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„A vezetés a legrégibb művészet és a legújabb tudomány”1

1. BEVEZETÉS

A jövőorientáltságot,  a stratégiai  gondolkodást,  a hosszabb távra történő tervezést  – a  

piacgazdaság megerősödésével – a szervezetek mind nagyobb hányada vállalta fel az elmúlt 

évtizedek során. A XXI. század globalizált világának felgyorsuló és a végletekig kiélezett pia-

ci versenye viszont ma már szinte minden szervezettől – legyen az profitorientált, vagy non-

profit – megköveteli, hogy a társadalmi gazdasági környezet radikálisabb kihívásait gyorsan 

és rugalmason befogadni képes stratégiai vezetési módszereket alkalmazzanak. A fenti társa-

dalmi környezeti igények „indukálták” azt a kutatómunkát, amely céljaként tűztem ki egy új-

szerű, a controllingrendszerrel szabályozott stratégiai vezetési működési folyamatmodell ki-

dolgozását.

1.1. A téma aktualitása és háttere

Korunk társadalmi, gazdasági kulturális életét,  működését, létét alapvetően befolyásoló, 

alakító fő környezeti igény a társadalom és az azt alkotó emberek „életminőségének” ál-

landó javítása. Az életminőség sokféle irodalmi meghatározása közül, azokat figyelembe vé-

ve alakítottam ki a saját definíciómat, amely szerint: „Az életminőség a társadalom – mun-

kavégzésének, termékeinek, ökológiai környezetének,  egészségügyi helyzetének, tudás-

szintjének, valamint a vagyoni, politikai, foglalkoztatottságbeli, biztonsági elvárásaiknak 

– komplex minőségügyi rendszere.” A társadalmi környezet aktuális igényének szinte prio-

ritásként való kezelése azért is fontos, mert csak ezen igény folyamatos kielégítésének figye-

lembe vételével lehet meghatározni a szervezetek hosszú távú stratégiai céljait és műkö-

dését.

A társadalmi környezet jellemzőinek komplex rendszeréből – a dolgozatom témájára fó-

kuszálva – alapvetően a globalizációt és annak hatásait emeltem ki, hiszen a globalizáció az, 

amely ma meghatározó erőként jelenik meg a világgazdaságban. A  globalizáció gazdasági 

lényege, hogy jelenleg már semmi olyan jelentősebb gazdasági vagy politikai tényező nem lé-

tezik, amely a termékek, a teljesítmények, a technológiák, a működő tőke, valamint a tudás 

világméretű elterjedését („szétáramlását”) akadályozná.

1 A Harvard Egyetem (Boston, USA) Szervezési és Vezetéstudományi Intézetének portálfelirata.
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Fontos tényezőként vettem figyelembe a globalizáció és az ahhoz kapcsolódó liberalizált 

kereskedelem mintegy „eredőjeként” megjelenő, végletekig kiélezett piaci versenyt. A piaci 

versenyben rejlő profitszerzési és haszonszerzési lehetőségek mind maximálisabb kiaknázása 

érdekében, egymás után jelentek meg a piacon a korszerűen szervezett és irányított, multi-

nacionális és transznacionális cégek. Ezek a cégek és az egész világot behálózó divízionális 

üzletágaik,  leányvállalataik akár külön-külön, vagy vállalatcsoportokat alkotva,  megkerül-

hetetlen tényezőkké váltak az egyes integrációk, valamint a nemzetállamok gazdasági és 

sokszor azok politikai életében is. Tehát verseny alakult ki: egyrészt a multinacionális cégek 

és az üzletági vállalatcsoportokat összefogó transznacionális cégek között, másrészt a külföldi 

cégek és a létüket féltő nemzeti  vállalkozások között,  valamint az egyes integrációk és az 

azokhoz nem csatlakozó nemzetállamok viszonylatában,  és ugyancsak verseny jött létre az 

adott integrációkat alkotó nemzetállamok egyes vállalkozásai között is. Ez a világméretű pi-

aci verseny, valamint annak eredményessége végül is a vevők, a fogyasztók igényeinek 

mind teljesebb, mind színvonalasabb és mind magasabb minőségi szinten történő kielé-

gítésén keresztül realizálódik. Ezzel magyarázható, hogy a verseny piaci szabályozásának 

