
Stratégiai tervezés kontrollingtámogatása – esetpéldák 

 

 

Első eset – TNT 

 

Ken Thomas 1946-ban alapította meg a TNT-t Ausztráliában. Napjainkra a TNT egy globális 

logisztikai vállalattá nőtte ki magát. 200 országban vannak jelen csak Nagy Britanniában 

10.000.- alkalmazottal két működő divízióban. A TNT Express UK hetente több mint 3,5 

millió tételt szállít le.  

 

A vállalat a küldetését így fogalmazta meg: 

- Felülmúlni a fogyasztóik elvárásait 

- Értéket teremteni a fogyasztók számára kiemelkedően magas minőségű és biztonságú 

szolgáltatások által 

- Törekedni az iparág vezetésére azzal, hogy embereiket büszkeség töltse el, hogy 

értéket teremtsenek az érintetteik számára, és felelősségtudatosan működjenek a 

világban. 

 

Ahhoz, hogy a vállalat küldetése megvalósulhasson a működésük minden szintjére lebontott 

SMART célokat fogalmaztak meg. Ezek biztosítják az egyének céltudatos és hatékony 

működését. 

 

A legmagasabb szintű cél a profitábilis növekedés elérése. Ehhez egyéb sub-célokat neveztek 

meg, mint az összes bejüvő hívás 85%-nak a 10 másodpercen belül történő megválaszolása, 

vagy a vállalat káros kibocsátással járó működésének környezeti szempontból való 45%-os 

hatékonyságnövelése. 

 

A TNT stratégiájának megalkotásakor több dolgot kellett vizsgálniuk. A vállalat piaci 

pozícióát a minőségbeli különbség, a prémium szolgáltatás nyújtása határozza meg. A vállalat 

erősségei a magasan képzett kompetens alkalmazottain alapszanak, akik lehetővé teszik a 

küldetésben megfogalmazott egyik fő cél beteljesülését, a fogyasztók elvárásainak 

felülmúlását. 

 

Fontos vizsgálandó területek: 

- milyen termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak 

- mely földrajzi területeken térülnek meg a legjobban a befektetések 

- versenyelőny építése a kimagasló minőségű szolgáltatás által 

 

A TNT stratégiai térképe a teljes eset linkjén elérhető. A TNT hatékonyan alkalmazza a 

Balanced Scorecard eszközét. A BSC egy kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszert 

jelent, melynek segítségével az összvállalati célok lebonthatók a külön egységek számára 

releváns és teljesíthető alcélokká. A BSC nagy előnye, hogy nem csak a múltra vonatkozó 

mutatókat vizsgál, hanem behozza a különböző jövőmutatókat, melyekkel a stratégia tervezés 

során lehetőségünk nyílik valóban a jövő tudatában tervezni. 

A teljes eset az alábbi linken olvasható, amiben részletesen kitér még egyéb izgalmas témákra 

is:http://businesscasestudies.co.uk/tnt/delivering-a-business-

strategy/introduction.html#axzz2tyHp159i 

Második eset – ELMŰ 

 

http://businesscasestudies.co.uk/tnt/delivering-a-business-strategy/introduction.html#axzz2tyHp159i
http://businesscasestudies.co.uk/tnt/delivering-a-business-strategy/introduction.html#axzz2tyHp159i


A második eset egy rendkívül részletesen kidolgozott anyagot foglal magába. Az esetben 

találkozhatunk általános szabályozásokkal, elméleti háttérrel, iparági sajátosságokkal és 

szakspecifikus kérdésekkel. A tanulmány számbaveszi a tervezési lépéseket az ELMŰ-nél és 

rengeteg izgalmas ábrával és magyarázó tartalmakkal támasztja alá felvetéseit. 

 

Magát az esetet egy controlling területen dolgozó szemszögéből hallhatjuk és talán többek 

között ennek is köszönhetően egy rendkívül gyakorlatias anyagot kapunk. 

 

A teljes eset az alábbi linken érhető el: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s13.html 

 

 

Források: 

- http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s13.html 

- http://businesscasestudies.co.uk/tnt/delivering-a-business-

strategy/introduction.html#axzz2tyHp159i 

 

 

Kapcsolódó anyag tartalom 
 

Témakör:  Stratégiai és üzleti tervezés 

 

Kapcsolódó anyag címe: Stratégia általában 

 

 

Első eset – IBM – egy számítástechnikai vállalat 

 

A cég magyarországi leányvállalata 2006-ban ünnepelte 70. évfordulóját. 1936-ban Watson 

Electrical Bokkeeping Ltd. néven, 8 alkalmazottal és 10.000.- dollár jegyzettőkével 

megalakult vállalat első sorban bankoknak értékesített lyukkártyás gépeket, melyekkel első 

sorban pénzügyi és könyvelési adataikat tudták feldolgozni. Az IBM Magyarországi Kft. ma 

is lényegében ugyanezzel foglalkozik, csak modern eszközökkel.  

