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Az Életképes Rendszer Modell

1. Előadás - bevezető



3/
28

/2
01

1 
11

:3
9 

PM

2

A szervezetek ma átláthatatlan várak, amelyeknek a tényleges 
működése nem válik világossá
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Mc Donald, egykori Lehman Brothers 
elnökhelyettes a Lehman Brothers 
működéséről:

§ „Az ijesztő az, hogy a Lehmann hihetetlen 
tehetséges embereket foglalkoztatott, akik a 
veszélyeket [..] értették. Néhányan 
kinyilvánították az [..] aggodalmaikat. De ők le 
lettek nyugtatva. [..] A főnökök [..] nem csak 
vasököllel irányítottak, hanem boxerrel is.”

§„Richard Fuld vezérigazgató és az elnöke [..] nem 
akartak olyan dolgokkal szembeszegülni, amiket 
nem igazán értettek. Amikor Richard Fuld 
valamit nem értett, elkezdte megfélemlíteni az 
embereket.”

Forrás: Der Standard, 2009.09.11

Tézis: a válság okozója többek között a szervezetek és a 
komplexitás irányításának nem elégséges megértésében rejlik
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A szervezeti problémák tünetei
§ Stratégiai hiba: a szervezet specifikus erősségei nem illeszkednek a stratégiai kihívásokhoz. 

§ Átláthatatlanság: a munkatársak nem tudják megítélni, melyik szervezeti terület milyen 
hozzájárulást ad az egészhez?

§ Redundancia és félreértések

§ Hosszú „Time to Market“: az innovációk rendszeresen nem kerülnek felszínre. 

§ Nincsenek világos szerepek: a vezetés túl szorosan közreműködik az operatív feladatokban 
és kevesebbet foglalkozik az átfogó témákkal. 

§ Hiányzó fókusz: sok dolgozó koncentrál olyan dolgokra, amelyekért az ügyfél egyáltalán 
nem fizet, pl. gyakori megbeszélések sok ember bevonásával, jelentések készítése, stb.

§ Hatalmi játszmák: konfliktusok és hatalmi politika állnak a napi munkavégzés előterében és 
ezek uralják az operatív munkát.

§ Állandó beszéd a „területeket átfogó munkák”-ról

§ Munkaerőtöbblet: többen dolgoznak ugyanazon a feladaton, anélkül, hogy tudnának 
egymásról.

§ Munkatervezés: koordinátorok és asszisztensek szükségessége; „egy kicsi mindenből”
munkatípus gyakori előfordulása.

§ A bürokrácia magát foglalkoztatja: a szervezeti szabályozások a ráfordítások ellenére 
rosszul dokumentáltak és csak kevéssé elfogadottak.
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A szervezetek egy önállósodási tendenciával rendelkeznek

„A munka a feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló idő
hosszáig terjed ki.“

„A bürokrácia nem más, mint egy jól szervezett 
járvány.“

„Ha a bürokrácia úgy terjed tovább, mint eddig, akkor 
Isten a következő özönvíz során nem vizet, hanem papírt 
fog az emberiségre zúdítani.”

„A bizottság egy olyan testület, amely a tervezet 
tervezésével a tervezet tervezetté válásával foglalkozik.“

„A késleltetés az elvetés leghalálosabb formája.“

„Az az idő, amit egy napirendi pontra szánnak, 
fordítottan arányos a döntés által létrejövő eredménnyel.“

Cyril N. Parkinson, angol történész
(1909 -1993)
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Központi irányelvek egy új szervezeti felfogás számára

Központi 
irányelvek egy 
új szervezeti 

felfogás 
számára

Központi 
irányelvek egy 
új szervezeti 

felfogás 
számára

1. Az organigramok semmit nem árulnak el egy 
szervezet működéséről

2. A szervezeti struktúrát nem szabad elkülönültnek tekinteni

3. A struktúra jelentősen meghatározza a személyek és az 
intézmény magatartását és hatékonyságát

4. Az emberek eredményesek és hasznosak akarnak lenni, egy 
szervezetnek biztosítani kell ezeket 

5. A szervezet nem egy gépezet, hanem egy organizmus

6. A szervezet célja a komplexitás irányítása, 
a felépítésének egy irányítási logikát kell követnie
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• Az organigramok mondanak 
valamit a feldaraboltságról, de 
semmit nem árulnak el az 
összjátékról!

• Az organigramok támogatják a 
belső vonatkozást – a személyek és 
a környezet nincsenek leképezve.

• Egy szervezet funkcionális 
kompetenciájának központi témái, 
mint pl. koordináció, irányítás, 
alkalmazkodás a változásokhoz, 
értékek és célok nincsenek 
feltüntetve.

Következtetés:
Az organigramok semmit nem 
mondanak a komplexitással való
bánásmódról; hiányzik az 
irányítási logika

Szervezet („Minta Kft.“)

1. irányelv: az eddigi szervezeti modellek semmit nem 
árulnak el egy szervezet működéséről és irányításáról

Értéks. K+F Gyártás IT Pénzügy

Ügyvezető



3/
28

/2
01

1 
11

:3
9 

PM

8

Az általános menedzsment modell a vállalat 
átfogó vezetésének területeit mutatja: 

1. Vállalati politika, 

2.Corporate Governance, 

3. Stratégia, 

4. Struktúra, 

5. Kultúra és

6. Vezetés. 

Az általános menedzsment modell minden eleme 
egy komplex kormányzási területet jelent. Minden 
vállalatnak szüksége van ezen elemek 
mindegyikére ahhoz, hogy működőképes legyen.

Általános menedzsment modell

Strat.

Struk. Kult.

Vezetők

2. irányelv: A szervezeti struktúra egy egész rendszer része és 
nem szabad elkülönítve szemlélni
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Alex Bavelas és Harold Leavitt az 1940/50-es években egy tanulmányt végeztek el a MIT Small Group Network 
Laboratory révén a kommunikációs folyamatokkal és mintákkal kapcsolatban, kiscsoportokban. Egy kísérlet során 
személyekkel különböző struktúrában hajtattak végre kommunikációt (ld. lent). 

Az első kísérleti sorban a személyeknek egy egyszerű feladatot kellett megoldaniuk: az öt elkülönített személy 
mindegyike kapott egy játékkártyát, amelyiken hat lehetséges egyszerű szimbólum közül öt volt feltüntetve. A 
feladat abból állt, hogy a megadott kommunikációs csatornák révén találják ki, melyik szimbólum volt azonos mind 
az 5 kártyán. A második kísérleti sorban az egyértelműen leírható szimbólumokat kicserélték különböző színű
üveggolyókra. A kommunikáció ezáltal nehezebbé vált.

Kör Lánc Kerék Y

Bavelas kísérlet

3. irányelv: a struktúra jelentősen meghatározza a személyek 
és intézmények magatartását – 1/2
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Teszteredmények:

• Idő: 
• Egyszerű feladatok: a Kerék és Y gyorsabbak voltak a problémamegoldásnál, mint a Kör és a Lánc
• Komplex feladatok: a Kör volt a leggyorsabb

• Hiba:
• Egyszerű feladatok : Kerék és Y jobbak voltak
• Komplex feladatok:a Kör volt a legjobb a hibaelkerülésben (Ok: tanuló hatás)

• Vezetés: a Kerékben mutatkozott meg leggyorsabban a vezetés (100%), ezt követte Y, Lánc és Kör

• Elégedettség: a Kör tesztszemélyek érezték magukat a legjobban, ezt követte a Lánc és Y; a Kerék-tesztszemélyek 
voltak a legkevésbé elégedettek, hiszen a komplex feladatok esetében (2. kísérleti sor) viták alakultak ki, 
elszaporodtak a szitokszavak és a résztvevők kiléptek a szerepeikből.

Végkövetkeztetések:
• A struktúra (beleértve a központiságot) meghatározza a személyek magatartását az aktivitás, egyezőség, elégedettség, 
vezetés, stb. területeken.

• Az egyszerű feladatokra a központi struktúrák a legalkalmasabbak, a a komplex és ambivalens feladatokra azonban a 
decentralizált struktúrák.

Kör Lánc Kerék Y

3. irányelv: a struktúra jelentősen meghatározza a személyek 
és intézmények magatartását – 2/2
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Befolyásoló tényezők, amelyek extrém elégedetlenséghez 
vezettek

Befolyásoló tényezők, amelyek extrém 
elégedettséghez vezettek

A fellépés 
gyakorisága

százalékban

5
0

04
0

3
0

2
0

1
0

1
0
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0
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0

4
0

5
0Teljesítménysiker

Elismerés
Munkatartalom

Felelősség
Előbbrejutás

Fejlődés
Vállalati politika és 

belső szervezet
Felügyelet

Az elöljáróhoz való viszony
Munkakörülmények

Fizetés
Kollégákhoz való viszony

Privátszféra
Alárendeltekhez való viszony

Státusz
Biztonság

Azon tényezők, 
amelyek 
hozzájárulnak a 
munkával 
szembeni 
elégedetlenséghez

Azon tényezők, 
amelyek 
hozzájárulnak a 
munkával 
szembeni 
elégedettséghez

Higiénés tényezők

Motivátorok

69
31 81

Viszonyszám, 

százalékban kifejezve

080 40 40 80

A munkához való hozzáállás befolyásolása
(Forrás: Harvard Business Review, April/2003)

4. irányelv: Az emberek eredményesek és hasznosak akarnak 
lenni, egy szervezetnek biztosítani kell ezeket – 1/2

19
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Peter Drucker szerint:

1.„A vállalat és az intézmények a társadalom szervei. Nem egy 
egyéni cél miatt jöttek létre, hanem mert a társadalom, 
különböző közösségek és egyének meghatározott szociális célját 
és szükségleteit elégítik ki. [... ] Egy vállalat és egy intézmény 
a társadalom szervei, ami jólétet teremt és termel.“

2. „Egy szervezet és ebből következően a menedzsment-
hatáskör célja, hogy az emberi erősségeket termelékennyé
alakítja. A szervezet az az eszköz, amely révén az emberek, 
mint egy közösség személyiségei és tagjai, hozzájárulást 
tudnak nyújtani és sikereket tudnak kitűzni. Ezért egy 
szervezet célja, hogy az emberek erősségeit hatékonnyá és a 
gyengeségeit irrelevánssá tegye.”

