsősorban azon funkciók által megmagyarázott tény, amelyet ezen bizonyos elemek a
szervezet túlélése érdekében végrehajtanak.
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Scott (1992) magyarázata szerint „egy elem létezése nem elsősorban abból a
szempontból fontos, hogy milyen eredetű elemről van szó, hanem sokkal inkább a
következményeit vizsgálva, vagyis, hogy mik azok a funkciók, amelyeket végrehajt. Ha
egy rendszerelem diszfunkcionális a szervezeti túlélés tekintetében, akkor ez az elem
vagy megszűnik létezni, vagy maga a szervezet fejezi be a működését. Ily módon, ha a
szervezeti kultúra kifejleszt egy olyan megállapítást, amely a belső adaptáció, belső
integráció
problémáival
kapcsolatos,
amely
ugyanakkor
egyfajta
szervezeti
szétdarabolódást és más konfliktust is eredményez, akkor a kulturális megállapítás vagy
megváltozik, vagy a szervezet maga is diszintegrálódik és legszélsőségesebb esetben
megszűnik létezni”.

3.3.1 A szervezeti kultúra funkcióinak pontosítása
A kultúra funkcióinak további pontosítása során Schein dinamikus nézőpontból azt a
problémát tárgyalja, amely az új szervezetek fejlődése során jelentkezik. Ezen funkciók
pontosítását, hogy még alaposabban elvégezzük, fel kell sorolnunk evolúciós nézőpontból
tekintve azokat a tényeket, amelyekkel egy csoport vagy egy szervezet szembetalálja
magát, kezdettől fogva egészen az érettség vagy hanyatlás időszakáig.
A problémák közötti általános és mindenre kiterjedő különbségre alapozva, ami
elsősorban a külső adaptációra és a belső integrációra vonatkozik, a szervezeti kultúra
akkor fejlődik, amikor a szervezet tagjainak fel kell vennie a versenyt számos sokkal
specifikusabb problémával abban a folyamatban, amikor a szervezeteket már munkára
kényszerítik. A szervezeti kultúra ezen jóval specifikusabb funkcióit a 3.2 táblázat foglalja
össze.
3.2 táblázat: A szervezeti kultúra funkciói
Külső adaptáció
Belső integráció
Misszió és stratégia
Célok
Eszközök
Mérés
Korrekció

Közös nyelv és fogalmi kategóriák
Csoportkötődések, és a csoportba történő felvétel és
kizárás
Hatalom és státus
Közvetlenség, barátság és szeretet
Ideológia és vallás
Forrás: [79]

A kulturális funkciók jelentik az alapot ahhoz a túléléselsajátító folyamathoz, amelyen
keresztül a szervezet tagjainak generációi is átmennek, és mintegy megalapítanak olyan
területeket, ahol a szervezeti kultúra különösen jól látható. Kiemelten is fontos
megállapítani, hogy a kultúra elsősorban misszió és stratégia csoporthatárok a hatalom
és státus szempontján keresztül fejlődött, mert ezek olyan kritikai funkciók a szervezeten
belül, amelyekre szükség van annak érdekében, hogy biztosítsák a szervezet túlélését, és
ily módon azokat a problémákat is körvonalazzák, amelyeket a szervezeti tagoknak meg
kell oldaniuk, és a szervezet fejlődése érdekében meg kell vitatniuk.
Ahogy az a 3.2 táblázatban jól látható, Schein mintegy 11 problématerületet definiál a
külső adaptáción és a belső integráción belül, amilyen mértékben a kultúra funkciói e
témákat illetően jelen vannak.
Schein: „A kultúra formációjának folyamata gyakorlatilag egy tudati állapot, amely teljes
mértékben megfelel a csoportmegalakítás folyamatával abban a tekintetben, hogy a
csoportidentitás lényege a gondolatok közösen vallott mintái, és ez vonatkozik a
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különböző hitekre, érzésekre, értékekre, amelyek ezekből a közösen vallott tapasztalatok
eredményeiként foghatók fel, és a közös tanulási folyamat tulajdonképpen ezekben a
közösen vallott megállapítások mintájában végződik. Csoport nélkül nincs kultúra, nem
lehet kultúra, és néhány közösen vallott megállapítás nélkül a kultúra bizonyos minimális
foka nélkül mi csak az emberek legfeljebb valamilyen csoportosulásáról beszélhetünk, de
nem egy csoportról.”
Nem számít, hogy a belső integráció és a külső adaptáció melyik funkciója dominálja a
kulturális megállapítások fejlődését, a szervezet tagjai idővel az egész világról
kialakítanak egy közös álláspontot, tekintve, hogy meg van nekik adva az a lehetőség,
hogy egymással kapcsolatot tartsanak, és szervezeti tapasztalati meglátásaikról vallott
véleményüket egymás között megosszák.

3.3.2 A szervezeti kultúra szintjei
„A szervezeti kultúra megértése szükségszerű ahhoz, hogy azt a különös és látszólag
irracionális dolgokat is megértsük, amely az emberi rendszerekben végbemegy” (Schein,
1985). A kultúra a szervezet közös, kollektív vagyona, amelyet nagyon nehéz és
kényelmetlen is megérteni, főleg, hogyha az ember a szervezet komplex és
meglehetősen zavaros felszíni jelenségével kezdi a vizsgálódást.
Schein [77] meghatározása szerint: „A szervezeti kultúra nem más mint alapvető
feltételezések rendszere – amelyet egy adott csoport talál ki, fedez fel vagy fejleszt ki
külső adaptációs és belső integrációs problémáinak megoldása során –, amely eléggé jól
működik ahhoz, hogy érvényesnek tekinthessék, ennélfogva ezt az új tagoknak el kell
sajátítaniuk mint a szóban forgó problémákkal kapcsolatos helyes felfogási, gondolkodási
és érzelmi módot.”
Schein hármas felosztása a kultúra különböző mélységű rétegeit tárgyalja. A különböző
kulturális szintek ugyanis azt jelentik, hogy mennyire láthatók azok egy külső szemlélődő
számára (3.2 ábra).
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3.2 ábra: Kulturális szintek
Forrás: [78]
Javak, képződmények (kezdeti tények)
Schein munkájában a kezdeti tényeket úgy definiálta, hogy a felszínen a kezdeti tények
szintjével találkozunk, amely valamennyi jelensége magában foglal, amelyet az ember
lát, hall vagy érez, amikor egy új csoporttal találja magát szemben egy ismeretlen
kultúrán belül.
A kezdeti tények tulajdonképpen a csoport látható termékeit tartalmazzák, mint pl. a
fizikai környezet építészete, a nyelve, technológiája, termékei, művészeti tárgyai, stílusa,
amely elsősorban az öltözködésben ölt testet, beszédmodora, érzelmi megnyilvánulási
formája, a mítoszok, a történetek, amelyeket a szervezetről elmond, az értékek
nyilvános listája, a megfigyelhető rituálék, az ünnepségek stb.
Ez a szint tartalmazza a csoport látható viselkedését és a szervezeti folyamatokat, ahol
az ilyen viselkedés már rutinszerű, jelen van a beszélt és írott nyelv, a művészi
kifejezésmód és a tagok nyilvánvaló viselkedése.
A kezdeti tényeket úgy is definiálhatjuk, mint látható, de nagyon nehezen körülírható,
megragadható jelenségeket. A szervezeti kultúra kezdeti tényei létrehoznak egy
rendkívül sokszínű és zavaros felszínt, ahol mintegy azonnali benyomást szerezhetünk a
kultúráról, jellemző módon teret adva a különböző előítéleteknek és sztereotípiáknak.
Így alapvető szükség van arra, hogy szisztematizáljuk a kezdeti tények szintjét azért is,
hogy elkerüljük azt, hogy elveszünk a részletekben, ill. hogy túlzott általánosításokat
vonjunk le a különböző kulturális felszíni megnyilvánulásokról.
A kezdeti tény szint magába foglalja a látható és hallható viselkedési mintákat, amelyek
a szervezet tagjain belül jelentkeznek, de ugyancsak itt található számos fizikai és
technológiai szervezeti jellemző is. A kezdeti tények csoportosítását a 3.3 táblázat
szemlélteti.
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3.3 táblázat: A kezdeti tények szintje a kulturális elemzésben
1. Fizikai megjelenés
a) Felépítés és belső berendezés
b) Tér és a hivatal berendezése
c) A folyosók dekorációja és a tárgyalóterem
d) Öltözködés
e) Segítségnyújtás
2. Nyelvezet
a) Hang és zaj
b) Beszédstílus
c) Különleges kifejezések
d) Jelszavak
3. Történetek
a) Apró történetek a mindennapi életről
b) Kulcstörténetek
c) A régi szép idők történetei
4. Technológia
a) Anyagok
b) Rendszerek
c) Tudás
5. Látható
a) Társadalmi hagyományok
hagyományok
b) Vezetési hagyományok
c) Munka hagyományok
Forrás: [79]
Értékek és ideológiák
Az értékeket Schein [79] a következőképpen definiálja:
„Valamennyi csoport, tanulási folyamat végeredményben, ha valakinek az eredeti értékét
tükrözi, ha valakinek abbéli képességét, hogy meglátja, mi az, aminek különbözőnek kell
lennie mástól. Amikor először létrehoznak egy csoportot, vagy amikor az először találja
szemben magát egy új problémával, egy új feladattal, a legelső javasolt megoldás az
rendszerint néhány egyén saját felfogását tükrözi arról, hogy mi a helyes, mi a rossz, mi
az, ami működik, és mi az, ami nem fog működni. Ezért bármi is kerül megvitatásra, az
csak az értéknek egy olyan státusát jelentheti, amely a csoport nézőpontjából
mindenképpen helytálló. Ameddig egy csoport nem végez valamilyen közös
tevékenységet, és tagjai ennek a bizonyos tevékenységnek nem látták a végső
eredményét, addig nem beszélhetünk arról, hogy egy kialakult és közösen vallott alap
létezik arra, hogy meghatározzák, mi az, ami tényszerű, és mi az, ami valós.”
Az értékek egy magasabb tudati formát képviselnek, mint az alapvető megállapítások,
mert ezeket nem természetes valóságként fogadják el, de vita tárgyává tehetik őket. Így
a szervezeti kultúra értékeinek egy előírásos jellemzője van, abból állnak, amit a
szervezetek tagjai a helyzetek időtartama alatt és a helyzetekről mondanak, és nem
feltétlenül abból, amit olyan helyzetekben tesznek, ahol ezen értékeknek működniük
kellene.
Az értékek és világos állítások, amelyek a miért kérdésre válaszolnak, ezért gyakran vita
tárgyát képezik.
Schein rendkívüli mértékben hangsúlyozza az alapító, vagy a vezető döntő fontosságú
jelentőségét az új értékek megfogalmazása során, amely hatással bír, vagy éppen meg is
változtatja a létező kultúrát.
Schein azt állítja, hogy a szintértékek elemzése tulajdonképpen az értékek felsorolásával
végződik. A lista ugyanakkor ritkán vezet közvetve az alapvető kijelentéseinkhez.
Ugyanakkor „még azután is, amikor felsoroltuk és megfogalmaztuk egy szervezet főbb
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értékeit, még mindig úgy érezhetjük, hogy csak egy listával van dolgunk, és az nem
egészen felel meg az elvárásainknak”.
Az ilyen értéklistákat nem követik példák, néha önmagukban is ellentmondásosak, néha
pedig egyszerűen nem is egyeztethetők össze a megfigyelt magatartással. E megjegyzést
a későbbiekben Schein a következőképpen bővíti: „A viselkedések egészen nagy területei
nagyon gyakran megmagyarázatlanul maradnak, egyedül hagyva bennünket azzal az
érzéssel, hogy a kultúrának csak egy darabját értjük meg, de a kultúra egészét nem
tudjuk áttekinteni. Egy mélyebben fekvő megértése a fentieknek az, hogy definiáljunk
egy mintát, és azért, hogy helyes módon megfogalmazzunk egy jövőbeni viselkedést,
alaposan meg kell értenünk az alapvető feltételezések kategóriáját”.
Alapfeltevések, premisszák
Az alapvető megállapítások ugyanakkor láthatatlanok és implicit feltételezések, amelyek
tényleges alap magatartásformákat jelentenek, amely elmagyarázza a csoporttagoknak,
hogy hogyan figyeljenek meg, hogyan gondolkozzanak és érezzenek bizonyos dolgok
iránt. Egy másik idézetében Schein [79] úgy véli, hogy az alapfeltételezések abban az
értelemben, ahogy én akarom definiálni a koncepciót, már annyira természetesnek vett
fogalmakká váltak, hogy az ember egy kulturális egységen belül már csak nagyon kis
eltérést tapasztal.
Ténylegesen, ha egy alapfeltételezés erősen tartja magát egy csoporton belül, akkor a
tagok más viselkedési formákat alapvetően teljesen elképzelhetetlennek tartanak. Az
alapvető vélekedések speciális mintáit, amelyet a szervezeti kultúra tagjai létrehoztak,
ugyanakkor megteremtik a kultúra központját, a kultúra magját, tulajdonképpen a
paradigmát. Ezáltal egy a kezdeti tények és értékek analitikus megközelítése érdekében
a végleges cél a megtervezés során tulajdonképpen nem más, minthogy definiáljuk a
kulturális paradigmát, amely végül is az alapvető feltételezéseknek, az alapvető
megállapításoknak a mintája.
A kulturális paradigma meghatározása analitikus szakítást jelent a korai tények és
értékek fogalomrendszerével, mert az elemzőnek az alaposan látható vagy hallható
kulturális jelenségek mögé kell hatolnia, és meg kell próbálkoznia mintegy kiásni a
legmélyebb analitikus réteget, amely meghatározza, hogy valójában a kultúra tagjai mit
végeznek.
A kezdeti tényekkel és értékekkel szemben az alapvető feltételezések, megállapítások
mintája nem kötődik a kultúra specifikus funkcióterületéhez. Az alapvető feltételezések,
az alapvető megállapítások létrehozzák saját paradigmáikat, amely egy koherenciát
teremt a látszólag elszigetelt és zavaros kezdeti tények és értékek világa között.
Minden egyes alapvető feltételezés tartalma még inkább kidolgozott Schein által, aki
számos különböző társadalomtudományi tipológiát is felhasznált. Például Schein felveti
azt az alapvető feltételezést a valóságról és az igazságról, a különböző igazságszintekről,
mint pl. a külső fizikai valóság, a társadalmi valóság, az egyéni valóság, mint ahogy
különbséget is tesz az igazságok különböző fajtái között, nem utolsósorban Max Weber
munkáira alapozva. Az alapvető megállapításokról egy teljes értékű felmérést végezni,
legalábbis Schein megállapításai szerint óriási feladat, amely rengeteg kutatómunkát
követel meg azt illetően, hogy egy szervezet tagjai hogyan gondolkodnak, figyelnek meg
bizonyos dolgokat, és hogyan éreznek. Mindehhez még hozzájárul, hogy maga Schein
sem lát el bennünket egy teljes értékű esettanulmánnyal, felhasználva saját modelljét,
ehelyett egy jóval konkrétabb alapvető feltételezést fogalmaz meg, mint egy olyan
alapvető feltételezés, amely a Multi Company-n belül működik.
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Schein után tehát a Multi Company:
 Az igazság alapvetően régebbi bölcsebb és jobban művelt és sokkal tapasztaltabb
tagoktól szerezhető meg.
 Az egyéni tagok képesek arra, és hajlandóak is arra, hogy hozzájáruljanak és a
lojalitásukkal is segítsék a szervezetüket.
 A viszonyok alapvetően hierarchikusak, de a munka- vagy a feladattér viszont
tisztán szegmentált, és a tagok részére mint egyfajta saját fülke vagy kis
dolgozószoba funkció szerint van felosztva.
 A szervezet tagjai egy családot alkotnak, amelyek vigyáznak egymásra.
Feltételezni lehet, hogy az alapvető megállapításoknak nincs egyetemes érvényességűk,
hanem gyakorlatilag szervezetenként különbözők.

3.3.3 A kultúrák szintjei között meglévő belső kapcsolat
Schein azt állítja, hogy a kultúra különböző szintjei egyfajta belső egyensúlyban állnak
egymással. A tapasztalati, elemzési hozzáférhetőség és a láthatóság fokozatai különböző
szintűek, mivel mind a korai tények szintje, mind az értékek szintje felszíni
megnyilvánulásai a kultúra alapvető feltételezéseinek. A három kulturális szint a
kulturális elemeknek létrehozza egyfajta hierarchiáját, amelyben az alapvető
megállapítások a kultúra magját képezik, amelyeket oly természetesnek veszünk – írja
Schein. Mégis, amikor a felszíni jelenség szintjén elemezzük őket, a kulturális minta
hirtelen tisztázódik, és kezdjük úgy érezni, hogy most már valóban értjük, hogy mi megy
végbe és miért.
Az analitikus elemzési cél ezért a nyomonkövető munka és a hozzájárulás nyomán az,
hogy feldolgozzuk a kultúra harmonikus és rendkívül konzisztens magvát,
tulajdonképpen a kulturális paradigmát, amelyet mintegy kivájunk a szervezetből, szinte
rétegről rétegre leásva benne. A kulturális paradigma a szervezeti kultúra magja,
amelyet más analitikus szintek vesznek körül, ill. más analitikus szinteket is tartalmaz.
Amikor felsoroljuk alapvető megállapításainkat, felmerül a kérdés, hogy ezek hogyan
hoznak létre egy koherens kulturális paradigmát. Megint csak Scheint idézve: „A végső
és talán a legbonyolultabb aspektusa a megállapítások elemzése során az a probléma,
amelynek annak a megállapítása, hogy melyik az a szint, amely figyelembe veendő
akkor, amikor az elemzés különböző paradigmákká vagy koherens mintákká alakul át”.
Úgy tűnik, a paradigma koherenciafoka különbözik oly mértékben, hogy például az erős
szervezeti kultúrák – jellemző módon – erős kapcsolatokkal rendelkeznek a legfontosabb
alapvető feltételezéseink között, míg a gyenge kultúrák széttöredezett, egymásról
egyáltalán nem következetes alapvető feltételezéssel rendelkeznek.
A kulturális elemzés eredménye az lehet, hogy nincs koherens kulturális paradigma.
Schein a kulturális elemzés legfontosabb feladatát a következőképpen összegzi:
„Amíg nem kerestük meg azt a mintát, amely a különböző csoportfeltételezések mögött
húzódik meg, és nem próbáltuk megállapítani a szóban forgó paradigmát, amely által egy
csoport tagjai megfigyelnek, gondolkodnak és éreznek, és elbírálják a különböző
helyzeteket, viszonyokat, addig nem állapíthatjuk meg, nem állíthatjuk, hogy leírtuk vagy
megértettük az illető csoport kultúráját.”

3.3.4 A kulturális szintek és funkciójuk közötti kapcsolat
A szervezeti kultúra szintjei és funkcióiról vallott koncepció ellenére Schein úgy véli, hogy
van egy jelentős eltérés arra vonatkozóan, hogy egy sokkal konkrétabb funkcionális
elemzési modellt alakítsunk meg. Szükségszerű, hogy számtalan választási lehetőség
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álljon rendelkezésünkre, és jóval pontosabbá tegyük a kultúra három analitikus szintje
között meglévő kapcsolatot és azért, hogy valóban alkalmazni tudjuk.
Azok a feladatok, amelyek a külső adaptációval és a belső integrációval kapcsolatosak,
egyfajta úttérképként szolgálnak arra, hogy az ember a kulturális elemek káoszos
közegében megtalálja a kivezető utat. Így a funkciók a kulturális elemzés irányába
mintegy belépőként is szolgálhatnak, amelyek segítenek bennünket abban, hogy
megragadjuk az azonnal hozzáférhetőt, a látható jellemvonásokat egy szervezeti
kultúrán belül, amelyeket a korai tények és értékek szintjén találtunk.
A szervezetekben a kultúra tapasztalati elemzése során a kulturálisan jelentős,
funkcionális területeket úgy is lehet szemlélni mint egy széles tölcsért, amelybe a korai
tényekről és értékekről meglévő adatok – a szervezettel kapcsolatban – mintegy
beáramlanak, és olyan tényekké alakulnak, amelyek megmutatják a missziót, a célt, a
csoporthatárokat stb., valamint azokat az értékeket, amelyek az eszközökkel, a
hatalommal, a státusszal, a díjakkal, büntetésekkel stb. kapcsolatban állnak. A lényege
ennek a tölcsérmodellnek tulajdonképpen az, hogy segít bennünket, hogy mintegy
megtervezzük a szervezeti kultúrát, a különböző funkcionális területek viszonylatát és
fogalomrendszerét felhasználva.
Schein idézete szerint: „A kulturális jelenség végtelenségében való térvesztés helyett a
kutató és a gyakorló olyan dinamikus kategóriákat is felhasználhat, mint egy úttérkép.”
Egyébként az alapvető megállapítások analitikus szakítást is jeleznek a látható és jól
artikulálható jellemzőktől, amelyek valamennyi funkcionális területet érintik. A kultúra
alapvető megállapításainak felfedezése előfeltételezi a korai tények és értékek elemzését,
amelyet egy szervezet vagy társadalmi egység tagjai közösen magukénak vallanak.
De az alapvető feltételezések és felvetések önmagukban ugyanakkor egy jóval
alapvetőbb jellemvonással bírnak, amely fontosabb, mint az alapvető funkcionális
területek közötti különbség.
Ezért az alapvető megállapítások elemzése nem követi a külső adaptációs és a belső
integrációkra való alapvető felosztás funkcionális területeit, hanem egy sokkal
általánosabb megállapítása tartalmazza az emberi természetről, az igazságról és az
emberi kapcsolatokról. Ez az analitikai különbségtétel a kezdeti tények és értékek között
egyrészről, valamint az alapvető megállapítások másrészről a funkcionális tölcsér
modelljén jól kivehető a 3.3 ábrán.
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Összefüggések a kultúra szintjei és a funkciói között

3.3 ábra: Tölcsérmodell
Forrás: [79]
A funkcionális kulturális modell a tölcsér elnevezést kapta, mert úgy működik mint egy
analitikus tölcsér, amelybe a különböző adatok, amelyek a korai tényeket és értékeket
leírják, mintegy beáramlanak. Mégis, e modell azt is illusztrálja, hogy egy körkörös
folyamatról beszélünk, mert a korai tények és értékek mind a kezdeti, mind a
végpontokat is jelentik.

3.4

A funkcionalista perspektíva kibővítése

A funkcionalista perspektíva másik szemléltetése, a McKinsey-féle 7S modell, amely
természetesen összhangba hozható Schein elméleteivel, egyrészt, mert a kultúra
szintjeinek ugyanazon funkcióit vizsgálja, másrészt, mert a szervezeti túlélést tűzte ki
célul. A modell akkor született, amikor a japán vállalatok egyre-másra hódították el az
amerikai nagyvállalatok elől az egyes iparágakat.
A diagram megtalálható Richard Pascale és Tony Athos könyvében, a „The Art of Japan”
(A japán vezetés művészete), valamint Tom Peters és Bob Waterman „In Search of
Excellence” művében is. (Nem véletlenül, ugyanis mind a négy szerző tagja volt a
McKinsey-teamnek, amely arra kapott megbízást, hogy egy erőteljes modellt dolgozzon
ki a Boston Consulting Group Teheneivel, Csillagaival és Kutyáival versenyző szervezetek
elemzésére.)
A McKinsey-féle 7S-modellt a 3.4 ábra mutatja, szemléletesen tükrözve a
szervezeti/vállalati kultúra helyét a vezetési -irányítási rendszerekben.
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3.4 ábra: McKinsey-féle 7S-modell
Forrás: [71], [72]
A szerzők a hét alapvető dimenziót angol nyelven azonos kezdőbetűvel jelölték, innen az
elnevezés. A modellben a tényezőket a szerzők két csoportra osztják: az ún. kemény
tényezőkre (stratégia, struktúra, rendszerek) és lágy tényezőkre (stílus, káderállomány,
képességek, értékrend). A tényezőket Dr. Heidrich Balázs „Szervezeti kultúra és
interkulturális management” című könyve alapján mutatom be.
Kemény tényezőknek nevezzük azokat, amelyek kidolgozására, kezelésére léteznek
számszerűsítő módszerek, modellek, vezetői eszközök. Megfelelő szintű meglétük
alapvető fontosságú a vállalat számára. Ezek azonban a versenyben a kötelező belépőt
jelentik, és kevéssé jelentenek igazi versenyelőnyt. A szervezet kultúrájának legalábbis
nem ezek a központi elemei, noha elválaszthatatlanok attól.
 Stratégia: a szervezeti célok és az ahhoz vezető eszközök és elérési módok. A
szakemberek hamar felismerték, hogy a stratégia és a kultúra között szoros
kapcsolat, kölcsönös függőség létezik. Semmi olyan célt nem lehet elérni, illetve
stratégiát megvalósítani, amely nem konzisztens a szervezet kultúrájával. A
stratégia készítésénél a felső vezetésnek az adott kultúrát mint adottságot kell
kezelnie, illetve olyan tényezőt mely előnyösen is befolyásolhatja a tervek
végrehajtását. A kultúrához nem illeszkedő stratégiát készíteni olyan, mintha
fenyőfák magvait akarnánk a sivatagba elszórni. De ez igaz az ellenkező irányban
is: nincs az a kulturális változás, amelyet végre lehetne hajtani, ha nincs
összhangban a stratégiával.
 Struktúra: egy szervezet struktúrája sokat elárul annak kultúrájáról. Ez is
mutatja, hogy a struktúra is nagy hatással van a kultúrára és fordítva. Nincs az a
bürokratikus, és sok hierarchikus szinttel tagolt vállalat, amelynek kultúrája a
nyitottság, rugalmasság jeleit mutatná, és ahol az innovatív egyének mind
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megvalósíthatják törekvéseiket. Másfelől nem lehet egy merev struktúrát
rákényszeríteni egy ezzel ellentétes elveket és értékeket valló kultúrára.
 Rendszerek: a szervezet minden operatív rendszerének, így az információsnak, az
ügyvitelnek, a kommunikációnak, a pénzügyi és számvitelinek is szoros a
kapcsolata a kultúrával. Kialakításuknál tekintettel kell lenni a létező kultúrára,
mert nagyban akadályozhatja azok hatékony működését. Megint csak igaz
azonban az is, hogy egy-egy informatikai rendszer cseréje jelentősen
befolyásolhatja a kultúra alakulását.
A lágy tényezők (képességek, káderállomány, stílus és az értékrend) szerepe kiemelkedő
a szervezet kultúrájának alakulásában. Ezek által lehet más a vállalat, mint
versenytársai. Ezen négy tényező kombinációja teheti igazán egyedivé a kultúrát. Sok
esetben- a japán cégeknél feltétlenül- ezek jelentették a versenyelőnyt. A lágy tényezők
és kombinációjuk ugyanis nem írható le modellekkel, és nem vásárolható meg
szoftveren. Másolni sem könnyű, hiszen ezen tényezők a szervezet tagjainak fejében
léteznek.
 Képességek: az elnevezésen nem a dolgozók szakértelmét és tudását értjük (noha
kapcsolódik azokhoz), hanem a szervezet erősségét, azt a képességét, amelyik az
alapvető (közös) értékekből következik, és mint ilyen megkülönbözteti
versenytársaitól. Erről ismerik meg a vállalatot a piacon. Tudják róla a piaci
szereplők, hogy „ebben jó”. Azok a vállalatok, amelyek valaha is Európai vagy
Magyar Minőség Díjban részesültek, azokról tudják, hogy a teljes körű
minőségmenedzsment filozófiát alkalmazzák, és termékeik, szolgáltatásaik
színvonala rendkívül magas. Vagy például a Siemensről vagy a 3M-ről köztudott,
hogy rendkívül innovatív cégek.
 Káderállomány:
ez
a
dimenzió
utal
a
munkatársak
képességeire,
szakképzettségére, iskolázottságára és tudására, amelyek segítik őket a döntési
helyzetekben és a problémák megoldása során. A személyzet értékét legalább
ennyire meghatározza az adminisztratív módon kimutatható elkötelezettség és
lelkesedés, amivel munkájukat végzik. A két aspektus szerencsés együttállása
esetén veheti maximális hasznát emberi erőforrásainak a szervezet.
 Stílus: a stílus jórészt a felső vezetés stílusát jelenti, ennek hatása azonban az
egész szervezetben érzékelhető, minden szinten tetten érhető. Befolyásolja a
döntéshozatali és kommunikációs mód, az alkalmazottak felhatalmazása és a
hatáskörök elosztása is. Ezen dimenzióban mérhető mennyire hisznek és bíznak
vezetőikben az alkalmazottak, ami minden szervezeti kultúra fontos eleme. Sok
mindent elárul a szervezetről vezetőjének stílusa.
 Közös érték: nem véletlenül áll ez a tényező a modell szívében. Mind a hat másik
tényező szorosan ehhez kapcsolódik és általa meghatározott. Nincs az a
szervezeti tevékenység vagy piaci akció, amelyet nem befolyásol az uralkodó
értékrend.
 A dimenziók és vizsgálatuk összhangba hozhatók Schein kezdeti tényeivel, közös
értékeivel és alapvető feltételezéseivel.
A szervezeti kultúrával kapcsolatban kialakult koncepciók, különösen a funkcionális
megközelítés bemutatása azt a célt szolgálja, hogy megadja a teljes körű
minőségmenedzsment és a szervezeti kultúra kapcsolatának, valamint a későbbi
elemzéseknek az alapját.
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3.5

