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Rezümé 

 

Bazsinka Dávid 
 
Szervezetek változására ható külső és belső tényezők elemzése saját modellem 
segítségével 
Analysis of inner and outer factors of organizational  development according to my own 
model 
 
A tanulmány elkészítése során a nagyon gyakorlatias javaslatokat figyelmen kívül hagyva, 
kifejezetten az elméleti koncepcióra helyeztem a hangsúlyt. 
Ahogy Mastenbroek (1991) megfogalmazta, a szervezési és tanácsadói munka gyakorlata 
és a szervezésről és a tanácsadásról szóló elméletek közti szakadék elgondolkoztató. 
Ennek oka, hogy a szervezetekkel kapcsolatos elméletek közül néhány jóval többet ajánl a 
gyakorlat számára, mint amennyit valójában hasznosíthatna. Több évtizedes tanácsadói 
munkája során levonta azt a következtetést, hogy a „józan ész és az intuíció a legjobb 
tanácsadó”. Intelmeit megfogadva improvizatív és intuitív módon, menedzserek helyébe 
képzelve magam alkottam meg a saját modellemet. Szem előtt tartva a népi bölcsességet, 
mi szerint „a kevesebb néha több”.  
A dolgozatom célja, hogy a szervezetekben felmerülő különböző problémák kezelésére 
hatékony módszereket adjon. Továbbá megteremtse az alapját egy sikeres szervezet 
létrehozásával kapcsolatos stratégiának. 
Gondolatmenetemet a változásmenedzsmentre építettem, azon belül is az 
egyensúlyelmélet általános modelljére. A tanulmányom során részletesen elemzem az 
általam megalkotott összetett modell egyes részeit; a problémák jellegéből adódóan 
használható változásmenedzselési modelleket és tanácsadási módszereket.  
Számos szakirodalom áttanulmányozása során levontam azt a következtetést, hogy a 
menedzsment tanácsadás nem, egy mindig azonos elemekből álló, egynemű iparág. Az 
alkalmazható elemzési módszerek, a problémák jellege valamint a kitűzött célok a 
megbízásoktól függően jelentősen eltérhetnek egymástól. Ugyanakkor a modellem 
iránymutatásként szolgálhat azok számára, akik elveszettnek érzik magukat a 
menedzsment tudomány által nyújtotta lehetőségek között és, akiknek egy komplex 
elemzési folyamatra van szükségük. 



 

Abstract 

 

Dávid Bazsinka 
 
Analysis of inner and outer factors of organizational  development according to my own 
model 
Szervezetek változására ható külső és belső tényezők elemzése saját modellem 
segítségével 
 
During the preparation of this research I focused particularly on theory instead of practice. 
According to Mastenbroek (1991), the disconnect between the leadership and 
management theories and the actual leadership and management profession is thought 
provoking. The reason for this disconnect is, that some of the leadership and management 
theories offer a lot more to the profession that can actually be used. 
During his several decade long consulting career Mastenbroek came to the conclusion, 
that „commen sense and intuition are the best counselors”. Taking his advice, relying on 
my intuition and improvisation skills,thinking with the managers` head I had created my 
own theoretical model. I kept in mind the folklor wisdom: „less is more”. 
The goal of my paper is to provide effective methods of dealing with different problems 
within organizations. In addition I would like to lay down the foundations of a starategy 
that can contribute to founding a successful organization. 
I based my thought process on change management; precisely on the general modell of 
balance theory. Throughout my research I will analyze my theory in detail; as well as 
other theories of change management and methods of consulting. 
After studying the relevant research I have found, that management consulting is not a 
homogenic industry made out of the same elements.The applicable methods of analysis, 
the nature of problems, and the set goals can differ from each other depending on the 
client`s needs. 
In the mean time my theory can show direction for those who feel lost betweeen the 
opportunities the science of management can provide, and for those who are in need of a 
komplex analytical process. 
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1. BEVEZETÉS 

 

„Az olyan vállalkozás, amelyben a hagyomány újítását nem váltja fel 

az újítás hagyománya, a jövőjével játszik.” 

Cavett Robert 

 

A mindennapjaink része a változás és mindannyiunk számára egyértelmű, hogy a világ, 

amelyben élünk, állandóan változik, mozgásban van. A vezetőkben mára már tudatosult, 

hogy egyetlen szervezet sem képes átvészelni a holnapot változtatások nélkül. Mégis, 

mindenki biztos lehet benne, hogy ezek a változások nem egyszerűek és sok esetben 

embert próbáló feladatoknak bizonyulnak. Napjaink menedzsereinek a legnagyobb 

kihívást a változások vezetése jelenti. (Farkas [2005])                

„Nem csak az a kérdés, hogy kell-e változni és változtatni, hanem szakirodalmi 

tapasztalatok szerint, nem csitul a vita abban a kérdésben sem, hogy mi a 

változásmenedzsment?” (Farkas [2006] 12.o.) 

Farkas Ferenc szerint a változásmenedzsment, mint diszciplína legjobban a 

kaleidoszkóphoz érdekes tulajdonságához hasonlítható. A változásmenedzsment 

értelmezése az eltérő megközelítések tükrében úgy változik, ahogy a kaleidoszkópot 

megrázva, ugyanazon darabocskákból különböző alakzatok formálódnak. (Farkas [2006]) 

Az utóbbi évtizedeket vizsgálva, azt találjuk, hogy óriási mértékben megszaporodtak a 

szervezetekben a jelentős mértékű, gyakran súlyos következményekkel járó változások. 

Az ilyen jellegű változások fenntartásában hatalmas makrogazdasági erők működnek 

közre, s a következő időszakokban ezek a hatóerők feltehetően csak felerősödnek. Ennek 

következtében egyre több szervezet kényszerül arra, hogy a termelékenység növelése 

céljából különböző mértékű és különböző működési területeket érintő változtatásokat, 

átalakításokat hajtson végre. Ez azonban egy mindig megerőltető és sokszor áldozatokkal 

is járó folyamat, ami képes biztosítani, hogy a szervezetek az állandóan változó 

feltételekhez alkalmazkodni tudjanak. (Kotter [1999])               

Ezen kívül nem szabad elfelejteni, hogy akárcsak az élőlényeknek, a szervezeteknek is 

vannak életciklusai. „A szervezetek is átesnek a vállalati életciklus minden egyes 

szakaszának velejáró szokványos küzdelmein és nehézségein, ők is szembekerülnek a 

fejlődés következő szakaszára való átváltás átmeneti nehézségeivel. A szervezetek vagy 
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önmaguk tanulják meg, hogyan küzdjenek meg ezekkel a bajokkal, vagy rendhagyó 

„betegségek” fejlődnek ki bennük, amelyek gátat vetnek a növekedésüknek, ezek a 

problémák többnyire nem oldhatók meg külső, szakszerű beavatkozás nélkül.” (Adizes 

[1992] 14.o.) 