3. „Az önirányítás magasabb motivációt eredményez: a vágy, 
hogy a legjobbat nyújtsuk ahelyett, hogy éppen csak túljussunk 
valamin.”

4. irányelv: Az emberek eredményesek és hasznosak akarnak 
lenni, egy szervezetnek biztosítani kell ezeket – 2/2
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5. irányelv: a mechanikus szervezeti felfogás már idejétmúlt, 
a szervezetek egy radikálisan új megközelítésére van szükség

A 20. század szervezete

Modell: gép
Jellemzők:
• Precíz végrehajtás, de 
• Alacsony alkalmazkodási készség
• Tevékenységek szervezése
• Szervezés részletekben

A 21. század szervezete

Modell: rendszer
Jellemzők:
• Priorizált, önálló végrehajtás
• Dinamikus, alkalmazkodó
• Az információ/tudás szervezése
• Az önszervezés megszervezése 

(az előfeltételek megteremtése)
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Definíció (Stafford Beer után): 

A rendszerek elemek olyan csoportjait képezik, amelyek egy minta alapján egy időegység alatt dinamikusan 
egymásra épülnek. Egy rendszer célja az, amit a rendszer egy megfigyelő látásmódja szerint tesz.

6. irányelv: a szervezet célja a komplexitás irányítása, a 
felépítésének egy irányítási logikát kell követnie
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A komplexitás legyőzésének természeti törvénye

Ugyanazzal a fontossággal bír a szervezetek 
menedzsmentjére vonatkozóan, mint a fizikában a 
gravitációs törvény

A szükséges sokszínűség törvénye (Ashby törvénye)

Csak a sokféleség képes uralkodni a sokféleségen.
(„Only variety absorbs variety”)

Ross Ashby brit neuropszichológus
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S S

Erősítő

Tompító

Sokféleség-menedzsment
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„Sok lehetséges megnyilvánulás létezik-
de csak egyféle kibernetikai megoldás”
„There are many possible manifestations –

there is one cybernetic solution“

Prof. Dcs. Stafford Beer

„A problémák kezelése helyett inkább oldjuk fel 
őket.”
„Rather than to solve problems 
– it‘s clever to dissolve them.“

A menedzsment-kibernetika a komplexitás leküzdésének 
tudományága
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A természet kifejlesztette a legjobb irányítási rendszerét:
Az emberi idegrendszert

Stafford Beer, ‚Brain of the Firm‘, 1972.

Életképes 
rendszer modell (ÉRM)

Az emberi idegrendszer 
irányítási munkája

Az emberi idegrendszer 
funkcionális működése



3/
28

/2
01

1 
11

:3
9 

PM

19

Ajánlott irodalom
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2010

Életképes Rendszer Modell (ÉRM)

2. előadás
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A komplexitás legyőzésének természeti 
törvénye

Ugyanazzal a fontossággal bír a szervezetek 
menedzsmentjére vonatkozóan, mint a fizikában 
a gravitációs törvény

A szükséges sokszínűség törvénye (Ashby törvénye)

Csak a sokféleség képes uralkodni a sokféleségen.
(„Only variety absorbs variety”)

Ross Ashby brit neuropszichológus
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Variáció-menedzsment

V V

Erősítő

Tompító
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Központi irányelvek egy új szervezeti felfogás számára

Központi 
irányelvek 

egy új 
szervezeti 
felfogás 
számára

Központi 
irányelvek 

egy új 
szervezeti 
felfogás 
számára

1. Az organigramok semmit nem árulnak el 
egy szervezet működéséről

2. A szervezeti struktúrát nem szabad elkülönültnek
tekinteni

3. A struktúra jelentősen meghatározza a személyek és az 
intézmény magatartását és hatékonyságát

4. Az emberek eredményesek és hasznosak akarnak 
lenni, egy szervezetnek biztosítani kell ezeket 

5. A szervezet nem egy gépezet, 
hanem egy organizmus

6. A szervezet célja a komplexitás irányítása, 
a felépítésének egy irányítási logikát kell követnie



5© malik-mzsg          

A természet kifejlesztette a legjobb irányítási rendszerét:
Az emberi idegrendszer

Stafford Beer, ‚Brain of the Firm‘, 1972.

Életképes 
rendszer modell (ÉRM)

Az emberi idegrendszer 
irányítási munkája

Az emberi idegrendszer 
funkcionális működése
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Kulcs a komplexitás leküzdéséhez:
Az életképes rendszer-modell (ÉRM)

1a

23*
3

4

5

1b

1c

1d

?
5 Értékek megfogalmazása (identitás)

4 Körbetekintés (Figyelem a kinti 
dolgokra)

3 Optimalizálás (Figyelem a benti 
dolgokra) 

3* Felülvizsgálat (Real-Time Information)

2 Koordinálás (önszabályozás)

1 Működés (Célok teljesítése)

Csupán öt rendszerfunkció révén az Életképes rendszer modell megmutatja egy 

szervezet funkcionalitásait és ezzel utat enged a

nagyobb hatékonyságnak és ütőképességnek.
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ELSŐ rendszer: A célok teljesítése

Működő egységek

a) Teljesítik a rendszer céljait (azt tenni, amiért 
az ügyfelek fizetnek)

b) Önállóan le kell győzniük a környezetük 
komplexitását és dinamikáját

c) Ehhez nagyfokú autonómiára és saját 
erőforrásokra van szükségük (pl. 
költségvetés…)

d) Autonómiája egy részét feladja az egész 
érdekében és tartania kell magát a 
megállapodott játékszabályokhoz

Példák
1. Stratégiai üzleti területek
2. Szövetségi államok
3. Megbízások/projektek vagy projektmodulok
4. Csapattagok
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MÁSODIK rendszer: Koordináció, ingadozások leküzdése, stabilizálás

Minden támogató funkció, rendszerek,
eszközök és szabályok,  

a) amelyek az operatív egységek 
együttműködését szabályozzák,

b) segítenek elkerülni a lehetséges konfliktusokat,

c) lehetővé teszik az operatív egységek közötti (1. 
rendszer) önszabályozást.

Példák
1. Tervezési-, és kontrollrendszerek
2. Titkárság és megbeszélések
3. Szabályok és szabályozások
4. Irányelvek, eljárásmódok és követelmények
5. Közös nyelv, cselekvésmód, hagyományok
6. Implicit „játékszabályok”, kultúra
7. Standardok
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HARMADIK rendszer: Az „Inside & Now“ optimalizálás

Az operatív menedzsment

a) Az operatív egységek (1. rendszer) 
együttműködését optimalizálja

b) Az optimalizálás érdekében szétosztja a 
rendelkezésre álló erőforrásokat 

c) Azonosítja és megvalósítja a szinergiákat és 
gondoskodik a tapasztalatok hasznosításáról 
valamint a tanulásról

d) A meglévő sikerpotenciálokat ROI-té alakítja 
e) Szabályokat rendel el és biztosítja azok 

követését

Példák
1. Operatív tervezés
2. Költségvetés és éves célok kialakítása
3. A játékszabályok meghatározása
4. Döntések az egyedi esetekben konfliktus esetén
5. Beavatkozás (ha szükséges az egyedi 

esetekben)
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HARMADIK rendszer*: Felülvizsgálat, Real-Life Information

A működés közvetlen felügyelete

a) A harmadik rendszer szűretlen információit szállítja 
(mi történik valójában?) a jobb döntéshozatal 
érdekében

b) Azt vizsgálja, hogy a megbeszélt megállapodásokat 
betartják-e?

c) Azt vizsgálja, hogy a folyamatok hatékonyak és 
hatásosak-e és hogy a teljesítmény és a minőség 
megfelel-e az elvárásoknak? 

d) Egy informális információs csatorna a 3. rendszer 
számára

Példák
1. Ad-hoc nyomozás, séta az üzemben
2. Direkt ügyfél- vagy dolgozói kapcsolat
3. Felmérés, próbavásárlás
4. Belső audit
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NEGYEDIK rendszer: Körbetekintés és alkalmazkodás - „Outside and Then“

A stratégiai menedzsment

a) Felismeri és értékeli a környezet változásait és 
elfogadtatja a vállalatot a környezetével (lehetőségek & 
kihívások)

b) Javaslatokat terjeszt elő a jövőbeni fejlődésre 
vonatkozóan és azokat összeegyezteti a 3. rendszerrel
(gondoskodik az elfogadásról) 

c) Jövőbeni sikerpotenciálokat épít

d) Kommunikál a környezettel (média, szövetségek, 
részvényesek, hatóságok, stb.)