A szervezeti kultúra fogalma

A szervezeti kultúra fogalmát rendkívül nehéz pontosan definiálni. A könyvek,
szakcikkek, tanulmányok mind különböző módon határozzák meg. (A könyvben a
szervezeti kultúrát és a vállalati kultúrát szinonimaként használom. A szervezeti kultúra
ugyan tágabb halmazt jelent, de a kutatások is gazdasági egységeknél kezdődtek, és
nonprofit szervezetre ugyanúgy alkalmazhatók.)
A szervezeti kultúra nem más, mint a szervezet tagjai által elfogadott, közösen
értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere. Ezeket az
értékeket a szervezet tagjai annyira természetesnek tartják, hogy lényegében tudat alatt
működnek.
Ennélfogva a kultúra jelentéssel ruházza fel a környezetet, ezáltal csökkenti annak
bizonytalanságát: segít tájékozódni, mi a jó és mi a rossz, mi a fontos, és mi a
lényegtelen. Emiatt Holfstede a kultúrát a gondolkodás és cselekvés közösségi
programozottságának nevezi. Kultúra nélkül a szervezet tagja magára lenne hagyva.
A szervezetek elvileg végtelen sokféle magatartással válaszolhatják meg a kihívásokat,
gyakorlatilag azonban csak eggyel: választaniuk kell a lehetőségek közül. Ha egy
szervezet rátalált a maga viselkedési formájára – és az sikeresnek is bizonyult – az
megerősíti mind a magatartást, mind a mögöttük levő értékeket és hiedelmeket: a
szervezet erőteljesen ragaszkodni fog hozzá.
A szervezeti kultúrák építőköveként 11 érték különböztethető meg:
1.
Munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: a szervezet egészével vagy a
szakmával, a szűkebb szakterülettel azonosulás ténye.
2.
Egyén- vagy csoportközpontúság (individualizmus-kollektivizmus): mennyire
helyezik az egyéni célokat a csoport elé és szervezik egyénileg a munkát, vagy az
egyéni célok a csoportcélok alá rendelődnek, és a munka is csoportokba
szervezett.
3.
Humánorientáció (feladatkapcsolat): milyen mértékben veszi fontolóra a vezetés
a szervezeti feladatok megoldásának emberekre gyakorolt következményeit.
4.
Belső függés–függetlenség: mennyire elfogadott az egyes szervezeti egységek
önálló, független fellépése és cselekvése, vagy mennyire elvárt a koordinált
cselekvés.
5.
Erős vagy gyenge kontroll: mennyire kontrollálja a szervezet a tagjainak
viselkedését előírásokkal, szabályokkal, közvetlen felügyelettel.
6.
Kockázatvállalás–kockázatkerülés (bizonytalanság tűrése, illetve kerülése):
mennyire elvárt a munkatársaktól az innovatív, kockázatkereső, rámenős
magatartás.
7.
Teljesítményorientáció: a szervezeti jutalmak mennyire teljesítményhez kötöttek,
illetve mennyiben múlnak más tényezőkön (pl. szenioritás, protekció, nem
teljesítményhez kötött egyéb tényező).
8.
Konfliktustűrés–konfliktuskerülés:
milyen
mértékben
nyilváníthatók
ki
nyilvánosan a konfliktusok és a kritikák.
9.
Cél (eredmény)–eszköz (folyamat) orientáció: mennyire koncentrál a vezetés a
végső eredményre, vagy inkább az eredményhez vezető folyamatokra,
technikákra fordít figyelmet.
10.
Nyílt rendszer (külső)–zárt rendszer (belső) orientáltság: mennyire követi és
válaszolja meg a szervezet a külső környezet változásait, vagy csak saját belső
működésére koncentrál.
11.
Rövid vagy hosszú távú orientáció: azt mutatja, hogy a szervezet rövid vagy
hosszú távra tekint előre, milyen időhorizonton tervezi jövőjét.
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3.5 ábra: A szervezeti kultúrát meghatározó kulcskategóriák
Forrás: [6]
A kultúradefiníciók rövid ismertetését Dr. Gaál Zoltán meghatározásával kezdjük, mivel
az egyik legszemléletesebb:
„A kultúra – mint egy társadalmi-szervezeti kötőanyag – veszi körül és tartja egyben a
szervezeti tagok potenciálisan széthúzó csoportjait.”
B. Buchowicz (1990) szerint a „vállalati kultúrát úgy lehet fogalmilag meghatározni, hogy
az nem más, mint az alkalmazottak – vállalatukkal kapcsolatos – véleményének,
szokásainak, értékítéletének, magatartásának, gondolkodási és cselekvési módjainak
összessége”. Hozzáteszi még, hogy a kultúra az alkalmazottakon keresztül jut el a
környezethez, „külvilághoz”. Ezt a közvetítést kell a felső vezetésnek megfelelő módon
ellenőriznie, esetleg alakítania.
Közel hasonló állásponton van Tánczos Z., aki a következőképpen definiál: „A vállalati
kultúra magában foglalja az érzelmileg szerzett, magatartásformáló értékelképzeléseket,
és a gondolati, cselekvésirányító tudást. Az egyes intézmények szolgálatában
tevékenykedő emberek szocializálódásának a folyamatában a kultúra állandó fejlődésben
alakul ki, és nemzedékeken át szabja meg az emberek beállítódásait és tapasztalatait.”
P. Müri a vállalatot egy jéghelyként képzeli el, melyben a vállalati kultúra a víz alatti rész,
amelyen a csúcs, azaz a megjelenés, és egyáltalán a kapcsolat a környezettel alapul.
Megfigyelhető: rendszeresen ismétlődő ceremóniák, szervezeten belül keringő
történetek, szimbólumok, öltözködés és a munkahely külső kinézete.
Láthatatlan: értékek, feltevések, hiedelmek, érzések és attitűdök.

3.6 ábra: A szervezeti kultúra szintjei
Forrás: [19]

52

A kultúra megragadható jellemzői:
 Ceremóniák, szertartások: Olyan rendszeresen ismétlődő cselekvések, amelyek
megjelenítik és megerősítik a szervezet alapértékeit, megmutatják, melyek a
fontos célok, kik a fontos értéket magukban hordozó „hősök”, a szervezeti
értékrendet szimbolizáló kulcsszereplők. Már Mintzberg rámutatott a vezetők
nyilvános megjelenési szerepére.
 Történetek,
sztorik,
legendák,
mítoszok:
A
szervezeti tagok
közötti
beszélgetésekben vannak olyan visszatérő, ismétlődő történetek, amelyek
megtörtént eseményeken alapulnak. Funkciójuk, hogy olyan cselekvéseket,
döntéseket, váratlan megoldásokat meséljenek el, amelyek látványosan jelenítik
meg az elvárt magatartást, a kívánatos értékek szerinti cselekvést.
 Nyelvezet, szakzsargon: Minden szervezetre jellemző a nyelvezete, szakzsargonja.
A sehol máshol nem használt kifejezések használata a szervetettel való
azonosulás legbiztosabb jele.
 Szimbólumok, öltözködés, külső megjelenés: Idetartoznak a cégfilozófiát tükröző
logók az egyenlőséget-egyenlőtlenséget kifejező irodaberendezés, a szolgálati
autó, a nyitottságot jelképező egyrétegű légterű munkahely, vagy a konzervatív
értéket tükröző öltözködés.
A kultúra látható jeleiből következtethetünk a kultúra tényleges tartalmára. Ezek a
következtetések azonban csak több-kevesebb biztonsággal teszik hozzáférhetővé a
mögöttes értékeket, hiedelmeket, hiedelmeket, feltevéseket, beállítódásokat.
Schein [78] szerint a kultúra egy állandó változás eredményeként formálódik. Csak olyan
csoportoknak alakulnak ki az alapvető feltevéseik, amelyeknek van elegendő közös
történelmük. Ezen közösen megélt események vezetnek a mindenki által vallott
feltevésekhez. A feltevések ereje abban rejlik, hogy a tudat alatt és
megkérdőjelezhetetlenül kezdenek működni.
Schein definíciója szerint a szervezeti kultúra nem más, mint „azon alapvető feltevések
mintái, amelyet a szervezet külső és belső problémái megoldása során tanult, és amelyek
jól beváltak ahhoz, hogy elfogadják azokat, érvényesnek és működőképesnek tekintsék
hasonló problémák esetén.”
Néhány további definíció Dr. Gaál Zoltán 1996-os cikkéből [28]:
„Vállalati kultúrán az erkölcsi szabályok, az értékelési elképzelések és gondolkodásmódok
összességét értjük. A vállalati kultúra valamennyi szinten működő munkatárs
magatartását, ezáltal a vállalati megjelenés képét formálja.” (Meyer–Hayoz.)
„A kultúra – és különösen a vállalati kultúra – a vállalatnál dolgozó munkatársak számára
tájékozódási keretet foglal magában.” (Lilge–Steinle.)
„A kultúra a szervezet azon jellemzőire vonatkozó általánosított feltételezések és
hiedelmek összessége, amelyek megkülönböztetik azt a többi szervezettől.” (Bate.)
„A vállalati kultúra a szervezet, a stratégia, a munkaerő, a vezetési stílus, a rendszerek
és eljárások, az irányadó koncepciók és a vállalat elfogadott értékrendszere.” (Peters–
Waterman.)

53

4. VÁLTOZÁSVEZETÉS, VÁLTOZÁSMENEDZSMENT

Minden kultúraváltoztatás első lépése az uralkodó kultúra alapeleminek meghatározása
kell, hogy legyen. Saját kultúránk nem ismerése sebezhetővé teszi a szervezetet a
környezet változásával, valamint a fejlődés és változás irányába ható külső erőkkel
szemben. Másfelől viszont éppen a kultúránk túlzott belülről szemlélése az, ami
bizonytalanságot és bátortalanságot okoz [37].
A kulturális változások szükségességének meghatározásához egy vezetőnek a következő
belső szervezeti viszonyokat kell figyelembe vennie:
 a szervezeti teljesítményt,
 a létező kultúra, a szervezeti struktúra közti illeszkedést,
 a létező kultúra és a stratégia illeszkedését,
 a felső vezetés jellemzőit.
Ha egynél több kritérium is a változás szükségességére utal, úgy a vezető majdnem
biztos lehet a dolgában [89].
A kulturális változás Trice és Beyer szerint olyan tervezett, átfogó és alapvető
változásfajta, amely jól elkülöníthető a spontán kialakuló kultúrán belüli folyamatoktól és
azoktól a tudatos törekvésektől, amelyek a létező kultúrát kívánják fenntartani.
A kulturális változások három alapvető fajtája a következő:
 Forradalmi és átfogó változás, mely az egész szervezet kultúráját hivatott
megváltoztatni.
 Részegység vagy szubkultúra megváltoztatása, amely csak egy szervezeti egység
kultúrájának vagy egy szubkultúrának a megváltoztatására irányul.
 Fokozatos, átfogó változás, amely hosszú időt igényel és lépésenként halad előre,
de a szervezet egészét érinti.
A kulturális változások lezajlásának mértékét a következő négy dimenzióban mérhetjük:
 Kiterjedés: ez a dimenzió azt méri, hogy a szervezeten belüli tevékenységek
milyen hányada változik meg a kultúraváltoztatás folytán. Ezt két tényező
befolyásolja egyrészt, hogy hány alkalmazottnak kell megváltoztatnia viselkedési
normáit és szokásait, másrészt, hogy a bevezetett kulturális változások
következtében milyen gyakran kell munkájuk során az eddigiektől eltérően
viselkedniük.
 Eltérés: ez a tényező azt határozza meg, hogy a változás hatására az egyes
alkalmazottak régi és az elvárt új viselkedési és szokásnormái között mekkora
távolság jön létre. Mennyire fogják az alkalmazottak az elvárt elveket és értékeket
magukéhoz közelinek érezni.
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Újszerűség: azt mutatja meg, hogy a kívánt vállalati kultúra által megkövetelt
ideológiák és viselkedések rendszere mennyire egyedülálló, vagy más
szervezeteknél már ismert, gyakorlatban alkalmazott.
 Tartósság: egyrészt azt jelzi, hogy a változtatási kísérlet mennyi időt vesz igénybe
és hogy mennyire állandósulnak a végrehajtott változások.
A kulturális változások fajtáit és dimenzióit a következő táblázat tartalmazza:
4.1 táblázat: A kulturális változások és dimenziói
Kulturális változás
Dimenziók
Forradalmi, átfogó

Kiterjedés: magas
Eltérés: magas
Újszerűség: változó
Tartósság: változó

Részegység vagy szubkultúra

Kiterjedés: alacsony
Eltérés: mérsékelttől a magasig
Újszerűség: változó
Tartósság: változó

Fokozatos átfogó átalakítás

Kiterjedés: magas
Eltérés: mérsékelt
Újszerűség: mérsékelt
Tartósság: magas
Forrás: [37]

„A menedzsment feladata az, hogy megbirkózzon a komplexitással. Munkafolyamatai és
eljárásmódjai jórészt válaszképpen alakultak ki a XX. század egyik legjelentősebb
fejleményére, a nagy szervezetek létrejöttére. Jó menedzsment nélkül az összetettebb
vállalkozásokban gyakran kaotikus állapotok uralkodnak, ami akár a fennmaradásukat is
veszélyeztetheti. A jó menedzsment rendet és állandóságot teremt olyan kulcsfontosságú
területeken, mint a termékek minősége és jövedelmezősége.
A vezetés rendeltetése viszont az, hogy kezelje a változást. Az utóbbi években
megnövekedett jelentősége annak tulajdonítható, hogy az üzleti világ egyre
változékonyabb, és egyre nagyobb a verseny. A gyors technológiaváltások, az élesedő
nemzetközi verseny, a piacok szabályozatlansága, a tőkeigényes iparágak
többletkapacitása, az ingatag olajkartell, a bóvlikötvényekkel szélhámoskodók, vagy a
munkaerőpiac demográfiai átalakulása mind olyan tényezők, amelyek hozzájárultak
ehhez a változáshoz. A tegnapi teljesítmény, vagy annál 5%-kal jobb, többé nem elég a
sikerhez. A fennmaradáshoz és az eredményes versengéshez nagymértékű
változtatásokra van szükség ebben az új világban, a több változás miatt pedig megnő a
vezetés fontossága.
A komplexitás és a változás kezelése tehát két külön funkció, melynek ellátására a
menedzsment, illetve a vezetés rendeltetett. Mindkettőnek feladata, hogy döntsön a
szükséges lépésekről, létrehozzon egy olyan kapcsolatrendszert a munkatársak között,
amely által képessé válnak a tervek teljesítésére, és végül gondoskodjon arról, hogy a
tervek valóban teljesüljenek, de ezt a három feladatot különböző módon hajtják végre”
[50].
A szervezet a jelenlegi állapotából a kívánatos állapotba csak egy átmeneti állapoton
keresztül juthat el. Ezért a változtatás sikerkritériumainak megfogalmazásakor erre az
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átmeneti állapotra is gondolni kell, nem csak a kívánatos állapotra. Ennek megfelelően a
változtatás annyira tekinthető sikeresnek, amennyire teljesülnek az alábbi kritériumok
[64].
1. A szervezet eljutott korábbi állapotából a kívánt új állapotba, azaz sikerült
véghezvinni az eltervezett változtatást.
2. A szervezet működése az új állapotban megfelel a várakozásoknak, azaz a
tervezett módon működik.
3. Az átmenet a szervezet egészének okozott túlzott ráfordítások nélkül ment végbe.
4. Az átmenet a szervezet egyes tagjainak túlzott mértékű ráfordításai nélkül ment
végbe.
Az első két kritérium a változtatás eredményességére, a második kettő pedig a
hatékonyságára vonatkozik. A „ráfordítás” a lehető legáltalánosabban értendő, nem
csupán gazdasági szempontból: a többletmunka, a konfliktusok stb. mind-mind
beleértendők.
Fontos a harmadik és negyedik kritérium közötti különbség: hiába érte meg a változtatás
a szervezet egészének szintjén vizsgálva, ha egyes személyeknek vagy csoportoknak túl
nagy árat kellett fizetniük érte, akkor ők könnyen ellendrukkerekké, sőt szabotőrökké
válhatnak, ennek minden következményével együtt.
A meghozott döntés megvalósítása folyamán három egymást követő lépésre van szükség
a tervezett változtatás sikeres megvalósításához:
 a felengedés fázisában megteremtjük a régi állapottól való elszakadás motivációs
feltételeit,
 a mozgatás fázisában előmozdítjuk a szükséges változás létrejöttét,
 a megszilárdítás fázisában pedig gondoskodunk a változás tartóssá válásának
motivációs feltételeiről [56].
Rendkívüli hiba ezen lépések elhanyagolása, a döntés végrehajtásának előkészítetlen,
rajtaütésszerű keresztülerőszakolása, majd pedig sorsára hagyása. Ennek eredményét
ecseteli egy elektronikai cég egyik alkalmazottja a következő idézetben. „Felső szintű
menedzsereink néhány hónaponként új vallásra térnek át. Kezdetben a minőség volt az,
később az ügyfelek kiszolgálása, azután a szervezet lelapítása. Mi csak
lélegzetvisszafojtva kivárjuk, míg átesnek rajta, és a dolgok visszatérnek a normális
kerékvágásba”. A fenti három fázis éppen azt a célt szolgálja, hogy a dolgok ne
térhessenek vissza a „normális” kerékvágásba, a bevezetni kívánt döntések valóban
megvalósuljanak, a problémák valóban megoldódjanak. Kurt Lewin szerint a változás egy
bizonyos pszichológiai erőtérrel jellemezhető.
Vannak hajtóerők, amelyek elősegítik a változás végbemenetelét, és vannak fékezőerők,
amelyek gátolják azt [56]. A változás csak akkor mehet végbe, ha ezek a pszichológiai
hajtóerők túlsúlyba kerülnek a fékezőerőkkel szemben, és így ki tudunk mozdulni az
egyensúlyi helyzetből. A felengedés fázisa éppen ezt célozza: megpróbáljuk legyengíteni
a fékezőerőket és felerősíteni a hajtóerőket, mielőtt belevágnánk magába a mozgatásba.
A változtatás implementálási stratégiák a következők [94]:
 Az előmozdító stratégia kedvezmények, jutalmak kilátásba helyezésével, az
érintettek kedvére való feltételek megteremtésével teszi könnyebbé a változtatás
megvalósítását.
 Az átnevelő stratégia az emberek értékrendjét, gondolkodásmódját, viselkedését
– vagyis a szervezeti kultúra alapvető elemeit – igyekszik megváltoztatni a
tervezett változtatás sikere érdekében. A kialakult rutin „visszatanulása” a
meglévő beidegződésektől való megszabadulás keserves folyamat.
 A meggyőző stratégia érvekkel, indokolással, a tények korrekt vagy szándékosan
eltorzított bemutatásával igyekszik elfogadtatni a változtatás helyességét,
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hasznosságát. A racionális (vagy annak ható hamis) információk és logikus (vagy
annak ható manipulált) értékelések segítségével próbálják megváltoztatni az
emberek véleményét a kívánt irányba. Itt tehát nem az értékrendet, a
gondolkodásmódot, hanem „csupán” egy konkrét ügyről alkotott véleményt,
értékelést veszik célba, miközben az alapértékek, az elvárt viselkedésformák
változatlanok maradnak.
A hatalmi stratégia a változtatás kezdeményezői magasabb beosztását, a
befolyásolandó személyek függő helyzetét használja ki. Utasításba adják a
változtatást, és az esetleges ellenállókkal szemben szükség esetén kényszert
alkalmaznak.
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5. STRATÉGIAI MENEDZSMENT

A stratégia — a szó eredeti értelmében — a hadviselés művészete. Hagyományosan
tehát egy katonai szervezet tevékenységének a meghatározására szolgált, az egymással
vetélkedő, egymást kiszorítani, legyőzni kívánó hadseregek viselkedését írta le. A
gazdasági életben csak a XX. században kezdték el használni a kifejezést. A stratégia
megjelenését egy-egy vállalatnál az 1920-as évekre, elterjedését a fejlett országokban a
második világháború utáni évekre teszik a gazdaságtörténészek.
A vállalati stratégia elméletének és gyakorlatának fejlődéstörténete háromnegyed
évszázadot fog át napjainkig. A stratégia elméleti és gyakorlati kérdéseinek mélyebb
vizsgálata pár évtizeddel később, a második világháború után kezdődött el, ugyancsak az
Egyesült Államokban és Nyugat-Európában.
A jövőről való gondolkodás, az előrelátás igénye mindig létezett az emberben. Egészen a
XX. század elejéig azonban a vállalkozások jellemzően informális tervezést alkalmaztak.
Ám később, a piaci verseny éleződésével, a kockázati tényezők növekedésével a
vállalkozók rákényszerültek döntéseik egyre körültekintőbb megalapozására.
A vállalkozásokat körülvevő környezet teljesebbé válása is a formalizálódás irányába
tolta el a tervezés fejlődését. Bonyolult struktúrájú, gyorsan változó környezetben, ahol a
változások üteme gyakran meg is haladja a vállalati reagálás idejét, a tervezési feladat is
sokkal bonyolultabb és igényesebb alapozásra szorul.

5.1

Pénzügyi tervezés

A formális tervezés „történetének” első fejezete a pénzügyi tervezés periódusa. Első
konkrét megnyilvánulása már az első világháborút megelőző években megmutatkozott,
szélesebb körben pedig az 1950-es években terjedt el, amikor a fejlett
piacgazdaságokban (elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban) a vállalatokat
körülvevő környezet hatásai elérték azt a kritikus tömeget, amely kikényszerítette a
döntési rendszerek alkalmazkodását. Ezt az időszakot a rövid, általában mindössze
egyéves időhorizont jellemezte.
A középpontban a bevételeket és a kiadásokat tartalmazó költségvetés állt. A vállalati
működés egy-egy részterületére kidolgozott költségvetések (tervek, tervfejezetek)
elsősorban pénzügyi és értékmutatókkal írták le a kívánt jövőbeli állapotot (az
értékesítés, a termelés, a készletek, a közvetlen bér- és anyag-, illetve az általános
költségek előirányzatait).
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Ezek mellett készültek átfogóbb jellegű számítások is, amelyek a vállalat egészére
fogalmazták meg a jövőbeli feladatokat (például vállalati bevételi terv, készpénzforgalmi
terv, tőkebefektetési terv, mérlegterv).
Az ún. kielégítő tervezési szemlélet lényege az volt, hogy a múltbeli adatokat
felhasználva, tehát a múlt hibáiból okulva határozták meg a mutatókat. A tervező a
korábban elért teljesítmények elemzéséből indult ki, a cél ezek javítása volt. Tehát nem a
„lehető legjobb” teljesítményre törekedtek, hanem megelégedtek egy „elég jó”, a múlt
hibáiból okuló megoldással is. Ebben az időszakban a hangsúlyt a rövid távú
eredményességre, a költségcsökkentésre, a készpénzforgalom zavartalanságára
helyezték. Ezekben az években a környezet tulajdonságai és változásai még alapvetően
kiszámíthatók voltak, a piac felvevőképességére megbízhatóan lehetett számítani, és a
verseny sem volt még olyan kritikus, mint napjainkban. Ez a közeg csábított arra, hogy a
vállalati stratégia középpontjába a nyereség, a rövid távú pénzügyi egyensúly, a
különböző megtérülési mutatók kerüljenek. Ennek következtében a stratégia háttérbe
szorult, elhanyagolták a hosszabb távú, stabil fejlődést eredményező fejlesztéseket.
Később azonban, az egyre élesedő piaci versenyben az ilyen tervezési gyakorlatot
folytató vállalatok súlyos hátrányba kerültek. A vállalatokat körülvevő közeg az első
világháború után jelentősen megváltozott. A romokban heverő Európa újjáépítése, illetve
a háborús évek miatt elfojtott és elhalasztott fogyasztói kereslet az Amerikai Egyesült
Államokban olyan piaci szívó hatást eredményeztek, amelyre a korábbi évtizedekben
nem volt példa.
A telítődött klasszikus iparágak mellett új iparágak tűntek fel. A kereskedelem szinterei is
bővültek, a korábban csak a nemzeti piacon szereplő vállalatok termékeikkel mind
nagyobb arányban jelentek meg a nemzetközi piacokon. Ez a piaci környezet a vállalatok
számára ragyogó perspektívákkal kecsegtetett, sikereket ígért, növekedésre biztatott.
A komplex vállalati környezetben bekövetkező jelentős és váratlan változások hatását
tovább fokozta a piaci verseny — még nem túl nagy, de jól érzékelhető — élesedése.
Ebben a környezetben a rövid időhorizontú, csak a pénzügyi mutatókkal számoló és
tervező pénzügyi tervezés már nem tudott megfelelni feladatának. Ennek
legszembetűnőbb jele, hogy a 40-es és 50-es évek fordulóján sorra jutnak a csőd szélére
a cégek, hiszen a fentebb kifejtett rövid távú pénzügyi szemlélettől vezérelve nem voltak
képesek válaszolni az újtípusú környezet kihívásaira. Egyértelművé vált tehát, hogy a
megfelelő és sikert ígérő stratégia megfogalmazásához a tervezés újfajta
megközelítésére, azaz hosszú távú tervezésre van szükség.
Az első és egyik legfontosabb változás az volt, hogy a tervezés időhorizontja kitágult. A
pénzügyi tervezés korábbi, rövid távú céljaival szemben most már messzebbre
tekintettek a tervezők: tervcélok, programok fogalmazódtak meg a vállalat egésze
számára. Természetesen továbbra is készültek költségvetések, de ezek — kihasználandó
a szinte korlátlannak ígérkező növekedési lehetőségeket — szintén hosszabb távra
készültek.
A tervezők a környezetben zajló eseményeket még mindig elég jól átlátták, a
fokozatosan változó környezetben a múltbeli tapasztalatok még jobbára hasznosíthatóak
voltak. A változások jelentősek voltak ugyan, de csak viszonylag lassan éreztették
hatásukat, ütemük csak megközelítette, de még nem érte el a vállalatok reagálási idejét.
A trendek követhetők, jó előre jelezhetők voltak. Ha a vállalat figyelt a külvilágra, akkor
a környezetből érkező lehetőségeket és fenyegetéseket még időben fel tudta ismerni.
A hosszú távú tervezés a korábbi tervezési eljárásokkal szemben már átfogóbb, nagyobb
kitekintésre törekedett. Ez a tervezési technika ebben a kivételes, környezetben valóban
segítette a sikeres vállalati működést.
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A hosszú távú tervezés tehát — a korábban jónak tűnő, majd túlhaladott pénzügyi
tervezéshez hasonlóan — csak egy sajátos gazdasági közegben tudott sikeres lenni. A
nagy fellendülés elmúltával, a verseny éleződésével, a piac telítődésével, a diverzifikáció
elterjedésével korlátai egyre inkább kiütköztek. Emiatt már nem volt alkalmas a vállalati
stratégiai döntések megfelelő és körültekintő megalapozására.
A 60-as években a növekedés már mérséklődött, élesedett a verseny: a befelé fordulás,
a piac többi szereplőjének figyelmen kívül hagyása már nem lehetett sikeres stratégia. A
vállalatok arra kényszerültek, hogy jobban megismerjék a tágabb és szűkebb környezet
tulajdonságait, az ott működő erőket. A kereslet csökkenése problémákat okozott az
értékesítésben.
A vállalat teljesítményeit nem elsősorban a folyamatos, a megelőző évekhez viszonyított
növekedés minősíti, hanem az, hogy ezekkel milyen piaci részesedést sikerül elérni, az
adott ágazatban milyen piaci pozíciót foglalok el.
Ilyen körülmények között óhatatlanul megrendült a termelés dominanciája, növekedett a
K+F tevékenység, a marketing szerepe. A vállalati jövő formálását a külső környezettel
való aktív kölcsönhatásban lehetett értelmezni és megvalósítani.
Ebben a külső környezetben a szűk értelemben vett piacon túl megjelentek más
társadalmi igények, új érdekcsoportok is (környezetvédők, emberi jogi mozgalmak stb.),
amelyek követeléseinek figyelembevétele a vállalati jövő befolyásoló tényezőjévé vált.

5.2

Stratégiai tervezés

Stratégiai menedzsment: a stratégiai döntéstől a stratégia végrehajtásáig tartó folyamat.
A stratégiai menedzsment feladata, hogy a környezet kínálta lehetőségeket a vállalat
adottságait figyelembe véve maximálisan kihasználja, továbbá a környezet változásaiból
eredő veszélyeket elhárítsa. Ezeknek a feladatoknak a megoldása komplex vezetési
ismereteket és szemléletet igényel.
A stratégia szó eredeti ógörög értelemben hadművészetet jelent. A stratégiát a célok,
illetve a célok eléréséhez szükséges eszközök viszonylag hosszú időszakra érvényes
meghatározásaként értelmezzük.
„A változásokkal csak akkor lehet lépést tartani, ha gyorsabban változunk a minket
körülvevő világnál. Ehhez át kell alakítani a vállalati gondolkodást és a szervezetet” (Bill
Gates).
A stratégiai gondolkodás modelljét az 5.1 ábra szemlélteti.
A környezet változásai ébresztették rá a vállalatokat, hogy az eddigi tervezési gyakorlat
már nem alkalmas az előrejelzésre. Az eddigi tervezési gyakorlat helyébe ezért a
stratégiai tervezés került.
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5.1 ábra: A stratégiai gondolkodás modellje
Forrás: szerző

5.2 ábra: A stratégiai célok kialakításához szükséges elemzések
Forrás: szerző
A stratégiai tervezést a gyakorlatban főként a divizionális modell alapján működő
nagyvállalatok valósították meg. Ennél a vállalattípusnál három, egymástól jellegében
különböző szintről van szó:

vállalati szint,

divizionális szint,

divízión belüli funkcionális részlegek szintje.
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Vállalati szint
Fő funkciója a vállalat egészének igényeit, érdekeit, befektetési és fejlesztési lehetőségeit
figyelembe vevő erőforrás-elosztás a divíziók között, vagyis a mindenkori vállalati
portfólió kialakítása. A stratégiai tervezési feladat ezen a szinten olyan kiegyensúlyozott
stratégia kidolgozása a divíziók számára, amely
• összhangot teremt a hosszabb és rövidebb távú profitlehetőségek között,
• több lábon állást irányoz elő (amennyiben szükséges),
• a gazdasági-politikai kockázatot elfogadható mértékűre mérsékli.
Divíziók szintje
Konkrét versenyhelyzetben az egyes divíziók (az ún. stratégiai üzleti egységek) vannak.
A divíziók szintjén ezért a stratégia célja, hogy az adott üzleti egység sikert érjen el. A
stratégiában a tervezők meghatározzák, hogyan viselkedjen az üzletág a versenyben. A
divíziók stratégiája tehát a stratégiai üzleti egységek jövőjére irányul. A stratégiai üzleti
egységeknek sok kérdésben — például a termék kifejlesztése, előállítása és értékesítése
területén — döntési szabadságuk van. Tevékenységük inkább a külső piacra irányul, nem
a belső szolgáltatási igények kielégítésére, teljesítményük a vállalat többi üzleti
egységétől, részlegétől viszonylag jól elkülönítve mérhető. A piacon jól körülírható és
könnyen felismerhető versenytársaik vannak.
Funkcionális szint
A divízión belül az egyes funkcionális részlegek szintjén az a feladat, hogy az adott
funkcionális terület a maga eszközeivel támogassa a divízión belüli üzleti vállalkozásokat.
Fontos szem előtt tartani, hogy az egymástól elszigetelten kidolgozott funkcionális
stratégiai tervek külön-külön történő megvalósításával nem sok sikert érhetünk el. A
stratégiai siker kulcsa éppen a különböző funkcionális részlegek közötti széles körű
együttműködés és koordináció megteremtése. A funkcionális szint célrendszerét a divízió
stratégiájából levezetve, azzal interaktív módon együttműködve kell kialakítani.