 

A cég portfólióját ma a személyi számítógépek, szerverek és szoftverek értékesítése jelenti, 

valamint teljes körű üzleti és informatikai tanácsadást is vállalnak. A munka több telephelyen 

zajlik. Vácon készülnek a felsőkategóriás tárolórendszerek, a budapesti szolgáltatóközpontban 

foglalkoznak a HR-el kapcsoaltos, pénzügyi, beszerzési és számlafeldolgozási 

szolgáltatosokkal, a székesfehérvári informatikai-szolgáltatási egység pedig informatikai, 

üzemeltetési és „helpdesk” tevékenységgel látja el a megrendelőket. 

 

A fent említettek alapján szépen körvonalazódik a vállalat stratégiája:  

„... az informatika eszközeinek felhasználásával és a folyamatok átszervezésével képessé tenni 

az ügyfeleket arra, hogy megfeleljenek a piaci környezet felgyorsult változásainak: megfelelő 

időben és módon válaszolhassanak a megrendelők elvárásaira, a versenytársak váratlan 

lépéseire, a kereslet hektikus ingadózásaira vagy az ármozgásokra – egyidejűleg csökkentve 

költségeiket. A hatékonyabb működés érdekében szakértői támogatást nyújtunk a különböző 

vállalatoknak üzletmenetük folytonosságának megteremtéséhez, infrastruktúrájuk 

optimalizálásához, adatbiztonságuk növeléséhez és rendszereik integrációjához. Ehhez az 

úgynevezett „on demand” üzleti modellhez igazítjuk termékeinket, szolgáltatásainkat, sőt 

saját működésünket is....” 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s13.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s13.html
http://businesscasestudies.co.uk/tnt/delivering-a-business-strategy/introduction.html#axzz2tyHp159i
http://businesscasestudies.co.uk/tnt/delivering-a-business-strategy/introduction.html#axzz2tyHp159i


 

A teljes eset egyebek mellett részletesen kitér az on demand vállalati működésre, a 

vállalatirányítási rendszerekre, a cég ügyfélkörére és csapatára is.  

 

Az eset az alábbi linken érhető el: 

http://www-05.ibm.com/hu/dn/ibm_prospektus.pdf 

 

 

Második eset – Velux – egy termelő nagyvállalat 

 

A VELUX cégcsoport magyarországi leányvállalata a VELUX Magyarország Kft. – akkor 

még más néven - 1979-ben adta el első ablakát Magyarországon. A vállalat elsősorban 

felsőkategóriás tetőri ablakok gyártásával foglalkozik. 1991-ben a VELUX A/S felvásárolta 

magyar tulajdonos üzletrészét és ezzel a VELUX cégcsoport teljes értékű tagja lett. 

 

Ezt követően a vállalatnak meg kellett tanulnia „veluxul” dolgozni. Termékeik megkaphatták 

a márkanevet és ezzel párhuzamosan a megalkották saját hosszútávú stratégiájukat is: 

a 90-es évek közepén megkezdődtek a fejlesztések – kibővült a gyártási tevékenység: új 

ablaktípusok gyártását indították el, belekezdtek az alumíniumtermékek kidolgozásába, 

létrejött az első üvegfeldolgozó üzem és a 90-es évek végén leraktát a logisztikai központ 

alapjait is. Az ezredforduló után a létesítették – a fertődi telephely (FERBAU I.) mellé - a 

fertődszentmiklósi (FERBAU II.) telephelyüket.  

 

A „Model Home” koncepció: 

„A VELUX stratégiai célja, hogy aktív szerepet vállaljon fenntartható épületek fejlesztésében. 

A Model home 2020 projekt a stratégia része  és ennek keretében célunk olyan épületek 

létrehozása, amelyek megvalósítják az energetikai és életminőségi szempontok egyensúlyát. 

Az épületek dinamikus szerkezeteiknek és és külső határoló felületüknek köszönhetően az 

optimális belső légállapot megteremtése mellett klímasemlegesek maradnak.” 

 

A VELUX éghajlatváltozási stratégiája: „A Co2-kibocsátást 50%-kal kell csökkenteni.” 

„A VELUX mindig is arra törekedett, hogy biztosítsa az általa igénybevett erőforrások 

hatékony felhasználását. A VELUX azt tűzte ki célul, hogy a vállalatcsoport 2007. évi globális 

Co2-terhelését(100.000t) 2012-ig 20%-al, 2020-ig pedig 50%-al csökkenti. E cél elérése 

érdekében a vállalat mintegy 400 millió dán korona értékben végez beruházásokat az 

elkövetkező néhány ávben.” 