„Ezen ambiciózus célok elérése összetett és sokféle tevékenységsorozaton keresztül 

lehetséges, amelyet változásmenedzsmentnek nevezünk.” (Farkas [2005] 27.o.) 

Az életben tehát semmi sem állandó, a gazdaságot a fejlődés és a dinamizmus jellemzi; 

folyamatosan új piacok jönnek létre. Egyesek több, míg mások kevesebb szerephez 

jutnak. Egy gyorsan változó piacon pedig a változásmenedzsmentet az új gazdaságtan 

alapjának lehet tekinteni.  Az egyén szintjére lebontva ez annyit jelenthet, hogy bárhol 

legyen is a helyünk a szervezetben, a lényeg, hogy aktív részesei legyünk a változásnak, a 

sorsunk a mi kezünkben legyen. (Klein-Klein [2006]) 
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2. SAJÁT MODELLEM BEMUTATÁSA 

 

      „Semmi sem hasznosabb egy jó elméletnél.” 

       Adam Brandenburger 

                

A saját modellem megalkotása során neves közgazdászok elméleteire illetve módszereire 

támaszkodva egy generalista megközelítésre törekedtem. A modellem megszületésének 

gondolata azért fogalmazódott meg bennem, mert a különféle szakirodalmak számos 

alternatívát biztosítanak a szervezetek változására ható tényezők vizsgálatára; viszont ezek 

a módszerek és technikák különböző művekben vagy az egyes könyvek különböző 

fejezeteiben elszórtan találhatóak meg. Ennek legfőbb magyarázata az lehet, hogy a 

menedzsment tanácsadás nem egy homogén iparág és az elemzési technikák helyzetektől 

függően változnak. Ennek ellenére én még is megkíséreltem egy összetett, több 

diszciplína gondolatait elegyítő modell megalkotását. 

Modellemet az változásmenedzsmentből ismert egyensúlyelméletre építettem 

Forrás: Saját szerkesztés 

1. ábra. A szervezetek változására ható külső és belső tényezők elemzése 
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Az egyensúly elmélet általános modelljét kiegészítettem különböző elméleti 

megközelítésekkel, valamint beépítettem egy harmadik állapotot, a múltbeli tényezők 

vizsgálatát is.  

Ahogy az 1. számú ábrából is kitűnik a gondolatmenetemet többféleképpen lehet 

értelmezni.  

Egyrészt az egyes időrendi állapotok, másrészt pedig az egyes folyamatbeli szakaszok 

tükrében. Az időrendi állapotok esetében az „A” a múltat, a „B” a jelenlegi helyzetet és a 

„C” a jövőt, a kívánt állapotot reprenzentálja. A folyamatbeli szakaszok alatt az elemzés, a 

következtetés és a javaslattétel fázisait értem.  

Természetesen nem célszerű az időrendi és a folyamatbeli síkokat külön kezelni. Értem ez 

alatt, hogy egy elemzés során mind a múltra, mind pedig a jelenre vonatkozó külső és 

belső tényezőket is figyelembe kell venni. A következtetések levonásához pedig 

elengedhetetlen az elemzés során felderített információk megléte, melyek természetesen a 

kívánt állapothoz szükséges stratégiát hivatottak megalapozni.  

Az különböző szakaszok tanácsadási módszereivel és technikáival is az egyes alfejezetek 

részletesen foglalkoznak. A modellem részletes kifejtése, pedig a folyamatbeli sík mentén 

történik. 
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2.1. Egyensúlyelmélet általános modellje 

 

„A változások értelmezésének legegyszerűbb módját az alkalmazók a kezdetektől az 

úgynevezett egyensúlyelméletben találták meg.” A modell alapfelvetése, hogy a második 

egyensúlyi állapot (a „B”) jobb, mint az „A” állapot volt. „A jobb” minősítés mennyiségi 

és minőségi paraméterekben is kifejezhető. E paraméterek megállapítása a változások 

menedzselésének fontos összetevője.” (Farkas [2005] 31.o.) 

 

 
 

Forrás: Farkas, 2005 alapján saját szerkesztés 

2. ábra. Az egyensúlyelmélet általános modellje 

 

 

Azt viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyensúlyra való törekvés a 

legtöbb esetben a status quo megingásához vezethet, a konfliktusok melegágyává válva. 

Stephen R. Covey szerint az emberek közötti kapcsolatnak hatféle formája (Klein, 2009) 

létezik. Véleményem szerint a status quo stabilitása és a változtatások szükségességének 

megértetése érdekében, a vezetőknek az „én is nyerek- te is nyersz” szemléletmódot kell 

követniük. Tudatosítani kell a szervezet minden szintjén, hogy az egyik ember sikere nem 

csupán a másik ember kárára valósítható meg. „Tehát az emberi kapcsolatok során 

kölcsönösen előnyös megoldásokra kell törekedni. Olyan megoldásokra, amelyekkel 

minden résztvevő elégedett.” (Klein [2009] 525.o.)  

Naivitás lenne részemről azt feltételezni, hogy minden élethelyzetben lehet konszenzusra 

törekedni. Nem fogja minden érintett ugyanolyan jónak tartani az egyes változások 

irányvonalát és nem válik mindenki egyformán elkötelezetté azzal kapcsolatban. Viszont a 

résztvevők bevonásával a változással szembeni ellenállás lényegesen csökkenthető.  
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Kurt Lewin által kidolgozott erőtérelmélet és –módszer pedig a menedzsment nagyfokú 

támogatását emeli ki a kiinduló helyzet (A) kiolvasztása érdekében.  

„Ez a jól ismert gondolkodás azt feltételezi, hogy a változás megindításához, a kiolvasztás 

fázisában a változás irányába ható hajtóerőknek erősebbeknek kell lenniük, az ellenállást 

kifejező fékező erőknél. A változás után visszafagyasztott rendszerben (a „B”állapot) 

létrejön az újabb egyensúlyi állapot- mindaddig, amíg az újabb hajtóerők fel nem borítják 

az egyensúlyt. Látható, az egyensúlyelmélet hangsúlyozottan dinamikus koncepciót rejt 

magában.” (Farkas [2005] 34.o.) 
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2.1.1. Egyensúlyelmélet saját értelmezésben 

 

Véleményem szerint az egyensúlyelmélet általános modelljét célszerű kiegészíteni a 

tettvágy fogalomrendszerével illetve a változásmenedzsment másik két értelmezésével is. 