5.3 ábra: A stratégiai tervezés folyamata
Forrás: szerző
A stratégiai menedzsment kifejezés először 1973-ban hangzott el egy tudományos
konferencián (Vanderbilt University, USA). A stratégiai tervezéssel foglalkozó
szakemberek rájöttek ugyanis, hogy a működés és a döntéshozatal, valamint a jövő
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tervezése, azaz a stratégiai gondolkodás nem kezelhető különálló egységként a vállalaton
belül. A tervezés és a működés együttesen alakítják a vállalat jövőjét. A stratégiai
menedzsment a tervezés, a megvalósítás és a visszacsatolás integrált egységére épülő
vállalatvezetés.
A stratégiai menedzsment a stratégiai tervezés, a stratégiai megvalósítás és a
visszacsatolás integrált egységére épülő vállalatvezetést jelent.
A stratégiai terv a vállalat eddigi tevékenységéből, jelenlegi helyzetéből, céljaiból,
valamint a jövőre vonatkozó előrejelzéseiből levezetett, a célokat és eszközöket a
környezeti változások követelményeivel összehangoló terv.
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6. MINŐSÉGMENEDZSMENT

6.1

A minőségügy alapfogalmai

Az épített környezetünk kialakítása során fordítsunk egyre nagyobb figyelmet annak
minőségére. Már az építmény tervezésétől kezdve a kialakítás (az építés) folyamatán
keresztül a fenntartási, felújítási munkákig nagy gondot kell fordítani a
minőségbiztosításra, a minőségügyi előírások betartására.
A minőség fogalma az elmúlt évtizedek során változáson ment keresztül. Napjainkban a
minőségdefiníciók közül a stratégiai megközelítésű definíció került előtérbe, de érdemes
áttekinteni néhány klasszikusnak számító megfogalmazást is.
Tenner–DeToro szerint: „A minőség alapvető üzleti stratégia, amelynek folyamán
született termékek és szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső
vevőket azzal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.”
Feigenbaum szerint a termék és szolgáltatás minőségét a következők szerint
határozhatjuk meg: a termék és szolgáltatás mindazon értékesítési, tervezési, gyártási
és karbantartási jellemzőinek teljes összetettsége, amely által a termék és szolgáltatása
használat során kielégíti a vevő elvárásait.
Crosby szerint a minőség az „igényeknek való megfelelést és nem az eleganciát jelenti”.
Taguchi a minőséget a társadalomnak okozott veszteségként határozza meg. Sokak
szerint e definíció negatív köntösben tünteti fel a minőséget. Taguchi szavaival élve,
minél kisebb a termék társadalomnak okozott vesztesége, annál jobb a termék minősége
(a társadalom itt vevőt, gyártót jelent).
David Garvin „A minőség menedzselése” című könyvében a minőségnek a következő
megközelítésmódjait sorolja fel [87]:
 Transzcendens megközelítés: A minőség az, ami kiállta a próbát. Vagyis a
minőséget nem lehet definiálni, azt az ember csak akkor ismeri fel, ha látja.
 Termékalapú megközelítés: A minőség meghatározott tulajdonság jelenlétén vagy
hiányán alapszik. Ha valamely tulajdonság kívánatos, akkor e definíció szerint az
illető tulajdonság nagyobb mennyiségű jelenléte esetén a termék vagy
szolgáltatás igen jó minőségű.
 Termelésalapú megközelítés: Minőség az, amit a gyártó az adott eszközzel, az
adott környezetben elő tud állítani, feltéve, ha a termék megfelel az előre
meghatározott kívánalmaknak vagy specifikációnak. Ha nem sikerül megfelelni, az
a minőség hiányát jelenti.
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Felhasználóalapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy képesek vagyunk a
vevők igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni.
 Értékalapú megközelítés: A minőség azt jelenti, hogy meghatározott tulajdonságú
terméket kínálunk a fogyasztónak elfogadható költséggel vagy áron.
 Szabványalapú megközelítés: A minőség a termék azon tulajdonsága, hogy
megfelel-e a vonatkozó szabvány követelményeinek.
Az MSZ EN ISO 9000:2005. 3.1.1 alpontja szerint a minőség annak mértéke, hogy
mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.
Követelmény: kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy
kötelező.

6.2

A minőségmenedzsment fejlődésének főbb szakaszai

6.2.1 Minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzés és a szabványok fejlődése évszázados közös múltra tekintenek
vissza. Évszázadokkal ezelőtt a kézművesek az egyéni szaktudásuk, képességeik alapján
határozták meg termékeik műszaki és minőségi színvonalát. Ennek megfelelően egyéniek
voltak a minőségi előírások is, ezek betartása és ellenőrzése is a saját feladatuk volt.
A F. W. Taylor által kezdeményezett, „tudományos menedzsment” néven ismert
mozgalom hatására a tervezés különvált a végrehajtástól. Ekkor kezdtek először
menedzselési módszereket használni a hatékonyság növelésére. E folyamat részeként az
ipari termelőfolyamatokban a munkavezetők kezéből kivették a végtermék – ellenőrzési
feladatot, s önálló, kiképzett, független minőségellenőröket bíztak meg ezzel a feladattal.
A minőség-ellenőrzés önálló diszciplínává, szakmává vált, amely először a végtermék
ellenőrzésével,
minősítésével
szabályozóelemként
vált
a
gyártási
folyamat
elengedhetetlen részévé.
A minőség-ellenőrzés egy termék vagy szolgáltatás egy vagy több jellemzőjének mérése
műszerrel,
mérőeszközzel,
idomszerrel,
mérőberendezéssel,
szemrevételezése,
érzékszervi minősítése stb. –, valamint az esetek döntő részében az eredmények
összehasonlítása az előírt követelményekkel annak érdekében, hogy megállapítsuk:
elértük-e a megfelelőséget minden egyes minőségjellemzőre nézve.
A minőség-ellenőrzés alapelve, hogy állandóan érvényesüljenek az előre rögzített
minőségi követelmények.
Az elsődleges cél a hibamegállapítás; az alkalmazott módszerek közé tartozik: a
szabványosítás, mérés. Jellemzője, hogy a minőség-ellenőrzési részleg felelős a
minőségért. A minőség-ellenőrzés nagy hátránya, hogy egyáltalán nem biztosítja a
továbbfejlődést. A termelő- és a minőséggel foglalkozó részlegek között folyamatosan
érdekellentétek keletkeznek. Módszerei elsősorban a hiba megállapítására vonatkoznak a
folyamat végén, így nem nyílik lehetőség a folyamat közbeni visszacsatolásra. Olyan ez,
mintha a diákot csak az iskola végén tett vizsgáján ellenőriznénk és minősítenénk.
További negatívum, hogy a felsőbb vezetők teljesen elszakadnak a minőségügyi
funkciótól, ezáltal egyre kevesebb információ jut el hozzájuk – krízishelyzetben így nem
rendelkeznek megfelelő ismeretekkel.
A gyártásközi minőség-ellenőrzést Shewart vezette be, a matematikai statisztika
módszereinek alkalmazásával.
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6.2.2 Minőségszabályozás
A minőségszabályozás a tömeggyártás megindulásával alakult ki. Fejlődött a technológia,
a
munkaszervezés,
a
minőség-ellenőrzés
tudománya.
Az
ipari
termelés
tömegszerűségének növekedése jótékonyan hatott a matematikai statisztikai elveken
minőség-ellenőrzésre. Már a gyártási folyamat közben végeztek a minőségre vonatkozó
méréseket, és a folyamatok szabályozásával biztosították a termék elvárásoknak
megfelelő jellemzőit. Valószínűségelméleti számítások segítségével jutottak el arra a
felismerésre, hogy a gyártott mennyiségből kivett minta számítható módon reprezentálja
a sokaság jellemző tulajdonságait. Nem kellett már minden egyes gyártott darabot
funkcionális vizsgálatnak alávetni annak érdekében, hogy a végellenőrzés rátegye a
minősítőbélyegzőt a végtermékre.
Minőségszabályozáson azokat az operatív tevékenységeket és módszereket értjük,
amelyek a minőségi követelmények teljesítését szolgálják a minőség megvalósításának
teljes körfolyamatában.
A minőségszabályozás fő célja az ellenőrzés és szabályozás lett. Jellemző módon a
termelő- és műszaki részlegek felelnek a minőségért. A statisztikai mintavétellel történő
minőségszabályozás esetén a minőséget már nemcsak ellenőrzik, hanem igyekeznek
kézben tartani a folyamatot, és szerepet kap a helyesbítő tevékenység is.
Ennek megalkotásában Deming, Juran, Feigenbaum (1955/60–1975/80) végeztek
kiemelkedő munkát. A teljes körű minőségszabályozás alapgondolata az, hogy a
vállalatok csak akkor érhetnek el igazi eredményeket a jobb minőség és az alacsonyabb
önköltség területén, ha megkezdik egy kifejezetten a termékminőséget szolgáló döntési
és működési keretrendszer kifejlesztését, amely elég hatékony ahhoz, hogy megtegye a
minőségszabályozás által szükségesnek talált lépéseket.

6.2.3 Minőségirányítási rendszer (MIR)
Európa
a
minőségbiztosítás
vállalaton
belüli
alrendszerré
fejlesztésével
a
minőségmenedzsment-rendszerek irányába lépett tovább. Az alrendszer nemcsak a
termelőrészlegeket és -folyamatokat foglalja magában, hanem lényegében a vállalat
minden, a vevő által megfogalmazott igények biztosításában közreműködő részlegét és
folyamatait. A modell középpontjában a működő rendszer szabályozottságának
megteremtése és működésében az optimum elérése áll. A kialakított minőségügyi
rendszer biztosítja a vevők igényeinek teljesítésében közvetlenül vagy közvetetten részt
vevő részlegek munkájának összehangolását. A minőségügyi rendszerek felépítésének
sokféle lehetősége van, de leggyakrabban az ISO 9000-es szabványsorozaton alapul
[52].
A ma ismert nemzetközi minőségügyi szabványok legjelentősebb őse a MIL-Q-9858-as
USA katonai szabvány, amelyet 1959-ben fogadott el az USA Honvédelmi Minisztériuma.
Ezt 1968-ban a NATO saját minőségbiztosítási szabványként adoptálta, és AQAP1-nek
nevezte el.
Ezzel párhuzamosan fejlődtek a szállítói minőségbiztosítási szabványok, amelyeket a
nagy gyártók, mint a három nagy amerikai autógyártó és a Honvédelmi Minisztériumnak
szállító fővállalkozók hoztak létre. Ezek a szervezetek – amelyek erősen függnek a
részegység- és alkatrész beszállítóktól – felismerték, hogy a velük szemben
megfogalmazott minőségi szabványok azt igénylik, hogy ők is minőségi előírásokat
(szabványokat) fogalmazzanak meg beszállítóikkal szemben. Ennek eredményeképpen
jöttek létre a védjegyzett minőségi szabványok, mint pl. Q1 (Ford Motor Company), TFE
(General Motors).
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1979-ben Nagy-Britannia kormánya úttörő lépésre szánta el magát: kereskedelmi
tevékenységében elfogadott egy minőségügyi szabványrendszert. A Brit Szabványügyi
Hivatal (BSI, British Standards Institute) a DEF/STAN, AQAP és MIL-Q szabványokból
kifejlesztette a BS5750-es minőségbiztosítási rendszert.
A szabvány létrehozásán túlmenően a brit kormány aktívan támogatta és népszerűsítette
azt. Lehetővé tette, hogy a minőségbiztosítási rendszer alkalmazói akkreditáltathassák
magukat, továbbá lehetővé tette a tanúsítók és képzők akkreditálását is.
1987-ben a Nemzetközi Szabványügyi Hivatal (ISO) a BS5750 brit szabványra alapozva
létrehozta az ISO 9000 minőségügyi szabványrendszert, majd az Európai Közösség EN
jelzéssel az ISO 9000-rel gyakorlatilag azonos szabványt fogadott el. Az ISO 9000-es
szabványokat a nemzeti szabványosítással foglalkozó szervezetek nemzeti szabványként
is kiadták. Így hazánkban e szabványok MSZ-EN-ISO jelzéssel kerültek magyar nyelven
kiadásra.
A minőségirányítási rendszerek kialakulása elsődlegesen abból a törekvésből indult, hogy
a tömegtermelés során előállított termékek esetében ne kelljen minden darabot különkülön ellenőrizni, hanem a folyamat megtervezett ellenőrzésével biztosítottá váljon a
termékek megfelelő minősége.
Az ISO 9000-es szabványcsalád rögzíti egy szervezet minőségügyi rendszerének alapjait,
felépítési rendszerét, valamint iránymutatást ad a rendszer folyamatos fejlesztésére. A
szabványcsalád elemei:
 MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár;
 MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények;
 MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási
megközelítés.
Az MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár szabvány
ajánlása szerint olyan minőségirányítási rendszert kell kialakítani, amely nyolc
egyértelműen definiált alapelv figyelembevételével működik. A megfogalmazott alapelvek
a következők:
Vevőközpontúság: a szervezetek a vevőiktől függenek, ezért ismerniük kell a jelenlegi és
a jövőbeli vevői szükségleteket, teljesíteniük kell a vevők követelményeit, és igyekezniük
kell felülmúlni a vevők elvárásait.
Vezetés: a vezetők megteremtik a szervezet céljainak és igazgatásának egységét.
Hozzanak létre és tartsanak fenn olyan belső környezetet, amelyben a munkatársak
teljes mértékben részt vehetnek a szervezet céljainak elérésében.
Munkatársak bevonása: a szervezet lényegét minden szinten a munkatársak jelentik, és
az ő teljes mértékű bevonásuk teszi lehetővé képességeik kihasználását a szervezet
javára.
Folyamatszemléletű megközelítés: a kívánt eredményt hatékonyabban lehet elérni, ha a
tevékenységeket és a velük kapcsolatos erőforrásokat folyamatként irányítják.
Rendszerszemlélet az irányításban: az egymással összefüggő folyamatok rendszerként
való azonosítása, megértése és irányítása hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet
eredményesen és hatékonyan valósítsa meg céljait.
Folyamatos fejlesztés: a szervezet működésének átfogó, folyamatos fejlesztése legyen a
szervezet állandó célja.
Tényeken alapuló döntéshozatal: az eredményes döntések az adatok és egyéb
információk elemzésén alapulnak.
Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a (be)szállítókkal: a szervezet és (be)szállítói
kölcsönösen függnek egymástól, és egy kölcsönösen előnyös kapcsolat fokozza
mindkettejük értékteremtő képességét.
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Az MSZ EN ISO 9000:2005 szabvány különbséget tesz a termékekkel, illetve a
minőségirányítási
rendszerrel
szemben
támasztott
követelményekben.
A
szabványsorozatban gyakorlatilag nem fogalmaznak meg követelményeket a termékekre,
azokat a vevők vagy valamely jogszabály írhatja elő. A termékekre (illetve az előállítási
folyamatukra) csak a műszaki előírásokban, termékszabványokban, technológiai
utasításokban, illetve a termék előállítására kötött szerződésben szerepelhetnek
megfogalmazott követelmények. Ez a minőségügyi rendszer tehát magát a folyamatot, a
folyamatok dokumentáltságát ellenőrzi, függetlenül a termék valódi minőségétől, és azt
mondja ki, hogy amennyiben a folyamatokat megfelelően készítettük elő, megfelelően
terveztük meg az ellenőrzési pontokat, és mind a folyamatot, mind az ellenőrzéseket
megfelelően dokumentáljuk, akkor a végtermék megfelelő minőségű lesz.
Az ismertetett alapelveken kívül még vannak további alapelvek is, melyek az ISO
9004:2010 ajánlásai között szerepelnek. Érdemes még két lényeges elemet kiemelni, az
egyik a vevőközpontúságot kiterjesztő, a „más érdekelt felek” megelégedettségét célul
kitűző alapelv, míg a másik a tevékenységek eredményességét a hatékonysággal
összekapcsoló, így az eredményeket a ráfordítások tükrében vizsgáló alapelv.
Az ISO 9001:2008-es szabvány felépítését az 6.1 ábra mutatja.

6.1 ábra: Az ISO 9001:2008-as szabvány struktúrája
Forrás: [1]
Az ISO 9001:2008 nemzetközi szabvány felépítése: egy minőségirányítási rendszer
alkalmazása a szervezet felső vezetésének stratégiai döntésén kell, hogy alapuljon.
Folyamatszemléletű megközelítés
Ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan tudjon működni, meg kell
határoznia és irányítania kell számos, egymással összefüggő folyamatot. Bármely
tevékenység, amely erőforrásokat használ, és amelyet úgy irányítanak, hogy
bemeneteket kimenetekké alakítson át, folyamatnak tekinthető. Az egyik folyamat
kimenete gyakran egyben a következő folyamat közvetlen bemenetét is jelenti. Minden
folyamat esetében alkalmazni lehet a PDCA- (Plan-Do-Check-Act) ciklust, amelyet a 6.2
ábra szemléltet.
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6.2 ábra: PDCA-ciklus
Forrás: [1]


Plan (tervezés): azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása, amelyek a
vevői követelményeknek és a szervezet politikájának megfelelő eredmények
eléréséhez szükségesek.
 Do (végrehajtás): a folyamatok bevezetése.
 Check (ellenőrzés): a folyamatok és a termékek figyelemmel kísérése és
összehasonlítása a politikával, a célokkal és a termékre vonatkozó
követelményekkel, valamint az eredmények bemutatása.
 Act (intézkedés): intézkedések megtétele a folyamat működésének folyamatos
fejlesztésére.
Kapcsolat az ISO 9004:2010-es szabvánnyal
Az ISO 9001-nek és az ISO 9004-nek ez a kiadása a minőségirányítási rendszerekre
vonatkozó, összehangolt szabványpár, amelyet úgy dolgoztak ki, hogy ezek kiegészítik
egymás, de egymástól függetlenül is használhatók. Az ISO 9004 a minőségirányítási
rendszerek céljainak szélesebb körére nézve ad útmutatást, mint az ISO 9001, különösen
a szervezet általános működésének, hatékonyságának és eredményességének
folyamatos fejlesztését illetően.
Összehangoltság más irányítási rendszerekkel
Ez a szabvány összhangba hozható az ISO 14001:2004-es KIR szabvánnyal. Az ISO
9001:2008-as szabvány nem tartalmaz olyan követelményeket, amelyek más – például
környezetközpontú, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, pénzügyi vagy
kockázatkezelési – irányítási rendszerek körébe tartoznak.
Az ISO 9001:2008-as szabvány felépítése
1. Alkalmazási terület:
Az ISO 9001:2008 szabvány arra az esetre határozza meg a minőségirányítási
rendszerre vonatkozó követelményeket, amikor egy szervezetnek bizonyítania kell, hogy
képes folyamatosan a vevő és az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek
megfelelő terméket szolgáltatni, és az a célja, hogy fokozza a vevő megelégedettségét a
rendszer eredményes alkalmazása során.
2. Rendelkező hivatkozás:
A szabvány olyan előírásokat tartalmaz, amelyeket a szövegben lévő hivatkozások miatt
e nemzetközi szabvány előírásaiként kell alkalmazni.
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3. Szakkifejezések és meghatározások:
Az ISO 9001:2008 szabványban az ISO 9000:2005 szabvány kifejezései az irányadók.
4. Minőségirányítási rendszer:
Általános követelmények: A szervezetnek dokumentálnia kell, be kell vezetnie és fenn
kell tartania egy minőségirányítási rendszert, valamint folyamatosan fejlesztenie kell
annak eredményességét.
A dokumentálás követelményei: a dokumentálás általános követelményeit a következők
szerinti strukturált dokumentációs rendszer rögzíti.

6.3 ábra: A minőségirányítási rendszer dokumentációs rendszere
Forrás: [1]
A dokumentációnak tartalmaznia kell: dokumentált nyilatkozatot a minőségpolitikáról és
minőségcélokról, a minőségirányítási kézikönyvet, a szabványban megkövetelt
eljárásokat, azokat a dokumentumokat, amelyekre a szervezetnek – folyamatai
eredményes tervezésének, működtetésének és szabályozásának biztosítása céljából –
szüksége van, valamint a szabványban megkövetelt feljegyzéseket.
Minőségirányítási kézikönyv: A szervezetnek minőségirányítási kézikönyvet kell
készítenie és fenntartania, amely tartalmazza a rendszer alkalmazási területét, indokolja
a kizárásokat, meghivatkozza a dokumentált eljárásokat és leírja a folyamatok közötti
kölcsönhatásokat.
A dokumentumok kezelése: Dokumentált eljárást kell készíteni, mely meghatározza a
dokumentumok megfelelősségét, jóváhagyását, átvizsgálását, valamint a dokumentumok
kiadási és érvénytelenítési folyamatát.
A feljegyzések kezelése: Feljegyzéseket kell készíteni és meg kell őrizni, hogy
bizonyítékul szolgáljanak arra, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel a
követelményeknek és hatékonyan működik.
5. A vezetőség felelősségi köre:
A vezetőség elkötelezettsége: A vezetésnek bizonyítania kell elkötelezettségét a
minőségirányítási rendszer létrehozása és bevezetése iránt, valamint folyamatosan
fejlesztenie kell annak eredményességét.
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Vevőközpontúság: A felső vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a vevői
követelményeket meghatározzák és kielégítsék a vevő megelégedettségének fokozása
céljából.
Minőségpolitika: A vezetőségnek minőségpolitikát kell kialakítania a szervezet céljainak
megfelelően. A minőségpolitikának tartalmaznia kell a rendszer fejlesztése iránti
elkötelezettséget és keretet kell adnia az évente meghatározásra kerülő
minőségcélokhoz.
Tervezés: A felső vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségcélokat kitűzzék és
lebontsák a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára. A minőségirányítási
rendszer tervezése: A szervezetnek kötelessége meghatározni a minőségcélok elérése
érdekében magának a minőségirányítási rendszernek a tervezését. Rögzíteni kell, hogy
milyen módosításokat terveznek és kívánnak bevezetni.
Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció: A felső vezetésnek meg kell határoznia a
felelősségi köröket és hatásköröket a szervezetben. A vezetőség képviselője: ki kell
jelölni a vezetőség egy tagját olyan felelősséggel és hatáskörrel kell, hogy gondoskodni
tudjon a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáról,
bevezetéséről és fenntartásáról. Belső kommunikáció: a szervezetnek megfelelő
kommunikációs folyamatokat kell kialakítania és működtetnie a minőségirányítási
rendszer eredményessége tárgyában.
Vezetőségi átvizsgálás: A vezetőségnek időközönként felül kell vizsgálnia a
minőségirányítási rendszer működését, hogy ezzel is biztosítsa a rendszer hatékony
működését. A szabvány rögzíti a vezetőségi átvizsgálás bemenő és kimenő adatait.
 Az átvizsgálás bemenő adatai: az auditok eredményei, a vevői visszajelzések, a
folyamatok működésének és a termékek megfelelősségének módja, a megelőző
és a helyesbítő tevékenységek, az előző vezetőségi átvizsgáláson hozott
intézkedések, valamint a fejlesztésre irányuló ajánlások.
 Az átvizsgálás kimenő adatai: a rendszer és folyamatai eredményességének
fejlesztése, a vevői követelményekkel kapcsolatos fejlesztések, valamint az
erőforrás szükséglet.
6. Gazdálkodás az erőforrásokkal:
Gondoskodás az erőforrásokról: A szervezetnek meg kell határoznia és biztosítania kell
azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek a minőségirányítási rendszer hatékony
működéséhez, valamint a vevő megelégedettségének fokozásához.
Emberi erőforrások: A szervezetnek biztosítani kell, hogy azok a személyek, akiknek a
munkája befolyásolja a termék minőségét, legyenek felkészülve megfelelő oktatás és
gyakorlat alapján.
Infrastruktúra: A szervezetnek olyan infrastruktúrát kell kialakítania, amely annak
eléréséhez szükséges, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek.
Munkakörnyezet: A szervezetnek olyan munkakörnyezetet kell kialakítania, amely annak
eléréséhez szükséges, hogy a termék megfeleljen a követelményeknek.
7. A termék előállítása:
A termék-előállítás megtervezése: A szervezetnek meg kell terveznie és ki kell alakítania
azokat a folyamatokat, amelyek a termék előállításához szükségesek. A termék-előállítási
folyamat tervezésének összhangban kell lennie a minőségirányítási rendszer más
folyamatainak követelményeivel.
A vevővel kapcsolatos folyamatok: A szervezetnek meg kell határoznia egyrészt a vevő
által előírt követelményeket, másrészt azokat a követelményeket, amelyeket a vevő nem
jelölt meg, de amelyek szükségesek az előírt használathoz. A szervezetnek át kell
vizsgálnia a termékre vonatkozó követelményeket, még mielőtt a szervezet
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kötelezettséget vállalna a terméknek a vevő részére való szállítására. A szervezetnek
meg kell határoznia a vevővel való kapcsolattartás eredményes formáit.
Tervezés és fejlesztés: A szervezetnek meg kell terveznie és szabályoznia kell a termék
tervezését és fejlesztését. Amennyiben az adott szervezet ilyen irányú tervezést nem
végez, úgy ez a pont kizárható a minőségirányítási rendszerből.
 A tervezés és fejlesztés bemenő adatai: a termékre vonatkozó funkcionális és
alkalmassági követelmények, valamint az érvényes jogszabályok követelményei.
 A tervezés és fejlesztés kimenő adatai: Megfelelő információt kell szolgáltatniuk a
beszerzéshez, az előállításhoz és a szolgáltatásnyújtáshoz. Meg kell határozniuk a
termék azon jellemzőit, amelyek a termék biztonságos használata szempontjából
biztosak.
A tervezés és fejlesztés átvizsgálása: A tervezés és fejlesztés módszeres átvizsgálását a
munka megfelelő szakaszaiban el kell végezni.
A tervezés és fejlesztés igazolása: A tervezett intézkedéseknek megfelelő igazolással kell
bizonyítani, hogy a tervezés és fejlesztés kimenő adatai teljesítik a bemenő adatokat.
A tervezés és fejlesztés érvényesítése: Amennyiben egy folyamat ellenőrzéssel nem
igazolható, a szervezetnek validálást kell végeznie.
A tervezés és fejlesztés változásainak kezelése: A tervezésben és fejlesztésben eszközölt
változásokat dokumentálni kell, a változásokat át kell vizsgálni és bevezetés előtt
kötelező jóváhagyni.
Beszerzés: A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszerzett termékek és
szolgáltatások megfeleljenek az előírt beszerzési követelményeknek.
Beszerzési információ: A beszerzési információnak tartalmaznia kell a beszerzendő
termékeket, valamint a jóváhagyási követelményeket.
A beszerzett termék igazolása (verifikálása): A szervezetnek olyan ellenőrzéseket kell
végeznie, amely ahhoz szükséges, hogy a beszerzett termék megfeleljen az előírt
követelményeknek.
Előállítás és szolgáltatás nyújtása: A szervezetnek az előállítás és a szolgáltatás nyújtását
szabályozott feltételek között kell megterveznie és végeznie.
Az előállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése (validálása): A
szervezetnek érvényesítést kell végeznie minden olyan előállítási és szolgáltatásnyújtási
folyamatra nézve, amelynek kimenete nem ellenőrizhető.
Azonosítás és nyomonkövetés : A szervezetnek azonosítania kell a terméket a termék
összes előállítási művelete során.
A vevő tulajdona: A szervezetnek biztosítania kell, hogy a vevő tulajdona ne károsodjon
akkor, amikor azt a szervezet használja.
A termék állagának megőrzése: Az állagmegőrzésnek magában kell foglalnia a termék
azonosítását, anyagmozgatását, csomagolását és tárolásának védelmét.
A megfigyelő- és mérőeszközök kezelése: A szervezetnek meg kell határoznia, hogy
milyen figyelemmel kíséréseket és méréseket kell végezni, és milyen megfigyelő- és
mérőeszközökre van szükség annak igazolásához, hogy a termék megfelel a
meghatározott követelményeknek.
8. Mérés, elemzés és fejlesztés:
Általános útmutatás: A szervezetnek meg kell terveznie és be kell vezetnie azokat a
mérési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyítani tudja a termék
megfelelőségét, a minőségirányítási rendszer eredményességét fejleszteni tudja.
Figyelemmel kísérés és mérés:
A vevő megelégedettsége: A szervezetnek mérnie kell a vevői megelégedettséget és az
eredményeknek megfelelően intézkedéseket kell bevezetnie.
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Belső audit: A szervezetnek időnként belső auditot (felülvizsgálatot) kell végezni annak
megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel-e a szabvány
követelményeinek, valamint, hogy a rendszerrel kapcsolatban a szervezet által kitűzött
követelmények bevezetése és fenntartása eredményes-e.
A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése: A szervezetnek megfelelő módszereket
kell kialakítani a minőségirányítási rendszer folyamatainak mérésére, ezeket a méréseket
el kell végezni és az elemzések alapján, ha szükséges helyesbítő intézkedéseket kell
hozni.
A termék figyelemmel kísérése és mérése: A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie és
mérnie kell a termék jellemzőit, annak bizonyítására, hogy a termék megfelel az előírt
követelményeknek.
A nem megfelelő termék kezelése: A szervezetnek gondoskodnia kell a termékre
vonatkozó követelményeknek nem megfelelő termék azonosításáról és ellenőrzés alatt
tartásáról, hogy megakadályozzák véletlen felhasználását vagy kiszállítását.
Adatok elemzése: Az adatok elemzésének információt kell szolgáltatnia a vevők
megelégedettségéről, a termék megfelelősségéről, valamint a termék jellemzőinek
trendjéről.
Fejlesztés (folyamatos fejlesztés): A szervezetnek fejlesztenie kell a minőségirányítási
rendszerét, a minőségcélok megvalósulása, az auditok eredményei, valamint az adatok
elemzése alapján.
Helyesbítő
tevékenység:
A
szervezetnek
tevékenységet
kell
végeznie
a
nemmegfelelőségek okának kiküszöbölésére, hogy megelőzze ezek megismétlődését.
Megelőző tevékenység: A szervezetnek meg kell határozni azt a tevékenységet, amellyel
kiküszöbölheti
a
lehetséges nemmegfelelőség
okait,
hogy
megelőzze
ezek
bekövetkezését [1].