 

A teljes eset az alábbi linken érhető el: 

http://www.velux.hu/hu-

HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_2009per1.

pdf 

 

 

Harmadik eset – Uponor - Egy konkrét stratégia  

 

„Az Uponor stratégiája három területre összpontosít: a növekedésre, a márkára és a kiváló 

működésre.  

 

Az Uponor márka és a kiváló működés közelmúltbeli következetes fejlesztése nyomán a 

társaság megerősödött, és biztos alapot teremtett a nyereséges növekedéshez.  

http://www-05.ibm.com/hu/dn/ibm_prospektus.pdf
http://www.velux.hu/hu-HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_2009per1.pdf
http://www.velux.hu/hu-HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_2009per1.pdf
http://www.velux.hu/hu-HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_2009per1.pdf


 

Az Uponor mind a meglévő európai és észak-amerikai piacain, mind pedig új földrajzi 

területeken és a piac új szegmenseiben szerves fejlődésre törekszik. Az Uponor azokra az 

ágazatokra és földrajzi területekre összpontosít, ahol erős piaci pozícióban van, vagy ilyen 

pozíciót érhet el. 

 

Az Uponor vezető pozíciója a családi házas szegmensben jó alapot biztosít a társaságnak a 

projekttípusú üzletágakba történő belépéshez. Fejlett megoldásait és megbízható szakértelmét 

így a kereskedelmi és középületek építési ágazatában is hasznosíthatja.  

 

A műanyagvezeték-rendszerek egyre inkább tért hódítanak mind az új építkezések, mind a 

felújítások terén, mivel jobban kezelhetők, könnyen beszerelhetők és tartósak. Az Uponor a 

sugárzó fűtési,- hűtési és vízellátási rendszerek terén gazdag termékválasztékot kínál, amely 

megfelel az építőipari szakemberek, az infrastruktúra és az ügyfelek által támasztott 

elvárásoknak.” 

 

Forrás: http://www.uponor.hu/about-uponor/vision-and-strategy.aspx 

Források  

 

- http://www-05.ibm.com/hu/dn/ibm_prospektus.pdf  

- http://www.velux.hu/hu-

HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_20

09per1.pdf 

- http://www.uponor.hu/about-uponor/vision-and-strategy.aspx 

 
 

Gyakorló kérdések: 

1. Milyen főbb különbségeket lát a példavállalatok stratégiák között? 

 

 

Kapcsolódó anyag tartalom 
 

Témakör:  Stratégiai és üzleti tervezés 

 

Kapcsolódó anyag címe: Érzékenységvizsgálat és szimuláció 

 

 

Első eset – Érzékenységvizsgálat a stratégiai tervezésben 

 

Az alábbi esettanulmány átfogóan vizsgálja az érzékenységvizsgálat felhasználásának 

lehetőségeit. Felsorolja a témával kapcsolatos szakirodalmat és foglalkozik az 

érzékenységvizsgálat történetével is. 

 

A második címsorban összegyűjtve felsorolja az összes felhasználási lehetőségét az 

érzékenységvizsgálatnak. Ezeket csoportosítja, értékeli és részben magyarázza is. 

 

A harmadik címsorban kibontja az érzékenységvizsgálat teljes elméleti hátterét és 

összekapcsolja a döntéshozatalban játszó szerepével. 

 

http://www.uponor.hu/about-uponor/vision-and-strategy.aspx
http://www-05.ibm.com/hu/dn/ibm_prospektus.pdf
http://www.velux.hu/hu-HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_2009per1.pdf
http://www.velux.hu/hu-HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_2009per1.pdf
http://www.velux.hu/hu-HU/Szakembereknek/Kiadvanyok/VELUX_magazin/Documents/VELUX_Kilatas_2009per1.pdf
http://www.uponor.hu/about-uponor/vision-and-strategy.aspx


A negyedik címsor alatt hasonlóan elméleti alapokon az érzékenységvizsgálat több fajta 

megközelíthetőségét vizsgálja.  

 

A rendkívül hosszú ötödik címsorban az érzékenységvizsgálat során gyűjtött információk és 

adatok feldolgozását és értelmezését írja le, színes ábrákkal és táblázatokkal kiegészítve. 

 

A hatodik címsorban összefoglalja az érzékenységvizsgálat alkalmazásának lehetséges 

stratégiai formáit és azoknak minden lépését egyesével felsorolja. 

 

A hetedik címsor az érzékenységvizsgálat eredményeinek vállalati riportálásának módját 

tárgyalja. Szóba hozza az általános hibákat és óvaint ezektől. 