Példák
1. Stratégiafejlesztés
2. Kutatás és fejlesztés
3. Toborzás
4. Technológia-, és konkurenciafigyelés
5. Stratégiai marketing
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ÖTÖDIK rendszer: Normák, védőhálók és identitás

A normatív menedzsment

a) Meghatározza a szervezet célját: „What 
business are we really in?“

b) Normákat, értékeket és védőhálókat alkot

c) Vállalatpolitikai koncepciókat dolgoz ki, 
felügyeli a szervezetet

d) Felügyeli a 3. és 4. rendszer közötti 
együttműködést és szükség esetén irányadó
döntést hoz

Példák
1. Vállalatpolitikai döntések
2. Corporate Governance
3. Az üzleti küldetés fejlesztése
4. Védőhálók kihelyezése a stratégiai és operatív 

menedzsment számára
5. Szabályok kialakítása a vezetés és 

együttműködés érdekében
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A rekurzió elve (1/2)

Minden életképes rendszer egy életképes rendszerbe van beágyazva és 
maga is több életképes rendszerből áll.

Ezért lehet egy szervezetet egyetlen modellel leírni, beleértve a 
hierarchiaszinteket, az egységeket, menedzsment funkciókat, 
termékeket, vevőcsoportokat és régiókat.
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A rekurzió elve (2/2)
Fontos:

1. Minden rekurziós szintnek egy életképes 
rendszer modellt kell tartalmaznia

2. Minden életképes rendszer modellnek 
tartalmaznia kell az összes rendszerfunkciót; a 
hiányzó rendszerfunkciókat reprodukálják
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Egy nagyon üzleti, és egy nagyon személyes példa

Komplex projektek 
(Due diligence, PMI, BPR) 

menedzselése
Család
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Példa modern szervezetre és hagyományra épülőre
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Nemzetközi szervezetek

Non-profit szervezetek

Vallási közösségek

Állami intézmények

Vállalatok

Az összes szervezet az Életképes Rendszer Modell szerint működik
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Kiindulási pont a vállalati cél

A vállalati célt az határozza meg, hogy mit képes a szervezet hatékonyan végezni.

... Ez gyakran valami más, mint ami a küldetésben vagy a brosúrákban szerepel.

„The purpose of a system is – what it does“

„Egy rendszer célja – az, amit tesz”
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Melyik tevékenységek alkotják az 1. rendszert?

Milyen tevékenységek számítanak 1-es rendszernek:

1. Egy élelmiszer-előállító értékesítési tevékenysége?

2. Hentesüzlet a sarkon?

3. Egy autógyártó EDP-részlege?

4. Egy kutatás-fejlesztés szolgáltató a vegyiparban?

5. Egy elektronikai nagykereskedő értékeső partnere?

6. Egy vállalati tanácsadó kutatás-fejlesztés osztálya?

7. Egy biztonságos munkavégzéshez szükséges termékekkel kereskedő Key-Account
menedzsmentje?

Az 1-es rendszerek képeznek minden olyan SÜE-t, részleget, stb., amelyek az egész 
rendszert és annak céljait szolgálják. Ez minden olyan terület, amely alapvetően 
bevétel-központ és mint ilyent függetleníteni lehet. Minden más terület (pénzügy, 
értékesítés, IT) származtatott funkciónak számít, amelyek az 1-es rendszerek alapján 
jönnek létre. Ebből fakadóan nem szolgálják közvetlenül a vállalat célját.
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A központi funkciók különböző rendszerfunkciókat látnak el és ebből 
fakadóan különböző kompetenciákat igényelnek (Például: jog)

4. rendszer:
• Új törvényhozási eljárások nyomon követése
• Lobbizás
3.* rendszer:
• A jogi előírások betartásának felügyelete
3. rendszer:
• A jogi előírások optimalizálása az egész rendszer      
számára
• Irányvonalak kijelölése
2. rendszer:
• Standardok és sablonok rendelkezésre bocsátása
• Szerződési archívum /- adatbázis rendelkezésre 
bocsátása
• Kutatási fórumok/ könyvtárak anyagának rendelkezésre 
bocsátása
1. rendszer:
• Támogatás jogi kérdésekben

5

4

3

?

23*

1a

1b

1c

1d

Jog (példafeladat)
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A központi funkciók különböző rendszerfunkciókat látnak el és ebből 
fakadóan különböző kompetenciákat igényelnek (példa: IT)

5

4

3

?

23*

1a

1b

1c

1d

4. rendszer
• Új IT-technológiák azonosítása
• Az üzleti modell veszélyforrásainak azonosítása
• IT stratégia fejlesztése
3. rendszer
• Az IT költségvetés szétosztása/ elhelyezése
• Szinergiák kihasználása
• Az IT költségvetés felügyelete
• Normák és standardok meghatározása
2. rendszer
• Az 1-es rendszerek szükségleteinek összehasonlítása
• Know-how tartalék (Competence Center)
• Közös standardok és folyamatok fejlesztése az 1-es 
rendszerek között (pl. adategyeztetés)
1. rendszer
• IT teljesítmény létrehozása (szoftverbevezetés; 
hardvergondozás)

IT (példafeladat)
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A gyakorlatban sok félreértés mutatkozik meg a belső szolgáltatások 
funkcionalitására vonatkozóan

A belső szolgáltatók kényszerítve vannak, hogy kiszolgálják a külső piacokat, anélkül, 
hogy ehhez stratégiai feltételek tartoznának

A vállalaton belül egy külső piacot szimulálnak, anélkül, hogy engedélyezve lenne a 
tényleges verseny

A belső szolgáltatókra érvényes az operatív területekkel szemben az „Ügyfél a király” elve

Egyszerűsítő szervezeti elvek, mint pl. „Mindent a központban” illetve „Mindent az 
operatív egységekben”

Az outsourcing tevékenységet a folyamatok megelőző belső optimalizálása nélkül viszik 
véghez

A belső szolgáltatóknak meg kell valósítaniuk a szinergiákat, azonban csak koordináló
kompetenciákkal rendelkeznek („Competence Center)

Az SLA-k és teljesítménymutatók az operatív területek és belső szolgáltatók, illetve 
outsourcing-partnerek között nincsenek megfelelően definiálva
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2010

Életképes Rendszer Modell (ÉRM)

3. előadás
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Szervezetek fejlesztése és átalakítása
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1. Nem létezik jó szervezet

2. Ne csak a szervezésre gondoljunk, hanem a menedzsmentre és az 
irányításra is

3. Ne a szervezeti ábrákkal kezdjünk

4. Kezdjünk a szervezés céljával és alapkérdéseivel

5. Kerüljük el a kényszert az állandó újraszervezésre és átstrukturálásra

Öt fontos megállapítás



4© malik-mzsg          

Különbség a tárgy és személy között: 
A helyes kompromisszum megtalálása

VAN

Δ

t 

CÉL ad rem

1 
3 

KELL

ad personam

2 

Ábra W. Krieg alapján
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Az átszervezési projekteknél három síkot kell figyelembe venni

Fej

Szív

Has

„Mit ismerek fel?“

„Mit akarok?“

„Mire van szükségem
(az életben)?“

Síkok Központi kérdésfeltevés Témák (választék)

• Küldetés
• Stratégia
• Folyamatok és érintkezési pontok
• Mutatószámok

• Értékek és identitás
• Kultúra
• Tisztelet és elismerés
• Kommunikáció
• Szociális szerep / Funkció
• Önkép

• Munkahelyi biztonság és jövedelem
• Hatalom
• Karrier
• Státusszimbólum

Projekt-
akadályok?
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Lerövidítés / A struktúrák felszámolása – a „Cortés“-elv

„Amikor Cortes elérte az Újvilágot, 

elégette a hajóit. Ezáltal az 

emberei motiváltak voltak.“

Hernán Cortes, spanyol konkvisztádor
(1485 - 1547)



8© malik-mzsg          

A „takarékos” szervezeti elv – Ockham borotvája (Parszimónia-elv)

“Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem“

„Válaszd a legegyszerűbb szervezeti formát!”

Wilhelm v. Ockham, angol teológus
(1285 - 1349)



9© malik-mzsg          

Három fő kérdés
(P. Drucker)

Hogyan kell 
magunkat 

megszervezni ahhoz, 
hogy az, amiért az 

alkalmazottainknak
fizetünk, azt ők 
valóban el is 
végezzék?

Egy jó szervezet alkotja a hidat a külső, belső ügyfelek és a saját terület 
között

Hogyan kell 
magunkat 

megszervezni 
ahhoz, hogy az, 
amiért az ügyfél
fizet, a figyelem 
középpontjában 

álljon és onnan már 
ne tudjon eltűnni?

Hogyan kell 
magunkat 

megszervezni 
ahhoz, hogy az, 

amiért a top 
menedzsment 
fizetve van, azt 

valóban el is 
végezze?
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A rendszerszerű/kibernetikai szervezet elvei

1. A rendszeren dolgozni, ahelyett, hogy a rendszerben dolgozzunk

2. A kapcsolódások és interakciók felismerése és figyelembevétele

3. Az „emelő hatásokra” építeni az alapokat

4. Visszajelzések és zárt körforgások alkalmazása irányítási elvként, valamint a funkcionális 
biztonság érdekében

5. Maximális relatív autonómia, lehető legnagyobb szabadságfok, vagy a föderalizmus elve

6. Önszervezés és –szabályozás amennyire lehetséges

7. Kedvező feltételek kialakítása  az „alkotás részletekben” helyett

8. Valós idejű információra alapozva

9. A hierarchia az információ relevanciájából adódik
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A “jó” szervezetek alapelvei (válogatás)

1. Stratégiához illeszkedő struktúrák

2. Önállóan működő üzleti egységek

3. Eredménytermelő és támogató egységek világos megkülönböztetése

4. Új és meglévő üzlet szétválasztása

5. Áttekinthető egységek alakítása (lehetőleg kicsi, de elég nagy ahhoz, sok saját 
infrastruktúrával tudjon rendelkezni) 

6. Átfedési pontok minimalizálása

7. Állandó folyamatok kialakítása és a belső részlegek közötti együttműködés támogatása

8. Decentralizálás és erős (nem pedig nagy!) központi vezetés

9. Világosság és transzparencia
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Kiindulási pont a vállalati cél

A vállalati célt az határozza meg, hogy mit képes a szervezet hatékonyan végezni.