A tettvágy kifejezést a vezetéselmélet területén először John P. Kotter fogalmazta meg. 

Szerinte ugyanis bármilyen változást kívánnak a menedzserek vagy akár a külső 

tanácsadók végrehajtani, ha a tenni akarás, a kezdeményezőkészség nem elég erős, az 

elégedettség érzése pedig nem elég gyenge, akkor mindenféle változtatásra irányuló 

erőfeszítés kudarcba fulladhat. A valódi tettvágy kialakulását szerinte tovább nehezíti az 

önelégült nyugalom, valamint az áltettvágy érzete is. (Kotter [2009])  

Tehát az egyensúlyra való törekvés elindításához a szervezetben dolgozóknak először is a 

saját szellemi korlátaikat kell tudatosan legyőzniük, hogy egyáltalán képesek legyenek 

elmozdulni a tenni akarás irányába. 

Továbbá az egyensúlyelmélet gondolatmenete során nem szabadna figyelmen kívül 

hagyni azt a megközelítést, mi szerint a változásmenedzsment a „zavaros helyzetek 

menedzselésének művészete és tudománya”. Ebben az esetben az „A” kiinduló, 

egyensúlyi állapotot behatárolhatóvá kell tenni, strukturálni kell.  

„A zavaros helyzeteknek ez az eredetileg az Open University tananyagaiban megjelent 

értelmezése (Open University, 1986) a változásmenedzsment szakirodalmában széleskörű 

elfogadottságot talált. A „messy”-„difficulty” fogalompár szembeállítása a lágy és 

kemény megközelítések szinonimájává vált  

Eszerint: 

− a messy, vagyis zavaros problémák kezelésére a „lágy” megközelítések és 

módszerek (komplexitás, érintettség és bevonás, bizonytalanság, szerteágazó 

megoldások, széles időhorizont, bonyolult érdekviszonyok stb.) a jellemzőek, míg 

− a difficulties, vagyis bonyolult helyzetek, problémák esetében a „kemény” 

megközelítések és módszeralkalmazások (számszerűség, jól leírható 

célösszefüggések, izolálhatóság stb.) lehetnek célravezetők. 

 

Természetesen ez esetben sem beszélhetünk kizárólagosságról, a két megközelítés 

együttes alkalmazása elkerülhetetlen kelléke a sikernek.” (Farkas [2005] 34-35.o.) 

„A másik értelmezés szerint a változási folyamat, mint problémaazonosítás és –megoldás. 

Tehát „a változás kezelése tekinthető úgy, mint egyik állapotból a másikba való eljutás, 
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vagyis: eljutás a problémás állapotból a megoldott állapotba. Elméleti síkon a változási 

probléma nem más, mint egyik állapotból (A) a másikba (A’) való eljutás. Az A-ból az 

A’-be való átlépés általában háromfajta cél kitűzése és elérése eredményeképpen valósul 

meg: átalakítás, csökkentés és alkalmazás. Az átalakítási célok a két állapot közötti 

különbségek meghatározásával, a csökkentési célok ezen különbségek megszüntetési 

módjainak meghatározásával foglalkoznak. Az alkalmazási célok követésének esetén a 

fenti különbségek megszüntetésére ténylegesen ható tényezőket is figyelembe veszik. 

Amint azt a fenti céltípusok is sugallják a változási probléma úgy kezelhető, mint kisebb 

problémák, melyeknek a változás hogyanjához, mijéhez és miértjéhez van közük.”                                  

(Farkas [2005] 35.o.) 

 

A véleményem szerint az egyensúlyelmélet általános modellje tehát, a 

változásmenedzsment három értelmezési módjából tevődik össze, melynek a domináns 

eleme az „egyensúlyteremtés művészete” (Farkas [2005] 31.o.). Egyensúlyra viszont, 

annak megbomlása esetén kell törekedni, másképp fogalmazva, ha zavaros helyzetek 

alakultak ki. Zavaros helyzetek kezeléséhez pedig elengedhetetlen a problémaazonosítás 

és –megoldás. Tehát a saját értelmezésemben az egyensúlyelmélet modellje a 

következőképpen néz ki:  

 

Forrás: Farkas, 2005 alapján saját szerkesztés 

3. ábra. Az egyensúlyelmélet saját értelmezésben 
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Miután az egyén leküzdi önelégült nyugalmát, különbséget tud tenni valódi tettvágy és 

áltettvágy között, valamint kialakul benne az egyensúlyra való törekvés; átléphet a 

modellem következő fázisába. 
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2.2. Elemzés 

 

Modellem esetében az elemzés folyamata egyrészt a múltban tapasztalt, más részt a 

jelenre jellemző külső és belső tényezők vizsgálatára terjed ki. A külső környezeti 

vizsgálatára az úgynevezett PETS-analízist, míg a belső átvilágításra a pénzügyi elemzést 

illetve a 7S-modellt preferálom. A két időtartam, a múlt és a jelen közti különbségek 

grafikus lebontására pedig a problémafát építettem be a modellbe.  

A problémafa, mint diagramforma célja az összetett, átfogó célok meghatározása a 

gyakorlati megvalósítás szintjére. Elkészítése számos előnnyel járhat, melyek közé 

sorolható az egyes kapcsolódási pontok meghatározása, az összefüggések közötti 

áttekinthetőség biztosítása és elősegítheti szélesebb látó körben való gondolkodást. A 

problémafa tulajdonképpen egy „kérdezz” oldalt képvisel, ugyanis a problémafa 

hierarchiájában kerülnek kibontásra a szervezeti és környezeti helyzet jelenlegi 

negatívumai, gondjai, a kulcsprobléma és az azt tápláló ok-okozati viszonyrendszer. 

(Jarjabka [2009]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Jarjabka, 2009 alapján saját szerkesztés 

4. ábra. Probléma főbb elemei 

 

Ezen kívül az átláthatósága biztosítja a szervezet működését globálisan szemlélő vállalati 

döntéshozóknak a fő probléma gyors izolálását.  
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2.2.1. Külső tényezők vizsgálata 

 

A szervezet stratégiájának meghatározásához tisztában kell lenni azokkal a környezeti 

feltételekkel, amelyek a működését a stratégia időhorizontján befolyásolják.  

(Chikán [2008]) 

Egy szervezet változására ható okok jelentős része a szervezeten kívülről, a környezetből 

érkeznek. „A téma szakértői is megerősítik, hogy legtöbbször a szervezeteken kívülről 

érkező hatások azok, amelyek felett a szervezetek- csakúgy, mint az egyének- 

meglehetősen kismértékű kontrollt gyakorolhatnak.” (Farkas [2005] 53.o.)  