 

A teljes esettanulmány megtekinthető az alábbi linken: 

http://dpannell.fnas.uwa.edu.au/dpap971f.htm 

 

 

Második eset – Üzleti szimuláció 

 

Az alábbi rövid cikk az üzleti szimulációk térhódításával foglalkozik. 

 

„A szimulációs játékok és a valós helyzetek között igen nagy a párhuzam. Üzleti szimulációkat 

rendszeresen vezető Gyarmathy Miklós abban látja ezen játékok legnagyobb hasznát, hogy 

segítségükkel nem éles szituációban, szinte kockázat nélkül lehet gyakorolni különféle, a valós 

működés során is előforduló üzleti helyzeteket, valamint közösen lehet levonni a játék során 

keletkezett tanulságokat. Így elkerülhetővé válnak a szervezetre nézve káros és 

visszafordíthatatlan hatások.” 
 

A teljes cikk az alábbi linken olvasható: 

http://www.hrportal.hu/hr/uzleti-szimulacio-jatek-es-latokorbovites-egyben-20130121.html 

 

 

Harmadik eset – Valós letölthető és játszható szimulációs játékok 

 

Az alábbi link egy olyan honlapra irányul, ahonnan több szimulációs játék is elérhető. Ezek a 

játékok valós időben többjátékos formában játszhatók.  

 

Saját vállalati ötletedet kipróbálhatod a stratégiától a befektetők szerzésén át a cég aládásáig 

mindenben.  

 

A játékok az alábbi linken érhetők el: 

http://www.industryplayer.com/index.php 

 

 

 

Források: 

- http://www.industryplayer.com/index.php 

- http://www.hrportal.hu/hr/uzleti-szimulacio-jatek-es-latokorbovites-egyben-

20130121.html 

- http://dpannell.fnas.uwa.edu.au/dpap971f.htm 

 

http://dpannell.fnas.uwa.edu.au/dpap971f.htm
http://www.hrportal.hu/hr/uzleti-szimulacio-jatek-es-latokorbovites-egyben-20130121.html
http://www.industryplayer.com/index.php
http://www.industryplayer.com/index.php
http://www.hrportal.hu/hr/uzleti-szimulacio-jatek-es-latokorbovites-egyben-20130121.html
http://www.hrportal.hu/hr/uzleti-szimulacio-jatek-es-latokorbovites-egyben-20130121.html
http://dpannell.fnas.uwa.edu.au/dpap971f.htm


Kapcsolódó anyag tartalom 
 

Témakör:  Stratégiai és üzleti tervezés 

 

Kapcsolódó anyag címe: Érdekeltek, érintettek 

 

Első eset – Shell 

 

Az érintettek érdekeivel foglalkozni kiemelkedően fontos az olyan energetikai vállalatok 

számára, mint a Shell, a világ egyik legnagyobb és legprofitábilisabb multinacionális 

vállalatának.  

 

A Shell egy globális csoportja energetikai és petrolkémiai vállalatoknak. Célja a társadalom 

energetikai igényeinek kielégítése egy gazdaságilag, szociálisan és környezeti szempontból 

elfogadható módon.  

 

Két legfőbb célja: 

1.) Hatékonyan, felelősségtudatosan és profitábilisan foglalkozni az olaj, gáz és egyéb 

kémiai üzletekkel. 

2.) Részt venni a keresésében és fejlesztésében olyan egyéb energiaforrásoknak, melyek 

elősegítik a fejlődő fogyasztói igények és a világ növekvő energiaszükségleteinek 

kielégítését.  

 

Az eset azt vizsgálja, hogy milyen hatással vannak a vállalat érintettjei ezen céljai 

teljesítésére. 

 

A Shell legfőbb érintettjei a részvényesek, alkalmazottak és a szállítók.  

 

A részvényesek biztosítják a vállalat tőkéjének meghatározó részét. Részesülnek a vállalat 

profitjából részvényeik számának arányával. Igazgatótanácsot (board) választanak maguk 

közül, akik képviselni fogják a részvényesek érdekeit és iránymutatóként szolgálnak a 

vállalati menedzsment részére. Ezt hívjuk stratégiának. Az igazgatótanács felelős a stratégia 

betartásáért és kötelesek évente riportot készíteni a részvényesek számára, melyet az évenként 

megtartott ülésükön prezentálnak. 

 

A Shell cégcsoportnak több, mint 100.000 alkalmazottja van világszerte. Ők különösképpen 

szoros kapcsolatban állnak a vállalattal, mert nem csak kiszolgáltatottak a változásainak, de 

ők maguk és óriási mértékben befolyásolják annak sikerességét. Kiválóságuk együttjár a 

vállalat sikerességével. A Shell számára fontos az emberek felé nyújtott tisztelet, ezért jó és 

biztonságos munkakörnyezetet igyekszik teremteni és versenyképes fizetéseket biztosít, 

melyek sokban hozzájárulnak a munkavállalói elégedettséghez és motiváltsághoz. 