6.2.3.1 A minőségirányítási rendszer auditálása
Az érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív
kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak
meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.
Belső audit: A belső auditot a szervezet többnyire saját erőforrásainak felhasználásával
maga végzi, esetleg annak megbízásából szakemberekkel végezteti. A belső audit
elrendelője
a
rendszer
működtetője
is,
aki
utasítást
ad
a
saját
menedzsmentrendszerének átvizsgálására a benne rejlő hibák és hiányosságok, eltérések
feltárása, a rendszer értékelése és javítása érdekében.
Külső audit: Ugyancsak a szervezet menedzsmentrendszerének felülvizsgálatát,
értékelését jelenti, azonban jellemzője, hogy az átvizsgálás elrendelője (nem
megrendelője
vagy
kérelmezője)
nem
azonos
az
adott
szervezet
menedzsmentrendszerének működtetőjével. Kétféle külső auditot különböztetünk meg:
 beszállítói audit, amelyet olyan felek, illetve azok megbízásából hajtanak végre,
akik valamilyen formában érdekeltek az auditálandó szervezet tevékenységében,
ilyenek például a vevők, a felhasználók, illetve megbízottaik;
 tanúsító audit vagy harmadik fél által végzett audit az auditálandó szervezet
menedzsmentrendszerének az adott szervezettől szakmai, kereskedelmi
értelemben véve független, pártatlan, semleges tanúsító szervezet által
végrehajtott felülvizsgálata, amelynek célja a vonatkozó követelményeknek való
megfelelőség megállapítása a regisztrálás, illetve a tanúsítvány kiadhatósága
szempontjából.

73

Ha a különféle menedzsmentrendszereket együtt auditálják, akkor ezt kombinált vagy
együttes auditnak nevezzük.
A legtöbb tanúsító szervezet előzetes felülvizsgálatot kínál, amely a tanúsítást illetően
jogi értelemben vett következményekkel nem jár, de a vizsgálat eljárási szabályai sokban
megegyeznek a tanúsító auditéval. Az előzetes felülvizsgálat célja a tanúsítvány
kibocsátását esetleges meghiúsító alapvető hiányosságok kiszűrése, ezt a vizsgálatot
előauditnak nevezzük.
Az audit során az auditorok eltéréseket tárnak fel, amelyek megszüntetéséről az utólag
benyújtott dokumentációk átvizsgálásával vagy ismételt helyszíni felülvizsgálat során
lehet meggyőződni.
A tanúsító szervezet az általa tanúsított menedzsmentrendszert meghatározott
időközönként, általában évente egyszer audit formájában ellenőrzi. A tanúsítvány
érvényessége alatti felülvizsgálatot felügyeleti auditnak nevezzük.
Az adott határidejű tanúsítvány lejáratát követő, a szóban forgó menedzsmentrendszer
megfelelőségének eldöntésére és újabb tanúsítvány kiadására irányuló felülvizsgálatot
megújító auditnak hívjuk [36].
Természetesen az ISO 9000-es szabványrendszernek megfelelő minőségügyi
menedzsmentrendszereken kívül léteznek még e rendszerektől független és egyes
esetekben e rendszerek alapjaira épülő minőségügyi rendszerek, amelyek közül a
legfontosabb menedzsmentrendszereket a következők ábra mutatja.

6.4 ábra: A leggyakoribb menedzsmentrendszerek kapcsolata
Forrás: [36]
MIR: Minőségirányítási rendszer (ISO 9001);
KIR: Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001);
MEBIR: Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági menedzsmentrendszer (MSZ 28001);
A: Autóipari beszállítók minőségügyi rendszere (ISO/TS 16949);
TQM: Teljes körű minőségmenedzsmentrendszer (BS 7850);
IMR: Integrált menedzsmentrendszer.
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6.2.4 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere
(MEBIR)
A munkavédelemről szóló törvényben jelenik meg erőteljesen a munkavédelem alapvető
célja: a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének a megóvása és a
munkakörülmények humanizálása, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a
foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.
A munkabalesetek és a munkához kapcsolódó egészségügyi veszélyek megelőzése vagy
– amíg ez teljes körűen nem lehetséges – minimumra csökkentése a munkáltatók, a
munkavállalók és az állam közös érdeke, de alapvetően a munkáltató feladata, illetve
kötelessége.
A munkáltatók részéről ezért is gyakran merül fel a kérdés, hogyan lehet a biztonságot
és az egészséget szolgáló intézkedéseket a munkáltató munkavédelmet érintő irányítási
és szervezési tevékenységébe beépíteni annak érdekében, hogy a munkabalesetek teljes
körűen megelőzhetőek, a kedvezőtlen egészségi hatások kiküszöbölhetőek, a munkahelyi
körülmények emberközpontúak legyenek, ugyanakkor a gazdasági érdekek is
maradéktalanul érvényesüljenek.
Ennek egyik lehetséges módja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási
rendszerének (MEBIR) működtetése, a munkavédelmi menedzsment, mint az irányítási
rendszer egyik típusának a kiépítése.
A fejlett országokban évek óta megfigyelhető tendencia, hogy azok a cégek, amelyek
már kiépítették az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, valamint az
ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, a munkavédelmi irányítási
rendszert beépítik a meglévő, már működő rendszereikbe.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer minden olyan
szervezetnél bevezethető, ahol a következőket kívánják elérni:
 olyan munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert bevezetni,
fenntartani és folyamatosan fejleszteni, amellyel megszüntethetők vagy
minimalizálhatók a kockázatok, amelyek azokat a munkavállalókat és egyéb
személyeket érintik, akik tevékenységük során ki vannak téve a munkahelyi
egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kockázatok,
 biztosítani, hogy tevékenységük megfeleljen a kinyilvánított munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági politikának,
 a saját munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerüket külső
szervezet által tanúsítani,
 saját elhatározás alapján azt kinyilvánítani, hogy a rendszerük megfelel a
vonatkozó MSZ 28001:2008 szabvány követelményeinek, és ezt a megfelelőséget
mások előtt is igazolni kívánják.
A szabványt úgy határozták meg, hogy az minden munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági irányítási rendszer alapja lehessen. Alkalmazása olyan tényezőktől függ, mint
a szervezet egészségvédelmi és biztonsági politikája, tevékenységének természete és a
működési kockázatainak összetettsége.
A szabvány elsősorban a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kérdéseket célozza
meg, és nem a termék és a szolgáltatás biztonságát.
A szervezet hozzon létre és tartson fenn olyan irányítási rendszert, amely megfelel az
MSZ 28001:2008 szabvány valamennyi követelményének, hogy segítse a szervezetet a
rá vonatkozó jogszabályok és egyéb munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEB)
szabályzatok kielégítésében. A MEBIR összetettsége és részletessége, a dokumentáció
széleskörűsége és a ráfordított erőforrások a szervezet nagyságától és tevékenységének
jellegétől függnek. A szervezet szabadon és rugalmasan határozhatja meg a rendszer
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határait, és választhat, hogy a szabvány bevezetését az egész szervezetre, a szervezet
meghatározott egységeire vagy egyes tevékenységeire terjeszti ki. A szervezet megfelelő
körültekintéssel határozza meg az irányítási rendszer határait és alkalmazási területét. A
szervezet ne igyekezzen úgy csökkenteni az alkalmazási területet, hogy a szabályozásból
kizár olyan műveletet vagy tevékenységet, amely a szervezet általános működéséhez
szükséges, vagy munkavállalói és más érdekelt felek munkahelyi egészségvédelmét és
biztonságát befolyásolhatja. Ha a rendszert csak egy meghatározott működési egységre
vagy tevékenységre vezetik be, akkor a szervezet más egységei által kidolgozott MEB
politikák és eljárások felhasználhatók lehetnek a szervezet kiválasztott működési
egységéhez vagy tevékenységéhez is, hogy az megfelelhessen a szabvány
követelményeinek. Ez szükségessé teheti a meglévő MEB politikák vagy eljárások
felülvizsgálatát vagy kiegészítését, hogy biztosítható legyen alkalmazhatóságuk a
meghatározott működési egység vagy tevékenység esetében is.
Az eredményesen bevezetett és fenntartott MEBIR segít a szervezetnek abban, hogy a
MEB folyamatos fejlesztésére törekedjen.

6.5 ábra: A MEBIR modellje a szabványhoz
Forrás: [2]
A MEB politika általános irányt állapít meg és lefekteti a szervezet működésére vonatkozó
alapelveket. Kitűzi a MEB célokat a szervezet minden részére vonatkozó MEB felelősségi
körök és működés terén. Kimutatja a szervezet hivatalos elkötelezettségét, különösen a
szervezet felső vezetőségét a jó MEB irányítás iránt.
A szervezet felső vezetősége alakítson ki és hagyjon jóvá olyan dokumentált MEB
politikai nyilatkozatot, amely összhangban van a szervezet általános üzletpolitikájával és
az irányítás egyéb vezetési elgondolásaival, pl. a minőségirányítással vagy a
környezetközpontú irányítással.
A MEB politika megállapításakor a vezetőség vegye figyelembe:
 a szervezet üzletpolitikájának egészére vonatkozó politikát és célokat,
 a szervezet MEB veszélyeit,
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a jogi és egyéb követelményeket,
a szervezet korábbi és jelenlegi MEB működését.

6.2.5 A környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) elemei és felépítése
A vezető vállalatok szerte a világon egyre növekvő mértékben tekintik a környezeti
rendszerek alkalmazását a mindennapi üzleti gyakorlat szerves részének. A hazai
vállalatok környezetvédelmi minősítésekor két szabványrendszerről kell említést tennünk,
amely szabályozza a vállalati környezetmenedzsmentet: az ISO 14000-es sorozatról és
az Európai Unió EMAS nevű programjáról. Mindkét szabványsorozat célja, hogy serkentse
a vállalatok önellenőrzését a környezetvédelemben.
Az ISO 14001 és az EMAS alkalmazásával lehetőség nyílik az összes környezetvédelmi
kérdés megoldásának átfogó és integrált megközelítésére. Mindazonáltal a
követelmények eléggé rugalmasak ahhoz, hogy a környezeti menedzsmentrendszerek
tervezésénél megengedjék a gyakorlatban és a működésben a vállalkozásokon belül és a
vállalakozások között jelentkező eltérések figyelembe vételét.
Alapvető fontosságú, hogy a megvalósítási folyamat tökéletesen figyelembe vegye az
egyedi körülményeket, valamint minden egyes vállalkozás és helyszín sajátos helyzetét.
(Kerekes–Kindler, 1997).
Több szervezet végzett környezeti átvizsgálást vagy auditot, hogy értékelje a környezeti
teljesítményét. Ezek az átvizsgálások vagy auditok azonban még nem elegendőek ahhoz,
hogy egy szervezetnek kellő biztonságot nyújtsanak. Ahhoz, hogy a szervezetek
hatékonyak legyenek, a követelményeket olyan felépítésű irányítási rendszerben kell
teljesíteniük, amely integráltan illeszkedik a szervezet irányítási rendszerébe. A
környezetközpontú irányítási rendszernek a célja, hogy a szervezeteket hozzájutassák
egy eredményes környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) elemeihez úgy, hogy
ezeket össze lehessen kapcsolni a vezetés egyéb követelményeivel.
Az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány egy olyan környezetközpontú irányítási rendszer
követelményeit írja elő, amely képessé teszi a szervezetet a jogszabályi követelményeket
és a jelentős környezeti tényezőkre vonatkozó információkat figyelembe vevő politika és
célok meghatározására, valamint bevezetésére.
Környezeti politika:
A szervezetnek el kell készítenie a környezeti politikáját, amely
 magában foglalja a folyamatos fejlődés és a környezetszennyezés csökkentése
iránti elkötelezettséget, illetve környezetvédelmi jogszabályok és az önként vállalt
előírások betartásának kinyilatkoztatását,
 keretet nyújt a környezetvédelmi célok felállításához és megvalósításához.
A környezeti politikának dokumentáltnak kell lennie, és ismernie kell minden olyan
személynek,
aki
a
szervezetnél
vagy
annak
megbízásából
dolgozik.
A
környezetpolitikának hozzáférhetővé kell lennie a nyilvánosság számára.
Környezeti tényezők: a vállalatnak fel kell mérnie, értékelnie, ismernie kell
tevékenységének, termékének az összes környezetre gyakorolt előnyös és hátrányos,
közvetlen és közvetett hatását.
Ezen felmérés kiterjed az üzemszerű, az attól eltérő működési feltételekre, a balesetekre,
vészhelyzetekre, valamint a múltbeli és tervezett tevékenységek környezeti tényezőire. A
szervezetnek a rendelkezésre álló információk alapján meg kell határoznia az általa
okozott, jelentősnek ítélt környezeti hatásokat, és mindent meg kell tennie ezek
csökkentésére.
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A szervezetnek biztosítania kell, hogy a jelentős környezeti tényezőket a
környezetközpontú
irányítási
rendszerének
kialakításakor,
bevezetésekor
és
fenntartásakor figyelembe vették.
Jogszabályi és egyéb követelmények: a szervezetnek azonosítania kell a környezeti
tényezőire vonatkozó, alkalmazható jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb
követelményeket. A szervezetnek biztosítani a kell, hogy a vonatkozó jogszabályokat és
a szervezet által vállalt egyéb követelményeket a környezetközpontú irányítási rendszer
kialakításakor, bevezetésekor és működése során figyelembe vegyék.
Célok, előirányzatok és programok: a rendszer működése során ki kell alakítani a
környezetvédelmi stratégiai tervezést. A célok, tervek megfogalmazása során figyelembe
kell venni:

a jogi és egyéb előírásokat,

a környezeti hatást okozó tényezőket,

a technológiai megoldási változókat,

a pénzügyi és üzleti követelményeket,

az érdekelt felek álláspontjait.
A célok és tervek összhangban kell, hogy legyenek a környezeti politikával. Meg kell
határoznia célok, tervek eléréséhez szükséges tevékenységeket, határidőket, és
eszközöket tartalmazó megvalósítási programokat. A célokat – a politikához hasonlóan –
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.
Bevezetés és működtetés: erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör.
Meg kell határozni és dokumentálni az összes olyan alkalmazott felelősségi és
hatásköreit, akiknek munkája jelentős hatással van, vagy lehet a környezetre. A
szervezet felső vezetésének ki kell jelölnie egy környezetirányítási vezetőt, akinek
minden más felelősségi körétől függetlenül meghatározott szerepe, felelőssége és
hatásköre van a környezetközpontú irányítási rendszer kialakítására, bevezetésére és
fenntartására az ISO 14001:2004 szabványnak megfelelően.
Felkészültség, képzés és tudatosság: a szervezetnek meg kell határoznia a képzési és
alkalmassági követelményeket. Biztosítani kell, hogy a szervezet minden dolgozója kellő
információval rendelkezzen a vállalat környezetközpontú irányítási rendszeréről,
tevékenységéről, a munkája során felmerülő környezeti hatásokról, illetve ismerje a
környezeti politikát, valamint felelősségi és hatáskörét. A szervezet dolgozóinak ismernie
kell az előírt eljárásoktól való eltérések lehetséges következményeit.
Kommunikáció: a környezeti tényezőkkel és a környezetközpontú irányítási rendszerrel
kapcsolatban a szervezetnek létre kell hoznia eljárásokat a belső kommunikáció céljából
a szervezet különböző szintjei és funkciói között azért, hogy a külső érdekeltektől érkező
lényeges információkat fogadja, dokumentálja és reagáljon azokra.
Dokumentáció: a KIR dokumentációja tartalmazza a környezeti politikát, célokat,
előirányzatokat, a rendszer alkalmazási területének leírását, a rendszer fő elemeinek és
ezek kölcsönhatásainak leírását, a szabvány által megkövetelt dokumentumokat és
feljegyzéseket, valamint olyan dokumentumokat, amelyek szükségesek a jelentős
környezeti tényezőkkel kapcsolatos folyamatok eredményes tervezésének, működésének
és szabályozásának biztosításához.
Az
ISO
14000-es
szabványsorozat
által
szabályozni
kívánt
területek:
a
környezetközpontú irányítási rendszer (KMR) kialakítása és működtetése, a KMR
auditálása, a vállalati környezetvédelmi teljesítmény értékelése, a gyártott termékek
életciklus-értékelése, a gyártott termékek ökocímkézése.
A környezeti menedzsmentrendszerek (KMR) nemzetközi szabványát, az ISO 14001-et
1996. szeptemberében adták ki először. A jelenleg érvényben lévő szabvány MSZ EN ISO
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14001:2005 a „Környezetközpontú irányítási rendszerek” címmel 2005. áprilisában került
hazánkban kiadásra.
A környezetközpontú irányítási rendszert a szervezetek általában nem önálló
rendszerként alkalmazzák, hanem integrálják az MSZ EN ISO 9001:2009-es
minőségirányítási rendszer kiépítésére vonatkozó szabvánnyal.

6.2.6 Teljes körű minőségmenedzsment (TQM)
A TQM különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, amelynek célja, hogy a
szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint
minden dolgozó minőség iránti teljes elkötelezettségével, a vevő teljes mértékű
megelégedettségét érje el a termék vagy szolgáltatás használata során (BME TQM
Center.)
A TQM egy menedzsmentfilozófia és ennek vállalati megvalósítási gyakorlata, amelynek
célja az adott rendszer anyagi (technikai, műszaki) és emberi erőforrásait hasznosítani a
rendszer céljainak leghatékonyabb úton történő elérése érdekében. [14]
A TQM-modell alkalmazása egy sokat ígérő lehetőség vállalati fennmaradásra.
A TQM ugyanis átfogja a termék életciklusával összefüggő valamennyi üzleti funkciót: a
dizájn, a termelés, az elosztás és a szerviz területeit. Az eredményt a fogyasztó
elégedettségével mérik, és az út ennek eléréséhez a folyamatos, javításon-fejlesztésen
keresztül vezet. (American Society for Quality Control 1990-es TQM-konferenciájának
ajánlása a TQM értelmezéséhez [83].
A minőségguruk különböző tanításait a gyakorlati tapasztalattal ötvözve kifejlődött az
egyszerű, de hatékony modell a teljes körű minőségmenedzsment (TQM, 6.6 ábra)
kivitelezésére.
Ez a modell a teljes körű minőség három alapvető elvére – összpontosítás mind a külső,
mind a belső vevőkre, összpontosítás a munkafolyamatok javítására azon célból, hogy
megbízható és elfogadható végtermékek (produktumok, azaz termékek és
szolgáltatások) jöjjenek létre, végül összpontosítás arra, hogy hasznosítsuk a velünk
együtt dolgozók tehetségét –, valamint hat kiegészítő elemre épül [86], [87].
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6.6 ábra: Modell a TQM kivitelezésére
Forrás: [86], [87]
A teljes körű minőségmenedzsment elvei: középpontban a vevő, a folyamatok
folyamatos javítása és a teljes elkötelezettség megteremtése a szervezetben.
Középpontban a vevő: A minőség azon a koncepción alapszik, hogy mindenkinek van
vevője, és hogy annak a vevőnek az igényeit, szükségleteit és elvárásait minden egyes
alkalommal ki kell elégíteni, ha a szervezet mint egész meg akar felelni a külső vevők
szükségleteinek. Ehhez a koncepcióhoz a vevők igényeinek alapos feltérképezése és
elemzése szükséges, és amikor már ezeket az igényeket az illetékesek megértették és
magukévá tették, akkor ki is kell elégíteniük. Ha tehát a szervezet sikeres akar lenni,
akkor folyamatosan meg kell felelnie a vevő elvárásainak. Három kérdéssel kell a
szervezetnek foglalkoznia: a vevő azonosítása; a vevő elvárásainak megértése és
meghatározása; a vevők megértését szolgáló módszerek alkalmazása.
A folyamatok javítása: A folyamatos javítás koncepciója arra a premisszára épül, hogy a
munka egymással szorosan összekapcsolódó lépések és tevékenységek sorozata,
amelyből végtermék születik. A munkafolyamat valamennyi lépését szüntelenül
figyelemmel kell kísérni, hogy csökkentsük a végtermék eltérésének lehetőségét és
javítsuk a folyamat megbízhatóságát. A szüntelen javítás első célja, hogy megbízható
folyamatok jöjjenek létre, eltérés nélkül. Ha az eltérésekre való hajlamot a lehető
legjobban csökkentették és a végtermék még mindig elfogadhatatlan, akkor a folyamat
javításának második célja a folyamat újratervezése, hogy az ily módon létrejött termék ki
tudja elégíteni a vevők igényeit. A folyamatjavítás során a szervezetnek a következő
feladatai vannak: a kulcsfontosságú folyamatok azonosítása és menedzselési
módszerének kiválasztása; a folyamat teljesítményének javítására alkalmazható
módszerek meghatározása, kiválasztása, bevezetése; a folyamatok teljesítménymérési
módszereinek kiválasztása, bevezetése.
Teljes elkötelezettség: Ez a megközelítésmód a felsőbb szintű menedzsment aktív
vezetésével kezdődik, és olyan erőfeszítéseket foglal magában, amelyek hasznosítják a
szervezet valamennyi alkalmazottjának tehetségét, és így piaci előnyökre tesznek szert.
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Az alkalmazottaknak minden szinten széles körű jogosítványuk van arra, hogy javítsák
produktumaikat úgy, hogy rugalmas munkastruktúrákat alakítanak ki a problémák
megoldására, a folyamatok javítására és a vevők kielégítésére. Mindebbe a szállítókat is
bevonják, akik egy idő urán partnerekké válnak oly módon, hogy együtt dolgoznak az
alkalmazottakkal az egész szervezet hasznára.
A TQM-modell kiegészítő elemei: a vezetői szerep, oktatás, képzés, kiegészítő struktúrák,
kommunikáció, és mérés.
Vezető szerep: Az erőfeszítéseket a felsőbb szintű menedzsereknek kell vezetniük a saját
példájukkal, azzal, hogy alkalmazzák a TQM eszközeit és nyelvezetét, megkövetelik a
konkrét adatok felhasználását, és elismerésben részesítik a TQM koncepcióit sikeresen
alkalmazókat.
A TQM bevezetésekor a felsőbb szintű vezetőknek több alapvető feladata van. A felsőbb
szintű vezetők viselik a felelősséget a szervezet sikeréért. Ki kell alakítaniuk az
üzletpolitikát, szét kell osztaniuk a pénzügyi erőforrásokat, és ki kell választaniuk a
piacokat. Ők felelősek a szervezet sikeréért. A TQM mind a vezetői, mind a menedzseri
szerepkörben sajátos készségeket igényel. A menedzser és a vezető szerepe közötti
különbséget tisztázza a következő táblázat. A TQM bevezetése során az eredmények
elérését szolgáló menedzselés éppúgy előtérbe kerül, mint a rendszerek megjavításán
fáradozó vezető. A hagyományos vezetői-menedzseri szerepkör megváltozik.
6.1 táblázat: Vezetői–menedzseri szerepkör
Menedzselés
Vezetés
Tervezés
Látomás
Szervezés
Igazodás
Irányítás
Nagyobb hatáskörrel való felruházás
Összehangolás
Betanítás
Ellenőrzés
Törődés
Eredmények elérése
A rendszerek javítása
Forrás: [88]
A vezetők teremthetik meg a körülményeket a kihívásokhoz azzal, hogy kialakítják a
választ a következő hat alapvető kérdésre:
 Miért létezünk; mi a célunk? (küldetés)
 Milyenek leszünk a jövőben? Mivé akarunk válni? (látomás)
 Miben hiszünk, és mi az, aminek betartását mindenkitől elvárjuk? (értékek)
 Milyen irányelveket tudunk nyújtani a szervezetünkben dolgozóknak abban, hogy
mily módon nyújtsák a termékeket és szolgáltatásokat vevőinknek? (üzletpolitika)
 Mik azok a hosszú távú és rövid távú eredmények, melyek képessé tesznek majd
minket arra, hogy beteljesítsük küldetésünket, és valóra váltsuk látomásunkat?
(célok és célkitűzések)
 Hogyan fogunk haladni látomásunk felé és beteljesíteni céljainkat és
célkitűzéseinket? (módszertan)
Ha a kérdések bármelyikére elmarad a válasz, az képtelenné teszi a szervezetet arra,
hogy megértse és kielégítse a vevői követelményeket, hogy hatékonyan ossza szét
erőforrásait, vagy hogy tőkét kovácsoljon dolgozóinak tehetségéből.
Oktatás és képzés: a minőség az alkalmazottak mindegyikének rátermettségén alapszik
és azon, hogy értse, mit kívánnak tőle. A minden alkalmazottra kiterjedő oktatás és
képzés ellátja őket azokkal az információkkal, amelyekre szükségük van a szervezet
küldetésével, jövőképével, haladási irányával és stratégiájával kapcsolatban, továbbá itt
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szerezhetik meg azokat a készségeket, amelyekre a minőség javításához és a problémák
megoldásához szükségük van.
Kiegészítő struktúrák: a felsőbb szintű menedzserek időnként némi támogatásra is igényt
tarthatnak ahhoz, hogy olyan változtatásokat eszközöljenek, amelyek a minőségi
stratégia foganatosításához szükségesek. Ilyen támogatást nyújthatnak például a külső
konzultánsok.
Kommunikáció: a kommunikációt minőségi környezetben többnyire más-más módon kell
megfogalmazni ahhoz, hogy minden alkalmazottal megértessük a változás iránti őszinte
elkötelezettség fontosságát. Például a körlevelek hitelessége többnyire alacsony fokú,
mert úgy tekintik, hogy azok csupán a menedzsment véleményének közlésére vagy
propagandacélokra alkalmasak.
Jutalmazás és elismerés: a teameket és egyéneket, akik sikeresen alkalmazzák a
minőségi folyamatokat, elismerésben kell részesíteni, sőt jutalmazni kell, hogy ily módon
a szervezet többi tagja is tudja, melyek az elvárások.
Mérés: az adatok felhasználása kifejezhetetlenül fontos a minőségmenedzselési folyamat
bevezetésében. Nyilvánvaló, hogy a szubjektív vélemények helyébe az adatoknak kell
lépniük és mindenkinek meg kell értenie: nem az a fontos, hogy mit gondol, hanem hogy
mit tud.
A minőségnek a folyamatokon keresztül történő javítása a vevőtől a szállítóig tartó
láncolat egységes megközelítésén nyugszik. A folyamat menedzselés lényeges elemét
azok a folyamatok képzik, amelyekre a minőség javítását célzó erőfeszítések
hagyományosan koncentrálódtak. A folyamat menedzselés elismeri a csoportban
dolgozók értékét, akik termékeket termelnek, és szolgáltatásokat nyújtanak. A
folyamatmenedzselés a vevők/vevők és a szállítók szerepét is felismeri és integrálja
azokat a rendszereket, amelyek ez utóbbi kettővel cserélnek információkat. A minőségfolyamat menedzselése önmagában előnyös versenyhelyzetet kínál, mert úgy teszi
lehetővé a minőségjavítását, hogy egyidejűleg csökkentjük a pazarlást és a költségeket.
A minőségjavítás alapját a teljesítménymérések képezik, amelyeket a következő
szinteken végezhetünk:
 A folyamatmérések definiálják a tevékenységeket, a változó jellemzőket, valamint
magának
a
munkafolyamatnak,
technológiának
a
műveleteit.
A
folyamatmérésekbe beletartozik azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak a
mérése, amelyeket a beszállítók biztosítanak.
 A termékmérések a különböző termékek vagy szolgáltatások konkrét vonásait,
értékeit, jellegzetességeit és tulajdonságait határozzák meg. A termékmérések két
oldalról, a vevői és a folyamatoldalról végezhetők.
 A végeredmény-mérések definiálják a folyamat végső hatását a vevőre, és attól
függnek, hogy mit kezd a vevő a termékkel vagy szolgáltatással. A végeredmény
szintjén történő mérések tükrözik a szolgáltatások hatását a vevők folyamataira,
és csak azután lehet a méréseket elvégezni, miután a terméket leszállították, vagy
a szolgáltatást elvégezték.
A TQM kulcspontjai az ASQC 90-es konferenciájának alapján [83]:
 a munkakultúra olyan irányú megváltozása a rendszeren belül, amely a fogyasztói
igények biztosítását a folyamatos javítás-fejlesztésben látja;
 egy menedzsmentkörnyezet, „klíma” kialakítása, amely magában foglalja a TQM
szemlélete szerinti viselkedést, a korszerű minőségszabályozási eljárások és
módszerek alkalmazását, a kommunikáció elősegítését, a visszacsatolási
tevékenység támogatását, és a megfelelően támogató menedzsmentkörnyezetet;
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a változásmenedzsment legfontosabb eszközei: a tréningek, az oktatások, a
kommunikáció, az elismerés, motiválás, a teammunka, a fogyasztói elégedettség
növelése;
 a TQM alapelemeinek szisztematikus kiépítése és bevezetése;
 a minőség költségeinek és gazdaságosságának mérése, figyelése és elemzése
mint a nemmegfelelő minőség mérőeszköze.
A TQM bevezetése, elérése többéves folyamat. Az elinduláshoz célszerű valamilyen
„keretet” kialakítani, amely rögzíti azokat a lépéseket, amelyeket betartva juthatunk el a
TQM vezetési filozófia megvalósításához. A keretek közötti különbségek az egyes
módszerek hangsúlyos vagy kevésbé hangsúlyos megközelítésében érhetők tetten. A
TQM bevezetésével kapcsolatos programot csakis projektként szabad kezelni, amelynek
vezetője minden esetben az első számú vezető.