... Ez gyakran valami más, mint ami a küldetésben vagy a brosúrákban szerepel.

„The purpose of a system is – what it does“

„Egy rendszer célja – az, amit tesz”
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Melyik tevékenységek alkotják az 1. rendszert?

Milyen tevékenységek számítanak 1-es rendszernek:

1. Egy élelmiszer-előállító értékesítési tevékenysége?

2. Hentesüzlet a sarkon?

3. Egy autógyártó EDP-részlege?

4. Egy kutatás-fejlesztés szolgáltató a vegyiparban?

5. Egy elektronikai nagykereskedő értékeső partnere?

6. Egy vállalati tanácsadó kutatás-fejlesztés osztálya?

7. Egy biztonságos munkavégzéshez szükséges termékekkel kereskedő Key-Account
menedzsmentje?

Az 1-es rendszerek képeznek minden olyan SÜE-t, részleget, stb., amelyek az egész 
rendszert és annak céljait szolgálják. Ez minden olyan terület, amely alapvetően 
bevétel-központ és mint ilyent függetleníteni lehet. Minden más terület (pénzügy, 
értékesítés, IT) származtatott funkciónak számít, amelyek az 1-es rendszerek alapján 
jönnek létre. Ebből fakadóan nem szolgálják közvetlenül a vállalat célját.
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Melyik dimenziót szükséges az első helyre helyezni?

Első átalakítási elv: 
Hogyan szervezzük meg azt, hogy amiért az ügyfél fizet, az a figyelem középpontjában 

álljon és onnan már ne tudjon eltűnni?

STRUCTURE FOLLOWS STRATEGY

Vevői haszon:
Elsődleges

megkülönböztető
kritérium

Vásárlást 
eldöntő kritériumok

(esetleg a piac szabályai)

Meglévő
egyéni erősségek
(versenyelőnyök)
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Relatív
ÁTA*

85,0

125,0

-50,0 0,0 50,0
Relatív minőség (index)
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B versenytársA versenytárs
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C versenytárs

Fontosság Minőség: 40%
Ár: 60%
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A központi kérdés így hangzik: mit akar a vevő és milyen struktúrával 
lehet a fogyasztói szükségletet legjobban kielégíteni?

Mi -xxx yyy -z

A versenytárs -XXX YYY -Z

B versenytárs XXX yyy Z

C versenytárs -xxx YYY z

Relatív
minőség

Relatív ár

Piacdifferenciálás: AA

Tipikus piaci
részesedés-

vesztés

Tipikus piaci 
részesedés-

nyerés

* Ár-/teljesítményarány
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Gyakran nagyon fontos, hogy azonosítsuk a célt és az ügyfélproblémát

Rent-A-Sheep

Szolgáltatás/Termék

Műfű/génmódosított magok

Szolgáltatás/Termék

Szolgáltatás/Termék

Az ügyfél nem terméket vásárol, hanem egy megoldást a problémájára.
Az ügyfél hasznot vásárol.

Az ügyfélprobléma:
A tökéletes gyep

„Melyik megoldást keresi az 
ügyfél?“

Ügyfélhaszon? – Miért fizet az ügyfél valójában?

→ Egy testet öltött megoldási lehetőség a megfogalmazott ügyfélproblémára
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Gyakorlati példa: kerámia gyártó

1. Technológiakonszern, amely Németországból nőtte ki magát. Jelenleg műhelyek 

szerinti tagozódás Németországban, Ausztriában, Törökországban, Kínában.

2. Értékesítő vállalatok Európában, USA-ban, a Közel-Keleten és Ázsiában.

3. A német üzemek az általuk megszabott transzferárakon szállítanak az értékesítő

vállalatokhoz. Az eredményt az üzemekben konszolidálják. 

4. Az értékesítő vállalatok kérdéseit (x terméket y áron kell eladni) az üzemek 

válaszolják meg.

5. Nagy piaci részesedés a német nyelvterületen belül, de azon kívül növekedési 

problémák adódnak. 
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Gyakorlati példa
Az ügyfélhaszon-elemzés eredménye

Tényezők Összesen Európa/USA Közel-Kelet Ázsia

1. Műszaki termékminőség 20% / + 30% / + 15% / o 25% / +

2. Hosszú távú partnerség 15% / + 20% / + 10% / + 10% / +

3. Tanácsadás minősége 20% / - 15% / + 25% / - 20% / o

4. Kézbesítési idő 15% / o 15% / + 10% / o 15% / -

5. Ügyfélkapcsolatok minősége 30% / o 20% / o 40% / o 30% / -

Összesen 100% 100% 100% 100%

Ár : minőség viszony 40 : 60 40 : 60 50 : 50 55 : 45

Konkurenciához viszonyított ár 110% 110% 110% 150%

Piaci részesedés (  ) 23% 15% 10%
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Gyakorlati példa
Döntő kritériumok a szervezet számára

1. Az ügyfélkapcsolat minősége: ügyfélhez való közelség, azok problémáinak 
ismerete, jelenlét az ügyfélnél, helyi képviselői  minőség.

2. A tanácsadás minősége: a vásárlást megelőzően és követően. Használati 
segítség, értékesítés, az ügyféltámogatás gyorsasága és minősége, műszaki 
szerviz. 

3. Kézbesítési idő: nem az üzemi szállítási készséget jelenti, hanem szállítási idő az 
ügyfél szempontjából (meddig tart, amíg a terméket kézbe kapja).

Eredmény: Megfigyelhető, hogy a kiegészítő szolgáltatások vonásai 
versenyelőnyhöz juttathatják a vállalatot. Különösen az ügyfélkapcsolatok minősége 
képezi a stratégiailag támogatásra szoruló tényezőt minden piacon. Beleértve 
Ázsiát is, ahol annak ellenére, hogy magasabb az árszínvonal és az árhoz 
viszonyítva a minőségnek nagyobb a súlya, szintén piaci részesedést kell szerezni. 
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Gyakorlati példa
Eredmény: az 1-es rendszerek felosztása értékesítési területekre

1. A stratégiai kihívások egy regionális tagozódás mellett szólnak, mivel ezáltal lehet 
a legjobban fejleszteni az ügyfélkapcsolatok minőségét, a szállítási időt és a 
tanácsadás minőségét.

2. A regionális tagozódás az 1. rendszer (stratégiai üzleti területek) négytől öt 
elemig történő meghatározását teszi lehetővé: Európa régió (esetleg USA is), 
Közel-Kelet, Kína/Ázsia és a világ többi része.

3. Az eddigi értékesítő vállalatok teljes értékű egyes-rendszerekké válnak, amelyek az 
üzemekben előállítási áron vásárolnak és az eredményt a régióban konszolidálják.

4. Stratégiai megfontolásból ők maguk döntenek a fejlődéshez szükséges 
befektetésekről (saját termelési hely). A termelést a 2. rendszer irányítja. 
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... Releváns piacok kombinációja, ügyfélhaszon és kulcskompetenciák.

Versenyelőny a következők révén:

Magasabb minőség a vezetésben

- Világosan megfogalmazott üzleti 
megbízások

- Világos feladatok / komp. / fel.
- Rugalmasság (hierarchia-leépítés) 

a rövid döntési utak révén

Nagyobb ütőképesség a piacon

- Az üzlet átláthatósága
- Piac-, és vevőközpontúság
- Meglévő erősségek kihasználása

Ügyfélhaszon

Operatív egységek
(Stratégiai üzleti területek)

Releváns piac Kulcs-
kompetenciák
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Holding

Immobilien

1. Kezdés a legfelsőbb szinten, a vállalati struktúra összeállítása
2. Azok az operatív egységek (S1) amelyeket ma előre helyezünk
3. A diagnosztizálásra szoruló terület meghatározása (System in Focus SIF). 

Kétség esetén azoké, ahol az ügyfélhaszon létrejön.
4. A rekurziós szintek megjelölése (R0, R+1, R-1, stb)

Getränke

Nahrungsmittel

Süssgetränke

Cola

Fanta

...

Getränke
Brauerei

Süssgetränke

Mineralwasser

Säfte

A szervezet elemzésének első lépése a rekurziós szintek megállapítása

R0

R-1

R+1

Ingatlanok

Italok

Élelmiszer Italok
Sörök

Üdítőitalok

Ásványvíz Üdítőitalok

Cola

Fanta

R0

R-1

R+1

...

Holding

Gyümölcslevek
System-in-
Focus
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Következő lépésben azonosítani kell az operatív egységeket

A természetes rendszerek önállóan életképesek. A szociális rendszereket úgy kell alakítani, hogy 
relatív életképesek tudjanak lenni.

Stafford Beer: „They must be able to maintain a separate existence“. 

Az operatív egységeket (1. rendszer) úgy kell kialakítani, hogy:

- lehetőleg nagy autonómiával tudjanak rendelkezni és céljaik teljesítését optimalizálni 
tudják (szubszidiaritás és föderalizmus elve)

- amiért az ügyfél fizet (vásárlást eldöntő kritériumok), az a figyelem középpontjában 
álljon és onnan már ne tudjon eltűnni

- birtokukban legyenek a siker érdekében döntő kompetenciák és erősségek

- a többi egységgel szemben fennálló átfedéseket és függőségeket minimalizálni kell (a 
szabályozási követelmények minimalizálása a Senior Manegement felé).