Azonosításuk azonban kulcsfontosságú feladat. 

„A környezeti kihívások feltárásakor mindig a vállalat releváns környezetéről kell 

beszélnünk, azokról a tényezőkről, amelyek közvetlenül vagy belátható áttételeken át 

befolyásolják a vállalat működését.” (Chikán [2008] 536.o.) 

Számos szakirodalom áttekintése után levontam azt a következtetést, hogy a szervezeti 

környezet aspektusainak a teljes körű vizsgálatára egy bizonyos szókép a legalkalmasabb. 

Ahány szerző, annyi féle variációja létezik ennek a szóképnek. Abban viszont 

mindannyian egyetértettek, hogy a környezeti szegmensek közül a fő hangsúlyt a politikai, 

gazdasági és társadalmi tényezőkre kell helyezni.  

Senior (2002) PEST-elemzésként említi a könyvében. Összetevői a politikai (Political), 

gazdasági (Economic), szociokultúrális (Socio-cultural) és technológiai (Technological) 

tényezők. (Farkas [2005]) 

Chikán pedig két további faktorral – természeti környezet (Enviromental) és jogi 

feltételrendszer (Legal) egészítette ki a fentiekben említett szóképet. Kialakítva így a 

PESTEL elnevezést. (Chikán [2008]) 

Továbbá a szerzők abban is egyetértettek, hogy az egyes tényezők súlya elemzésenként 

változik, nagyobb hangsúlyt fektetve a lényegi változásokat előidéző faktoroknak.  

„Senior állítja, hogy előbb vagy utóbb egyszer minden faktor hatást gyakorol egy 

szervezet formális vagy informális alrendszerére, annak összetevőire csakúgy, mint arra, 

hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat dob piacra, továbbá hogy mely piacra dobja 

azokat.” (Farkas [2005] 51.o.) 
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Forrás: Farkas, 2005; Chikán, 2008 alapján saját szerkesztés 

5.ábra. PEST-elemzés: Példák a tényezőkre 

 

Véleményem szerint a generalista modellem szempontjából a külső tényezők vizsgálatára 

a  PEST a legalkalmasabb. Ennek elsődleges oka, hogy a PESTEL vagy akár a STEEPLE 

analízis tartalmaz olyan elemeket, melyek nem relevánsak minden szervezet esetében. 
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2.2.2. Belső tényezők vizsgálata 

 

A belső tényezők vizsgálata esetén kétféle elemzési megközelítést tartottam fontosnak 

beilleszteni a modellembe. Egyrészt a pénzügyi elemzést, mivel „a pénzügyek a vállalati 

működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek és a pénz mind a ráfordítások, mind 

az eredmények legáltalánosabb kifejezője, mércéje.” (Chikán [2008] 447.o.) 

Ugyanakkor teljes mértékben egyetértek Klein Sándor véleményével is, mi szerint 

„szemétbe kell hajítanunk a pénzügyi gondolkodás egyeduralmának elvét, azt a 

meggyőződést, hogy csak a mérhető dolgok képviselnek értéket, és hogy minden dolog 

mértéke a pénz.” (Klein [2009] 588.o.). Ebből a megfontolásból egy a szervezeti kultúra 

elemzésére alkalmas technikára is kitérek a modellem esetében.  

A vállalat pénzügyi működésének elemzésére természetesen számos különböző megoldás 

használható. Chikán nyomán a három legfontosabbat emeltem ki: a mérleget, az 

eredménykimutatást és a pénzáramot. „Ezek átfogó, összefoglaló jellegük következtében 

alkalmasak a stratégiai célkitűzések megalapozására, illetve a célok megvalósításának 

értékelésére.” (Chikán [2008] 467.o.) 

 A mérleg kétféle szemszögből vizsgálja a vállalkozás vagyonát: tárgyi megjelenésük 

alapján csoportosított eszközök, illetve származási szempontból források összességeként. 

„Az eszközök a vállalat múltbeli befektetéseinek eredményeként rendelkezésre álló 

gazdasági erőforrások, amelyek biztosítják a vállalkozás működését s így jövőbeni 

hasznát.” (Chikán [2008] 468.o.) 

A mérleg másik oldala a vagyonnak a forrás szerinti vizsgálatára alkalmas. A 

gazdálkodáshoz szükséges vagyon két forrásból származhat: „saját forrásból" és „idegen 

forrásból". 

Az idegen forrásokkal kapcsolatban érdemes megkülönböztetni a befektető valamilyen 

üzletpolitikai szándéka alapján létrejött hiteleket (folyószámla, beruházási hitel, 

faktorálás) azoktól a forrásoktól, amelyeket a vállalat fizetési haladék címszó alatt 

kikényszerít partnereiből (szállítói tartozások, munkavállalók felé esedékes 

kötelezettségek) 

„A vagyon kétféle szempontú figyelembevétele a számvitelben kétféle (eszköz és forrás 

szerinti) nyilvántartásként jelenik meg. Mivel a nyilvántartásokat a számvitel ugyanarról a 

vagyonról vezeti, ezért a nyilvántartások végösszegének egymással meg kell egyeznie, 
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azaz az eszközök értékének összege mindig egyenlő a források értékének összegével, 

minden adott időpontban.” (Chikán [2008] 469.o.) 

Az eredménykimutatás a vállalat egy adott gazdálkodási időszakra vonatkozó 

teljesítményének kimutatására használható. Az eredménykimutatás jellemzője, hogy a 

bevételeket és a ráfordításokat adott időszakban a ténylegesen lezajlott folyamatok alapján 

veszi figyelembe.  

„Ebből származik az az előnyös tulajdonsága, hogy a teljesítményeket az elérésükért 

befektetett ráfordításokkal méri össze s így jó értékelője a vállalat folyamatos 

működésének. Ugyanakkor az eredmény elszámolását nem a tényleges pénzmozgásokhoz 

köti, márpedig a vállalat csakis a tényleges rendelkezésre álló pénzeszközökből 

gazdálkodhat.” (Chikán [2008] 469.-470.o.) 

Ennek a paradox helyzet átláthatóságát szolgálja a pénzáramkimutatás (cash flow), ahol a 

nyereségnek, illetve a veszteségnek egy készpénz alapú megfelelője szerepel. 

„A pénzáram nagysága a jövedelemkimutatás egyes tételei mögött ténylegesen 

meghúzódó pénzbevételek és pénzkiadások különbsége egy adott időszak (év, negyedév, 

hónap) alatt. A vállalat ebből törlesztheti adósságait, osztalékot fizethet, tartalékot 

képezhet, finanszírozhatja jövőbeli fejlesztéseit és forgótőkéjének normál növekedését. 