6.2.7 A MIR – KIR – MEBIR és a minőség szintjei
A minőségirányítási rendszer (MIR), a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), a
teljes
körű
minőségmenedzsment-rendszer
(TQM),
valamint
a
munkahelyi
egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) kiépítéseinek hatását a
minőség szintjeire a következő ábra szemlélteti. A jelenleg érvényben lévő modell
szabványok: ISO 9001:2008 (MIR), az ISO 14001:2004 (KIR), valamint az MSZ
28001:2008 (MEBIR).

6.7 ábra: A kiépítendő menedzsmentrendszerek és a minőség szintjeinek kapcsolata
Forrás: szerző

83

7. SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

A szolgáltatási szektor növekedése rendkívül dinamikus, a gazdaságban jelen lévő aránya
meghaladta a termék előállításáét. Ez a növekedés olyan szintre ért, hogy már a
megfogható termékeket sem lehet eladni kapcsolódó szolgáltatások nélkül.
Ha létezik igazán „munkaigényes”, azaz emberi hozzájárulást igénylő tevékenység, akkor
a szolgáltatás az. Ami a legjobban megkülönbözteti az egyes szolgáltatásokat egymástól,
az többek között a humán tényező milyensége és mennyisége.

7.1

A szolgáltatás definíciója

A szolgáltatást számos aspektusból meg lehet határozni, amely a definiálás nehézségét is
eredményezi. A fogalom bonyolultsága abból is adódik, hogy a személyes szolgáltatástól
egészen a „szolgáltatás, mint termék”-ig terjed [39].
Kotler [49] szerint: „szolgáltatás bármi olyan tevékenység vagy előny, amelyet az egyik
fél ajánlhat fel a másiknak, amely lényegileg kézzel nem fogható és nem eredményezi
semminek a birtoklását. Előállítása egy fizikai termékhez vagy kapcsolódik, vagy nem.”
„Szolgáltatástevékenységek előnyök és szükségletkielégítések, amelyeket eladásra
kínálnak, vagy a termékek eladása kapcsán nyújtanak (Amerikai Marketing Szövetség,
1960:21).
„A szolgáltatás olyan eladásra kínált tevékenység, amely előnyökkel és megelégedettséggel jár anélkül, hogy fizikai változás állna be termék formájában” [10].
A szolgáltatás emberek által, technikai erőfeszítések révén létrejött eredmény, amely
csoportokra, személyekre, tárgyakra irányul, magában foglal egy cselekvési, teljesítési
folyamatot. Az eredmény megfoghatatlan dolog és birtokbavehetetlen (fizikailag), a
teljesítés ténye maga az eredmény [75].
Grönroos [35] szerint: „A szolgáltatás olyan jórészt kézzel nem fogható természetű
tevékenység vagy tevékenységek sorozata, amelyek általában, de nem szükségszerűen a
vásárló és a szolgáltató alkalmazott és/vagy a szolgáltatást nyújtó fizikai erőforrásai vagy
termékei és/vagy rendszerei közötti interakcióban jelennek meg és amelyek a fogyasztó
problémáinak megoldását szolgálják.”
„A szolgáltatás olyan tevékenység vagy teljesítés, melyet egyik fél ajánl a másiknak. Bár
a tevékenység lehet fizikai termékhez kötött, a teljesítés alapvetően kézzel nem fogható
és általában nem jár az előállítás semmilyen tényezőjének a birtoklásával. A
szolgáltatások továbbá olyan gazdasági tevékenységek, amelyek értéket teremtenek és
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előnyt nyújtanak a fogyasztónak adott helyen és időben, azáltal, hogy bekövetkezik az
általa óhajtott változás” [57].

7.2

A szolgáltatások csoportosítása

1. Németh–Papp alapján
a) Szektor szerint:
 kitermelés,
 feldolgozás,
 elosztóI szolgáltatások,
 termelői szolgáltatások,
 társadalmi szolgáltatások,
 személyi szolgáltatások.
b) Marketingszemléletű osztályozás:
 fogadott szolgáltatások,
 szakmai szolgáltatások,
 műszaki szolgáltatások,
 birtokbavételi szolgáltatások.
c) Statisztikai csoportosítás:
 mezőgazdasági, vadgazdasági, erdőgazdálkodási szolgáltatások,
 halászati szolgáltatások,
 bányászati szolgáltatások,
 feldolgozóipari szolgáltatások,
 villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás,
 építőipari szolgáltatások,
 kereskedelem (közúti jármű és közszükségleti cikk javítása, karbantartása),
 szálláshely-szolgáltatások, vendéglátás,
 szállítás, raktározás, posta és távközlés,
 ingatlanügyletek, bérbe adás,
 pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatásaik,
 számítástechnika-alkalmazási szolgáltatások,
 kísérlet, kísérleti fejlesztés,
 gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások,
 közigazgatás, kötelező TB,
 oktatás,
 egészségügy és szociális ellátás,
 egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatások,
 szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások,
 egyéb szolgáltatások.
d) A társadalmi, gazdasági újratermelési folyamatban elfoglalt hely szerinti csoportosítás:
 orientációs szolgáltatások,
 termelőszolgáltatások,
 transzformációs szolgáltatások,
 fenntartó szolgáltatások,
 regenerálószolgáltatások,
 ellátószolgáltatások,
 egyéb szolgáltatások.
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2. Lovelock alapján
Tevékenység
Kézzel fogható tevékenység

Nem
kézzel
tevékenység

fogható

Emberre irányul
az emberi testre irányuló
szolgáltatás
az
emberi
szellemre
irányuló szolgáltatás

3. A kapcsolat jellege szerint
Jellemzők
Szoros kapcsolat
Létesítményközel a fogyasztóhoz
elhelyezés
a
fogyasztó
fizikai
és
Létesítmény
pszichológiai
igényeinek
és
berendezés
elvárásainak kielégítése
a környezet és a fizikai termék
együtt
határozzák
meg
a
Terméktervezés
szolgáltatás természetét

Folyamattervezés
Ütemezés
Termeléstervezés
Munkaerő
képzettsége
Minőségszabályozás

Időnormák

Fizetés

Kapacitástervezés
Előrejelzés

a termelési folyamat szakaszai
közvetlen,
azonnali
hatást
gyakorolnak a fogyasztóra
a fogyasztó a termelésütemezés
része, alkalmazkodni kell hozzá
a
megrendelések
nem
raktározhatók,
a
termelés
simítása üzletvesztéshez vezet
a
fogyasztói
kapcsolattartás
képességével
rendelkező
munkaerő
a minőségi normát a fogyasztó
határozza
meg,
ezáltal
ez
nagyon változó
a kiszolgálási idő a fogyasztói
igények függvénye, ezért az
időnormák jellegükből fakadóan
lazák
a változó output időarányos
fizetést tesz szükségessé
az értékesítés elvesztésének
csökkentése
érdekében
a
kapacitást a csúcskereslethez
kell igazítani
rövid távú, időorientált
Forrás: [45]
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Tárgyra irányul
termékekre és egyéb fizikai
javakra
irányuló
szolgáltatások
nem
kézzel
fogható
vagyontárgyakra
irányuló
szolgáltatások

Laza kapcsolat
a kínálat, a szállítás vagy a
munkaerő mellé település
a létesítménynek a termelést
kell erősítenie
a
fogyasztó
nem
kerül
kapcsolatba
a
szolgáltató
környezettel, így a termék
kevesebb
jellemzővel
is
meghatározható
a fogyasztó a megmunkálási
lépések nagy részébe nincs
bevonva
a fogyasztó többnyire csak a
teljesítés időpontjában érintett
rendelésfelvétel
és
termeléssimítás
egyaránt
lehetséges
csak
technikai
képzettséget
igényel
a minőségi normák általában
mérhetők és így rögzítettek
a munka a fogyasztót képviselő
helyettesítőkön
pl.
nyomtatványokon folyik, ezért
az
időnormák
viszonylag
feszesek lehetnek
a
„meghatározható”
output
teljesítményarányos
fizetést
tesz lehetővé
a raktározható output lehetővé
teszi a kapacitás átlagkeresleti
szinthez igazítását
hosszú távú, output orientált

4. Üzleti és fogyasztói szolgáltatások
 menedzsment- és adminisztrációs szolgáltatások (pl. könyvelés, adótanácsadás),
 termelési szolgáltatások (pl. javítás, csomagolás),
 kutatási szolgáltatások (pl. K+F),
 HR szolgáltatások (pl. kiválasztás, képzés),
 információs és kommunikációs szolgáltatások (pl. telekommunikáció, szoftverírás),
 marketingszolgáltatások (pl. reklámügynökség, piackutatás),
 operatív szolgáltatások (pl. takarítás, őrzés),
 pénzügyi szolgáltatások.

7.3

A szolgáltatások sajátosságai és jellemzői

A szolgáltatások sajátosságait összefoglaló, könnyű megjegyezhetőség végett
összeállított mozaikszó: HIPI [58], azaz:
 Heterogenity – változékonyság, sokszínűség,
 Intangibility – nem fizikai természet,
 Perishability – nem tárolható, nem raktározható,
 Inseparability – elválaszthatatlanság (a termelés és a fogyasztás nem különíthető
el egymástól).
A szolgáltatások egyrészt nem kézzelfoghatók (intangibility), nem tárgyak, amelyek
megmérhetők, pontosan jellemezhetők, hanem valamilyen teljesítmények. Azok pontos
megítélése, összehasonlítása bonyolultabb és nehezebb feladat.
A szolgáltatások heterogének (heterogenity), a teljesítmények változnak napról napra,
szolgáltatóról, szolgáltatóra. Nehezen képzelhető el, hogy ugyanolyan kiszolgálásban
lenne részünk minden bankban, minden boltban, vagy benzinkúton. Amíg a 95-ös
oktánszámú benzin minden benzinkútnál azonos minőségű, addig a kiszolgálás minősége
kútról kútra változik.
A szolgáltatások nem tárolhatók (perishability). A szolgáltatás felhasználása párhuzamos
annak előállításával.
A szolgáltatásnyújtás és a szolgáltatás igénybevétele elválaszthattalanok (inseparable)
egymástól. A termelés során a termék tervezése, előállítása és annak a vevő általi
értékelése időben és térben is elválasztható egymástól, a szolgáltatások esetén az
igénybevevő a szolgáltatás előállításával egyidejűleg szembesül annak jellemzőivel.

7.4

Szolgáltatáskoncepció

A leghíresebb szolgáltatáskoncepció az „igazság pillanata” (Moment of Truth). Az
elnevezés onnan ered, hogy a szolgáltatások többsége egyfajta társadalmi érintkezés,
mely direkt formában zajlik a fogyasztó és a vállalat képviselője között. Az érintkezés és
cselekmény pillanatában éppannyira csak maguk vannak, mint a torreádor és a bika a
bikaviadalban. Abban a pillanatban már nem számít a vállalat, nincs az interakcióra
befolyása.
Személyesség intenzitása
A szolgáltatásoknál vitán felül lényegi kérdés a személyes kontaktus. Ez akkor is igaz, ha
a technológia fejlődésével ez nem mindig jelent valós, fizikai találkozást. A személyesség
intenzitás tehát független attól, hogy közben mennyire eszköz- és/vagy tőkeigényes a
szolgáltatás, a minőségét a személyes tényező adja.
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Kiterjesztés
A személyességből adódóan egyre kevésbé szűkíthető le a szolgáltató és a vevő
kapcsolata pusztán a szolgáltatás lényegi részére. Így a puszta szolgáltatás helyébe a
szolgáltatási rendszer lép, amit megvásárolunk a kapcsolatba kerüléskor. Ez a
kiterjesztés láthatóan a vevőkapcsolat fontosságának eredménye. Mindez pedig már
stratégiai, illetve szervezési és vezetési kérdés.
Kicsomagolás és újracsomagolás
A szolgáltatási szektor egy jelentős része meglehetősen szabályozott. A szabályozás
általában a már piacon lévő szereplők malmára hajtja a vizet, akik nagy előszeretettel
sztenderdizálják és csomagolják be szolgáltatási ajánlatukat, amelyet nem bontanak szét
a fogyasztó kívánságára.
Csomagolás
Csomagolásnak azt nevezzük, amikor a szolgáltató ráerőszakolja a vevőre, hogy az egész
összeállított csomagot vegye meg (vagy semmit). Ez úgy is jelentkezik, hogy a
szolgáltatásban némely komponens viszi az árat, más tényezők így ingyenesek, ily
módon az előbbi finanszírozza az utóbbit.
Újracsomagolás
A szabályozások és más piaci versenyhatások miatt egyre növekszik a kicsomagolás
iránti igény, azaz szét kell bontani a gondosan összeállított szolgáltatási csomagot és egy
más piacorientáltabb formában újracsomagolni. Az újracsomagolás a legoptimálisabb
esetben természetesen sokkal inkább alapul fogyasztói igényeken, mint az eredeti.

7.4.1 Szolgáltatási ajánlat
Grönroos [35] a következő lépéseket tartotta fontosnak bármely cég számára, hogy
végiggondolhassa és megtervezhesse szolgáltatási ajánlatát:
1. A szolgáltatási koncepció kifejlesztése.
2. Az alapvető szolgáltatási csomag kifejlesztése.
3. A kiterjesztett szolgáltatási ajánlat (augmented service offering).
Ehhez negyedik lépésként hozzáveszi az image és kommunikáció megtervezését is.

7.4.1.1 A szolgáltatási koncepció
Hogyan lehet a gyakorlatban egy cég által nyújtott szolgáltatást specifikálni és az
elfogyasztása előtt bemutatni? Gyakran a leginkább célra vezető megoldás, ha egy
termékhez hasonlítva próbáljuk meg összeállítani a teljes képet, illetve felsorolva a
tevékenység, fogyasztó számára megjelenő kimeneteit és az ő kapcsolódási pontjait a
folyamatban.
Berry [9] és Levitt [55] is úgy fogalmazta meg, hogy a szolgáltatásba ún. extrákat kell
építeni, mintegy kiterjesztve ezzel a terméket. Mindketten egyetértenek abban, hogy
ezek az „extrák” segíthetik a versenyben a szolgáltatót a versenytársaival szemben. A
szolgáltatás termékként való értelmezése azonban csak és kizárólag a fogyasztó
szemszögéből történhet.

7.4.1.2 A szolgáltatási csomag
A szolgáltatási csomagot két kategóriára oszthatjuk, úgymint a fő szolgáltatás, amit
gyakorta „magszolgáltatás”-nak neveznek és a kiegészítő szolgáltatások (extrák), amit
többen „perifériális szolgáltatások”-nak hívnak. Utóbbit nevezik még kisegítő
szolgáltatásoknak is. Nagy hiba az a sokat hangoztatott klisé, hogy a „vevőnek mindig
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igaza van”. A vásárlók ugyanis nagyon gyakran teljesen irracionális módon viselkednek,
és elvárásaik sem tisztázottak. Sokszor nem igazán tudják pontosan mit is akarnak és mi
felelne meg leginkább számukra. Ezért a szolgáltató cégek jobban teszik, ha kétszer is
meggondolják, mielőtt újabb kiegészítő szolgáltatásokat vagy magasabb minőségi szintet
építenek a szolgáltatási csomagba. Visszavonulni ugyanis később szinte lehetetlen.
A szolgáltatási ajánlat a következő elemekből áll:
1. kisegítő termékek (kézzel fogható dolgok, mint az étel az étteremben, illetve a
hardware rész egy informatikai szolgáltatásban);
2. explicit kézzel nem fogható vagy fizikai előnyök/hasznok;
3. implicit kézzel nem fogható dolgok vagy pszichológiai előnyök/hasznok.
A szolgáltatási csomag tényezői
1. Specializált kapacitás a szolgáltatás nyújtására:
A szolgáltató vállalatok nemcsak versenytársaikkal, de saját fogyasztóikkal is
versenyeznek. Az étterem a háziasszonyokkal és a vállalati menzával áll versenyben, míg
egy tanácsadó cég az ügyfél saját szakértőivel és vezetőivel, akikben gyakran
felmerülhet, hogy maguk is képesek lennének elvégezni a megvásárolt szolgáltatást.
Csak nem biztos, hogy rendelkezésre áll elegendő és képzett kapacitás munkaerőben.
Ezért aztán a szolgáltatóknak az ügyfélnél olcsóbban vagy jobban kell tudni végezni
specializáltságuknál fogva azt a szolgáltatást.
2. Partnerségek és társadalmi kapcsolatok:
A szolgáltatóvállalatok egy másik feladata, hogy ügyfeleit és más erőforrásokat új módon
kapcsoljon össze. Ez történhet új kapcsolatok, de régi kapcsolatok új kontextusban való
megjelenítése révén is. Bankok, biztosító társaságok, szállítmányozási vállalatok mind
ilyen funkció mentén is működnek. De egy iskola vagy óvoda is teljesen új módon
kapcsolja össze kapcsolati brókerként a családokat.
Ez a szolgáltatóvállalatok egyik legkevésbé felfedezett funkciója.
3. A know-how átadása:
Sok szolgáltatóvállalat létének alapja, hogy a képzett munkaerő vagy az alkalmazott
technológia tekintetében felette áll megrendelőjének. Ez történhet azért, mert csak olyan
méretben gazdaságos fenntartani, amit az ügyfél nem engedhet meg magának. A
helyzetből adódó állandó dilemma, hogy ezt a különbséget a szolgáltatás nyújtásával
vagy a know-how átadásával próbáljuk-e csökkenteni. (Ez a dilemmája a bankoknak is
befektetési és más pénzügyi tanácsadások esetén, nagyobb vállalati ügyfelek esetében.
Képezzék-e őket vagy csak folytassák a tanácsadást az ügyfelek felé?)
4. Vezetés és tanácsadás mint szolgáltatási tevékenység:
Érdekes trend, hogy sok szolgáltatóvállalat menedzsmentrendszereket ad el, nem pedig
szolgáltatást. A dilemma itt is fennáll, hogy vajon tanácsadási szolgáltatást adjanak el
továbbra is, avagy a vállalat menedzsmentfeladatainak részét vegyék át.
Ez a szolgáltatásmenedzsment tevékenység felértékelődésének a jele. Bár a szervezés és
vezetés nem feltétlenül kell, hogy a szolgáltatási csomag explicit része legyen, gyakorta
informálisan megtörténik.

7.4.1.3 A kiterjesztett szolgáltatási ajánlat
A szolgáltatási folyamat, noha erősen szituációfüggő, vezetési szempontból három
tényező mindegyikben megtalálható:
1. a szolgáltatás hozzáférhetősége,
2. a szolgáltatószervezettel való interakció,
3. fogyasztói részvétel.
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A szolgáltatás hozzáférhetősége függ többi között:
 a személyzet számosságától és képzettségétől,
 a nyitva tartástól és időbeosztástól, valamint a különböző feladatok
végrehajtására szánt időtől,
 az irodák, szervizek, szolgáltatóegységek elhelyezkedésétől,
 az irodák, szervizek, szolgáltatóegységek külső és belső kialakításától,
 szerszámoktól, eszközöktől, nyomtatványoktól, dokumentumoktól és
 a fogyasztók számától és az általuk birtokolt tudástól, amellyel részt vesznek
párhuzamosan a folyamatban.
A szolgáltatószervezettel való interakció függ:
 az alkalmazottak és vevők közötti kommunikációtól, amely az alkalmazottak
viselkedésén múlik, illetve azon, hogy mit és hogyan mondanak, valamint mit és
hogyan tesznek;
 a szervezet különböző eszközeivel és technikai erőforrásaival való interakciókon,
úgymint a különböző automaták, dokumentumok, a várótermek és szobák,
valamint mindazok a gépek, berendezések, amelyekkel a szolgáltatási folyamat
során a vevő kapcsolatba kerül;
 a rendszerekkel való interakciókon, úgymint a várakozási, ültetési, számlázási,
kiszállítási és kézbesítési rendszer, valamint a karbantartás és szervizelés, javítás,
időpont egyeztetés és panaszkezelés;
 más vevőkkel való interakciók, amelyek elkerülhetetlenek a folyamat során.
A fogyasztói részvétel
A fogyasztónak szintén hatása van a folyamatra a saját elképzelése és észlelése alapján.
Gyakorta megesik, hogy a szolgáltatási folyamatban elvárják a fogyasztótól, hogy
automatákat üzemeltessen, nyomtatványokat töltsön ki, adatokat és információt
szolgáltasson. Attól függően, hogy erre ő mennyire felkészült illetve hajlandó, fogja
javítani vagy rontani a szolgáltatás színvonalát [39].

7.5

Szolgáltatásmenedzsment

Minden vállalkozás igénybe vesz különféle szolgáltatásokat. Ezek egy részét saját belső
szervezeti egységeitől, vagy külső szolgáltatóktól teszi. Ilyenek pl.: könyvelés, távközlési
szolgáltatások (a belső telefonhálózat is!), informatika, házhoz szállított ennivaló,
gépkocsiflotta. Mindezen szolgáltatásoktól függ az üzlet sikeressége, eredményessége és
teljesítménye. Ugyanakkor ezek a szolgáltatók is függenek az üzlettől, hiszen nélküle ők
sem lennének. Ily módon közös céljuk a kölcsönösen előnyös együttműködés és a
hatékonyság.
Ezen összefüggések felismerése esetén az egymással szemben támasztott
követelmények, igények egyre pontosabban meghatározhatók, míg az éleződő verseny
kényszerítésére pedig egyre szigorúbbak lesznek. Túlélni csak közösen lehet! Ez is egy
„egymásra utaltság”.
A szolgáltatásmenedzsment pontosan arról gondoskodik, hogy ez a szimbiózis jól
működjön. Figyel arra, biztosítja, hogy ne billenjen ki az egyensúly.

7.5.1 A szolgáltatásmenedzsment definíciója
A szolgáltatásmenedzsment nem más, mint meghatározni és végrehajtani (vagy
végrehajttatni) azokat a folyamatokat, valamint szabályokat, amelyek segítségével a
szervezet eredményes üzleti tevékenységét lehetővé tevő, azt támogató szolgáltatások
megfelelő minőségben és hatékonysággal nyújthatók és támogathatók [22].
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Schäfer [75] szerint a szolgáltatásmenedzsment nem más, mint ami az üzleti élet
irányításának sajátosságaival, illetve megalapozásával és marketingszolgáltatással
foglalkozik.
Grönroos [35] szerint „a fogyasztó által kapott haszon megfogalmazása, amelyet a
szolgáltatási ajánlat elfogyasztásával nyer, illetve annak megértése, hogy a szolgáltatási
ajánlat elfogyasztásával nyer, illetve annak megértése, hogy a szolgáltatások magukban,
valamint fizikai tárgyakkal vagy más kézzel fogható dolgokkal együtt hogyan járulnak
hozzá ehhez a hasznossághoz. Továbbá annak megértése, hogy a szervezet hogy lesz
képes ezt a hasznosságot és minőséget előállítani és el is juttatni a fogyasztóhoz. Annak
megértése, hogy a szervezetet fejleszteni vagy vezetni kell oly módon, hogy a kívánt
hasznosságot és minőséget elő tudja állítani. A szervezet működtetése oly módon, hogy
ez a hasznosság és minőség megtermelődjön és az ügyletben részt vevők céljai
teljesüljenek” [39]
Albrecht [3] szerint a „szolgáltatásmenedzsment az a teljes szervezetre jellemző
megközelítés, amely a fogyasztó által érzékelt szolgáltatás minőségét tekinti az első
számú üzleti alapelvnek” [39].
Schneider és Rentsch [80] „hasonló módon gondolkodik, amikor azon cégekről, amelyek
a szolgáltatásmenedzsment alapelveit használják, kijelenti, hogy a szolgáltatást tekinti a
szervezet alapvető kötelezettségének. Ez azt jelenti, hogy a vállalati élet minden
területét áthatja ez a gondolkodásmód, sehol nem lehet a termelői szektorban már jól
bevált módszereket változtatás nélkül átvenni” [39].
A szolgáltatásmenedzsment olyan működési filozófia, mely a vállalatvezetés egészére
jelent gondolkodásmód váltást, legyen szó alapvetően szolgáltató- vagy termelőcégekről:
• a termékorientált hasznosságtól a teljes körű hasznosságig a fogyasztói
kapcsolatban;
• a rövid távú tranzakcióktól a hosszú távú kapcsolatokig;
• a magtermék (vagy magszolgáltatás) minőségétől (a kimenet technikai
minősége) a fogyasztó által érzékelt teljes minőségig a tartós fogyasztói
kapcsolatokban;
• a technikai megoldás (vagy a termék/szolgáltatás technikai minőségének)
mint a szervezet fő folyamatának előállítástól, a teljes hasznosság és teljes
körű minőség fejlesztéséig mint fő szervezeti folyamatig [39].
A szolgáltatásmenedzsment a hagyományos felfogáshoz képest két területen jelentett
alapvető változást:
1. a teljesítmény belső következményeinek külső következményeire való
fókuszálással és
2. a struktúra helyett a folyamatokra koncentrálással.
A szolgáltatásmenedzsment feladata többi közt az üzemeltetési folyamatok testre
szabása, bevezetése, kontrollja, riportolása, és az üzlet fejlődésének megfelelően
folyamatos felülvizsgálat, optimalizálás. Fontos feladata továbbá a hatékony erőforrásgazdálkodás megvalósítása a szükséges szolgáltatásiszint-célok megtartása mellett.

7.5.2 A szolgáltatásmenedzsment-modell
A szolgáltatásmenedzsment-modellt a szolgáltatásorientált vállalatok használják.
Kulcskérdés az irányítására, a kapcsolódó tudományágakra vonatkozik. A szolgáltatások
szempontjából a modellt a vállalatspecifikus funkciók és feladatok tekintetében a
holisztikus megközelítés jellemzi.
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7.1 ábra: Szolgáltatásmenedzsment modell
Forrás: szerző

7.5.2.1 Szolgáltatásmarketing
A szolgáltatások marketingszempontból ugyanolyanok, mint a termékek, vagyis
menedzselésükhöz alapvetően a vevők elvárásainak alapos ismerete szükséges.
Sikeressé tételükhöz azonban nélkülözhetetlen a fogyasztói bizalom megszerzése és
megtartása, amelyhez a kiszolgálás színvonalának megtartásán át vezet az út. A minőség
biztosításának kulcsa pedig legtöbbször az emberi tényező, hiszen a szolgáltatás alapja
leggyakrabban a fogyasztó és a szolgáltató közvetlen kapcsolata.