 

A szállítók is fontos szerepet játszanak a Shell életében a termelési lánc szerves részeként. A 

végtermék és szolgáltatás minősége és a Shell által vallot alapértékek teljesülése csak akkor 

lehetséges, ha a szállítók is megfelelnek a magas elvárásoknak. 

 

A fogyasztók nélkül nem létezne a vállalat. Ezért a Shell a következő célt fogalmazta meg 

fogyasztói felé: 

 

 



„To win and maintain customers by developing and providing products and services which 

offer value in terms of price, quality, safety and environmental impact, which are supported 

by technological, environmental and commercial expertise.” 

 

Az olajfinomítók és egyéb telepek közelében élő helyi közösségek gyakran féltik 

egészségüket és épségüket. A Shell részéről fontos az ilyen közösségek bizalmának 

megnyerése, melyet legfőképpen kimagasló biztonsági rendszerekkel igyekszik megtenni. 

Ezek mellett partnerkapcsolatot hoz létre egyéb helyi szervezetekkel, támogatja az 

egészségközpontokat, helyi iskolákat és egyetemeket. 

 

A teljes eset ezen kívül foglalkozik még az állammal, versenytársakkal, a médiával és egyéb 

érintettekkel is, valamint a köztük felmerülő konfliktusokkal és megoldásaival is. 

 

A teljes eset az alábbi linken elérhető: 

http://businesscasestudies.co.uk/shell/balancing-stakeholder-

needs/conclusion.html#axzz2tWliA6sQ 

 

 

Második eset – Primark 

 

A textiliparban a fogyasztók elvárásai magasabbak mint valaha: divatos és jó minőségű 

termékeket várnak nagyon alacsony áron. Ennek eredményeképp a legtöbb textilipari 

termelővállalat Kínában, Bangladeshben, Indiában vagy épp Vietnámban gyárt. 

 

A Primark több országban értékesít több mint 70,000 alkalmazottal. Az Associated British 

Foods (ABF) leányvállalataként osztja annak értékeit.  

 

A Primark számára az „etikus” szó valódi jelentése: 

- Gondját viseli alkalmazottainak 

- Jó szomszéd 

- Tiszteletbentartja az alapvető emberi jogokat 

- Foglalkozik az érintetteivel 

 

A Primark több civil szervezettel és szakszervezettel dolgozik együtt. Első sorban 

meghallgatja őket, felderíti a problémákat és konfliktusokat és igyekszik partnerként 

megtalálni a lehető legjobb megoldást. 2006 óta tagja az Ethical Trading Initiative(ETI) 

szervezetnek, ahol 2011-re az egyik legjobb eredményeket elérő vállalatként tartották számon. 

2010 óta tagja a Better Work Partnershipnek. Programjuk szabályainak megfelelően ellenzik a 

gyermekek dolgoztatását, limitálják a munkaórákat és egyéb intézkedéseket tesznek egy 

etikusan működő szervezet létrehozásáért.A vállalat nem csak arra törekszik, hogy a lehető 

legjobb árut adhassa fogyasztóinak a lehetséges legjobb áron, hanem aggodalmaikra is 

aktívak reagál az „ethical trading-en” keresztül. Erre egy külön honlapot is létrehozott. 

 

Mindenek felett a részvényesek maguk is elvárják a vállalattól az etikus működést, melynek 

eredményeiről egy éves CSR riport keretein belül tájékoztatják őket. 

 

A teljes eset az alábbi linken érhető el: 

http://businesscasestudies.co.uk/primark/engaging-with-stakeholders/customers-and-

shareholders.html#axzz2tWliA6sQ 
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Források 

 

- http://businesscasestudies.co.uk/shell/balancing-stakeholder-

needs/introduction.html#axzz2tWliA6sQ 

- http://businesscasestudies.co.uk/primark/engaging-with-stakeholders/customers-and-

shareholders.html#axzz2tWliA6sQ 

 

 

Gyakorló kérdések: 

 

 

 

Kapcsolódó anyag tartalom 
 

Témakör:  Stratégiai és üzleti tervezés 

 

Kapcsolódó anyag címe: Benchmarking 

 

Első eset – Xerox – avagy a Benchmarking evolóciója 

 

1959-ben a Xerox vállalata feltalálta a fénymásológépet, majd évtizedeken keresztül abszolút 

monopóliumot élvezett a technológia felhasználására. Ennek tökéletes bizonyítéka, hogy a 

versenytársak megjelenése után sem tudtak hosszú ideig szétválasztani a márkanevet a 

terméktől és minden fénymásológépet csak Xeroxként emlegettek. A vállalat intézményesítette a 

benchmarking folyamatot, de eleinte erős ellenállásba ütközött.  