A pénzáram szabályozása a vállalati pénzgazdálkodás egyik legalapvetőbb feladata. 

Könnyű belátni, hogy a vállalathoz beáramló, belül is mozgásban lévő, majd kiadásra 

kerülő pénz mozgását szabályozni kell: a vállalat működtetésének pénzügyi alapját a 

pénzáram teremti meg.” (Chikán [2008] 471.o.) 

Martin Hajdú György szerint a cash flow az igazság a látszat mögött. „A pénzügyi 

körökben jól ismert szólás szerint a kimutatott eredmény csak (számviteli) vélemény, a 

cash flow viszont tény.” (Chikán, A., 2008. 473.o.)  

Természetesen a pénzügyi elemzés során a pénzáramkimutatáson kívül egyes pénzügyi 

mutatókat is célszerű áttekinteni. Ezek közé sorolnám, a teljesség igénye nélkül a nettó 

profitrátát, a kinnlévőségarányos bevételt, a forgóeszköz arányos megtérülést vagy akár a 

készpénzhányadot.  

Kedvezőtlen eredmény esetén pedig a pénzügyi beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, 

főkönyvi kivonat, kiegészítő melléklet) elemeinek részletes átvizsgálása javasolt. A „B” 

jelenlegi állapot esetében, a pénzügyi elemzés során valószínűleg csak a főkönyvi 

kivonatra lehet támaszkodni.   
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Ahogy a belső tényezők elemzésének bevezetésében említettem, a szervezeti kultúra 

analizálása egy szervezet átvilágítása során, mára már döntő jelentőséggel bír. Így okkal 

kapott helyet a modellemben.  

A McKinsey-féle 7S modellt egy szervezet hatékonyságának elemzésére fejlesztették ki, 

amely annak hét leglényegesebb elemét veszi figyelembe. 

 

 
 

Forrás: Biswas-Twitchell, 2006 alapján saját szerkesztés 

6. ábra. A 7 S-modell elemei 

 

 

A stratégia (Strategy) egy olyan felfogás, amit a vállalati célkitűzés elérése érdekében 

állítanak össze, kijelöli a fejlődés irányát és a követendő célokat, azonosítja a 

kulcsfontosságú szervezeti igényeket. 

A készségek (Skills) a szervezet, és ezen belül a vezetők és a személyzet képességeire 

utalnak. Az egyéni készségek alapján határozzák meg a szervezet felépítését. Egy vállalati 

stratégiai szerkezete kialakítása során, figyelembe kell venni azokat a készségeket, melyek 

a stratégia megvalósításához feltétlenül szükségesek. 
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Közös értékek (Shared values) kifejezés a cég kultúrájára utal, melyet sajnos nehéz 

objektívan értékelni. A közös értékek magukba foglalják a munkához való hozzáállást, a 

versengő vagy együttműködő viselkedést és a kommunikációt a kollegák között. Bár ez a 

legnehezebb befolyásolható tényező, a felső vezetés tudatos és következetes munkájával 

ez a tényező is formálható. 

Szervezeti struktúra (Structure) a cég szervezeti felépítésére utal, azaz arra ki milyen 

hatalmi pozícióval rendelkezik, ki kinek tartozik beszámolási kötelezettséggel, a feladatok 

miként kerülnek felosztásra. Egy vállalat szerkezetének kialakítása során, a vezetőség és a 

beosztottak közötti összhang megteremtésére kell törekedni, illetve arra, hogy a szervezet 

figyelmét a kitűzött célok megvalósítására irányítsa. A struktúrának illeszkednie kell a cég 

kultúrájához a stratégiához és a készségekhez egyaránt. 

A munkatársak (Staff) a szervezetnél dolgozó emberek, ők a végső meghatározói a 

szervezett sikerességének. Rajtuk áll vagy bukik minden. Az emberi erőforrás összetétele 

és termelékenysége szintén meghatározó eleme az aktuális és jövőbeli stratégiai 

sikereknek.  

A rendszerek (Systems) azok a folyamatok és eljárások, melyek a mindennapi 

tevékenység megkönnyítését és ez által a termelékenység növelését hivatottak szolgálni. 

Ennek az elemnek az elemzése során figyelembe kell vennünk a hivatalos-vagy 

intézményesített rendszereket, valamint a nem hivatalos-vagy ad-hoc rendszereket is. 

Példaként említve a kommunikációs, információs vagy ösztönző rendszereket.  

(Karoliny-Poór [2010]) 

Végezetül pedig a vezetési stílus (Style), mely a szervezetet irányítók vezetési stílusára 

utal. „Egy vezető stílusa a döntéshozatalhoz és irányításhoz való hozzáállása alapján 

írható le. Magasabb szervezeti szinten a vezető stílus utalhat arra a vállalati kultúrára, 

mely befolyásolja a döntéshozatal módját, és az alkalmazottak kapcsolatrendszerét. A 

vezetési stílus egyéni és szervezeti szinten is képes kialakítani a vállalati értékeket és 

megerősíteni a stratégiai kezdeményezéseket.” (Biswas-Twitchell [2006]) 

Ugyanakkor a szervezeti hatékonyság növelésének kérdéskörénél, nem szabad elsiklani a 

pszichológia szerepe mellett sem. A pszichológiának fontos szerepe lehet a 

termelékenység humánus és ésszerű fokozásában, mivel elősegítheti a célok pontosabb 

meghatározását, hatékonyabb kommunikációt biztosíthat, segíthet felismerni a szükséges 

változásokat és nem utolsó sorban hozzájárulhat egy kompetens és motivált munkaerőkből 

álló szervezet létrehozásában. (Klein-Klein [2006]) 
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2.3. Következtetések 

 

        „Alakítsd át valami mássá!” 

          Klein Sándor 

 

Gondolatmenetem szerint az elemzés fázisát a következtetések levonásának fázisa követi. 

Saját modellem esetében ez, a beavatkozás mértékének meghatározását jelenti, melyre 

véleményem szerint a Want-féle modell a legalkalmasabb.  

Want (1995) változási ciklusmodellje segít bemutatni, „mikor milyen típusú és mélységű 

változtatásokra van szükség, a változás mely területeit érinti a szervezetnek, és milyen 

stratégiák állnak a változtatók rendelkezésére.” (Farkas [2005] 117.o.) 

A ciklusgörbéknek több alkalmazási lehetősége is ismert, közös tulajdonságuk az, hogy az 

eseményeket az idő mentén elemzik, jól alkalmazhatóak egy stratégia kidolgozása során 

és természetesen a grafikus megjelenést is lehetővé teszik. Nincs ez másképp a Want-féle 

változási ciklus modellje esetében sem. 