7.2 ábra: 7P
Forrás: [91]
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Emberek (people): Az emberek nyilvánvalóan nélkülözhetetlen szerepet játszanak a
szolgáltatások előállításában. A szolgáltató alkalmazottai közvetve vagy közvetlenül, de
kapcsolatba kerülnek a fogyasztóval, és viselkedésük jelentős befolyással van a
szolgáltatás megítélésére. Éppen ezért a vevőkiszolgálásban részt vevő személyzet
minden esetben része a vállalat marketingtevékenységének. A termékek tapasztalati
jellemzői helyett ugyanis szolgáltatások esetén teret kapnak a törékeny bizalmi tényezők,
előtérbe kerül a kapcsolat, a figyelem, a hírnév, az udvariasság és a szakértelem
fontossága.
Folyamat (process): A szolgáltatást nyújtók jelenléte mellett egy másik, kiemelkedően
fontos marketingtényező maga a szolgáltatás folyamata, azaz ahogyan a fogyasztó
kiszolgálása történik. Az alkalmazott technológia, a rugalmasság, a rendelkezésre álló
kapacitások, a várakozási idő stb. ugyanis mind-mind olyan jellemzők, amelyek egytől
egyik befolyásolják a vevők érzékelését és a szolgáltatásról kialakított véleményét. És
bár a folyamat irányítása alapvetően menedzsmentkérdés, a fogyasztói behatás miatt
nélkülözhetetlen, hogy a marketing figyelemmel kísérje a kiszolgálás menetét.
Fizikai megjelenés (physical evidence): A fizikai megjelenés egyes szolgáltatások
esetében nélkülözhetetlen az előzetes fogyasztói bizalom kialakításához. A szolgáltatás
környezete alapvetően meghatározhatja a minőség megítélését, hiszen a szolgáltatás
érzékelése jelentősen függ attól is, milyen körülmények között élvezheti a vevő annak
igénybevételét. A helyszín, a bútorok, a dekoráció stb. mind hozzájárul ahhoz, hogy a
fogyasztó szemében jó kép alakuljon ki a vállalatról.
Termékpolitika (product): A vállalat kínálatának összeállítása, amely minőségben és
választékban is képes a vevő igényeinek kielégítésére. Nemcsak az adott terméket,
hanem a vállalati termékfejlesztést, a termékválaszték kialakítását, valamint a
termékekhez tartozó szolgáltatásokat is a 4P termékkategóriájába soroljuk.
Árpolitika (price): Olyan árat kell megállapítani/képezni, amelyet a vevő képes és
hajlandó megfizetni, de egyben profitot is termel, és versenyképes is. A 4P közül ez az
egyetlen eszköz, amely hozza a profitot és nem viszi. Az ár azt a pénzösszeget jelenti,
amit a vevő a termékért fizet.
Értékesítési politika (place): Az értékesítési politika feladata a megtermelt és beárazott
termékek eljuttatása oda, ahol a vevők keresik. A marketingben a termékek,
szolgáltatások szétosztását értjük alatta. Ez a vállalatnak azon eszköze, amely a
termékeket és szolgáltatásokat a kellő helyre és időre, a szükséges mennyiségben és
kínálatban juttatja el. Idetartoznak a különböző disztribúciós csatornákból szóló eladásról
és fizikai áruelosztásról szóló döntések.
Ösztönzéspolitika (promotion): Az ösztönzéspolitika a vásárlókkal tudatja, hogy létezik a
termék, felébreszti az igényt és a vágyat a termék iránt. Arra a tapasztalatra épül, hogy
nem elég a maximális befektetési megtérüléshez (kevés ráfordított pénz, sok profit), ha
van kereslet a termékre, ha jó a termék, ha elérhető a megfelelő disztribúciós pontokon,
és a bolt akár hétvégén is nyitva tart: kell az is, hogy a termék a potenciális vevők
figyelmébe, tudatába kerüljön.
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7.1 táblázat: A szolgáltatások jellemzőiből adódó marketingproblémák

Forrás:[66]
Azok a vállalkozásoknál, amelyek szolgáltatást nyújtanak, a marketingstratégia kialakításánál nagyon fontos szerepet játszik a szolgáltatások jellemzői. Ezáltal számos problémára kell megoldást találni, a megfelelő stratégia kialakítása érdekében (7.1 táblázat).
A menedzsmentnek nemcsak a szolgáltatások jellemzőiből adódó problémákat kell
megoldania, hanem a szolgáltatások típusából adódókat is.
A tőkeigényes szolgáltatásokkal kapcsolatban két alapvető kérdés merül fel:
1. a tőkét érintő beruházások a telket, létesítményeket és berendezéseket illetően;
2. az adott iparágban bekövetkező technológiai fejlődés.
Kihívások:
 az igények menedzselése – kapacitásmenedzsment,
 a szolgáltatás nyújtásának időzítése,
 a magas munkaintenzitású folyamatoknál a munkaerő megtervezése, vezetése és
ellenőrzése válik kulcsfontosságúvá,
 viszonylag alacsony költségekkel sikerüljön megtartani a minőséget és a személyi
állományt is,
 egész más vezető-beosztott viszonyt igényelnek az ilyen személytípusú kultúrák.
A különböző szolgáltatástípusokkal kapcsolatban felmerülő szolgáltatásmenedzsmentproblémákat
 a szolgáltatás,
 a folyamat,
 a fogyasztó,
 a munkaerő,
 és a vezetés jellege alapján foglalhatjuk össze.
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7.5.2.2 Szolgáltatás- és minőségmenedzsment
Az üzlet sikere szempontjából kulcsfontosságú a szolgáltatás minősége. A minőséget
azonban soha nem a szolgáltató vagy annak előírásai, hanem minden esetben a
fogyasztói megítélés határozza meg. Az előírások ugyanis mit sem érnek, ha a fogyasztó
nem érzékeli azokat a minőségen. Szolgáltatócégek esetén a marketing szerepe éppen
ezért, hogy a fogyasztói elvárásokkal összhangban megtervezze, közvetítse,
kommunikálja és ellenőrizze a szolgáltatás megfelelő minőségét.
Ehhez pedig arra van szükség, hogy a marketing:
 meghatározza a szolgáltatás elvárt minőségét (a fogyasztó mindig annak alapján
ítéli meg a szolgáltatást, hogy annak minősége megfelelt-e előzetes
elvárásainak),
 megértse a fogyasztói elvárásokat (a megbízhatóság az egyik legnagyobb elvárás
a szolgáltatásokkal szemben) és
 biztosítsa a kívánt minőségi szintet (a minőség fenntartása állandó jelenlétet és a
fogyasztói igények változásának megfelelő rugalmasságot kíván).
A szolgáltatás sikerének titka azonban legfőképpen az emberekben rejlik. A legtöbb
szolgáltatást emberek nyújtják, de még ha a technikának köszönhetően csökken is az
alkalmazottak szerepe a kiszolgálásban, a fogyasztók akkor is minden esetben emberek.
Éppen ezért a szolgáltatók sikere leginkább azon múlik, mennyire képesek vevőik
igényeinek és viselkedésének megértésére.
A minőség mérése, különösen a szolgáltatások minőségének mérése bonyolult feladat,
hiszen a termelésben működő modellek kevéssé alkalmazhatók a szolgáltatások esetén.
Több nehézség is adódik a szolgáltatási és a termelési jellemzők megítélésében.
A SERVQUAL-modell alkalmas lehet a szolgáltatások minőségének mérésére. A modell
abból a feltételezésből indul ki, hogy az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélelvárások
és az észlelt szolgáltatás jellemzői eltérnek egymástól. Ez nem más, mint az észlelt
minőség definíciója: „valamely szolgáltatás teljes körű értékelése, amelyek során a
fogyasztó összeveti a szolgáltatás teljesítését azzal a várakozással, amit a
szolgáltatócégnek az adott iparágban nyújtani kellene” [95]).
A SERVQUAL-modell törekvése, hogy egy általánosan alkalmazható, a szolgáltatásminőség mérésére használható eszközként funkcionáljon. A modell alkotói a Churchill
által meghatározott ajánlásokat követték [17]. Különböző szektorok (bank-, bróker-,
javítószolgálatok) ügyfeleivel végzett csoportos interjúk alapján tíz tartalmi
minőségdimenziót képeztek.
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7.3 ábra: Servaqual-modell
Forrás: [95]
A szolgáltatásminőség 10 dimenziója [95]:
1. Kézzelfoghatóság (Tangibles): A társaság létesítményének, felszereléseinek,
személyzetének és kommunikációs eszközeinek megjelenése.
2. Megbízhatóság (Reliability): A társaság képessége, hogy az ígért szolgáltatást
pontosan és megbízhatóan nyújtja.
3. Fogékonyság az ügyfél igényeire (Responsiveness): A társaság hajlandósága,
hogy az ügyfeleknek készségesen segítsen és azonnali szolgáltatást nyújtson.
4. Kompetencia, hozzáértés (Competence): A szolgáltatás nyújtásához szükséges
ismeretek, tudás, szakismeret megléte.
5. Udvariasság (Courtesy): Barátságosság, tisztelet, figyelmesség, előzékenység.
6. Hihetőség (Credibility): Megbízhatóság, becsületesség, őszinteség.
7. Biztonság (Security): Kockázat, kétség „-nélküliség”.
8. Hozzáférhetőség (Access): Könnyű elérhetőség, kapcsolattartás.
9. Kommunikáció (Communication): Az ügyfél informálása érthető formában.
10. Az ügyfél megértése (Understanding the customer): Az ügyfél és igényeinek
megismerésére tett erőfeszítés.
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A 10 dimenzióhoz mintegy 97 állítást generáltak. A majdnem 100 állítás nehezen
kezelhetőnek bizonyult a rendszer kialakításához, ezért számukat 22 megállapításra
redukálták. Ezzel a „skálatisztítással” az eredeti tíz dimenzióból ötre sikerült csökkenteni
a magyarázó dimenziószámot. Az észlelés–elvárás különbségeket mint nyersadatokat
alkalmazták, azaz mind a 22 állításhoz kétféle megközelítést határoztak meg
(duplaskála):
 ilyennek kellene lennie az adott szolgáltatásnak általánosságban – „elvárt skála”,
 így van – adott szolgáltatóval kapcsolatos tényleges észlelések a szolgáltatás
minőségével kapcsolatban – „észlelt skála”.
A redukálási folyamatskála megbízhatósági elemzések sorozatával és faktoranalízis
végrehajtásával történt. Az eredeti állítások közül kihagyták azokat, amelyek dimenziójuk
együttes eredményével csekély mértékben korreláltak. Az így kialakult dimenzionális
szerkezetet faktoranalízissel vizsgálták Ezek alapján a szolgáltatásminőséget az alábbi 5
dimenzióval jellemezték:
A szolgáltatásminőség 5 dimenziója [95]:
 Kézzelfoghatóság (Tangibles): A társaság létesítményeinek, felszereléseinek,
személyzetének és kommunikációs eszközeinek megjelenése.
 Megbízhatóság (Reliability): A társaság képessége, hogy az ígért szolgáltatást
pontosan és megbízhatóan nyújtja.
 Fogékonyság az ügyfél igényeire (Responsiveness): A társaság hajlandósága,
hogy az ügyfeleknek segítsen és azonnali szolgáltatást (provide prompt service)
nyújtson.
 Szavatolás, bizalom (Assurance): A társaság munkatársainak ismerete, tudása,
udvariassága és képességük, hogy bizalmat és megbízhatóságot közvetítenek az
ügyfelek irányába.
 Empátia (Empathy): A személyre szabott „gondoskodó” figyelem, amelyet a
társaság az ügyfelek irányába fejt ki.
A szolgáltatásminőség mérésére tehát 22, konkrét jellemzőkkel teli állításból felépülő
kérdőívet szerkesztettek, amely állítások reprezentálják az 5 dimenziót. Mind pozitívan,
mind negatívan megfogalmazott kérdéseket is alkalmaztak, hogy megelőzzék az
egyoldalú válaszadási tendenciából származó lehetséges torzításokat.
A megkérdezetteknek egy hétpontos skálán, a „teljesen egyetértek” (7)-től a „teljesen
elutasítom” (1)-ig kell értékelni a kijelentéseket. Így az „észlelési skála” és az „elvárási
skála” közötti különbség, állításonként +6 és –6 közötti értéket vehet fel. Minél
magasabb ez a különbség annál magasabb a megvalósított szolgáltatásminőség az adott
állításra vonatkozóan. A jó és a rossz minőséget az intervallum közepe választja el
egymástól.

7.5.2.3 Szolgáltatási folyamat
A szolgáltatási folyamat részének tekintünk minden olyan folyamatelemet, ami hatással
lehet a szolgáltatásminőségének megítélésére. (Mennyit kell várakoznunk és milyen
körülmények között, mekkora a zsúfoltság, mit lehet helyben elintézni és miért kell
máshová menni stb.)
Továbbá jelentheti, hogy milyen a szervezet struktúrája, felépítése, amelyen keresztül a
vállalati erőforrások segítségével előállítják a vevő számára a szolgáltatást: hogyan
fogadják a vevőt, hogyan lép be a szolgáltatás folyamatába, milyenek az egyes lépések,
és milyen módon fizet és távozik a rendszerből. Ez a szolgáltatási folyamat központi
eleme, melyhez számos kiegészítő folyamatok kapcsolódnak. Az alapszolgáltatást
számtalan kiegészítő szolgáltatás kísér. A vevőnek nem kell minden egyes szolgáltatási
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folyamaton keresztülmennie, a kiegészítő rendszerek éppen azt segítik elő, hogy csak a
számára fontos folyamatokba lépjen be. Ennek megfelelően a szolgáltatásra úgy
tekintünk, mint ami számos szolgáltatási folyamat egymás melletti rendszere, ahol
minden egyes elkülönülő folyamat egy alrendszer, amelyet a vevőnek felkínálnak.
A vevő szolgáltatásélményét nemcsak a folyamat lépéseinek egymást követő sorozata
alakítja, hanem sok olyan egyéb tényező is, amelyet a folyamat tervezésekor figyelembe
kell venni. Ilyen a szolgáltatási folyamat hossza, a szolgáltatás megbízhatósága, az
alkalmazott technológia.
7.2. táblázat: A szolgáltatási folyamat elemei
Az alkalmazott technológia szintje
Szolgáltatási folyamat
tervezése

A láthatóság szintje
Az egyénre szabhatóság szintje
Az elérhetőség szintje
Az interakció szintje

Szolgáltatási folyamat
teljesítése
Szolgáltatás
véleményezése

Szolgáltatási folyamat hossza
Megbízhatóság
Alkalmazottak erőfeszítése
Szolgáltatásélmény
Forrás: [45]

Ezek a tényezők optimalizálhatók, ami azt jelenti, hogy a limitált erőforrásokat az egyik
helyről el kell venni, és át kell tenni a másik helyre. Ehhez fontos tudnunk, hogy a
vevőink mit várnak el a szolgáltatástól. Ettől függően erősíthetjük vagy gyengíthetjük az
egyik vagy másik tényezőt.
A szolgáltatási folyamat tervezése:
Az alapfolyamat azonos, azonban a kiegészítő szolgáltatások eltérőek. E kiegészítő
szolgáltatások lehetőséget adnak a differenciálásra. A kiegészítő szolgáltatások tervezése
a menedzserek feladata, ugyanis a meglévő erőforrások allokálásával kell elérni, hogy a
vállalat szolgáltatási folyamata a vevői igényeknek minél jobban megfeleljen. Ehhez járul
hozzá a következő öt tényező:
1. Az alkalmazott technológia szintje: A technológia ugrásszerű fejlődésével számtalan
lehetőség van az innovatív technikai fejlesztések felhasználására a szolgáltatási
folyamat tervezésében. Ezen fejlesztések történhetnek a vevők oldaláról, és tehetik
önkiszolgálóvá a rendszert, de vonatkozhatnak az alkalmazottakra, ekkor a
kiszolgálás színvonala emelhető. Ebben az esetben mindig figyelembe kell venni a
megcélzott vevőkör technikai kifinomultságát. Nemcsak a vevők technikai
képzettsége, hanem a magas kockázatérzékelés is visszatartja a vevőket (pl. a
pénzügyi szolgáltatásoknál). Másik veszélyforrás lehet, az alkalmazottak elégtelen
oktatása, mely sok esetben ezen fejlesztések legnagyobb gátló tényezői.
2. A láthatóság szintje: A szolgáltatási folyamat bizonyos elemi láthatók a vevők
számára, mások láthatatlanok (front office–back office). A folyamat tervezésekor el
kell dönteni, hogy mennyit engedünk látni, s mi az, amit semmi esetre sem
szeretnénk a vevők szeme előtt feltárni.
3. Egyénre szabottság szintje: Fontos eldönteni a szolgáltatót nyújtónak, hogy mennyire
kezeli a vevőit egyénenként. Ez jelentős hatással van a szolgáltatás bonyolultságára
és változatosságára.
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4. Elérhetőség szintje: A szolgáltatási folyamat tervezésekor fontos megismerni a vevők
azon igényeit, hogy hol és milyen módon kívánják elérni a szolgáltatást. Fontos a
szolgáltatás elérhetősége és megközelíthetősége (pl. parkolás). Ha már benn van a
vevő az üzletben, lényeges, hogy milyenek a belső folyamatok. Az utóbbi évek
technológiai fejlődése kapcsán fontossá vált a technológiai elérhetőség (pl. vannak
olyan banki szolgáltatások, melyek csak a fiókban érhetőek el.).
5. Interakció szintje: Vannak olyan fogyasztók, akiknek a szolgáltatások szociális eleme
is rendkívül fontos, azaz beszélgetni kell velük, szeretik és kedvelik, ha a kiszolgáló
személyzet vagy az ügyintéző kedves szóval fordul hozzájuk. Vannak olyan vevők,
akik pont az ellenkezőjét értékelik. Ezért nagyon fontos, hogy felismerjék, hogy az
ügyfél melyik csoportba tartozik.
A szolgáltatási folyamat teljesítése:
A szolgáltatás teljesítése három tényezőtől függ:
1. Időtartam: Ez a legtöbb vevő számára jelentős, hiszen a termelés és fogyasztás
szétválaszthatatlansága miatt jelen kell lennie a megvalósulás idején. A szolgáltatási
folyamat időtartama többféle módon értelmezhető:
 az egyes lépések teljesítésére,
 a vevői kontaktus időtartama,
 a szolgáltatásélmény időtartama,
 a sorban állás ideje.
A folyamatok időtartamának becslésekor nemcsak a vevői interakciók hosszát kell
megbecsülni, hanem a háttérfeladatok idejének alakulását is. A szolgáltatások
esetében ez okozza talán a legnagyobb problémát, amit a legnehezebb is orvosolni.
2. Alkalmazottak erőfeszítése: Még a legalaposabban megtervezett szolgáltatási
folyamat is megbukhat, ha az alkalmazottak nem megfelelően hajtják végre az
utasításokat, illetve nem a vevők kiszolgálását tartják szem előtt. A szolgáltatás
megítélésekor a vevők nagy hangsúlyt fektetnek az alkalmazottakra. Ezért is fontos,
hogy az alkalmazottakat megfelelően felkészítsék a folyamat egyes lépéseinek a
végrehajtására. Szintén lényeges, hogy a folyamat tervezésekor tisztában legyünk
azzal, hogy milyen képzettségű alkalmazottakra lesz szükség az adott folyamat
teljesítéséhez.
3. Megbízhatóság: A folyamat végeredményének megbízhatónak kell lennie abban az
értelemben, hogy a vevőnek mindig ugyanazt a végeredményt kell kapnia
ugyanannyi pénzért. Ezért is kell nagy hangsúlyt fektetni a szolgáltatás minőségellenőrző pontjaira, amelyek visszajelzéssel szolgálnak arról, hogy a szolgáltatás
teljesítése megfelelően halad-e.
A szolgáltatási folyamat végeredménye:
A szolgáltatási folyamat végeredménye maga a szolgáltatástermék, ami azonos a vevő
szolgáltatásélményével [45].

7.5.2.4 Szolgáltatásstratégia
A
szolgáltatásstratégia
a
szolgáltatásmenedzsment-tevékenységek
irányának
meghatározásáról szól, arról, hogy mik a szervezet pontosan meghatározott üzleti céljai,
továbbá foglalkozik a piaci környezet meghatározásával, azzal, hogy milyen piacon is
tevékenykedünk, mint akik a szolgáltatást nyújtjuk, kik a vásárlók, szállítók, valamint
azzal, hogy miben is különbözünk a versenytársainktól. A szolgáltatás stratégia fontos
eleme a pénzügyi menedzsment, ugyanis a szolgáltatások gazdasági hátterét is meg kell
teremteni, ugyanis pontosan meg kell tervezni a felmerülő költségeket, a tervezett
beruházásokat és ezekre az összegekre fedezetet kell teremteni. A szolgáltatásstratégia
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része a személyi feltételek, valamint a technológiai eszközök meghatározása is az üzleti
célok elérése érdekében.
A szolgáltatásstratégia kérdései, amikre a válaszokat keresi:
 Milyen szolgáltatást adjunk és kinek?
 Hogyan nyújtsunk mást, mint versenytársaink?
 Hogyan szolgáltassunk valóban értéket ügyfeleinknek?
 Hogyan definiáljuk a minőségi szolgáltatást?
 Hogyan válasszuk ki a lehetséges utak közül a helyeset?
 Milyen üzleti hasznot tudunk elérni?
Azaz, pontosan mi a stratégia. A stratégiaalkotás sokszor sok cégnél elmarad. Amelyik
cégnek van kidolgozott stratégiája, az nagy valószínűséggel sikeresebben veszi az üzleti
akadályokat.
A szolgáltatásstratégia lépései, folyamatai:
Stratégia kialakítása (Strategy Generation): Meg kell határozni a piacot, amin
tevékenykedünk, ki kell alakítani az informatikai szolgáltatásokra vonatkozó nyilvános
ajánlatokat (árazás), valamint elő kell készíteni a szolgáltatások bevezetését. Ezek a
lépések nem az informatikai szakemberek feladatai, hanem a cégvezetés hatáskörébe
tartoznak.
Szolgáltatás-portfóliómenedzsment (Service Portfolio Management): Ebben a lépésben
kell a szolgáltatás portfóliót kialakítani.
Igénykezelés (Demand Management): Az igénykezelésnek kettős célja van, elkerülni,
hogy a szolgáltatás igénybevétele meghaladja a kapacitást ezáltal szolgáltatáskiesést
okozva, másrészt elkerülni, hogy költségek keletkezzenek tényleges értékteremtés
nélkül.
Pénzügymenedzsment (Financial Management): A stratégia alkotás fontos lépése a
pénzügyi háttér megteremtése, valamint a helyes, valós költségvetés kialakítása
(Budgeting). Konkrétan meg kell tervezni az informatikai beruházásokat, költségeket
(költségtervezés). Ekkor kell kialakítani az egyes beruházások értékelési rendszerét is
(pl. ROI: Return on investment). Fontos, hogy az informatika allokáljon bizonyos
költségeket ne csak a külső partnerek, de a belső partnerek, részlegek felé is (Charging).
Kockázatmenedzsment (Risk Management): A stratégiaalkotás utolsó lépése a
kockázatmenedzsment. A kockázatok elemzése, menedzselése. Fontos gondolni a
kvalitatív és kvantitatív kockázati tényezőkre is, ezek figyelmen kívül hagyás sok gondot
okozhat még az üzlet számára. Ajánlott módszer például a SWOT-elemzés.
A szolgáltatásstratégia kapcsán fontos megemlíteni a 4P-t:

Perspective (perspektíva): legyen irány, vízió, ami mentén a stratégiát felfűzzük
egy működő dologgá.

Position (pozíció): az a bázis, az a piaci pozíció, amiből kiindulva a szolgáltatást
nyújtani fogjuk.

Plan (terv): ami mentén elérjük a céljainkat.

Pattern (sablon) séma, ami a döntéseink alapját képezi.
A szolgáltatási stratégiák típusait
 Insourcing: Külső erőforrások használata a szolgáltatásnyújtás során.
 Outsourcing: Külső erőforrások használata a szolgáltatásnyújtás során.
 Co-sourcing: Az insource és outsource kombinációjának alkalmazása. Bizonyos
területek maradnak házon belül, viszont egyes telephelyeket outsource
megoldással támogatnak. Vagy bizonyos központi támogatás marad insource, a
desktop támogatás pedig outsource.
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Partnership or Multisourcing: Formális megállapodás két vagy több szervezet
között. A stratégiai társulás alapján jön létre több támogató cég között, a
szaktudás közös használata és a piaci lehetőségek közös kiaknázása révén.
Business Process Outsourcing (BPO): Üzleti folyamatok kiszervezése, pl.
bérszámfejtés, pénzügy, HR. Ezeket a tevékenységeket jellemzően Shared Service
Centerek látják el.
Application Service Provision: Szerződéskötés egy alkalmazástámogató céggel,
akik software/alkalmazás támogatást nyújtanak.
Knowledge Process Outsourcing (KPO): Tudás- és/vagy információalapú
tevékenységeket egy külsős cég látja el, magasan kvalifikált munkaerővel. Ilyen
feladatok például a befektetési tanácsadás és a piackutatás. [96]

A szolgáltatások eltérő stratégiái – avagy az ördögi kör
1. A szolgáltatásmenedzsment-rendszer bonyolulttá válása
A szolgáltatási csomagba olyan kiegészítő szolgáltatások kerülnek a vonzóvá tétel miatt,
amelyet a rendszer nem bír el, legalábbis nem a minőség romlása nélkül. (Például egy
légitársaság az utasok kényeztetése érdekében olyan ínyencséget próbál a menüben
kínálni, amelynek előkészítése és felszolgálása a személyzet idejéből jelentősen elvesz,
így sérül az eredeti szolgáltatásminősége). A szolgáltatás nyújtásának rendszere sérül,
ami külső és belső image romláshoz vezethet.
2. Ellenőrzés nélküli növekedése
A szolgáltatásoknál is fennáll az a veszély – sőt a személyes intenzitás miatt még
erősebben –, hogy a növekedésnek (pl. területi-földrajzi) komoly gátja lehet a humán
erőforrások hiánya, illetve képzetlensége. Így a már máshol bevált minőségű szolgáltatás
az új helyen jelentős csorbát szenved (pl. egyetemek kihelyezett tagozatai).
3. Nem megfelelő hatalmi struktúra
A központi és a helyi egységek közti hatalmi viszonyok és jogosultságok tisztázatlansága,
vagy túlzott centralizálása jelentős visszahúzó erő lehet a frontvonalban dolgozók
számára.
Különösen alacsony státusú munkáknál gond, ha még az önállóság is megszűnik, akkor
nehézzé válik a motiváció.
4. A fogyasztói elvárások és a szolgáltatási csomag meg nem felelése
Bármely szolgáltatónak tisztában kell azzal lennie, hogy a fogyasztó kevésbé elemzi mag, illetve kiegészítő elemenként a szolgáltatást. Így előfordulhat, hogy a kiegészítő
szolgáltatásunk nem megfelelő volta miatt az egész szolgáltatási csomag minőségét
kérdőjelezik meg a fogyasztók. (Sokan elfeledkeznek róla, de a légitársaság alapvető
feladata az egyik helyről a másikra szállítás. Nekünk, utasoknak legalább annyira
számítanak a kiegészítő elemek is, mint a check-in gyorsasága, az étel-ital minősége stb.
Ráadásul az utasok idegessége a „becsekkelésen” dolgozókon fog csattani, akik így egy
idő után kevésbé fogják élvezni a munkájukat.). Ezért a szolgáltatónak pontosan
tisztában kell lennie azzal, hogy miből áll a szolgáltatáscsomagja, és mit tekint
minőségnek abból a vevő.
5. Nem hatékony működésmenedzsment
A kiskereskedelem régi mottója a „retailing is detaling”, avagy a kiskereskedelemben
minden a részleteken múlik. Ez minden szolgáltatásra sokszorosan igaz. A vezetőnek
tekintettel kell lennie arra, hogy minden dolgozó a saját apró területét tekinti
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legfontosabbnak, és elvárja, hogy ott rendben menjenek a dolgok, hogy minden
szervezeti feltételt biztosítsanak munkájához, azaz a szolgáltatórendszer zavartalan
üzemeltetéséhez.
Mivel sok szolgáltatási iparágban meglehetősen alacsony a profithányad, így a
költségérzékenység mellett a megfelelően motivált személyzet lehet a minőségi
szolgáltatás záloga. Anélkül szinte lehetetlen! Emberek nélkül nem építhető be a minőség
a rendszerbe.
6. Nem megfelelő gazdasági ellenőrző rendszerek
A fentiekben említett emberi tényező mellett természetesen a „kemény” elemek mint
ellenőrzési rendszerek is megfelelő színvonalon kell, hogy megtervezésre illetve
kiválasztása kerüljenek az adott szolgáltatás sajátosságaihoz illeszkedően.
A működésmenedzsment nem megfelelő színvonalából adódó problémák (pl. controllingrendszer hiányosságai, illetve nem adekvát volta) szintén gyakran vezetnek az ördögi kör
kialakulásához.
7. Új munkaerő vonzásának problémája
Az ördögi kör külső szemlélő számára is legnyilvánvalóbb megjelenési formája, ha egy
szolgáltatásminősége visszaesik, így piaci, társadalmi megítélése is romlik. Ezután csak a
kevésbé képzett és motivált munkaerőt lesz képes magához vonzani, ami értelemszerűen
tovább rontja a – mindig is nagy személyes intenzitással bíró – szolgáltatásminőségét.
Az ördögi kör kivédése érdekében, illetve pozitív körré alakításában jelentős szerepe van
a vezetésnek:
 Mennyire van hatásuk a szervezet kultúrájára?
 Létezik-e a vállalatnál az elérendő minőségi szolgáltatásnak jó táptalajt biztosító
szervezeti kultúra?
 Mennyire nyilvánvaló az alkalmazottak számára, hogy milyen alapelvek, értékek
és normák mentén működik a szolgáltatás kultúrája?
 Ezeket vallják-e, illetve használják-e ügyfélkapcsolataikban azok, aki kapcsolatban
állnak a vevőkkel?