– a határok, a vámok, a derogációk megszűnésével, a pénzügyi folyamatok „kézbentartásával” 

– szinte  egyetlen hatékony eszköze maradt a „minőségügy”. A minőségügy fogalmát  a 

szakirodalmi és a gyakorlati ismereteim alapján a következőképpen határoztam meg: „A mi-

nőségügy az értékteremtési és a fogyasztási folyamatok közötti harmonizációt szabályoz-

za, a nemzetközi minőségügyi szabványok felhasználásával.” (Ilyen nemzetközi minőség-

ügyi szabvány a nálunk is közismert és a szervezetek igen széles körénél alkalmazott  „ISO 

9000-es” szabványcsalád.) A minőségügyi szabványok bevezetése nem kötelező érvényű a 

szervezetek részére, viszont az eredményes piaci működésnek ma már elengedhetetlen feltéte-

le,  annak szinte  gazdasági  szükségszerűsége.  Megfordítva az előző állítást,  a minőségügyi 

szabványok audittal tanúsított alkalmazása, a szervezetek által mintegy „megvásárolt belépő-

jegynek” is tekinthető a piaci verseny képzeletbeli „arénájába”. Ez indokolja a hosszú távon 

is eredményesen gazdálkodni kívánó szervezetek menedzsmentjének egyik fő stratégiai 

feladatát, a minőségügynek mind magasabb szintű és mind teljesebb körű felvállalását.

A globalizáción alapuló gazdasági verseny világviszonylatban történő kiterjedése, a folya-

matok időbeli felgyorsulása, a szervezetek stratégiai vezetésétől elvárja a korszerű infor-

mációtechnológia, az „IT” alkalmazását. Az IT-n lényegében az elektronika és a telefónia 

egységes rendszerét értjük, amelynek napjainkban tapasztalható forradalmi módon való fejlő-

dése és rohamos elterjedése döntő módon meghatározza az információk és az adatok transzfe-
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rének gyorsaságát, pontosságát, valamint azok elérhetőségét. Az IT alkalmazása nélkül elkép-

zelhetetlen például egy multinacionális cég központja és a világ különböző részein tevékeny-

kedő leányvállalataik közötti „prompt” információcsere, illetve adatátvitel, valamint az ehhez 

kapcsolódó, ezen alapuló irányítási munka. Ugyancsak az IT használatát igényli a fogyasztók 

és a stratégiai partnerek gyors elérése, a befektetők több tízezer kilométer távolságból történő 

információigényeinek „on-line” módon való kielégítése, a tőzsdei ügyletek kezelése stb.

A globalizált gazdasági folyamatok hosszú távon történő érdemi kezelésének, valamint a 

környezet gyorsan változó igényeire való reagálásnak csak az egyik eszköze lehet az informá-

ció technológiai elemeinek alkalmazása. Az elmúlt évek gyakorlata bizonyítja, hogy az igazán 

hatékony jövőorientált szervezetirányítás csak akkor valósulhat meg, ha az információkezelés 

hardver- és szoftvermegoldásaival párhuzamosan, illetve azok támogatásával  a szervezetek 

stratégiai vezetése a  korszerű szervezési és vezetési metodikákat is beépíti az irányítási 

munkájába. A nemzetközi stratégiai vezetés által alkalmazott ilyen közismert módszerek – 

a teljesség igénye nélkül – a következők:

 A szervezet  stratégiai  jövőképének kialakításánál  szívesen alkalmazott  benchmarking 

eljárás, valamint a szcenáriókon alapuló forgatókönyv-eljárás.