Ezen elvek megvitatása komoly jelentőséggel bír : 

Structure follows Strategy
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Az operatív egységek szegmentálása különböző dimenziókban történhet

Környezet & Piac

Saját vállalat

Technológiák Termékek
Szolgáltatások Értékesítési

csatornák
Célcsoportok

Vevői
problémák

Vevő-
szükséglet

Régiók
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Gyakorlati példa
Szegmentálási lehetőségek

1. Funkciók alapján: Termelés, Értékesítés, Fejlesztés, Minőség

2. Termelési helyek alapján: Frankfurt, Bécs, Izmir, Jakarta, Shanghai

3. Technológiák alapján: gyártási eljárás

4. Vevőcsoportok alapján: csempe-, üveg-, porcelán-, elektronikai ügyfelek

5. Régiók alapján: Európa, USA, Közel-Kelet és Ázsia

6. Értékesítési csatornák alapján: díszítés és technika
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A szegmentálás ellenőrzése:
Kritériumok a szegmentálási változók értékeléséhez

Középpont: 

Vásárlást eldöntő kritériumok a vevői haszonelemzésből (beleértve a meglévő
erősségek kihasználását, a hatékonyságot és a célteljesítést - „tegyük a helyes 
dolgokat“)

Kiegészítés:

1. Általános stratégiai összhang (beleértve a piaci játékszabályokat, támogatást a 
versenytársaktól való megkülönböztetésben)

2. Robosztusság (autonómia, kritikus méret, vezetői hatékonyság/felelősség)

3. Motivációs hatás/Empowerment (Vonzerő a  jó munkaerő számára, fejlődési 
lehetőségek, munkavégzés helye, stb.)

4. Az ügyfelek világos meghatározása

5. Hatékonyság a racionalizálás révén (szinergiák kihasználása)

6. Rugalmasság a vállalati fejlődés számára
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A központi funkciók különböző rendszerfunkciókat látnak el és ebből 
fakadóan különböző kompetenciákat igényelnek (Például: jog)

4. rendszer:
• Új törvényhozási eljárások nyomon követése
• Lobbizás
3.* rendszer:
• A jogi előírások betartásának felügyelete
3. rendszer:
• A jogi előírások optimalizálása az egész rendszer      
számára
• Irányvonalak kijelölése
2. rendszer:
• Standardok és sablonok rendelkezésre bocsátása
• Szerződési archívum /- adatbázis rendelkezésre 
bocsátása
• Kutatási fórumok/ könyvtárak anyagának rendelkezésre 
bocsátása
1. rendszer:
• Támogatás jogi kérdésekben

5

4

3

?

23*

1a

1b

1c

1d

Jog (példafeladat)
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A központi funkciók különböző rendszerfunkciókat látnak el és ebből 
fakadóan különböző kompetenciákat igényelnek (példa: IT)

5

4

3

?

23*

1a

1b

1c

1d

4. rendszer
• Új IT-technológiák azonosítása
• Az üzleti modell veszélyforrásainak azonosítása
• IT stratégia fejlesztése
3. rendszer
• Az IT költségvetés szétosztása/ elhelyezése
• Szinergiák kihasználása
• Az IT költségvetés felügyelete
• Normák és standardok meghatározása
2. rendszer
• Az 1-es rendszerek szükségleteinek összehasonlítása
• Know-how tartalék (Competence Center)
• Közös standardok és folyamatok fejlesztése az 1-es 
rendszerek között (pl. adategyeztetés)
1. rendszer
• IT teljesítmény létrehozása (szoftverbevezetés; 
hardvergondozás)

IT (példafeladat)
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Gyakorlat: központi funkciók rendszerfunkcióinak azonosítása

1. Csapat: IT

2. Csapat: Könyvelés

3. Csapat:  Pénzügy

4. Csapat: Marketing

5. Csapat: HR

5

4

3

?

23*

1a

1b

1c

1d
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A gyakorlatban sok félreértés mutatkozik meg a belső szolgáltatások 
funkcionalitására vonatkozóan

A belső szolgáltatók kényszerítve vannak, hogy kiszolgálják a külső piacokat, anélkül, 
hogy ehhez stratégiai feltételek tartoznának

A vállalaton belül egy külső piacot szimulálnak, anélkül, hogy engedélyezve lenne a 
tényleges verseny

A belső szolgáltatókra érvényes az operatív területekkel szemben az „Ügyfél a király” elve

Egyszerűsítő szervezeti elvek, mint pl. „Mindent a központban” illetve „Mindent az 
operatív egységekben”

Az outsourcing tevékenységet a folyamatok megelőző belső optimalizálása nélkül viszik 
véghez

A belső szolgáltatóknak meg kell valósítaniuk a szinergiákat, azonban csak koordináló
kompetenciákkal rendelkeznek („Competence Center)

Az SLA-k és teljesítménymutatók az operatív területek és belső szolgáltatók, illetve 
outsourcing-partnerek között nincsenek megfelelően definiálva
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Az operatív egységek kialakítása:
Három kérdés ahhoz, hogy eldöntsük: decentralizált vagy centralizált?

Mivel az operatív egységek a lehető legnagyobb autonómiával tudnak működni, rendelkezniük kell 
azokkal a kompetenciákkal és erőforrásokkal, amelyek a sikeresség szempontjából 
meghatározóak. Ide tartozik minden, ami döntő befolyással bír a vásárlást eldöntő kritériumokra. 

Ebből a ráhatásból adódnak:

a) ügyfélhaszon és ügyfél-elégedettség

b) releváns versenyelőnyök

c) piaci részesedés szerzése

d) önmegszervezés összes előfeltétele: hatékony egyéni felelősség, vállalkozói tevékenység, 
implicit szabályozás

A) Van befolyás a releváns, vásárlást eldöntő kritériumra? decentralizált

B) Nem engedhetjük meg magunknak, hogy decentralizáljunk?

C) Ki tudjuk ezen keresztül használni a szinergiákat, anélkül, hogy az
(A) pont sérülne?

centralizált

centralizált
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Összefoglalás

Decentralizáld azokat a kompetenciákat, 
amelyek közvetlen hatással bírnak az ügyfelek 
azon kritériumaira, amelyek alapján döntenek 
a vásárlásról.
Centralizálj ott, ahol nem teheted meg, hogy 
decentralizálj vagy ahol ki akarod használni a 
szinergiákat.

Képezz a lehető legnagyobb autonómiával 
rendelkező egységeket, amelyek képesek 
megtartani saját egzisztenciájukat.

Önmegszervezés és –szabályozás,
Vonzerő a jó munkaerő számára

Rugalmasság, Reakciósebesség, 
és tisztázott felelősség

Nyereségesség és termelőképesség

Szervezz olyan módon, hogy az, amiért az 
ügyfél fizet, a figyelem középpontjában álljon, 
és onnan már ne tudjon eltűnni többé.

Piaci részesedés elnyerése,
Növekedés

Elv Előfeltétele a következőknek:
1

2

3

4

Minimalizáld az átfedéseket és függőségeket a 
többi operatív egységhez viszonyítva. Irányíthatóság

5
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2010

Életképes Rendszer Modell (ÉRM)

4. előadás
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A szervezeti alapegység

Környezet

Menedzsment

Működés

Rendszer = Egy rendszer olyan elemek csoportjából áll, amelyek egy 
koherens minta alapján az idő előre haladtával dinamikusan 
össze vannak kötve

Életképesség = az egzisztencia megtartásának képessége. Egy vállalat 
akkor életképes, ha egy meghatározott környezetben képes 
(túl)élni.
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Mi határozza meg a komplexitást a környezetben, működésben és a 
menedzsmentben?

A környezet
variánsképzője A működési területek

variánsképzője A menedzsment
variánsképzője

1. Az ügyfelek száma
2. Az ügyfelek 

tartózkodási helye
3. Nyelvek
4. _____________
5. _____________
6. _____________

1. A termékek száma
2. Csomagolási változatok
3. A munkatársak száma
4. _____________
5. _____________
6. _____________

1. A menedzserek 
száma

2. A menedzserek 
tapasztalata és 
végzettsége

3. Vezetői rendszerek
4. _____________
5. _____________
6. _____________
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A komplexitás legfontosabb erősítőinek és tompítóinak kidolgozása

Variáns-erősítő

Variáns-tompító

Variáns-tompító

1. A változatok számának 
növelése

2. Piaci kommunikáció javítása
3. Viszonteladás erősítése
4. Kooperáció kihasználása
5. stb.

1. Továbbképzés
2. Tapasztalat 

kihasználása
3. Hálózatok kiépítése
4. Asszisztensek képzése
5. stb.

1. Piackutatás kibővítése
2. Nyitvatartási idő korlátozása
3. Vevőszegmentálás
4. (Teljesítményértékelés) Service Level 

Agreements megfogalmazása
5. stb.

1. MIS használata
2. Célmegállapodások
3. Modulokra osztás
4. Vállalati kultúra
5. Irányvonalak, szabályok
6. stb.

Variáns-erősítő
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Menedzser és hierarchiák

1. A menedzser tevékenységének tárgya a növekvő és folyamatosan továbbfejlődő

komplexitás és azok különböző változatai. 

2. A menedzser feladata abban rejlik, hogy megtalálja az egyensúlyt a variánsok 

erősítése és elnyelése között. A menedzser egy variánsmérnök, aki a rendszereket 

az azokkal való bánásmód során megtervezi és optimalizálja.