 

Itt egy példa az első Xerox fénymásolók reklámjáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=BmS0Jpo6dxQ 

 

1981-re a vállalat piaci részesedése 35%-ra zuhant, amikor megjelentek a fejlett technológiájú 

IBM és Kodak gépek és a piac alsó szegmenseit domináló Canon, Richo és Savin gépek.  

 

” we were horrified to find that Japanese were selling their machines at what it cost us to 

make ours…we had been benchmarking against ourselves. We weren’t looking outside.” 

 

A vállalat intézményesítette a benchmaring folyamatot, de eleinte erős ellenállásba ütközött. 

Elképzelhetetlen volt számukra, hogy ne a Xerox legyen a legjobb. Az ötlettel lassacskán 

megbarátkozva a vállalat megkezdte minden folyamat, funkció és feladat teljes virtuális 

összehasonlítását a produktivitás, költség és minőség szempontok alapján. Ezeket az 

összehasonlításokat nem csak a fénymásolóiparban végezték el. A vállalat logisztikai 

teljesítményét például teljesen más területeken működő vállalatokéhoz is mérték, mint az LL 

Bean vagy Main Catalog. 

 

Az eredmények elképesztőek voltak: 

- A beszállítók számát 5000-ről 300-ra redukálták. 

- Bevezették a „Concurrent Engineering-et” (Mérnöki összehangoltság). A projektek 

kezdétől fogva kapott inputokat minden termékfejlesztési csoport. 

- Az alkatrészek csereszabatossága 20%-ról 60-70%-ra növekedett. 

- A vállat belső vertikalitása csökkent és erősödött a projektalapú munka. 

-  
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Egyéb eredmények: 

- A meghibásodások és minőségbeli problémák kétharmaddal csökkentek. 

- A termelési költségek felére csökkentek. 

- A fejlesztések átfutási ideje kétharmaddal csökkent. 

- A direkt munkaerőállomány felére és a vállalati személyzet 35%-al csökkent. 

 

Fontos megjegyezni, hogy ezek az eredmények nem mind tudhatók be közvetlenül a 

Bencharking sikerének, az viszont határozottan elmondható, hogy a Benchmarking egy 

nagyon jó intervenció, aminek hatására felpezsdül a szervezet és sok új kapu nyílhat meg 

számára. 

A teljes eset itt elérhető: http://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/09/16/the-

evolution-of-benchmarking-xerox-case/ 

Második eset – Phillips 
 

A Philips a világ egyik vezető elektronikai cége. Termékportfóliójuk rendkívül diverzifikált. 

A vállalat 1891 óta az elektronikai innováció élvonalában több olyan áttörő termékért felelős, 

mint az audiokazetta vagy a CD. Később a 80-as évek nagy változást hozott. A technológia 

fejlődésével óriási piacnövekedés volt tapasztalható és rengeteg új piaci szereplő jelent meg, 

akiknek az akciót alábecsülték. Több japán cég szerzett versenyelőnyt olyan tradícionális 

piaconokon, mint a televízióké. Képesek voltak áraikat jóval az európai cégeké alá vinni. 

Ennek következményeként olyan nagy cégek tűntek el, mint a Thorn vagy az RCA. 

Európában gyakorlatilag csak a Thompson és a Philips maradtak meg a meghatározó 

elektronikai termelővállalatok közül. 

 

Jan Timmer összehívta a vállalat top 100 menedzserét, hogy megoldást találjanak a 

problémára. Abban egyeztek meg, hogy vállalatuk teljesítményét összehasonlítják 

(benchmarking) főbb versenytársaikéval. Három fő lépést állapítottak meg: 

 

1.) Újraszervezés és költségcsökkentés. Az első lépés volt egyben a legnehezebb is – 

kevesebb emberrel több munkát végezni. A teljes munkaerőállomány 15%-át 

bocsátottak el, ami nagyjából 45,000 munkavállalót jelentett. Ez egyben 

termékracionalizációt is jelentett. Egyszerűen túl szerteágazó termékpalettával 

rendelkezdtek. 

2.) Létrehoztak egy mozgalmat a változásért – a Centurion Programot. A program lelkét 

az alapelvekhez való visszatérés jelentette. A fogyasztók számára olyan termék 

gyártása, melyet valóban vágynak és amire szükségük van, mindezt egy egészséges 

árrés elérése mellett. Ezzel egyidőben fontos volt a külön egységek fellelősségeinek 

tisztázása és a fent említett alapelvek minden szinten való érvényesítése. A 

Benchmarking bevezetésének időszaka nagyban segítette a folyamatok beazonosítását 

és fejlesztését. Végeredményül megszületett egy sokkal kisebb méretű vállalat, sokkal 

fókuszáltabb célokkal. 