7.5.2.5 A szolgáltatások működési és gazdasági alapelvei
A szolgáltatószféra több évtizedes dilemmája, ami a mai napig sem került feloldásra – és
várhatóan nem is fog rövid időn belül – a testre szabás és a sztenderdizálás között folyik.
Mindkettőnek megvan a nagyon alapos közgazdaságtani és piaci logikája, mégis eltérő
ágazatokban láthatunk példát mindkettő létjogosultságára.
Az egyéni igények kielégítése a szolgáltatásmenedzsment és marketingmegközelítés
központi eleme, míg a sztenderdizálás a klasszikus közgazdaságtan alapelveire épül.
A hagyományos közgazdaságtan a termelékenység növelését tekinti a gazdasági
tevékenységek elsődleges sikerkritériumának, és így jut el a költségcsökkentésen és
méretgazdaságosságon át a sztenderdizálásig.
Ezzel szemben a szolgáltatásmenedzsment az egyéni fogyasztói igények kielégítését
tartja gazdaságilag elsődlegesnek, és így a minőség fogalmát helyezi előtérbe, szemben
a költségcsökkentéssel.
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A szolgáltatások termelékenységét egyébként is nehéz makroökonómiai értelemben
vizsgálni, mivel már az input és output oldal pontos meghatározása és mérése is
nehézségekbe ütközik, jórészt az előbb említett nagyfokú testre szabottságnak
köszönhetően [39].
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8. PROJEKTMENEDZSMENT

Az építőipari beruházások megvalósítása projektmenedzselési feladat, ezért e fejezetben
áttekintjük a projektmenedzsment legfontosabb feladatait. Mielőtt megismernénk a
projektmenedzsmenthez kapcsolódó fogalmakat, tisztázni kell a projekt fogalmát,
tekintettel arra, hogy „projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára
olyan egyszeri és komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési időtartama (kezdés és
befejezés), valamint teljesítésének költségei (erőforrások) meghatározottak, és egy
definiált cél (eredmény) elérésére irányul” [31].
A projekt:
 konkrét célok és eredmények érdekében,
 adott idő-, költség- és erőforráskorlátok között,
 meghatározott minőségi és teljesítménykövetelmények mellett,
 lehetőleg minimális „vagyonelem” (ill. erőforrás) felhasználásával,
 elfogadható kockázati szint mellett, és
 valamilyen
egyértelműen
definiált
„termék”
(létesítmény,
szolgáltatás)
létrehozására irányuló tevékenység (ill. egymással összefüggő tevékenységsor).
[69]
A projekt emberek és más erőforrások ideiglenes együttese, amelyeket azért gyűjtöttek
egybe, hogy meghatározott célt érjenek el, rendszerint kötött költségvetéssel és rögzített
időtartammal. A projektek általában olyan termékekkel vagy folyamatokkal kapcsolatos
tevékenységek, amelyek első ízben valósítanak meg, ill. meglévő folyamatok
átalakítására irányulnak [32].
Egy projektről mindenképpen elmondható, hogy valamilyen változás keretében zajlik,
valami újat, eddig ki nem próbált dolgot alkotunk meg. Ez lehet akár bármilyen
rendezvény, a saját esküvőnk, a nagymama születésnapi meglepetésvacsorája, vagy egy
olimpia megrendezése, vagy akár egy létesítmény megvalósítása is. Természetesen az
idő- és költségkeretek között is óriási a különbség, hiszen egy olimpia előkészítésén és
levezénylésén emberek ezrei dolgoznak éveken át, és hatalmas összegeket fordítanak a
kapcsolódó beruházásokra, míg a családi ünnepséget néhány óra alatt mi magunk is
megszervezhetjük, mindehhez a telefonszámlánkat növeljük egy cseppet (meghívottak
értesítése), kifizetjük az éttermi számlát, és ehhez jön még a vásárolt ajándék költsége.
Természetesen mindennapjainkban más területeken is találkozhatunk projektekkel,
hiszen egy választási kampány – legyen az egy iskolaigazgatói székért vagy egy politikusi
helyért történő – szintén projektként viselkedik. Ugyanakkor az építkezés is projekt,
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hiszen a tervezőmérnök is egyszerit, különlegeset alkot, legyen szó akár egy ház, egy út
vagy egy repülőgép megtervezéséről.
Honnan ismerhetjük fel, hogy projekttel van dolgunk? [44]
A projektek a következő jellemzőket viselik magukon, vagyis minden projekt lehet,
amelyre igaz, hogy:
 előzetesen, pontosan meghatározott célja/célrendszere van,
 költségvetése előre adott,
 meghatározott időkerete van, ismert a pontos kezdési – és a befejezési időpontja
is,
 egyedi, nem mindennapos – és ezáltal nem ismételhető,
 különféle, korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokat igényel,
 komplex feladat, megvalósításához többféle szakismeret szükséges,
 végrehajtását egy csoport (team) végzi,
 a megvalósítást funkcionális korlátok is behatárolhatják.
Projektek esetében gyakran előfordul – jellemzőikből adódóan, hogy előre nem látható,
kiszámíthatatlan események következtében át kell tervezni az azt követkő lépéseket.
Erre a menedzsmenttudomány különféle alapelveket dolgozott ki. Ezek jellemzői [31]:
 interdependenciák,
 a projektek életciklusa.
Léteznek különféle projekt-életciklusmodellek, azonban szinte nem létezik olyan projekt,
amelyre bármelyik ilyen modell teljesen ráillene. Minden cégre igaz az a megállapítás,
hogy dokumentumokkal alátámasztható múltja, konfliktusokkal terhelt jelene és
bizonytalan jövője van, a projektnek pontosan ebben a jelenben és a jövőben kell
megvalósulnia. Ezért az sem kizárt, hogy minimális használati értéket képvisel bármely
életciklusmodell a mi projektünkre vetítve. Ezek a modellek sokkal inkább a tervezésnél
és a projekt irányításánál lehetnek hasznosak a projektvezetőnek, akinek a fent említett
tényekkel mindenképpen tisztában kell lennie.
Weiss és Wysocki [44] öt egységre bontott projekt-életciklusmodelljében a szakaszok
nem tekinthetők éles határoknak, az egyes tevékenységek akár két, egymást követő
szakaszt is összeköthetnek.

Projekt kialakítás

Tervezés

Szervezés

Végrehajtás

Projektlezárás

-követelmények
elemzése
-megvalósíthatósági tanulmány
-költség haszon elemzés
-célok kitűzése
-változatok kialakítása

-feladatok rögzítése
-tevékenységek azonosítása
-idő -költség becslés
-team véglegesítése
-értéktervezés

-csoportok
-feladatok sorrendje
-a munka felosztása
-ellenörző módszerek

-változtatások
-projekt helyzetének áttekintése
-ütemterv, költségfelhasználás
áttekintése
-érték követés

-a végfelhasználó általi
elfogadás
-dokumentálás
-utóelemzés
-karbantartás
-befejezés

8.1 ábra: Weiss és Wysocki öt egységre bontott projekt-életciklusmodellje
Forrás: [44]
A következő három modell önmagában és együtt is használható. Mindegyik célja, hogy
rákényszerítse a projekt irányítóit, a
 fázisok figyelésére és az eredmények értékelésére,
 tervváltozatok megfelelő kiválasztására,
 projekt időbeli előrehaladásának ösztönzésére,
 projekt monitoringjára és kontrolljára,
 kockázatok menedzselésére.
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Az általános projekt-életciklusmodell azt érzékelteti, hogy nem csak az egyes
szakterületek projektjei közötti különbségek számottevőek, de az sem elhanyagolható
szempont, hogy a projekt mely országban kerül megvalósításra. Példánkból jól látszik,
hogy általánosságban egy japán projekt beindítása sokkal intenzívebben kezdődik, mint
egy magyar projekté, és a ráfordítások is más ütemben történnek.
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8.2 ábra: Általános projekt-életciklusmodell
Forrás: [44]
Morris a projektek életciklusát százalékos arányban adja meg, amelyből leolvasható,
hogy a projektmunka már a tervezés folyamán megkezdődik, nem csak a
megvalósításkor.

Százalékos készültség projekt-életciklusa
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8.3 ábra: Morris projekt-életciklusa
Forrás: [44]
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8.4 ábra: Kerzner projekt-életciklusa
Forrás: [44]
A projekt sikerének kritériumai:
„Amennyiben az alábbi négy kérdésre igen választ adunk, úgy projektünket sikeresnek
nevezhetjük. A projektmenedzser feladata a projektet úgy irányítani, hogy lehetőség
szerint a befejezést követően mind a négy kérdésre igen választ adhassunk.
 A projekt megfelel-e a végfelhasználó által támasztott követelményeknek?
 A projekt (befejezését követően) megfelelt-e a kitűzött idő-, költség- és minőségcéloknak?
 A projekt végeredménye alapján nem maradt a projekt keretébe tartozó feladat (a
megbízó már nem végeztethet el a projekt keretébe tartozó újabb feladatokat)?
 A megvalósítás során sikerült-e a teamtagoknak megőrizniük egy olyan viszonyt,
amely a későbbiekben nem zár ki közös munkát?”
Egy projekt sikerességét felismerni a befejezés előtt nem egyszerű feladat. Azonban
vannak olyan jelek, amelyek együttes megléte esetén projektünk nagy valószínűséggel
sikeres lesz:
 a projekt célkitűzései,
 a projekt tagjai,
 a vezetés támogatása,
 erőforrások,
 kommunikáció,
 ellenőrzés”.
A jó projekt ismérvei:
 kezdettől fogva integrálva van,
 koncepciókkal dolgozik,
 összefog több tudományágat,
 kereskedelemben kapható ipari anyagot és készüléket használ,
 szimulációt alkalmaz,
 terv szerint halad,
 gyorsan javítja hibáit,
 alkalmas a gyors változtatásokra.
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Fontos a teamtagok hozzáértése! A jól működtetett projektből automatikusan kikerülnek
a nem hozzáértő tagok. Alapvető szempont, hogy a projekt munkáját a felső vezetés
támogassa, és biztosítsa az anyagi, emberi és materiális erőforrásokat.
A projekt érintettjei:
 Szponzor: rendelkezik az elvégzett munkához szükséges erőforrásokkal, ő dönt az
adott projekt sikerességéről/sikertelenségéről; ő a kivitelezés felelőse; feladata az
érintettek körében képviselni a projektet (minél nagyobb hatalmú a szponzor, annál
kevesebb ellenállásba fog ütközni a projektünk).
 Projektmenedzser: a projekt hatékony működésének felelőse, a projekt sikerét
nagymértékben befolyásolja szakmai hozzáértése és hozzáállása; feladata a csapat
(team) összeállítása, kötelessége a megfelelő kommunikációs csatorna kiépítése és
fenntartása a felső vezetés, a projekttagok és az ügyfelek között, a projekt
megvalósítása során a terv-tény állás folyamatos figyelemmel kísérése és a projekt
többi résztvevőjének rendszeres tájékoztatása.
 A projektben dolgozó csapat (team).
 Szakértők: általában külső munkatársak, akik rendelkeznek valamilyen speciális
ismerettel, szaktudással, alkalmazásuk rendkívül drága lehet; előnyük, hogy
külsősként sokkal objektívebben meg tudják ítélni a feladatot, azonban nem mindig
ismerik a cég speciális szokásait.
 Belső csapat: „házon belülről” kikerülő munkatársak, akik minden bizonnyal sokkal
jobban ismerik a céget, mint a külsősök, azonban hajlamosak arra, hogy
„hozzászokjanak” a céghez, így a problémákat/megoldandó feladatokat nem tudják
„kívülről” figyelni.
 Támogató: a projekt szószólója, aki ismeri a cégvezetés véleményét, elő tudja
mozdítani egy javaslat vagy az egész projekt munkáját, nehézségek idején
támogatást nyújt a projekt számára, esetleg valamit ki tud „járni” a cégvezetésnél.
 Megbízó: az a személy vagy szervezet, aki szerződéskötés útján megvásárolja (fizet
érte) a projekt szolgáltatásait (lehet a szponzorral vagy a támogatóval azonos
személy vagy szervezet).
 Felhasználó/k (végfelhasználó/k): aki a projekt által előállított terméket felhasználja
(gyakran azonos a megbízóval); a projekt célja a felhasználó igényeinek maximális
kielégítése, gyakran egymástól teljesen független csoportok alkotják.
 Érdekeltek: akik nincsenek bevonva a projekt munkájába, de a projekt bármely
értelemben fontos a számukra [44].
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9. A FACILITY-MENEDZSMENT

A különböző létesítmény fenntartási költségek vizsgálatával, elemzésével már 50-60 éve
foglalkoznak az ebben a témában érintett szakemberek. Ugyanakkor a facility
management kifejezést a Facility Management Institute (Ann Arbor, Michigan)
megalakulás után kezdték el széleskörűen használni. Az előbb említett cég
kezdeményezésére 1980-ban létrehozták a National Facility Management Association-t az
Egyesült Államokban. Az első nemzetközi tanácskozást 1989-ben rendezték meg
Washingtonban. Itt több ország szakemberi képviseltették magukat (USA, Ausztrália,
Németország, Hollandia, Japán). Nem sokkal ezután a National Facility Management
Association-t átalakították International Facility Management Association-né. Ez a
szervezet volt, ami a legtöbb FM-tel foglalkozó szervezetet magában foglalta. A 90-es
évek közepére már több mint 15 000 tagja volt [7].

9.1

A létesítménygazdálkodás fogalma

A facility-menedzsment, avagy a létesítménygazdálkodás tartalmának meghatározására
több külföldi szakember is megfogalmazta a saját terminológiáját. Ezeket Dr. Zeley
István, a facility-menedzsment első magyar szakértője gyűjtötte össze és adta ki saját
publikáció formájában [7].
„A facilities kifejezés általában minden olyan ingatlant jelöl, ahol az emberek
elhelyezkednek és dolgoznak, vagy ahol egy szervezet üzleti tevékenységet folytat. A
management kifejezés ezen helyek létesítésének, karbantartásának, fejlesztésének és
javításának minden szempontjára vonatkozik” (Association of Facility Managers).
„A facility-menedzsment az épületek és az azokhoz tartozó épületrendszerek,
felszerelések és berendezések gazdasági és műszaki tervezése és menedzselése abból a
célból, hogy a szervezetet képessé, sőt fokozatosan alkalmassá tegyük alapvető üzleti
céljainak az elérésére” (Franklin Becker – Cornell University).
„A facility-menedzsment összehangolja a fizikai munkahelyeket az emberekkel és a
szervezet munkájával” (International Facility Management Association).
„A facility-menedzsment olyan összetett irányítás, amely a tervezés, megvalósítás és
értékelés teljes folyamatában egységes rendszerként kezeli egy szervezet működési
feltételeinek változását, és az adottságok, felszerelések és berendezések hatékony,
gazdaságos és kreatív alakításával igyekszik befolyásolni a működés költségeit” (Facility
Management Nederland).
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A létesítménygazdálkodás gazdálkodási módszer, amelynek célja, mint általában minden
hasonló módszernek, a gazdálkodás hatékonyságának javítása, azaz erősen
leegyszerűsítve a dolgot a költségek csökkentése és a minőség javítása egyidejűleg.
A létesítménygazdálkodás egyetlen dolgot „termel”, szolgáltatást. Feladata az
értéktöbblet-termelő főtevékenység kiszolgálása, azaz lényegében a termelés kereteinek,
feltételeinek biztosítása. Ebből a szempontból mindegy, hogy a szervezet mit termel, árut
vagy szolgáltatást. Röviden azt is mondhatjuk, hogy a létesítménygazdálkodás feladata
mindazon anyagi és nem anyagi jellegű javakkal való hatékony gazdálkodás, amelyek
nem közvetlenül a termelés céljait szolgálják.
Általánosan elfogadott rövid meghatározás a létesítménygazdálkodás feladatára a
„managing the workplace”, azaz a munkahely menedzselése. Mindennek megfelelően és
ezekből következően a létesítménygazdálkodás egy szervezeten belül tipikusan
„interdiszciplináris” feladat. Egyaránt jelenthet fenntartást, karbantartást, pénzügyi és
műszaki gazdálkodást, az emberek vezetését, a belső nagy beruházások irányítását. A
nem közvetlen termelő, belső, létesítménygazdálkodási szolgáltatások teszik lehetővé a
szervezet, vállalat, a főtevékenység működését, színvonaluk a vállalat arculatát és
általános működését alapvetően befolyásolja.
Az eredményes létesítménygazdálkodásnak több előfeltétele van. Általános alapelv, hogy
„amit nem tudunk mérni, azt menedzselni sem tudjuk”, azaz csak azzal vagyunk képesek
gazdálkodni, amiről úgy mennyiségileg, mind minőségileg részletes és aktuális
információink vannak.
Az előfeltételeket a következőképpen szokták megfogalmazni:
 kidolgozott
létesítménygazdálkodási
stratégia,
összhangban
a
vállalati
stratégiával,
 áttekinthető és szabályozott létesítménygazdálkodási folyamatok (pénzügyi és
technikai),
 pontosan definiált személyi hatáskörök és felelősségek,
 kidolgozott és a létesítménygazdálkodás teljes területét felölelő belső szabványok
és előírások,
 szoros kapcsolat a vállalati ügyvitellel és a controllinggal,
 bevezetett ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszer a releváns üzletei,
létesítménygazdálkodási folyamatokra.
Mint minden gazdálkodási folyamatnál, a létesítménygazdálkodás területén is érvényes a
szabály, hogy három alapvető funkciót kell megvalósítanunk:
 tervezés (pl. belső szabványok, pénzügyi szabályok stb. alapján),
 megvalósítás (a tervezés végeredménye indítja el a fizikai folyamatot),
 ellenőrzés (a megvalósítás, a végrehajtott munka műszaki és pénzügyi
eredményeinek rögzítése, mérőszámokkal való összehasonlítása).
A létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó legfontosabb fogalmak az EN 15221-es
szabvány alapján a következők:
 Ügyfél (Client): Az ügyfél az a személy vagy szervezet, amely meghatározza a
vállalat, intézmény, a főtevékenység létesítménygazdálkodási szolgáltatásokkal
kapcsolatos stratégiai elvárásait.
 Vevő (Customer): Az ügyfélnek az a szervezeti egysége, amely – a vállalati,
intézményi stratégiának megfelelően, a beszerzéstől a megvalósításon át, a
végfelhasználó számára történő átadásig – menedzseli a létesítménygazdálkodási
szolgáltatásokat.
 Végfelhasználók (End users): Az a személy vagy szervezet, amely állandó vagy
ideiglenes jelleggel használja a létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat.
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9.2

Létesítmény (facility, facilities): Minden olyan szolgáltatás, beleértve az ingó,
ingatlan eszközöket is, amelyek célja a vállalat főtevékenységének kiszolgálása.
Létesítménygazdálkodás (facility management, facilities management): A
létesítménygazdálkodás egy szervezeten belül a munkahely és a munkavégzés
szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások iránti kereslet és kínálat
menedzselése a szervezet stratégiájának figyelembe vételével.
Létesítménygazdálkodási megállapodás (facility management agreement): Az
ügyfél és a szolgáltató között létrejött, a létesítménygazdálkodási szolgáltatások
nyújtásának feltételeit rögzítő dokumentum és/vagy megállapodás.
Főtevékenység (primary activities): Azon tevékenységek összessége, amelyek egy
szervezet értékláncában az egyedi és alapvető kompetenciáit alkotják.
Megjegyzés:
Minden
szervezetnek
el
kell
elvégeznie
a
főés
támogatótevékenységek elkülönítését és ezt a felosztást folyamatosan felül kell
vizsgálnia.
Szolgáltatásszint-megállapodás (Service Level Agreement – SLA): Az ügyfél/vevő
és a szolgáltató között létrejött megállapodás a szolgáltatás eredményéről és
körülményeiről.
Szolgáltató (service provider): Az a szervezet, amely a létesítménygazdálkodási
megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat menedzseli és/vagy nyújtja.
Megjegyzés: A szolgáltató a vevő szervezetéhez viszonyítva lehet belső vagy
külső.

A létesítménygazdálkodás helye a szervezeten belül

Egy céget többnyire a profitszerzés miatt hozzák létre a tulajdonosai és ugyanezen ok
miatt tartják fenn. Ezt a nyereséget megteremtő tevékenység minden esetben
valamilyen termék, vagy szolgáltatás előállítására, illetve értékesítésére irányul. Ez lehet
bármilyen olyan cikk, ami szabadon értékesíthető és nem tiltott. Ezen tevékenységek
irányítása alapvetően a cégvezetőség feladata. Egy cég általános irányítási felépítését két
nagyobb részre lehet bontani:
 A stratégiai vezetés határozza meg a cég alapvető tevékenységét, azt, hogy mely
területen vagy területeken működik, folyamatosan szemmel tartja a piacot, figyeli és
reagál a változásokra. Ezeknek megfelelően határozza meg az elvárt mennyiséget,
illetve minőséget.
 Az operatív vezetés feladata a stratégiai vezetéstől kapott feladatok elvárás szerinti
megoldása. Biztosítania kell minden szükséges eszközt, a személyi, valamint a tárgyi
feltételeket egyaránt és a szükséges létesítményeket. Ezen felül feladata még a
finanszírozás és a likviditás biztosítása, a szállítás és az értékesítés megszervezése.
Ezekből jól látható, hogy a létesítménygazdálkodással foglalkozó szakember inkább az
operatív oldalon áll. Így az ő területe nem a stratégia meghatározása, hanem a feladatok
megoldása, végrehajtása. Nyilván a gyakorlatban ez a két oldal nem válik el ilyen élesen
egymástól. Vannak különböző mértékű átfedések. Azonban kiemelkedően fontos, hogy a
facility-menedzsment szerepkörével mindkettőnek tisztában kell lennie. Vigyázni kell
arra, hogy a facility-menedzser energiáját ne a cég stratégiai céljai kössék le! Ez a
különböző teamek feladata. A stratégiai vezetés kizárólag abban az esetben tudja
megfelelően irányítani a tevékenységet, ha az operatív vezetés pontosan megérti, illetve
végrehajtja az adott feladatot. A létesítménygazdálkodás tükrében ez azt jelenti, hogy a
munkahelyi körülmények önálló szervezése biztonságot ad a cégvezetés tekintetében,
hogy a tevékenység alapvető tárgyi feltételei biztosítva vannak hosszú távon, valamint az
ebből adódó költségek optimálisak. Másrészről a facility-menedzsment szervezet
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tisztában van azzal a felelősséggel, hogy az elért eredményesség nagyban függ a rábízott
költségelemektől. Ez az, ami megadja a létesítményüzemeltetés súlyát a cégen belül. Ha
a létesítménygazdálkodás optimálisan működik, akkor szinte észre sem lehet venni a
jelenlétét, ellentétben a stratégiával, aminek mindig szem előtt kell lennie. A következők
szemléltetik a létesítménygazdálkodás helyét a szervezetben.

9.3

A létesítménygazdálkodás működési területe

9.1 ábra: A létesítménygazdálkodás helye a vezetésben.
Forrás: [7]
Az Európai Szabványbizottság (CEN) TC 348 szabványosítási bizottsága által megfogalmazott definíció (az angol meghatározás idézet prEN 15221 Facility Management – Terms
and definitions szabványból).
Létesítménygazdálkodás: Olyan integrált folyamat, amely segíti a szervezet
főfunkciójának hatékonyságjavítását, a változási célok eléréséhez szükséges megfelelő
környezet kialakítását támogató megállapodás szerinti szolgáltatások menedzsmentjével
és biztosításával
Facility-menedzsment: An integrated process to support and improve the effectiveness of
the primary activities of an organisation by the management and delivery of agreed
support services for the appropriate environment that is needed to achieve its changing
objectives.
A létesítménygazdálkodás igen sokrétű feladatot lát el, átfogva sok szakma területeit.
A létesítménygazdálkodás feladatkörébe tartozó ellátandó feladatok a alábbiak, követve
az IFMA (International Facility Management Association – Nemzetközi Létesítménygazdálkodás Szövetség) besorolását [53]:
 Szervezeti menedzsment.
 Tervezés és előrejelzés a létesítménygazdálkodási területeken.
 Területtervezés és gazdálkodás.
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 Építészeti és mérnöki tervezés és terveztetés.
 Munkahelytervezés és gazdálkodás.
 Költségtervezés és gazdaságossági vizsgálatok.
 Ingatlanvásárlás és -értékesítés.
 Az építési, beruházási projektek rányitása.
 Biztonsági és életvédelmi szolgáltatások.
 Átalakítás, renoválás, a munkahelyek installációja.
 Adminisztratív szolgáltatások.
 Működtetés és fenntartás.
 Telekommunikáció, adatkommunikáció, kábel- és hálózatmenedzsment.
Az egyes vállalatoknál természetesen a konkrét megvalósítás eltérhet ettől.
A létesítménygazdálkodással szembeni elvárások a következők:
 hatékony menedzsment, azaz megfelelően képzett és tekintéllyel rendelkező
vezetők, akikre hallgat, és akikben megbízik a munkatársi gárda. Nem véletlenül
van ez az első helyen,
 értékteremtés, azaz a vállalat által a területre befektetett pénz teremtse meg az
adott környezetben elvárható értéket és ennek döntő része épüljön be
értéktöbbletként a vállalat által előállított termékekbe,
 költségbizonyosság, mindig tudnunk kell a költségek forrását és legyünk
bizonyosak abban, hogy mi, és milyen módon okozta a költségeket,
 minőség, mindig legyen egyensúly a szolgáltatás színvonala és a költsége között,
a létesítménygazdálkodási szervezet legyen képes a szolgáltatások minőségi
színvonalát követni, mérni és folyamatosan javítani,
 a szolgáltatás feleljen meg az üzlet igényeinek, azaz azt és csak azt a
szolgáltatást nyújtsuk, amit az üzlet direkt vagy indirekt módon képes
hasznosítani,
 rugalmasság, a szervezetek változásra való gyors reagálása igen sok esetben a
létesítménygazdálkodás ilyen képességén múlik,
 hatékony munkakörnyezet, megfelelő környezetben valamennyien sokkal jobb
teljesítményt tudunk nyújtani, azt is szokták mondani, hogy ez a
létesítménygazdálkodás legfőbb feladata,
 alacsony kockázat, a minimális elvárás az, hogy a létesítménygazdálkodás saját
kockázati nem veszélyeztessék a főtevékenység zavartalan működését. a
létesítménygazdálkodás minden tevékenysége tényadatokra alapuljon, és legyen
képes saját folyamatait irányítani,
 imázs, a kiszolgáló infrastruktúra és a belső szolgáltatások minősége határozza
meg egy vállalat (vagy ország) arculatát.
A létesítménygazdálkodás jelentősége:
 több milliárdos értékű vagyonnal elégtelen a gazdálkodás,
 a bérköltségek után általában a létesítménygazdálkodási költségek a legnagyobbak, szolgáltató vállalatok egy részénél és a közszolgálati szektorban pedig
sokszor a második legnagyobb költségcsoportot jelentik, potenciális lehetőség
nyílik akár 20–30% költség megtakarítására, világos tervezési, gazdálkodási és
energiagazdálkodási irányelvek alkalmazásával,
 a létesítménygazdálkodás színvonala (ill. elégtelen volta) alapvetően határozhatja
meg egy vállalat arculatát, a dolgozók munkakedvét és vállalatuk iránti
elkötelezettségét.
A létesítménygazdálkodás és így az ingatlangazdálkodás legfőbb feladata az életminőség
folyamatos javítása. Az alapvető minimum, amit el kell érni, a biztonságos és egészséges
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munkahely, a fő cél az egyéni és a csoportmunkára egyaránt alkalmas munkakörnyezet
kell legyen.
Az infrastruktúrának az életciklusa során jelentősen változhatnak a költségei. Már maga
az a tény, hogy birtoklunk valamit, jelentős költségekkel jár (cost of ownership).
Számolnunk kell induló költségekkel, ezek a beruházási költségek, és a folyamatos
költségekkel, amelyek az infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó belső szolgáltatások
fenntartásának a költségeit jelentik.
A létesítménygazdálkodás fontos feladata, hogy a vállalatvezetés számára tisztázza és
megfelelően bemutassa ezeket a költségeket az objektumok egész életciklusa alatt.
Köztudott elv, hogy a beruházások tervezésénél érvényesíteni kell a működtetési
szempontokat. A tervezés, beruházás fázisában ez szorosan összefügghet a szabványok
meglétével vagy hiányával, itt elsősorban a területszabványokra kell gondolnunk. Azt,
hogy egy vállalat mit vár el épületeitől, belső szolgáltatásaitól, megfelelő szabályok,
szabályzatok hiányában nehéz megmondani és így nem is igen lehet a beruházások
tervezésénél figyelembe venni. Az infrastruktúrát alkotó tárgyak, objektumok egyben a
vállalat vagyonának igen jelentős részét is jelentik és ilyen módon számos úton tudnak a
vállalat küldetésének beteljesítéséhez hozzájárulni.
Döntéseink alapja mindig az életciklusköltség kell, hogy legyen (lifecycle costing). Ezt
persze nagyon egyszerű így kijelenteni, a valóságban lényegesen nehezebb a helyzet. A
világban több helyen végeztek ilyen jellegű vizsgálatokat. Az egyik ilyen volt Citex
Professional Services által végzett felmérés (forrás: BUILDING 15/01/1999 P65). A
költségeket huszonöt évre visszamenőleg vizsgálták, ami azzal is kellett járjon, hogy az
épületek költségeit huszonöt éven át ugyanolyan módon regisztrálták, többszöri
tulajdonosváltáson keresztül! A három vizsgált modellépület összes fenntartási költségei
az időszak alatt a beruházási költség 5–10-szeresét tették ki!
A megfelelően végzett létesítménygazdálkodás előnyeit a vállalat számára az alábbi
módon foglalhatjuk össze.
 A létesítménygazdálkodás terv, azaz a belső szolgáltatások terve, beleértve az
épületeket is, a vállalati terven alapul és így megfelel az abban támasztott
követelményeknek. Ebből a szempontból mindegy, hogy az adott szolgáltatást
vállalati dolgozó, vagy egy külső partner munkatársa szállítja le. A gazdálkodási
felelősség mindig a szolgáltatást igénybevevő szervezetnél marad.
 A megfelelő tervezéssel és a belső szabványok okos alkalmazásával elérhető, hogy a
munkavégzéshez szükséges terület ott és akkor álljon rendelkezésre, amikor és ahol
kell.
 A leírt elvek alkalmazása megkönnyíti a beruházások tervezését, azaz képesek
leszünk tőkebefektetési igényeket (capital expediture – capex) hosszú távra előre
jelezni és a végrehajtást ellenőrizni.
 Képesek leszünk definiálni a funkcionális, ergonómia és pénzügyi szempontból is
optimális munkakörnyezet. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az alkalmazottak
teljesítményük legjavát nyújtsák.
 Meg lehet találni a belső szolgáltatások optimumát. Ez azt jelenti, hogy képesek
leszünk kizárni a fölösleges szolgáltatásokat, meghatározni és így javítani, irányítani a
valóban szükségesek színvonalát és definiálni ezeknek az adott körülmények közötti
minimális költségét. Megtalálhatjuk azokat az eseteket, amikor a költségek
elkerülhetők és azokat, amikor minimalizálhatók, de mindegyik esetben képesek
leszünk valamennyi költség előrejelzésére.
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9.4

A létesítménygazdálkodás stratégiai modellje

A modell meghatározza a létesítménygazdálkodás különféle szintjeit, hatását a
szolgáltatások tervezésére, leszállítására, a pénzügyi folyamatokra, és a szociális,
környezeti tényezőkre [53].
Gyakorlati megközelítést sugall a szervezetek belső keresletének és kínálatának
kezelésére, a külső szolgáltatókkal, partnerekkel való kapcsolattartásra, leírja egy
szervezet főtevékenységének és a belső szolgáltatásokkal gazdálkodó szervezetének
viszonyát.
A létesítménygazdálkodással kapcsolatban a következőket szükséges rögzítenünk:
 A létesítménygazdálkodás (létesítménygazdálkodás) alapvető üzleti funkció.
 A létesítménygazda (a facility manager) egy üzleti területet irányító menedzser.
 A létesítménygazdálkodás mint üzleti funkció egyenrangú a vállalat más üzleti
területeivel.
 A létesítménygazdálkodás alapvetően nem az épületekkel való gazdálkodással
egyenlő, de a szolgáltatások jelentős része az épületekhez kapcsolódik.
 Az épület (a terület, munkaterület) egyike a szolgáltatásoknak.
 A szolgáltatások leszállítása módjának (önellátás, out-tasking, outsourcing stb.)
nincs döntő jelentősége a létesítménygazdálkodás szempontjából, az csak egy
gazdaságossági megfontolás eredménye.