3. A tekintély és a hierarchia nem a szenioritásban gyökereznek, hanem az információk 

relevanciájában, amelyeket a menedzserek adnak meg. Ez a relevancia egy 

magasabb, vagyis egy meta-rendszeri sík variánsainak és logikai rendjének

észlelésében születik meg.

4. A magasabb szervezeti síkok meglétét csak a képességeik és az alsóbb síkok 

nyitott variánsai ill. azok instabilitása igazolják.
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A variánsok kiegyenlítődnek – minden esetben!

Első szervezeti elv

Azok a környezetből, működésből és menedzsmentből származó

variánsok, amelyek végigmennek egy szervezeten, kiegyenlítődésre 

törekszenek; úgy kell őket kialakítani, hogy ezt a személyekre és a 

költségekre nézve minimális károkkal tegyék meg.
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A variánscsatornáknak felesleges kapacitással kell rendelkeznie

Második szervezeti elv

A menedzsment, működés és környezet közötti négy variánscsatornának 

minden időben magasabb kapacitással kell rendelkeznie az 

információátadás számára a variánsok kezelése szempontjából, mint 

annak a részrendszernek, amely ezt az információt generálja. 
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A szervezeti határok közötti vándorlás minden információt átalakít 

Harmadik szervezeti elv

Mindig, amikor egy információ egy csatornában átlép egy határt, egy 

átalakuláson megy át (transzdukció). Az átalakító variánsának legalább 

akkorának kell lennie, mint a csatorna variánsa.
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A szervezeti elvek megszakítás nélkül érvényesek

Negyedik szervezeti elv

Az első három szervezeti elvet minden időben kihagyások vagy lassulás 

nélkül be kell tartani.
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y

Wien

Wien

Wien

Wien

Amennyiben több R1 része van egy rendszernek, akkor a 
konfliktusoknak és a szinergiáknak is három specifikus forrása jön létre

Az egyes R1 rendszerek tompítói és 
erősítői (T&E) rámutatnak azokra a 
témákra és kérdésekre, amelyekkel a 
System-In-Focus menedzsmentnek 
szembe kell néznie. 

Az R1 teljesítmény létrehozásának
konfliktusai és szinergiái a működés és 
környezet között fennálló T&E 
szembenállásból adódnak.

Az R1 menedzsmentjének konfliktusai 
és szinergiái a menedzsment és 
működés között fennálló T&E 
szembenállásból adódnak.

A teljesítményelérés 
konfliktusai és szinergiái

Konfliktusok és szinergiák 
a menedzsmentben

Átfedések a 
környezetben
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Az R1-ből adódik az igény a koordinációra, a szinergiákra és az átfogó
irányításra 

y

Wien

Wien

Wien

Wien

A System-in-focus (SIF) R1 rendszereinek 
megállapításával meghatározzuk, hogy az 
variációknak milyen változata marad 
érintetlen R1 által, melyiket kell külön 
menedzselni.

A variáns-felhő mérete adódik:
1. az R1-ek számából;
2. az R1-ek különbözőségéből;
3. az R1-ek azon képességéből, amellyel 

a komplexitást önállóan le tudják 
küzdeni;

mindig a System-in-focus (SIF) 
célkijelölésével a háttérben.
A menedzsment csak akkor oldja fel a 
fennmaradó variációkat, ha gyakorolja 
jellegzetes rendszerfunkcióit.

K
oordináció-szükséglet

Átfogó irányítás,
Szinergiák
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A fennmaradó variációk feloldása

A System in Focus (SIF) 
menedzsmentnek az a feladata, 
hogy az R1 fennmaradó variációit 
feloldja. 
Minden olyan témában és 
kérdésben döntést kell hozni, 
amely az R1-ek SIF-et érintő
interakciójából adódik.
Ehhez minden rendszerfunkció
hozzáadja a maga jellemző
hozzájárulását.

Fennmaradó variációk, azaz nyitva 
maradt témák és kérdések

A Systems in Focus menedzsmentje
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Rendszerfunkció R3

y

Wien

Wien

Wien

Wien

Az R3 rendszerfunkció az R1-et egy fölérendelt „szinoptikus” perspektívából 
szemléli a szinergiák kihasználásának és átfogó irányításnak a céljából.
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Stafford Beer: „Ne használd a központi irányító csatornát, ha nem szükséges!”

Az R3-nak három vertikális beavatkozási csatorna áll rendelkezésére

Erőforrás alku

Elszámolási kötelezettség

Vállalati és jogi elvárások
(Vállalati beavatkozási csatorna)y

Wien

Wien

Az erőforrások kiosztása R1 meghatározott tevékenységeihez

R1 felelőssége és elszámolása a rendelkezésére bocsátott 
erőforrásokról

Szabályozások és (össz-)vállalatspecifikus keretfeltételek, 
amelyek R1 számára lettek kialakítva

Vertikális beavatkozási csatornák:
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Az R3 rendszerfunkció jellemvonásai

Tipikus kérdésfeltevés Tipikus témák a vállalaton 
belül

Tipikus elhelyezkedés a 
vállalaton belül

1. Hogyan kell értékelni az 
aktuális helyzetet?

2. Minek van prioritása? 
Hogyan kell szétosztani 
az erőforrásokat?

3. Melyek a kötelező
elvárások R1 felé?

4. Milyen jövőre vonatkozó
terveket lehet 
megvalósítani?

1. Megvalósítási tervek 
levezetése a megállapított 
stratégiákra

2. Optimális erőforrás-
alkalmazás meghatározása 
és megvitatása R1-gyel

3. A kapacitások optimális 
kihasználása

4. Célmegállapodások 
megfogalmazása (MbO), 
teljesítményértékelés

5. Konfliktusok megoldása, 
szükség esetén autokratikus 
módon

6. Megbízások és irányvonalak 
meghatározása

1. Operatív menedzsment

2. Operatív controlling

3. Minőségmenedzsment

4. Értékesítés

5. Termeléstervezés

6. Személyzeti osztály
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A második rendszer (R2) megjelenése

R2 szolgálja R1 rendszerek ingadozásainak 
leküzdését. Biztosítja az R1 rendszerek 
közötti koordinációt. Ide tartoznak a 
standardok, szabályok, finomhangolási 
mechanizmusok, tervek, stb.

Mindig több R2 van, mert több R1 esetén a 
források nagy száma generálná az 
ingadozásokat.

R2 lényegében egy szolgáltatás R1 számára 
és R1 által meghatározva kellene kialakítani. 
R2 ennek ellenére R3-tól függ, mivel ez fogja 
át egész rendszerré az R1-eket.Irányítási központ
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Az R2 rendszerfunkció jellemvonásai

Tipikus kérdésfeltevés Tipikus témák a vállalaton 
belül

Tipikus elhelyezkedés a 
vállalaton belül

1. Melyik R1 mit csinál? 
Milyen hatása van ennek 
másokra?

2. Milyen erőforrásokra van 
szükség és kitől? Hol 
lehet ezeket beszerezni?

3. Hogyan lehet R1 
tevékenységeit 
összeegyeztetni 
egymással?

1. Ismertetni a megállapított 
terveket

2. Aktuális likviditás 
meghatározása

3. Informálás a szabályokról, 
előírásokról és standardokról

4. Megbízások és irányvonalak 
kommunikálása

5. Hivatkozás a közös 
nyelvezetre

6. Létrejött normák, értékek és 
stratégiák cseréje

1. Az információs 
rendszerek minden fajtája

2. Igazgatás (pl. 
személyzeti-, pénzügyi 
osztály, könyvelés, 
minőségmenedzsment, 
titkárság, stb.)

3. Informális és formális 
beszélgetések, 
megbeszélések, 
konferenciák
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R3 arra használhatja R2-t, hogy R1 koordinációját optimalizálja

Az R2 rendszerfunkciót az R3 rendszerfunkció tervezheti meg.

Beszámolók R3 
rendszerfunkciónak arról, hogyan 
állnak a koordinációs törekvések.

Szabályok, alapelvek, amelyek 
alapján R1 finomhangolását 
elvégezzük.
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R3* - 1 rendszerfunkció

Az R3* rendszerfunkció R1-et figyeli a célteljesítés szempontjából
és erről beszámol R3-nak.

y

Wien

Wien

Wien

Wien

Információszükséglet R1 megvalósítási 
tevékenységeinek sikerével kapcsolatban. 
R1 tevékenységeinek értékeléséhez 
mértékül szolgálnak az R3, R4 ésR 5 által 
meghatározott normák, stratégiai és 
operatív tervek, stb.

R1 aktuális megvalósítási 
tevékenységeinek jelentései, értékelései  
az egész rendszer számára érvényes SIF-
mértékekkel mérve.
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R3* - 2 rendszerfunkció

Az R3* rendszerfunkció R1-et figyeli a célteljesítés szempontjából 
és erről beszámol R3-nak.

y

Wien

Wien

Wien

Wien

R1 megvalósítási tevékenységeinek 
megfigyelése. A kirívó esetekben célzott 
utánajárás.
Kirívó, nem világos részek, a megvalósítás 
nehézségei az egész perspektívájából 
nézve.