3.) Operatív változás. Megkezdődtek a változás projektet fejlesztései a szervezet minden 

szintjén. Az egyik legjobb példa maguknak az értékesítőpontok eladói között 

bevezetni a „Fógyasztó az első” szemléletmódot, melynek következtében létrejöhetett 

egy „Fogyasztók Napja” program is. 

 

A teljes eset rendkívül részletesen az alábbi linken olvasható: 

http://businesscasestudies.co.uk/philips/making-things-better/benchmarking-

performance.html#axzz2tWliA6sQ 
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Források  

- http://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/09/16/the-evolution-of-

benchmarking-xerox-case/ 

- http://businesscasestudies.co.uk/philips/making-things-better/benchmarking-

performance.html#axzz2tWliA6sQ 

 

 

 

 

Kapcsolódó anyag tartalom 
 

Témakör:  Stratégiai és üzleti tervezés 

 

Kapcsolódó anyag címe: Üzleti Terv 

 

Első eset – Trikotex 

 

„A „Trikotex” termelő és kereskedelmi vállalatunk már több évtizede bizonyul 

működőképesnek. 1928 óta, amióta megalakult, a profitszerzést tekintettük és tekintjük 

továbbra is  fő célunknak. Igaz, hogy megalakuláskor még társadalmi tulajdonban volt, de ez 

az idők során magántulajdonná alakult át, ami leépítéseket vont maga után, és ma már egy 80 

munkást foglalkoztató vállalalat vagyunk. Ez idő  alatt számos szállítóval, konkurens cégekkel 

álltunk üzleti kapcsolatban. Cégünk pizsama, alsónemű, ágynemű, blúzok előállításával, 

farmerok, pulóverek, szabadidőruhák forgalmazásával foglalkozik, ami több-kevesebb sikert 

hozott vállalatunknak.” 

 

A teljes üzleti terv megtekinthető: 

www.fokusz.info/File/menedzsment/Uzleti%20terv%20pelda.doc 

 

 

Második eset – Party-Mester Kft. – Nosztalgia klub 

 

„Vállalkozásunk a vendéglátóiparban és a szórakoztatóiparban kíván versenyelőnyeit 

kihasználva jövedelmező üzleti tevékenységet folytatni. Egy olyan szórakozóhelyet kíván 

létrehozni, mely egy még alig kiaknázott piacra kíván betörni. 

Ez a kiaknázatlan piac a 30 és 50 év közöttiek szórakoztatása. Célunk rövidtávon mintegy 

15% részesedést elérni, hogy a befektetés megtérülése biztosítva legyen, majd hosszú távon 

pedig a profitszerzés kerül előtérbe. Üzleti tervünkből, a pénzügyi elemzésből kiderül, hogy a 

vállalkozás a második évet már pozitív mérleggel tudja zárni.” 

 

A teljes üzleti terv megtekinthető: 
www.fokusz.info/File/menedzsment/uzleti%20terv%20pelda%202.rtf 
 

 

 

Harmadik eset – HVG – Üzleti terv mikrovállalkozásoknak: mit, hogyan, miért? 

 

Egy átfogó üzleti terv készítési minta.  

http://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/09/16/the-evolution-of-benchmarking-xerox-case/
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„Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen 

szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki 

belőle az ügy iránti elkötelezettség. Összefoglaljuk, hogy mire kell figyelned, amikor üzleti 

tervet készítesz a vállalkozásodhoz.” 
 

A teljes minta megtekinthető: 
http://hvg.hu/enesacegem/20131212_Uzleti_terv_mikrovallalkozasoknak 

 

 

 

Negyedik eset - Quarchitect Bt. 

 

 

„A vállalkozás 2000-ben alakult meg, fő tevékenységi köre a építészeti tervezés.  

A cég fejlődése az elmúlt 10 évben töretlen volt. Mivel azonban a piac és a megrendelők  

igénye folyamatosan változik, ezért jelen üzleti tervben kívánják felvázolni az elkövetkezendő  

8 év üzleti működési modelljét.” 

 

A teljes eset megtekinthető: 

http://www.btc-egtc.eu/files/Quarchitect_uzleti_terv_Arculattal_V%C3%89GLEGES.pdf 

  

 

Ötödik eset – Elmetál Kft. 