9.2 ábra: Létesítménygazdálkodási modell
Forrás: [53]
Az ábrán látható modell a létesítménygazdálkodás öt különböző aspektusát írja le:
 Az üzleti ciklusok és a létesítménygazdálkodási ciklusok viszonyát,
 A belső kereslet és kínálat összefüggését,
 Az felülről irányított („top-down”) létesítménygazdálkodási folyamatokat,
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Az alulról felfelé ható („bottom-up”), visszacsatolási létesítménygazdálkodási
folyamatokat
 A létesítménygazdálkodás szélesebb értelemben vett kihatásait.
A létesítménygazdálkodás szempontjából egy szervezetet két fő részre oszthatunk:
 A főtevékenységre (core business), amely az egész szervezet küldetését, céljait,
jövőképét határozza meg, bevételeket termel, profitot hoz és közvetlenül a
tulajdonosok, részvényesek, befektetők érdekeinek szolgálatában áll, mikor melyik
releváns. A főtevékenység működése az üzleti folyamatokon alapul.
 A létesítménygazdálkodásra (létesítménygazdálkodás) amely magában foglal minden
olyan belső szolgáltatást, amely a főtevékenység zavartalan működését lehetővé
teszi. A létesítménygazdálkodás célja az említett szolgáltatások optimális szinten való
nyújtása, mind a szolgáltatási szinteket mind pedig a költségeket tekintve. A
létesítménygazdálkodás működése a létesítménygazdálkodási folyamatokon alapszik.
Mind a főtevékenységi, mind a létesítménygazdálkodási folyamatok ciklikus
természetűek. A létesítménygazdálkodási ciklusok mindig minőségi ciklusok, a
végfelhasználók számára, mint új vagy módosított szolgáltatások jelennek meg.
A létesítménygazdálkodásnak képesnek kell lennie:
 előre jelezni a szükséges változásokat a létesítményekben, mint a
főtevékenységben beálló várható változások következményeit,
 tanácsot adjon a vállalat felső vezetésének olyan létesítménygazdálkodási
kérdésekben, amelyek visszahatnak a főtevékenységre,
 hozzáillessze a létesítménygazdálkodási folyamatokat az üzleti folyamatokhoz,
 megfelelően reagáljon a váratlan és akaratlan változásokra mind a főtevékenység,
mind a létesítménygazdálkodás területén.
A létesítménygazdálkodás lényege a belső kereslet és kínálat menedzselése egy
szervezeten belül.
A létesítménygazdálkodás összefüggéseiben:
A kereslet a főtevékenységnek a keresletét jelenti a létesítmények iránt, pl. ilyenek a
terület (a fő költségokozó), a különféle szolgáltatások (épülettel kapcsolatos és nem
épülettel kapcsolatos) és az egyes személyek sokféle egyedi igénye. Az ilyen jellegű
egyedi igényeknek nincs felső korlátja, és ha ezeket nem korlátozzák mégis valamilyen
módon, az emberek, az üzletei egységek hajlamosak arra, hogy egymás kárára, egymás
elől elvéve szerezzék meg az általuk szükségesnek tartott szolgáltatásokat.
A kínálat a létesítménygazdálkodás által menedzselt szolgáltatások belső, szervezeten
belüli kínálatát jelenti. Ellentétben a kereslettel, a kínálatnak mindig van felső határa,
amelyet a rendelkezésre álló költségkeretek vagy más, hasonló korlátok szabnak meg
[53].
A döntés az önellátás és egyes alternatív szolgáltatási módok között (out-tasking,
outsourcing stb.) mindig összhangban kell, hogy legyen a szervezet gazdasági, szervezeti
és stratégiai céljaival. A szolgáltató csak az általa leszállított szolgáltatásoknak a
szolgáltatási szintszerződésekben előírt leszállításáért és a szintén ezekben definiált
folyamatos fejlesztésért felel és lehet felelős. Annak biztosítása, hogy a leszállított
szolgáltatások megfeleljenek a főtevékenység igényeinek, a létesítménygazda (facility
manager) felelőssége.
A felülről vezérelt (top-down) létesítménygazdálkodási folyamatok
A létesítménygazdálkodás fő feladatát, a belső kereslet és kínálat menedzselését
tekintve, a létesítménygazdálkodásnak két fő folyamata, áramlata van:
 a tervezés, az előrecsatolási áramlat,
 a kontrolling, a visszacsatolási áramlat.
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Mindkét áramlatnak három funkcionális szintje van:
 a stratégiai szint,
 a taktikai szint,
 az operatív szint.
Stratégiai szint
 Aktív részvétel a főtevékenység döntés előkészítő folyamataiban.
 Irányelvek kidolgozása a létesítménygazdálkodás számára, belső szabványok
kidolgozása
a
területhasználtra,
a
létesítménygazdálkodási
terület
vagyongazdálkodására, folyamataira és szolgáltatásaira.
 A létesítménygazdálkodás tudásmenedzsmentje és személyzeti tervezése.
 Rugalmasság a főtevékenység változásaihoz való alkalmazkodásban.
 A kulcs teljesítményjelzők, KTJ-k (KPI's, key performance indicators)
meghatározása.
Taktikai szint:
 Projektek, folyamatok, szerződések, megállapodások, a szolgáltatók és a
létesítménygazdálkodási csapat menedzselése.
 Irányelvek kidolgozása a stratégia megvalósítására, költségvetési tervek
kidolgozása, az üzleti célok közvetítése az operatív szintre.
 A források felhasználásának tervezése.
Operatív szint:
 A napi igények fogadása és regisztrálása.
 A szolgáltatások leszállítása [53].
Az alulról vezérelt (bottom-up) létesítménygazdálkodási folyamatok
Stratégiai szint:
 Kockázatelemzés, beszámolás a KTJ-k alakulásáról (források, költségek, minőség
stb.), törvényi szabályozásoknak és a belső szabályozásoknak való megfelelésről.
 A létesítménygazdálkodásnak a főtevékenységre, környezetre és a közösségre tett
kihatásainak menedzselése.
 Az üzleti folyamatosságra való kihatások menedzselése.
Taktikai szint:
 A minőség, kockázat, teljesítmény kiértékelése és menedzselése.
Operatív szint:
 Adatok gyűjtése a teljesítmény kiértékeléséhez, a végfelhasználók visszajelzéseinek és új igényeinek regisztrálása.
A visszacsatoló folyamatok által termelt információk alapján lehet meghatározni a KTJ-k
aktuális értékeit. Ezek segítik a szervezet felső vezetését a létesítménygazdálkodási
részleg teljesítményének megítélésében és sok esetben az egyes épületek
teljesítményének meghatározásában is.
A létesítménygazdálkodás több, nem szorosan a létesítménygazdálkodáshoz tartozó
területre van kihatással. A hatások lehetnek pénzügyi, környezeti, technológiai jellegűek,
de ugyanígy kulturális, szociális jellegűek is, a kifejezés szoros, vállalati és általános,
társadalmi értelmében is. A kifejtett hatás nagysága és tartama a döntés szervezeti
szintjétől függ elsősorban.
 A stratégiai szinten hozott döntések hatása általános és hosszú távú.
 A taktikai döntések kevéssé általános hatásúak és középtávú következményeik
vannak.
 Az operatív szinten hozott döntéseknek, ha ez egy hibás szemléletből következően
egyáltalán megengedett, többnyire helyi hatási vannak, és hatásuk rövid távú. Ha
egy hibát az operatív szinten követnek el, annak általában taktikai és legfőképp
stratégiai okai vannak, ezen okból hatása lehet széles körű és hosszan tartó, de
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ez józan felfogással nem róható fel az operatív szint hibájának, hanem vezetési,
tervezési és menedzsment hiányosság.
A létesítménygazda egyik legfontosabb felelőssége a főtevékenységre tett hatások
gondos elemzése és menedzselése, mérlegelve az általános pénzügyi, környezeti és
szociális-kulturális kihatásokat is [53].

9.5 Követelmények a létesítménygazdálkodási szakemberrel
szemben
Nem könnyű meghatározni a facility-menedzserrel szemben támasztott elvárásokat,
követelményeket. Mindenképp átfogó és összetett szakmáról beszélhetünk, vagyis több
szakterületen kell megállnia a helyét. Az alábbiakban ezekről lesz szó.
Vezető: a létesítménygazdálkodási menedzser elsősorban a dolgozók munkakörülményeit
biztosító vezető. Nagy befolyása van az emberek személyes körülményeire ezért is
fontos, hogy empátiát tudjon kiváltani a dolgozókból. Hiszen ez szükséges a kölcsönös és
dinamikus együttműködéshez. Nagy vezetési, elemzési, illetve döntési gyakorlattal kell
rendelkeznie. Sokszor előfordul, hogy költségcsökkentő javaslatokat kell kidolgoznia,
ezért elkerülhetetlen az is, hogy jól képzett műszaki szakember legyen, azaz átlássa a
dolgokat. Magas szociális érzékkel kell rendelkeznie, hiszen személyekre kiható
döntéseket hoz.
Stratégia: az előzőekben már említettük, hogy fontos a hosszú távú előre tervezés. Ez
azonban nem könnyű feladat. Folyamatosan figyelni kell az ország, a piac, a szervezet, a
vezetés, a munkatársak igényeinek változását, ezekre időben reagálni kell. Egy jól
képzett szakembernek mindig tisztában kell lennie az új információkkal, ezáltal tudja
megtervezni a megfelelő stratégiát [7].
Projektmenedzser: először is definiáljuk a projekt fogalmát. „A projekt olyan egyedi
folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési időpontokkal megjelölt, specifikus
követelmények (határidő, költség, erőforrás), megfelelő célkitűzés elérése érdekében
vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja” (ISO 8402, 1994). Egy jó
projektmenedzser csak olyan feladatot vállal el, ahol ezek közül a feltételek közül minden
meg van határozva. Egy fejlesztési vagy egy fenntartási feladatnál mindig követeljük
meg az előbb meghatározott feltételek pontos meghatározását! Ebből meg tudjuk
határozni, hogy milyen erőforrásokra lesz szükségünk, és hogy mire mennyi időnk lesz.
Ingatlanügynök: egyértelmű, hogy ingatlanügynöknek is lennie kell, hiszen az ő feladata
a megfelelő helyszín kiválasztása. Ez mindenképpen fontos és nagy figyelmet igénylő
feladat, hiszen a későbbiekben nagymértékben befolyásolhatja a beruházás
eredményességét. Sokan gondolják, hogy egy ingatlanvásárlás nem igényel túl nagy
szakértelmet. Egy létesítménygazdálkodási szakembernek nem kell feltétlenül
ingatlanügynöki tapasztalattal rendelkeznie, viszont elengedhetetlen, hogy ismerje
ezeket a szakembereket és a cégeket. A kulcs a megbízhatóság.
Építész: természetesen a műszaki alapképzettség feltétel a létesítményüzemeltetési
szakembereknél. Épületekkel, terekkel, foglalkozik. Tulajdonképpen az építészet az a
terület, ahol állandóan dolgozni fog. Ezért fontos, hogy építész szemmel is tudja figyelni
a környezetét. Legyen szó az esztétikáról, vagy a költségek becsléséről.
Mérnök: az elektromos és a gépészeti rendszerek folyamatosan fejlődnek, mégis részei
mindennapjainknak. A képzett szakemberből azonban kevés van. Akik jártasak ezekben
a témákban, nem igazán nyitnak az épületgazdálkodás felé. Vegyünk egy egyszerű
példát, mondjuk egy válaszfal áthelyezését. Ennek megszervezése minden esetben a
létesítménygazdálkodási menedzserre hárul. Ez mindenképpen előnyt jelent az adott
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szervezet számára és nem utolsósorban költségkímélést is. Fontos az épület megfelelő
dokumentáltsága is. Ezalatt az értendő, hogy a szakember által kezelt épületekről pontos
és naprakész terveknek kell lennie. Mindennemű változást fel kell jegyezni!
Belsőépítész: talán ez az egyik leggyakrabban művelt szakterülete a létesítménygazdálkodási szakembernek. A főfeladat a szervezet működése közbeni átalakítások,
különböző berendezések cseréje, átköltöztetések, valamint a bútorozások kézbentartása.
Fontos, hogy a munkahelyek esztétikusak és komfortosak legyenek, ugyanakkor
gazdaságosak is.
Logisztikus: a beszerzés irányítása a facility-menedzser feladata. Magát a beszerzést
általában egy külön osztály végzi, de a létesítménygazdálkodási szakember feladata az
igények leadása, valamint az indoklások leadása a vezetőség felé. Ha előre
meghatározott költségkeret van, akkor időbeli beosztást kell csinálnia. Előfordulhat, hogy
nagyobb volumenű beszerzésre van szükség, ezért elengedhetetlen a megbízható
beszállítók ismerete. Jó üzletembernek kell lennie, hogy akaratát tudja érvényesíteni a
különböző tárgyalásokon. Ha megfelelő a fellépése, akkor az költségcsökkenést
eredményez.
Szállítási szakértő: két fontosabb szempont van, ami miatt egy jól képzett szakembernek
értenie kell a szállításhoz. Egyik a házon belüli költöztetések, a másik pedig az új
telephelyre való költöztetés. Mindkettő igen bonyolult és összetett feladat, nagy
szakértelmet igényel. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a költöztetésnél minél kisebb
mértékben zavarják meg a különböző munkafolyamatokat. Fontos a gyorsaság és a
hatékonyság, hiszen ha átköltöztetésről van szó, a cél az, hogy minél hamarabb
beinduljon a termelés. A szállítás mellett a raktározás és a belső készletezés is kiemelt
fontosságú. Egyértelmű, hogy a minimális készletezésre kell törekedni.
Környezetvédelmi szakértő: napjainkban egyre fontosabb a minket körülvevő
természetes környezet megóvása, védelme. Nem elég ismerni a megfelelő
környezetvédelmi előírásokat, hanem rendelkezni kell a megfelelő technológiákkal, hogy
ezeket be tudjuk tartani. Egy jó szakember sosem törekszik ezek kijátszására. A
környezetvédelemnek mindenképpen szerepelnie kell a hosszú távú tervezésben, hiszen
környezetünk állapota folyamatosan romlik. Erre kiemelt figyelmet kell fordítani minden
egyes döntéshozatalnál.
Informatikus: napjainkban a legfontosabb árucikk az információ. Az információ
megszerzésének gyorsasága, módja fejlődik a legnagyobb ütemben világszerte. Nagy
iramban fejlődnek a különböző információs rendszerek is. Ebből adódik, hogy mire egy
rendszer beválik, már szinte túlhaladott is lesz. A létesítménygazdálkodás menedzsere
szervezi meg az adott cég teljes információs rendszerét. Ő teremti meg az
információáramlás útját és módját. Ez valójában azt jelenti, hogy hogyan jut el az
információ, az igények a munkahelyektől a létesítménygazdálkodási szervezethez. Ez a
rendszer lehetőséget ad az igények rendszerezésére, rangsorolására, összehasonlítására,
illetve a költségek elemzésére. A nehezebb feladat azonban az egész cég kommunikációs
rendszerének megtervezése, kialakítása és karbantartása. A létesítménygazdálkodási
szakember feladata, hogy meghatározza, kinek milyen gyorsan van szüksége az
információra a munkájához. Meg kell határoznia azt, hogy milyen technikai eszközök
szükségesek egy adott munkahelyhez. Fontos tudnia, hogy az eszközök maximális
kihasználására milyen szoftverek szükségesek. Minden esetben ő dönt a rendszer
karbantartásáról, esetleges fejlesztéséről, szoftverek cseréjéről.
Biztonsági szakember: a létesítménygazdálkodási szakember felel minden épületben a
biztonságért. Idetartozik a vagyonbiztonság, a tűz- és munkavédelem. Illetve fontos
megemlíteni az információbiztonságot! Ezek a területek gyakran egymásnak ellentmondó
igényeket fogalmaznak meg. Ezért is fontos, hogy ezekért a területekért egy szakember
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legyen felelős, hiszen ő átlátja az összes területet. Nézzük ezt egy konkrét példán
keresztül! A tűzvédelem megkövetelheti az épület azonnali áramtalanítását, ezt azonban
egyeztetni kell a beléptetőrendszerekkel és a számítógépes hálózatokkal.
CAD-CAFM szakember: ma már szinte minden épület tervei számítógépen készülnek.
Majdnem minden adat nyilvántartásához számítógépet használnak. Igény merült fel arra,
hogy a szervezet adatállományait programok segítségével integrálják egy számítógépes
rendszerbe, ahonnan bármikor tetszés szerint lehet adatokat kinyerni. Erre a célra
fejlesztették ki a CAFM-programokat, amelyek igazából grafikus megjelenítésű
adatbázisok. Ezért egyre jobban elterjedt, hogy a létesítménygazdálkodási szakember is
jól képzett CAFM szakember.
Ellenőr: az ellenőrzési terület egyértelműen a létesítményüzemeltetési szakemberhez
kapcsolódik. Az adott adatbázisok teljes képet adnak egy szervezet működéséről.
Szembetűnően kimutatja az anomáliákat. Először az adatokat kell ellenőrizni, majd a
munkatársak munkáját. A komplexebb ellenőrzési funkció az egész működési rendszer
ellenőrzését jelenti. A létesítménygazdálkodási szakembernek kell ellenőriznie a vezetés
hatékonyságát és a szervezet korszerű felépítését.
Látva ezt a komplex követelményrendszert, a facility-menedzser pozíciójába mindenképp
egy talpraesett, jó ítélőképességű, képzett szakemberre van szükség, hiszen ha
bármilyen hiba adódik, és erre nem reagál időben, hosszú távon beláthatatlan
következményei lehetnek. Fontos elvárások még a jó kommunikációs készség, a
döntésképesség [7].

9.6 Az ingatlanvagyon gazdálkodás szerepe a facilitymenedzsmentben
A gazdasági elemzéseknél nem pusztán csak arról volt szó, hogy az adott irodaépület
üzemeltetési és fenntartási költségeit hogyan lehetne optimalizálni, hanem arról is, hogy
az épületben folyó adminisztratív tevékenység az érintett vállalat vagy igazgatási szerv
munkájához, feladatához, továbbmenve a társaság üzleti ügyviteléhez – profitorientációs
tevékenységéhez milyen módon kapcsolódik. Leegyszerűsített gazdasági megfontolások a
vizsgálatokra vonatkozó kérdéseket a következőkben fogalmazták meg: Az
adminisztratív tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások milyen arányban állnak a
tevékenység által elérhető bevételekkel, bevételi nyereségekkel, a társaságot terhelő
adminisztratív kiadások milyen módon optimalizálhatók a vizsgálatkori és a jövőben
tervezett gazdálkodási stratégiák tükrében stb.
A kérdésekből is jól kitűnik, hogy a vizsgálatoknak egy igen meghatározó része
konkrétan az ingatlanra, illetve a szóban forgó irodaépületre vonatkozott, másik része
pedig az ingatlan keretei között folyó és a társaság szélesebb körben értelmezett
gazdálkodási tevékenységét, gazdálkodási stratégiáját érintette.
Az ingatlanvagyon-gazdálkodás tevékenységének tárgyalását amennyiben most csak az
épületvagyonra szorítjuk, úgy a gazdálkodási feladatok tevékenységi fázisait az alábbiak
szerint lehetne csoportosítani [53]:
– Létesítés:
 tervezés,
 kivitelezés,
 fenntartás,
 hibaelhárítás,
 karbantartás,
 felújítás.
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– Üzemeltetés:
 energiagazdálkodás,
 épület–helyiség gazdálkodás.
– Átépítés – korszerűsítés:
 funkcióbővítés,
 funkcióváltás,
 funkcionális korszerűsítés,
 építészeti–szerkezeti korszerűsítés,
 bontás.
Létesítés: Az épületvagyon esetén a vagyongazdálkodási menedzsmenttevékenység már
a beruházási, illetve befektetési program megfogalmazásakor, előkészítésekor
megkezdődik. A folyamat leegyszerűsítése miatt most nem térünk ki az előkészítés
fázisaira, a beruházásokat megelőző gazdasági, műszaki, igazgatási stb. vizsgálatokat a
tervezés stádiumához mint annak előkészítő és azt megalapozó folyamatához csatoljuk.
Tervezés: Minden épület valamilyen gazdasági társadalmi igény, szükséglet kielégítése
céljából jön létre. A tervezésben a facility-menedzsment szerepe az, hogy az előirányzott
szükségleteknek,
igényeknek
megfelelő
épületek
kerüljenek
megtervezésre.
Funkcionálisan az épületek elégítsék ki a megfogalmazott igények követelményeit –
azokat csak tervszerűen szorítsák vissza vagy haladják meg, az adott igényeket a lehető
leggazdaságosabban elégítsék ki – azaz a tervezett épület helyiség-, energia-, szerkezeti
és berendezési stb. gazdálkodási paraméterei optimálisan kerüljenek meghatározásra,
továbbá a létesítés mint pénzügyi befektetés rentábilis legyen, illetve arányban álljon a
megkövetelt funkcióteljesítés mértékével stb.
Kivitelezés: Az FM alapelvei a létesítés kivitelezéséhez kapcsolódó tevékenységhez
kötődik, hogy a létesítmények az előzetes tervezési programok és kidolgozott tervek,
előirányzott pénzügyi keretek és határidők szerint valósuljanak meg, továbbá az, hogy a
létesítési folyamat során felmerülő változások – pénzügyi, gazdasági, műszaki,
funkcionális stb. – a kivitelezés folyamán érvényesíthetők legyenek.
Fenntartás: A következőkben a fenntartás három meghatározó elemét, azaz a
hibaelhárítás, karbantartás és felújítás tevékenységi körét mutatjuk be.
 Hibaelhárítás: Az ingatlanokon bekövetkezett, előre nem prognosztizálható hibák
kijavítása. Jellegükből következően e hibajavításokat a legsürgősebben kell elvégezni.
A facility-menedzsment elsődleges szerepe, hogy a hibaelhárítás a hiba jellegének és
mértékének függvényében a lehető leggyorsabban kerüljön elvégzésre, a
legmegfelelőbb – leggazdaságosabb műszaki beavatkozást, illetve beavatkozásokat
alkalmazva.
 Karbantartás: Az ingatlanon végzett hibajavító – hibamegelőző tevékenység, amely a
fennálló állapot szerinti megőrzését, a további állagromlás megakadályozását jelenti.
Jellegéből adódóan jó megközelítéssel prognosztizálhatók mind a várhatóan
elvégzendő műszaki beavatkozások, mind pedig azok költségei. A karbantartási
tevékenység során a menedzsmenttevékenység célja, hogy az épületszerkezetek és
berendezések anyagát, műszaki megoldásait, vizsgálatkori fizikai avultságát,
állapotát, az élettartammal és avultsággal kapcsolatos rendelkezésre álló
tapasztalatokat figyelembe véve. Gazdasági, műszaki és funkcionális körülményeket
vizsgálva olyan műszaki beavatkozások kerüljenek alkalmazásra, amelyek hatását –
hatásait tekintve az adott állagmegőrzési célnak a legjobban megfelelnek optimalizált
költségfelhasználás mellett, továbbá a beavatkozás a szerkezeti vagy berendezési
avultságnak megfelelő időben kerüljön elvégzésre.
 Felújítás: Az ingatlanon végzett olyan beavatkozás, amelynek célja az ingatlan
egészének vagy számottevő részének új, illetve újszerű állapotba hozása. Az ingatlan
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adott célra, illetve célokra történő hasznosíthatósága az ingatlanokkal, illetve az
ingatlan létesítményeivel számos követelményeket támaszt. Ezen követelmények
egyik legfontosabb eleme az ingatlan – épület esetén az adott földterületen álló
épület – több paramétert figyelembe vevő követelmények kielégítése, azaz az épület
megfelelő műszaki állapota. A felújításhoz kapcsolódó FM tevékenység magában
foglalja a kivitelezésre vonatkozó, valamint a hibaelhárításra és karbantartásra
vonatkozó célokat és alapelveket. A felújítás általában nem vonatkoztatható el az
épületfunkciótól, így a szerkezeti és berendezési korszerűsítéssel maga után vonja az
épület funkcionális korszerűsítését is, amely facility-menedzsment elemek már
szorosan szélesebb körben értelmezett tervezéshez is kapcsolódnak.
Az üzemeltetés területei a következők:
Energiagazdálkodás: A facility-menedzsment már említett alapcélja, hogy az épületek a
velük szemben támasztott funkcionális komfortigényeket a legkisebb üzemeltetési
költség mellett maradéktalanul kielégítse. Az esetek többségében az energiaköltségek
teszik ki az üzemeltetési költségek legnagyobb részét, ezen belül is a fűtési, a víz és az
elektromos energia. Így az üzemeltetési költségracionalizálás legjelentősebb eszközeként
az
energiagazdálkodás
tekinthető.
A
facility-menedzsment
szerepe
az
energiagazdálkodásban kettős:
 energiával kapcsolatos funkcionális igények – energiaigények;
 a funkcionális igények kielégítése – energiafelhasználás.
Energiaigények: Az energiagazdálkodás legelsődlegesebb eleme az energiaigények adott
funkciót vagy funkciókat figyelembe vevő meghatározása. Bármennyire is gazdaságos
például egy helyiség fűtési rendszere, vagy külső térelhatároló szerkezeteinek
hőtechnikai kialakítása, amennyiben a helyiségfunkció által megkövetelt belső
hőmérsékleti
értéknél
nagyobb
hőmennyiséget
szolgáltatunk,
úgy
az
energiagazdálkodásunk
rosszabb
hatásfokú
lehet,
mint
korszerűtlen,
elavult
szerkezetekkel
és
berendezésekkel
optimális
hőmérsékletet
szolgáltatva.
Az
épületfunkcióra és ezen belül a helyiségfunkcióra pontosan meg kell határozni az
energiaszükségleteket
ahhoz,
hogy
annak
kielégítéséről,
a
szolgáltatás
gazdaságosságáról további elemzéseket lehessen végezni. Összefoglalva tehát az
energiagazdálkodás egyik kulcsfontosságú eleme a funkcionális energiaigények racionális
megfogalmazása.
Energiafelhasználás: A facility-menedzsment tevékenység energiafelhasználással
kapcsolatos szerepét az alábbi pontok szerint lehet meghatározni (tervezett, meglévő
épület):
 energiahordozók, energiaszolgáltatók meghatározása – vizsgálata;
 energiaelosztó rendszerek meghatározása – felülvizsgálata;
 energiaszolgáltató rendszerek meghatározása – felülvizsgálata;
o épületgépészeti berendezések megválasztása,
o épületberendezések megválasztása;
 energiafogyasztással kapcsolatos szerkezetek meghatározása – felülvizsgálata
(épületszerkezetek);
 energiafelhasználási tevékenység tervezése – felülvizsgálata (energia felhasználási
szokások, periódusok, mennyiség stb.).
Helyiséggazdálkodás: Meglévő vagy tervezett épületek esetén az ingatlanvagyon
gazdálkodás másik fontos eleme az épületek tereinek és helyiségeinek optimális
kihasználása. A helyiséggazdálkodást a fentiek szerint két részre bonthatjuk:
 épületszintű helyiséggazdálkodás,
 funkcióra lebontott helyiséggazdálkodás.
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Az épületszintű vizsgálatok általában arra vonatkoznak, hogy az épületfunkció által
igényelt helyiségek optimális számban és nagyságban – léptékben kerüljenek
kialakításra. Ez például egy irodaépület esetén azt jelenti, hogy az adott adminisztratív
feladat elvégzéséhez (előzetesen kalkulált létszámot, forgalmat stb. figyelembe véve)
pontosan a működéshez szükséges irodahelyiségek, közösségi és közlekedési helyiségek,
vizesblokkok, tárolóhelyiségek stb. kerüljenek kialakításra, illetve legyenek igénybe véve.
A gazdálkodásfunkcióra vetített vizsgálata pedig azt elemzi, hogy helyiségléptékben az
adott funkciónak (pl. bérszámfejtési irodahelyiség, árusítópavilon stb.) mekkora a valós –
vagy optimális, szabványi, munkavédelmi, építészeti stb., belső berendezési stb.
követelményeknek megfelelő térigénye, és azt a tervezett vagy meglévő helyiség milyen
gazdaságossággal elégíti ki.
Például lakóépületek esetén, vagy olyan más épületeknél, ahol tág határok között és csak
iránymutató jelleggel lehet megfogalmazni az épületméret/funkcionális igények vagy
helyiségméret/funkcionális igények közötti gazdaságossági kapcsolatot, ott a facilitymenedzsment szerepe elsődlegesen a funkcionális igények pontos megfogalmazásában
van. Az adottság többnyire mint adott követelménnyel szembeállított funkcióteljesítésként értékelhető [53].
Átépítés, korszerűsítés, bővítés: A fentiekben elsősorban olyan FM-tevékenységek
kerültek szóba, ahol a facility-menedzsment meglévő épületek felújításához, azaz az
épületszerkezetek és berendezések műszaki teljesítőképességének növeléséhez kötődött.
A meglévő épületek funkcionális megközelítése elsősorban a már tárgyalt – helyiség- és
energiagazdálkodási facility-menedzsment tevékenységeket érinti, amelynek részei:
 funkcióbővítés,
 funkcióváltás,
 funkcionális korszerűsítés,
 építészeti–szerkezeti korszerűsítés.
Bontás: Az épületek élettartamának fogalmi meghatározása szerint az épületszerkezetek
és -berendezések fizikai értelemben vett elhasználódását követően elbontásra kerülnek.
Az
életpálya
végét
általában
a
felújítás
gazdaságosságához
és
műszaki
teljesítőképességéhez
kötik.
A
facility-menedzsment
épület-életpálya
végének
meghatározásával kapcsolatos vizsgálatai a fentieken túlmenően kiterjednek
funkcióteljesítési és energiagazdálkodási, értékelemzési stb. tényezőkre is. Itt alapvetően
kétféle facility-menedzsment gyakorlattal találkozhatunk. Az amerikai gyakorlat szerint
akár már a nem kielégítő funkció teljesítés is maga után vonhatja az épület lebontását,
míg az európai facility-menedzsment gyakorlatban túlnyomórészt a fizikai avultság vagy
a fizikai és erkölcsi avultság együttes mértéke tehetik indokolttá egy-egy épület
lebontását [53].
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