A megvalósítás értékelése. Képesek az 
aktuális megvalósítási tevékenységek a 
célokat teljesíteni és az egész vállalat 
céljait is szolgálni?
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Az R3* rendszerfunkció jellemvonásai

Tipikus kérdésfeltevés Tipikus témák a vállalaton 
belül

Tipikus elhelyezkedés a 
vállalaton belül

1. Mit tesznek igazából az 
R1-ben?

2. Betartják a megbeszélt 
megállapodásokat?

3. A folyamatok hatékonyak 
és hatásosak?

4. Megfelel a teljesítmény az 
elvárásoknak?

5. Megfelel a minőség a 
kitűzött kívánalmaknak?

1. A könyvelés bevételi- és 
kiadási számláinak 
felülvizsgálata

2. A főbb szerződések 
elnyerésére való jogosultság 
ellenőrzése

3. A termelés számára 
megszabott standardok 
megfelelőségének 
felülvizsgálata

4. A minőségi- és biztonsági 
standardok betartásának 
biztosítása

1. Könyvvizsgálat

2. Belső ellenőrzés

3. Séta az üzemben

4. Közvetlen ügyfél- vagy 
alkalmazotti 
kapcsolattartás a felelős 
menedzsment oldalról

5. Felmérés, próbavásárlás
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A működés igazgatásának áttekintése (2, 3 és 3* rendszerek)
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Minden szervezet problémája az ortogonalitás („merőlegesség”)

Autonómia

K
oh

éz
ió

A szervezet minden pontjában két 
erő működik:

1. Az operatív erő az egyes R1 
rendszerek hatékonyságának 
vonatkozásában és a vele járó
autonómiával

2. Az összetartás ereje és a belőle 
fakadó rendszerbeli életképesség

A két erő közötti kiegyezésnek az 
R1 területén kell megtörténnie, az 
operatív működés tényei alapján
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Egy túlzottan autokratikus rendszer redukálja az R1 variánsait, a túl erős 
R1-ek pedig veszélyeztetik az egész rendszer összetartását 

Variánsegyenlőség egy autokratikus 
rendszerben

Az R1 menedzsmentjének nincsen 
szabadsága, mivel a variánsai közvetlenül 
R3-től érkeznek. R3-nak ezért 
csökkentenie kell a beavatkozásainak 
számát R1-gyel szemben, hogy a rendszer 
életképes tudjon maradni (szubszidiaritás 
elve).

Azonban a beavatkozás hiánya fenyegeti 
az egész rendszer összetartását

Hogyan kell tehát meghatározni az R1 
és R3 közötti optimális viszonyt? 
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Az autonómia, az 1. rendszer 
megengedett cselekvési gazdagsága

csak olyan mértékű lehet

amekkorát a fölérendelt menedzsment 
kezelni tud.

Minél nagyobb az autonómia és a 
decentralizáltság, annál erősebbnek kell 
lennie a Senior menedzsmentnek, hogy az 
egész rendszert össze tudja tartani.

Ashby törvénye a kívánatos variánsok 
számáról:

„Csak a variánsok tudják lekötni a 
variánsokat!!“

Minden életképes rendszerben a horizontális variánsoknak meg kell 
egyezniük a vertikális variánsokkal

=
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A vertikális variánsok hat csatorna eredményei

Vertikális variánscsatornák:

1. Érintkezési felületek az 1-es 
rendszerek környezetei között
2. Felülvizsgálat
3. Érintkezési felületek az 1-es 
rendszerek operatív egységei 
között
4. Erőforrás-elosztás („resource 
bargain“) az 1-es rendszerek között
5. Egész szervezetre érvényes 
irányelvek („corporate intervention“) 
Pl.: a konszern és leányvállalat 
közötti viszony
6. Koordinációs és stabilizációs 
funkció az 1-es rendszerek között

1           2     3       4 5     6



27© malik-mzsg          

Az első menedzsmentaxióma

Első menedzsmentaxióma

Az operatív elemek (R1) által létrejött horizontális variánsok összege 

megegyezik a az egész rendszer összetartásából adódó hat csatorna 

vertikális variánsainak összegével
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Egy rendszer összetartása a cél függvénye

=

Az egész 
rendszer célja

Az 1-es 
rendszerek 

célja(i)

Az összetartás mértéke a cél egyik funkciója

Ennél fogva az R1 autonómiájának mértéke az 
egész rendszer és az 1-es rendszerek céljának
konvergencia szintje alapján határozható meg.

Ez a konvergencia egy kiegyezést jelent, ami 
abban a pontban található meg, ahol a vertikális 
utasítási tengelyen a variánsok kezelésének 
legkisebb mértékére van szükség ahhoz, hogy 
az összetartás biztosítva legyen.

Az átfogó célok túlzott hangsúlyozása ezzel a 
kiegyezéssel szembehelyezve egy autokratikus 
túlkormányzást jelent, az ellentéte pedig a 
„Laissez-Faire“ stílushoz vezet.
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Az 1-es rendszerek optimális irányítása a meta-rendszeren keresztül

Variánsegyenlőség egy optimális 
rendszerben Az optimális irányítás ismertetőjelei:

1. R3 minimálisan használja a vertikális 
csatornát és ezáltal R1 variánsait 
növeli. 

2. A megmaradt vertikális variánsokat 
az R2 és R3* csatornák révén 
irányítják. Ezáltal R3 rendelkezik a 
szükséges variánsokkal a többi 
horizontális variánssal szemben. 

3. Az R3 változásokra való reagálási 
képessége csak R1 révén következhet 
be, ehhez az alapot a kölcsönös 
bizalom szolgáltatja.
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ÉRM és katonai szervezet

„A védelmi területen a felelősségi hierarchia 
világosan szabályozott: az úgynevezett 
„megbízatásban” (parancs föntről lefelé) csak a 
célt adják meg (mikor minek kell történnie). Nem 
az utat – a „Hogyan?” az alárendelt 
különítmények/parancsnok feladata. Neki kell 
mindent bevetnie, hogy megtalálja az utat a 
probléma megoldásához és ki kell használnia 
minden lehetőséget. Ha már egyáltalán nem tud 
továbblépni, akkor továbbadja a problémát 
magasabb szintekre. A felsőbb szinteknek ezért 
mindig kell tartalékokkal rendelkezniük – és így 
abban a helyzetben kell lenniük, hogy megoldják a 
problémát. Ez egy katonai vezetési alaptétel.”

A Magyar Honvédség tisztje
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Hatalom és hierarchia egy életképes rendszerben

„Egy életképes rendszerben a hatalom az 

információ összekapcsolásából ered és nem a 

függőségek szétosztásából!“

(Stafford Beer)
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A felelősség minden életképes rendszer központi irányítási csatornája

Ellenőrző lista: adottak a szükséges elemek a valódi 
felelősségvállaláshoz?

1. Egy világosan megfogalmazott megbízás, ami a célokat, 

eszközöket és irányelveket fogalmazza meg. ¨

2. Egy megbízott, aki kész átvenni ezt a megbízást ¨

3. Egy megbízó, aki ténylegesen megköveteli a felelősséget a 

megbízottól és ezzel felelőssé teszi a megbízást. ¨

4. Világosan meghatározott szabályok a felelősség teljesítésére 

vagy nem-teljesítésére vonatkozóan ¨

5. A szabályok tényleges betartása és szankcionálás  ¨

Felelősségi 
csatorna
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2010

Életképes Rendszer Modell (ÉRM)

5. előadás
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Egy szervezet teljesítőképességét az időhöz és a környezethez 
viszonyított változtatási képessége határozza meg

Külső Belső

Jövő

Jelen
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A változás egy konstans dolog – erre minden szervezetnek fel kell 
készülnie
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10%

25% 25%

40%

Több mint 
2 évvel ...

1 és 2 év 
között ...

6 és 12 
hónap 
között ...

Kevesebb, 
mint hat 
hónappal ...

... a 
csődbejutás 
előtt

Mikor ismerte fel a menedzsment, hogy alapvető problémákról van szó?

Forrás: Observa/Eco diagnostic, 2001c

A változások felismerése fontos a túlélés szempontjából
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A stratégia és a stratégiai folyamat felé támasztott elvárásokat nem a 
vállalat határozza meg, hanem annak környezete

"If the rate of change inside an organization 

is less than the rate of change outside ... 

their end is in sight.“

„Ha a változás mértéke kisebb a 

szervezeten belül, mint a szervezeten 

kívül, akkor a vég belátható.“

(Jack Welch)



6© malik-mzsg          

A környezet két fajtája

a) Ismert környezet: az ismert üzletek környezete, ami azonban több, mint az 
ELSŐ rendszerek környezeteinek összessége.

b) Ismeretlen környezet: ma még nem ismert terület – az innováció helye.

?
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Egyfelől gondoskodik az alkalmazkodó-készségről 
…a különböző időhorizontoknak megfelelően

A Négyes rendszer foglalkozik a jövőbeni környezet lehetőségeivel és veszélyeivel.