 

Forrás: Farkas, 2005 alapján saját szerkesztés 

7. ábra. Változási ciklus Want-féle modellje 
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Ez a modell egy görbe segítségével mutatja be a szervezet fejlődési és változási fázisait. 

„A görbe emelkedő szakasza a szervezet fejlődési fázisa, csökkenő szakasza pedig a 

szervezet változási fázisa.” (Farkas [2005] 117.o.) 

ű2A téma szempontjából a változási fázis a lényeges, továbbá az adott változási típusok és 

az azok kezelésére ajánlott stratégiák.” (Farkas [2005] 118.o.) 

Want ezt a ciklust szintén két részre osztja: véleményeltérésre és elidegenedésre. Ezen 

belül pedig meghatározza, milyen típusú változásra van szükség. Ahogy lefelé jutunk a 

görbén, a problémák egyre összetettebbé válnak és egyre nagyobb károkat képesek okozni 

a szervezet életében. 

A szervezet változási fázisának első része a véleményeltérés fázisa. „A változás irányába 

mutató tényezők növekedésével a szervezeti kultúra első és jellemző reakciója a 

változásra a véleményeltérés lesz. A középvezetés vagy a dolgozók azon csoportja, 

melynek van lehetősége véleménye hallatására, eltérő véleményen lesz a feltételekkel, a 

döntések megfelelőségével kapcsolatban. Általában megkérdőjelezik ezek hatásosságát. 

Lényeges momentum, hogy a véleményeltérés ellenére erős a szervezettel, a misszióval 

vagy a vezetéssel szembeni elkötelezettség. Egy innovatív kultúrájú szervezetnél az ilyen 

véleményeltérést szükségesnek és építőnek találják. Vevőorientált kultúrában ez segít 

közelebb kerülni a vevőkhöz. Bürokratikus kultúra esetében viszont fenyegetésnek is 

érezhetik a felső vezetők az ilyen jellegű véleményeltérést.” (Farkas [2005] 118.o.) 

A véleményeltérés fázisában három különböző változási típust különböztetünk meg: 

-  késleltetett változás,     

-  működési változás, 

-  irányultságbeli változás. 

 

Az első típus a késleltetett változás, melyről „olyan esetekben beszélhetünk, amikor egy 

adott iparágnak az állam által megszabott működési keretfeltételeinek változása van 

folyamatban, és a szervezetek nem tudják a stratégiájukat és szervezetüket kialakítani, 

megváltoztatni, hiszen még nem világos, hogy milyen feltételeknek kell majd 

megfelelniük.” (Farkas [2005] 118.o.) 

„A működési változás a leggyakoribb változási típusnak mondható. Szinte valamennyi 

szervezet működési változáson megy keresztül, amikor a cél a kapacitások bővítése vagy a 

hatékonyság növelése. Ilyen esetben a szervezet alapjai, a misszió, irányítás és a stratégia 

továbbra is szilárd alapokon állnak.  
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A működési változás lényege a termelékenység és a hatékonyság. Megfelelő stratégiákra 

van szükség ahhoz, hogy sikeres legyen a változás. A működési problémákra működési 

stratégiákat kell kialakítani.” (Farkas [2005] 118.-119.o.) A teljesség igénye nélkül ide 

sorolható a költségfigyelés, az új technológiák bevezetése, a dolgozók oktatása vagy akár 

a munkahelyi légkör javítása. 

„Amikor, a szervezet üzleti stratégiája már tovább nem vezet sikerre, irányultságbeli 

változásra van szükség. Erre akkor kerülhet sor, ha a versenytársak termékei vagy 

szolgáltatásai jelentős fejlődésen mennek keresztül, amikor a különböző szabályozások 

változnak, a versenytársak új technológiákkal rukkolnak elő, a piacon új versenytársak 

jelennek meg, vagy ha a szervezet vezetése gyenge, és ezért nem képes a stratégia 

végrehajtására.” (Farkas [2005] 120.o.) Az ajánlott stratégiák közé sorolható az új üzleti 

stratégia kifejlesztése, a kutatás és fejlesztés támogatása, a kultúra újra-pozicionálása vagy 

a piaci lehetőségek kiaknázása. 

„Az irányultságbeli változás kritikus a szervezet szempontjából, mivel a szervezeti 

véleményeltérés és elidegenedés között a szervezet sarkalatos teljesítménytengelyeként 

szolgál.” (Farkas [2005] 120.o.) 

„Ha véleményeltérés fázisán belül nem sikerült megfelelő változásokat eszközölni, vagy a 

szervezetet ért hatások annyira jelentősek, hogy az előzőekben felsorolt változási típusok 

nem vezetnek eredményre, a szervezet eljut az elidegenedés fázisába. Az elidegenedés 

valamennyi dolgozói szinten jelentkezhet. Kétféle változási típust lehet segítségül hívni. 

Alapvető változásokat, a szervezet meghatározó értékeit érintő változásokat, vagy totális 

változást kell véghezvinni.” (Farkas [2005] 120.o.) 

„Az alapvető változás jelentős minőségi különbséget mutat abban, amilyen módon a 

szervezet teljesít. Azt mutatja, hogy a szervezet missziója vagy az irányítás bukásra van 

ítélve.” (Farkas [2005] 121.o.) A dolgozók többé nem képesek azonosulni a misszióval, és 

nem elkötelezettek a cég vezetésével sem. Ennek folytán jelentős működési zavarok 

jelennek meg, és a szervezet az összeomlás határára kerül. Szervezeti törés következik be. 

Ez esetben alkalmazható stratégia lehet többek között egy új misszió megfogalmazása, 

változásra irányuló megegyezés kialakítása, a felső vezetés fejlesztése vagy lecserélése. 

(Farkas [2005]) 

„Totális változás akkor szükséges, amikor a szervezet összeomlóban van. A szervezet 

rendszerei összeomlóban vannak, de ami még fontosabb, a tevékenységről alkotott eredeti 

értékek és elképzelések is.  
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A vállalati kultúra töredezetté, túlpolitizálttá vagy kizsákmányolóvá vált. A dolgozók nem 

bíznak többé abban, hogy a szervezet kiszámítható, racionális módon tudna tovább 

működni. A dolgozói kezdeményezés és elkötelezettség összeroskad. Egy nem produktív 

és irracionális környezet alakul ki, melyre sajnos kevés lehetséges stratégia állhat a 

rendelkezésre. A legfontosabb, hogy az alapoktól kell kezdeni, újra ki kell találni a 

szervezetet. Attól függetlenül, hogy a totális változás tudatos vagy nem, óriási kihívást 

jelent, hiszen a szervezet túlélése a tét. (Farkas [2005] 121-122.o.) 