 Az egyes stratégiai ciklusok kiindulási állapotát rögzítő szervezeti állapotjellemzők fel-

tárásánál és azok erősségeinek, gyengeségeinek meghatározásánál felhasznált módszerek, 

így az értéklánc-modelleken alapuló kérdőíves felmérések, a brainstorming techniká-

val  összekapcsolt  „SWOT” portfolióanalízis, valamint  a  minőségi üzleti  kiválóság 

(business excellent) szinten a különböző ún. kritérium-modellek pontozási táblázatai.

 A stratégia a küldetéshez kapcsolódó, a szervezet értékrendjét, minőségi színvonalát és 

a szervezettségi szintjét dokumentáló szervezeti kultúra-modellek.

 A vállalati és a tulajdonosi érték fogalmainak megjelenése és értékbeni mutatószámai-

nak kezelése. Ezt az igényt a szervezetek stratégiai vezetése mindinkább a „VBM” (Va-

lue Based Management), az értékalapú (értékközpontú) vezetési metodika alkalmazá-

sának és annak a számítási módszereinek felhasználásával tudja végig vinni.

 A „BSC” (Balanced Scorecard) a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok tervezési 

és mérési rendszere. 

 A stratégiai és operatív controllingnak rendszerszerű egységes eljárás keretén belül 

történő alkalmazása. 
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A tudományos igényű környezetelemzés, a minőségi színvonal folyamatos javítása, vala-

mint az IT és a korszerű szervezési és vezetési eljárások mind szélesebb körű alkalmazása, a 

szervezetek stratégiai irányítási munkáinál is nagymértékben felértékelték a humánerő-

forrás, illetve az intellektuális (a szellemi) tőke szerepét.

1.2. A kutatás célja

A doktori értekezésem kutatási céljait és feladatait a következő szempontok szerinti rész-

letezésben határoztam meg:

 Kutatómunkám elsődleges célja egy olyan újszerű –  elsősorban a hazai szervezetek 

(vállalkozások, állami intézmények és civil szervezetek)  gyakorlatában általánosan al-

kalmazható – stratégiai vezetési „működési folyamatmodell” kialakítása, amely a glo-

balizált piacgazdaság feltételei között is képes megfelelni a stratégiai vezetéssel szemben 

támasztott elvárásoknak. Ezen feltételeknek csak olyan vezetési rendszerek tudnak eleget 

tenni, amelyeknek a gyors és pontos információkezelésen alapuló működését egy haté-

kony szabályozási alrendszer támogatja.

 Kutatásaim további célja  annak bizonyítása, hogy a  kialakítandó stratégiai  vezetési 

működési  folyamatmodell  fenti  információkezelési  igényeinek  egyik  legmegfelelőbb 

eszköze a controllingrendszer.

 A kutatási céljaim megvalósításához a következő feladatok elvégzésére vállalkoztam:

• A kutatómunka irodalmi előkészítéséhez a nemzetközi és a hazai szakirodalom fel-

dolgozásával bemutatom azokat a metodikai összefüggéseket és eljárásokat, amelyek 

az állandóan fejlődő vezetés elméletét és gyakorlatát, ezen belül magát a  stratégiai 

vezetést is jellemzik. A továbbiakban a controllingeljárást ismertetem, annak kiala-

kulását, elméleti alapvetéseit,  tudományos és rendszertechnikai megjelenítését, vala-

mint az eljárásnak a gyakorlatban történő funkcionálását.