 

„Az Elmetál Kft. üzleti tervének elkészítésekor legfıbb cél volt, hogy egy olyan hiánypótló  

stratégiai dokumentum készüljön, ami megfelel a vállalat vezetési filozófiájának, és egyben  

gazdasági szempontból képes magasabb termelési hatékonyságot generálni, a tervezési  

stratégiák átgondolásával. Az 5 éves cég fıként a gyártáshoz használt szerszámok gyártására  

specializálódott, ami komoly innovációs-technológiai lehetıségekkel és tudásigénnyel is  

rendelkezik egyben. A cég egyik alapfilozófiája, hogy napjaink globalizációs folyamataiban  

bekövetkezı „outsourcing” jelenségéhez rugalmasan alkalmazkodás szükséges. A „Just In  

Time” rugalmasság legfıbb ismérve az Elmetál Kft. esetében, hogy képes egyedi precíziós  

gyártási szerszámok megtervezésére és elkészítésére, amivel részben a kiszervezett  

leányvállalatok esetleges gyártási problémáit gyorsan képes kiküszöbölni.” 

 

A teljes üzleti terv megtekinthető: 

http://www.btc-egtc.eu/files/ELMETAL_Businessplan_v%C3%A9gleges.pdf 

 

Források: 

- http://www.btc-egtc.eu/files/ELMETAL_Businessplan_v%C3%A9gleges.pdf 

- http://www.btc-

egtc.eu/files/Quarchitect_uzleti_terv_Arculattal_V%C3%89GLEGES.pdf 

- http://hvg.hu/enesacegem/20131212_Uzleti_terv_mikrovallalkozasoknak 
- www.fokusz.info/File/menedzsment/uzleti%20terv%20pelda%202.rtf 

- www.fokusz.info/File/menedzsment/Uzleti%20terv%20pelda.doc 
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1. http://www.automationworld.com/sites/default/files/styles/lightbox/public/field/image/

Benchmarking1.gif?itok=qtB1CpEP Xerox - benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

http://businesscasestudies.co.uk/philips/making-things-

better/culture.html#axzz2uwx6rFaL  Philips (Centurion) - benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. http://legacy.businesscasestudies.co.uk/company_images/76/403/12780724242.jpg 

Shell - Érintettek 

 

4. http://legacy.businesscasestudies.co.uk/company_images/76/403/12780724244.jpg - 

Shell - Érintettek 
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5. http://businesscasestudies.co.uk/shell/balancing-stakeholder-needs/external-

stakeholders-customers-communities.html#axzz2uwx6rFaL – Shell - Érintettek 

 

 

 

 

 

 

6. http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/123388751.png - Stakeholder mapping - 

érintettek 

7. http://dpannell.fnas.uwa.edu.au/dpap971f.htm - Érzékenységvizsgálat 

1. Decision Making or Development of Recommendations for Decision Makers 
1.1 Testing the robustness of an optimal solution. 

1.2 
Identifying critical values, thresholds or break-even values where the optimal strategy 
changes. 

1.3 Identifying sensitive or important variables. 
1.4 Investigating sub-optimal solutions. 
1.5 Developing flexible recommendations which depend on circumstances. 

http://businesscasestudies.co.uk/shell/balancing-stakeholder-needs/external-stakeholders-customers-communities.html#axzz2uwx6rFaL
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http://dpannell.fnas.uwa.edu.au/dpap971f.htm


1.6 Comparing the values of simple and complex decision strategies. 
1.7 Assessing the "riskiness" of a strategy or scenario. 

    

2. Communication 
2.1 Making recommendations more credible, understandable, compelling or persuasive. 
2.2 Allowing decision makers to select assumptions. 
2.3 Conveying lack of commitment to any single strategy. 

    

3. Increased Understanding or Quantification of the System 
3.1 Estimating relationships between input and output variables. 
3.2 Understanding relationships between input and output variables. 
3.3 Developing hypotheses for testing 

    

4. Model Development 
4.1 Testing the model for validity or accuracy. 
4.2 Searching for errors in the model. 
4.3 Simplifying the model. 
4.4 Calibrating the model. 
4.5 Coping with poor or missing data. 
4.6 Prioritising acquisition of information. 

 

8. http://dpannell.fnas.uwa.edu.au/dpap971f.htm - Érzékenységvizsgálat 
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9. http://www.bizzdesign.com/assets/BlogDocuments-2/20130711_Busienss-

Performance-Management-Balanced-Scorecards-and-The-Decision-Model/Decision-

modeling-balanced-scorecard.jpg - Stratégiai tervezés - Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. h

ttp://ww

w.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/controlling-gyakorlatban/ch01s13.html - Stratégiai 

tervezés - Elmű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. https:

//lh3.googleuserconten

t.com/-PHhFsi5P7-
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AAAAAAM4/0s2V4R_Pi98/s1600/uzleti_terv.png - Üzleti terv - számítások 
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