Szerintem elsősorban a belső tényezők elemzése kapcsán napvilágra került információk 

tükrében érdemes elhelyezni a szervezet jelenlegi (A) állapotát a görbén.  

A külső tényezők vizsgálata során megállapított elemek pedig csak a stratégia kidolgozása 

során nyújthatnak segítséget. Kivételt képez ez alól a késleltetett változás fázisa. 
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2.4.Javaslattétel 

„Csináld jól, és tedd még jobbá!” 

Klein Sándor  

 

Az elemzési folyamatomat a javaslattétel zárja, mely a modellem esetében a stratégia 

alkotást illetve az értékteremtésre való törekvést rejti magában. 

„A stratégia fogalmát sokféleképpen értelmezik (a vitáról lásd például Quinn-Mintzberg-

James 1988). Mi a stratégia normatív (előíró) felfogását követjük a könyvben, mely 

szerint a stratégia a vállalati tevékenységet irányító előzetes állítások rendszere, amelyek 

előírják, hogyan kell működnie és viselkednie a vállalatnak - ekkor a stratégiát a 

tevékenységeket irányító normatív felfogásban értelmezzük. Gyakorta úgy értelmezik 

azonban a stratégiát, mint a tényleges stratégiai döntések utólagos eredményeinek 

sorozatát, amely megfigyeléssel ismerhető meg. Ebben az esetben a stratégiát leíró 

felfogásban használjuk.” (Chikán [2008] 187.o.) 

„Mindkét értelmezésnek megvan a létjogosultsága, könyvünkben azonban a tudatos, aktív, 

normatívan megfogalmazott stratégia tárgyalására helyezzük a hangsúlyt. Ez a 

megközelítés jól összhangba hozható könyvünk azon általános szemléletével, amely a 

vállalati működés érintettjei közül épp a felsővezetőt helyezi a középpontba. A 

stratégiaalkotás és megvalósítás a maga egységében, abban a dinamikus szemléletben, 

ahogyan mi itt tárgyaljuk, elsősorban vezetői, ezen belül is felsővezetői feladat. A belső 

érintettek közül a tulajdonosok fontos szerepet játszhatnak a stratégia megalkotásában 

(rendszerint azon változatok közötti választásban, amelyeket a menedzsment eléjük 

terjeszt), de szinte semmi közvetlen befolyásuk nincs a végrehajtásra. Az alkalmazottak 

épp ellentétes helyzetben vannak: alapvető szerepük van a végrehajtásban, de minimális a 

befolyásuk a stratégiaalkotásra.” (Chikán [2008] 187.o.) 

„A stratégia feladata, hogy azt követve olyan cselekvési sort valósíthasson meg a vállalat, 

amelynek segítségével a kiválasztott célpiacokon nagyobb értéket nyújthat a 

fogyasztóknak, mint amire a versenytársak képesek. A dolgot természetesen bonyolítja, 

hogy a fogyasztói igények állandóan változnak (azaz, változik a fogyasztók értékelése az 

egyes, vállalatok által kínált megoldásokról), új versenytársak lépnek be, s a régiek is 

keresik az új megoldásokat. Ezért a stratégia csakis dinamikus fogalomként 

értelmezhető.” (Chikán [2008] 506.o.) 
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Véleményem szerint a stratégia alkotás grafikus lebontására a leghatékonyabb módszer az 

Ishikawa-féle halszálka diagram. A névből kitalálható módon a diagram egy hal 

csontvázához hasonló, ahol a dolgozatom esetében az elérendő cél a „hal” feje. A fejtől a 

farokig futó gerincből bordák indulnak ki, melyek a cél eléréséhez alkalmazható 

lehetséges stratégiákat jelzik, azokhoz szükséges részcélokkal. A halszálkaelemzés 

lehetővé teszi a tényezők általános kategóriák alá való besorolását, és a szignifikáns 

minták felismerését. A módszer alkalmazása további előnyöket rejt magába, melyek közé 

sorolnám a strukturált megközelítést az elemi célok eléréséhez, megmutatja a lehetséges 

célok variációit és használata növeli a rutint a célelérés vagy adott esetben a 

problémamegoldás folyamatában. (Jarjabka [2009]) 

 

Modellem esetében pedig három különböző stratégiai irányvonalat határoztam meg:  

− proaktív, egy „építő” jellegű stratégia (új piacokra való belépés, marketing 

kiadások növelése, szervezeti hatékonyság fokozása) 

− reaktív, egy „leépítő” jellegű stratégia (létszámcsökkentés, beruházások 

elhalasztása, bérek befagyasztása, költségcsökkentés)  

− vegyes stratégia, a proaktív és a reaktív válaszlépéseket egyaránt preferáló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

8.ábra. Ishikawa-féle halszálkadiagram, az általam meghatározott stratégiai lépésekkel 
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A gondolatmenetem alapján a beavatkozás jellege minden esetben a stratégiai 

döntéshozóktól függ, nagymértékben támaszkodva az elemzés eredményeire. A 

beavatkozás mértéke illetve mélysége pedig a korábbiakban említett Want-féle modell 

alapján történik. 

Folyamat lezárásaként utolsó elemként beépítettem a modellembe az értékteremtés fázisát, 

mely szerint a stratégia-alkotással mindenképen kölcsönhatásban kell, hogy álljon.   

Játékelméleti megközelítésből Az üzleti élet szereplői nem cselekedhetnek egymástól 

függetlenül. „Egy vállalatnak összhangba kell hoznia önmagát vevőivel, beszállítóival, 

alkalmazottaival és minden más érintettel. Ez alapvető fontosságú az új piacok létrehozása 

és a meglévők kiterjesztése során.  

Azonban a piaci részesedés növelésével együtt jár a piac felosztásának kérdése is. Ez egy 

olyan verseny, ahol nemcsak az üzleti vállalkozások versengenek egymással a piaci 

részesedésért, hanem a vevők és beszállítók is követelik saját részüket. Az értékek 

megteremtése az üzleti tevékenység lényege. Ennek a kettősségnek a megértésére a 

játékelmélet egyik legfontosabb nézetét alkalmazzuk, a hozzáadott érték koncepcióját. 

Szabad versenyt feltételezve egyik szereplő sem kap többet, mint amekkora a játékban az 

általa hozzáadott érték. A hozzáadott értéken keresztül tisztában lehetünk a hatalmi 

viszonyokkal. Megérthetjük, miként jön létre és kerül felosztásra a nyereség. A képlet 

egyszerűnek tűnik, ez azonban megtévesztő is lehet. 