REGA példa (svájci légimentő-szolgálat): 
A rekurziós síkok függvényében

a) Stratégiai tervet dolgoz ki a vállalat helikopteres mentés részlege számára (R+1)

b) Megvizsgálja, hogy a mentési megbízásokat el kell-e, el tudják-e fogadtatni (R-0)

c)  Megbecsüli, hogy ezen a délutánon meddig tart a repülőút Matterhorn-ba (R-1)
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Másfelől gondoskodik a jó kommunikációról a meglévő, ismert egész 
környezettel

Ehhez a kommunikációhoz tartoznak

a) A vállalati kommunikáció feladatai, amely arról gondoskodik, hogy a vállalatról 
egy megfelelő kép alakuljon ki a környezetében (beleértve PR, szponzorálás, 
stb.)

b) Stakeholder-menedzsment (részvényesek, hatóságok, közösségek, stb.)

c) Az együttműködések menedzsmentje

d) Szakmai és érdekképviseleti hálózatok és kapcsolatok ápolása

e) Együttműködés a szakszervezetekkel

f) A szövetségekben való együttműködés a politikai beállítódás reprezentálása 
céljából
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Egy egységes jövőkép döntő jelentőséggel bír a vállalat 
ütőképességének szempontjából

Csekély egyetértés Magas egyetértés

A vállalat csekély 
hatékonysága

A vállalat magas 
hatékonysága

A dolgozók egyetértése
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A környezet és önkép a Négyes rendszerben tükröződik vissza

A rendszer tartós és életképes fejlődése érdekében az érintett dolgozóknak meg kell 
érteniük,

a) A Teljesség Modellje:

… milyen összefüggések jelentősek a környezetben, vagyis melyek a kritikus 
befolyásoló tényezők és ezek hogyan hatnak együttesen. A „Teljesség Modellje”
révén a Négyes rendszer felülvizsgálja a rendszer környezetét és abban lévő
szerepét.   

b) Önkép Modellje:

… hogyan hatnak a környezet jelentős változásai az egész rendszerre és annak 
szervezeteire és ebből adódóan milyen módosításokat kell véghezvinni. A „Önkép 
modellje” révén a Négyes rendszer felülvizsgálja a már megvitatott ‘System-In-
Focus’ szemléletet, tehát önmaga visszatükröződését.
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A 4. rendszer elemei: a “Teljesség Modellje” és „Önkép Modellje”

“Önkép modellje”

“Teljesség Modellje”

4. rendszer

A tartozás rendezése  
céljából rendelkezésre 
álló eszközök

Depresszió
(nemzetgazdasági 
visszaesés)

Befektetések, 
fogyasztás

Utólagos biztosítás-
szolgáltatási  
kötelezettségek

Tárgyi eszközök 
értékesítése

Tárgyi eszközök 
piaci értéke

Az újbóli 
eladósodottság 
mozgástere

Likvid vagy 
kölcsönadható tárgyi 
eszközök a mérlegben

Az adósság-
menedzsment 
szigora

Fizetésképtelenség
A követelések 
értékelése a 
hitelezői mérlegben

A tartozás rendezése  
céljából rendelkezésre 
álló eszközök

Depresszió
(nemzetgazdasági 
visszaesés)

Befektetések, 
fogyasztás

Utólagos biztosítás-
szolgáltatási  
kötelezettségek

Tárgyi eszközök 
értékesítése

Tárgyi eszközök 
piaci értéke

Az újbóli 
eladósodottság 
mozgástere

Likvid vagy 
kölcsönadható tárgyi 
eszközök a mérlegben

Az adósság-
menedzsment 
szigora

Fizetésképtelenség
A követelések 
értékelése a 
hitelezői mérlegben
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Egy eredményes változási folyamathoz a szervezeteknek szükségük van 
egy működő platformra, ahol a 3., 4. és 5. rendszerek kommunikálnak

t

3. rendszer

4. rendszer
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A 3. és 4. rendszer interakciói

Az erős kapcsolat az „Inside and Now“ perspektíva („mit tudunk tenni a 
jelenlegi helyzetben?“) és az „Outside and Then“ perspektíva („mit 
kellene Holnap tenni?“) között döntő jelentőséggel bír az egész rendszer 
életképességének szempontjából

?
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Sajnos sok szervezet nem rendelkezik működő meta-rendszerrel

Forrás: Media Markt TV reklám

A hülye!A hülye!
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Variáns-ellenőrzés: működik a variációk rendszerek közötti egyensúlya? 

1. Rendelkezik a Négyes rendszer elegendő érvényesítési erővel a Hármas 
rendszerrel szemben? Észlelni fogják ezeket és meghallgatják? 

2. A döntéseket mindkét nézőpont figyelembevételével fogják meghozni?

3. Hogyan jön létre az egyensúly

a) ami a ma számára fontos és

b) a jövő számára fontos

szempontok között?
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A második menedzsment-axióma levezetése

Második menedzsment-axióma

A 3. rendszerből származó variánsoknak (az 1. menedzsment-axióma 

eredményéből) meg kell egyezniük a 4. rendszer variánsaival.
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Ötödik rendszer: normatív menedzsment

Az ötödik rendszer megoldja az alárendelt, normatív problémákat és 
felszámolja a megoldatlan komplexitást. 

Annak a fenntartása, hogy az 
operatív és stratégiai menedzsment 
az érvényes normák szerint 
cselekedjen.

Normatív védőkorlátok 
meghatározása és döntés a 
normatív irányvonalakról

A Hármas-Négyes rendszer 
interakciójának felügyelete
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A harmadik menedzsment axióma levezetése

Harmadik menedzsment axióma

Az 5. rendszer variánsainak meg kell egyezniük a 2. menedzsment axióma 

maradék variánsaival.
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Egy eredményes változási folyamathoz a szervezeteknek szükségük van egy 
működő platformra, ahol a 3., 4. és 5. rendszerek kommunikálnak

t

3. rendszer

4. rendszer

Ha szükséges:
5. rendszerÍA
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Egy jó szervezet alapját a szervezet küldetésének esszenciális kérdéseire 
adott helyes válaszok adják 
Egy szervezet küldetésének kulcs elemei

Miért fizet az ügyfél- valójában?

Miből származik az erőnk?Mit tudunk jobban végezni, 
mint mások?

Szükséglet

Tudás Meg-
győződés

Ha
sz

on
Értelem

Önértékelés
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Az Ötödik rendszer feladatai

a) A HÁRMAS-NÉGYES interakció működőképességének felügyelete

b) Azoknak a keretfeltételeknek a kialakítása, amelyeken belül HÁROM és NÉGY meg tudja 
magát szervezni

c) Döntéshozatal abban az esetben, ha HÁROM-NÉGY egysége instabillá válik

d) Az egész rendszer céljának meghatározása

e) A vállalati politika alappilléreinek letétele

f) Vállalati felügyelet megvalósítása (Corporate Governance)

g) A rendszer identitásának megszerzése

h) Értékek, magatartás, alaptételek meghatározása

Egység és identitás kialakítása
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A meta-rendszer rendszerfunkciói az a fölötti vagy az alatti meta-rendszerek 
rendszerfunkcióival állnak összeköttetésben

3. rendszer 4. rendszer 5. rendszer
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A 3. rendszer képezi az egész Életképes Rendszer Modell középpontját

A 3. rendszer minden szervezet sarkalatos 
pontját jelenti, mivel ez köti össze az operatív 
rendszert (R1-R2-R3) a változások és identitás 
meta-rendszerével (R3-R4-R5).

Ehhez hozzáadódik az R3 további jelentősége, 
mivel ez irányítja az információk áramlását R1-től 
R4-ig és R5-ig. Ezáltal egy szűrő folyamat jön 
létre: mialatt R3 relatív sok információt átad R1 
számára, ugyanezt –indokoltan - mérsékli R5 
számára, mivel ez nem rendelkezik és nem is kell 
rendelkeznie R3 összes variánsaival. Az 
információk e fajta mérséklése és simítása az R5 
állapotának lenyugtatásához vezet, egy „kábult”
állapot kialakulásának veszélyével.

É
rzékenység az 

inform
ációkkal szem

ben
Inform

ációk 
szűrése
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A számos szűrő az elalvás veszélyét hordozhatja magával  a meta-
rendszer ill. a szenior menedzsment számára

Felbontási szűrő
Észlelési szűrő

Variáns szűrő

Felbontási szűrő = a rekurziós síkok számára releváns információkat szűri

Észlelési szűrő = megszűri az információkat a szenior menedzser pszichológiai állapota révén

Variáns szűrő = a variánsok csökkentése a bürokrácia folytán (pl. standard űrlap, standard kiértékelések, 
döntések hozatala a főnök tehermentesítése céljából)
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Az algedonikus jelzés életbevágóan fontos az egész vállalat identitása és 
kohéziója szempontjából

Algedonikus jelzés

Az egész rendszer kohéziójának megteremtéséhez és az 
R3-R4 interakció helyes irányításához R5-nek szüksége 
van egy további csatornára, amely minden „hivatalos”
információs csatornát és szűrőt elkerül.

Ez az algedonikus jelzés csatornája (algedon = gör. 
fájdalom és élvezet), amely az R1 és R3 közötti 
instabilitás esetén a fájdalomérzet értelmében 
aktiválódik: „Ébresztő – veszélyhelyzet!”
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Összetartás és identitás

Egy R5 menedzser egy olyan személy, aki ki van képezve arra, hogy felismerje az 
állapotában bekövetkező változásokat és aki rendelkezik azzal a szándékkal és stílussal, 
hogy a saját egyéni állapotváltozását átvezesse annak a rendszernek az állapotának 
megváltoztatásába, amelynek ő a menedzsere.

Ez azt jelenti, hogy az R5 menedzser lényegében érdekelt a nála vagy az általa irányított 
rendszer instabilitásának felfedezésben. R5 menedzserként az egyetlen lehetőséget az 
instabilitás felfedésére azok a mérce-értékek képezik, amelyeket ő határozott meg saját 
maga számára. Ezért kell végül saját magára hallgatnia, rendelkeznie a tudással és 
felismernie a tüneteket.

Ennek az egyéni visszatükröződésnek az összetartás lesz az eredménye – egyéni és 
kollektív síkon egyaránt, az R5 keretein belül. R5 az egész rendszer öntudatosságát
testesíti meg. R5 az egész rendszer állandó tudatosságának folyamatát jelenti a tervekre 
és célokra vonatkozóan.

R5 tudatossá válása egy állandó folyamat, amelyben folyamatosan tudatossá válik az 
egész rendszer jelenlegi állapota ill. a változási szükséglete és ezáltal önmagát 
folyamatosan újra alkotja…

…és ezáltal megalkotja az identitását.

.
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