Az első dolog, amit érdemes figyelembe vennünk, hogy a hozzáadott érték egy 

allocentrikus elgondolás (az "álló" jelentése itt mások, azaz az "ego", mint önmagunk 

ellentéteként értelmezhető). Ahelyett, hogy azt vizsgálnánk, mit lennénk képesek egyedül 

megszerezni, arra ösztönöz minket, hogy azt nézzük, mit veszíthetnek mások, ha mi nem 

vagyunk. Ez arra késztet bennünket, hogy elképzeljünk egy olyan világot, amiben mi nem 

létezünk, és ezáltal megértsük, hogy mit nyújthatunk másoknak. 

Mi az általunk hozzáadott érték? Honnan ered? Hogyan növelhetjük?”  

(Biswas-Twitchell [2006] 67.o.) 

Véleményem szerint a hozzáadott érték elérése, tulajdonképpen egyet jelent egy 

versenyelőny megszerzésével. „A 3C (company, competitors, customers- vállalat, 

versenytársak, vevők) egy klasszikus marketingstratégiai módszer, ami segítséget nyújt 

egy cég relatív versenyelőnyének (relative competitive advantage-RCA) 

meghatározásában, vagyis abban, hogy egy vállalat milyen egyedi jellemzőkkel 
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rendelkezik, melyek megkülönböztetik versenytársaitól és melyek révén előnyre tehet 

szert.” (Biswas-Twitchell [2006] 202.o.) 

A modell három elemből áll, melyek mind kölcsönhatásban állnak egymással, központi 

helyen pedig a módszer célja, a versenyelőny megszerzése (értékteremtés) áll. 

 

 

 
 

Forrás: Biswas-Twitchell, 2006 alapján saját szerkesztés 

9. ábra. A 3 C-modell elemei 

 

A relatív versenyelőnyt részben azok az egyedi vonások határozzák meg, melyekkel a 

vállalat a versenytársaival szemben rendelkezik. A versenyelőny forrását egyrészt az 

alapképességek jelentik, ide sorolható a változó igényekre való gyors válaszreakció, 

piacra lépés megfelelő időzítése, vagy akár kompetens munkaerő. Más részt 

versenyelőnyre szert lehet tenni speciális tényezők segítségével is, mint például a 

stratégiai szövetségek kiépítése. (Biswas-Twitchell [2006]) 
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A modell második eleme ugyanakkor felhívja rá a figyelmünket, hogy a versenytársak 

is rendelkezhetnek bizonyos egyedi képességekkel, melyek gyengíthetik az 

értékteremtésre irányuló célkitűzéseinket. Ilyen például a kedvezőbb piaci pozíció. 

Továbbá az üzleti stratégia szerepe is jelentős.  

Míg a kizsákmányoló stratégia (Covey féle- én nyerek-te vesztesz megközelítés) 

komoly fenyegetés a többi fél számára, addig a kiegészítő stratégia (én is nyerek-te is 

nyersz) minden szereplőnek előnyös lehet, növeli az egész iparág profitabilitását. 

Véleményem szerint csak abban az esetben, ha nagy a vállalatok közötti földrajzi 

szórás. (Biswas-Twitchell [2006]); (Klein [2009]) 

Azonban a szervezet minden törekvése ellenére, a végső ítéletet egy cég stratégiájáról, 

termékeinek és szolgáltatásainak minőségéről a vevő hozza meg. „Azok a vállalatok, 

melyek képesek felismerni a vevők igényeit, majd ennek majd ennek megfelelően 

cselekednek, növelhetik a versenyelőnyüket. Az igényfelmérés a termékek és 

szolgáltatások fejlesztési irányainak meghatározása során is fontos szerepet tölt be. A 

modell három tényezőjének együttes elemzése lehetővé teszi a cégek számára, hogy 

kiépítsék, meghatározzák, vagy megerősítsék relatív versenyelőnyüket az adott 

iparágban.” (Biswas-Twitchell [2006] 203-204.o.) 
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3. ÖSSZEGZÉS 

 

„Hajt az idő gyorsan-rendes útján eljár- 

Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár… 

Más öltőbeli nép, más ivadék nő fel, 

Aki ésszel hódít, nem testi erővel.” 

Arany János 

 

Az új lehetőségek és veszélyek nemcsak megjelentek, hanem minden oldalról egyre 

ostromolják a szervezetet. A gyorsabb tempót táplálja a verseny erősödése, a számtalan 

technológiai áttörés, a folyamatos globalizáció és az innováció iránti növekvő igény. A 

konkrétumok ágazatonként, országonként, településenként eltérnek, ám a 

végkövetkeztetések ugyanazok. Azok, akik elégedettséget éreznek, amikor a jelenlegi 

helyzetre gondolnak, magukat sodorják egyre veszélyesebb helyzetbe. Azok, akik félnek 

és haragot éreznek, nem arra figyelnek, amire kellene, felesleges tevékenységekre 

fecsérlik az idejüket és egyre sebezhetőbbé válnak. Ezzel szemben azok, akik készek a 

mielőbbi siker érdekében cselekedni, jobb pozíciót vívhatnak ki maguknak, mint amilyet 

korábban elképzelhetőnek tartott. Egyet nem szabad elfelejtenünk: „nem csak változik 

minden körülöttünk, de egyre gyorsabb lesz ez a változás” (Klein-Klein [2006]) 

Modellemre pedig nem dogmatikus módszerként tekintek. Megalkotásával egyértelműen 

az volt a célom, hogy iránymutatásként szolgáljon saját magam és mindazok számára, 

akik kézzel fogható, összetett és kreatív megoldásra vágynak, az elemzési technikák által 

nyújtotta „rengetegben”. Továbbá nyomatékosítani szeretném, hogy nem arról van szó, 

hogy az egyik technika jó, míg a másik meg rossz. Hanem arról, hogy minden attól függ, 

mi a célja a szervezetnek és milyen körülmények között működik. Ebből kifolyólag 

modellem egyes elemei természetesen a megbízások és a szervezetek jellegéből, vagy 

akár a tanácsadó személyéből kifolyólag változhatnak. Ugyanakkor arról sem szabad 

elfeledkezni, hogy az ügyfeleket valójában csak az eredmények érdeklik, olyan 

megoldások, melyek sikerre vezethetik szervezetüket.  

„Azok a megoldások, melyeket nem lehet a gyakorlatba átültetni, egy vállalatnál nem 

képviselnek értéket. Ilyenkor az eredmény használhatatlan, értéktelen a javaslat. Semmi 

sem változik, és nem érnek el vele semmit.” (Biswas-Twitchell [2006] 83-84.p.) 
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Remélem a dolgozatom elérte a célját, mi szerint mindenkit arra sugall, hogy 

gondolkodásmódja kísérletező legyen.    
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