• Az új stratégiai vezetési működési modell összeállítása és annak adaptációja előtt 

– irodalmi ismereteimet a több éves gyakorlati tapasztalataimmal összevetve – meg-

vizsgálom, hogy a globalizált gazdaságban érvényesülő elvárások milyen mértékben 

jelennek meg a hazai  szervezetek stratégiai  irányítási  gyakorlatában. Végül az 

elemzés tárgyává kívánom tenni a controllingmetodikának a Magyarországon mű-

ködő különféle  szervezeteknél történő elterjedését és ezen  szervezetek irányítási 

munkájában való integrálódásának módját,  annak hatékonyságát és specifiku-

mait.
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2. SZAKIRODALMI FELDOLGOZÁS

Értekezésem  jelen  fejezetében  napjaink  társadalmi  környezete  elvárásainak  megfelelő 

stratégiai vezetési modell kialakítására végzett kutatómunkám irodalmi megalapozását kí-

vántam adni. A szakirodalmi feldolgozással az elsődleges célom azoknak az elméleti ösz-

szefüggéseknek a feltárása, amelyek a szervezetek vezetésének társadalmi meghatározott-

ságát alapvetően jellemzik.  Ezen belül külön is vizsgáltam a vezetés,  a vezető döntési 

kompetenciáját, annak környezeti determináltságát, a vezetési gyakorlat és a vezetéstudo-

mány kapcsolati rendszerét, valamint a vezetésnek a stratégiai vezetés irányába való to-

vábbfejlődése társadalmi feltételeit és az ebből adódó újszerű vezetés módszertani felada-

tait. A vezetés és a stratégiai vezetés elméleti összefüggéseinek, alapvetéseinek irodalmi 

elemzése után, ahhoz szorosan kapcsolódóan, ugyancsak az értekezésem tárgyának meg-

felelően bemutatom a controllingmetodika szemléletét, funkcionális elemeit, speciális esz-

közrendszerét, időbeli dimenzióit a vezetéstudomány és a rendszertechnikai megközelítés 

aspektusából.  A  controllinggal  kapcsolatos  szakirodalmi  feldolgozás  az  idevonatkozó 

nemzetközi és a hazai irodalmi ismeretek rendezésén, valamint a témával kapcsolatos sa-

ját publikációim felhasználásán alapult.

2.1. Vezetés versus stratégiai vezetés

A fejezetrész keretében először a szervezetek és azok vezetésének társadalmi beágyazott-

ságával foglalkozó irodalmi megállapításokra „fókuszáltam”, majd a stratégiai vezetés ki-

alakulására és annak módszertani fejlődésére, a megjelenésének különböző formáira törté-

nő szerzői utalásokat, kutatási eredményeket összegeztem, és végül, ha kicsit önkényesen 

is, de rendszerbe szedtem a korszerű stratégiai vezetések által sikeresen alkalmazott szer-

vezési és vezetési eljárásokat.

2.1.1. Társadalom – szervezet – vezetés

A.MASLOW közismert megállapításai és az ún. „piramis modellje” plasztikusan mutatják 

be, hogy a társadalmi létezés alapja az emberi szükségletek kielégítése, amely a legele-

mibb fiziológiai, biológiai szükségletek elérésétől az emberi önmegvalósítás legmagasabb 

szintjéig terjedhet. Az emberi szükségletek (igények), illetve azok elérési módja határozza 

meg alapvetően az egyes korok társadalmának gazdasági, tudományos és kulturális szín-
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vonalát – a társadalmi életet. K.MARX ma már klasszikusnak számító gondolatait alapul 

véve, két dolog mindenképpen kiemelhető: egyrészt, hogy a társadalmi élet igényeinek 

kielégítésére történő munkavégzés minden korban a társadalom gazdasági tevékeny-

ségeinek a „motorja”,  mozgató „rugója” volt;  másrészt, hogy a  társadalmat  alkotó 

egyének ezen munkájukat mindig szervezeti keretek között végezték, illetve végzik. 

(Az egyének önként lépnek be a szervezetekbe, mivel úgy vélik, hogy a saját céljaikat a 

szervezet egészének céljain keresztül könnyebben tudják elérni!)

BENE L. (1970) gondolatainak mintegy összegzéseként eljuthatunk a társadalmi környe-

zet definíciójához, amely saját kiemeléseim szerint a következő: „A társadalmi környe-

zet a társadalmi törvényszerűségek érvényesülése által determinált társadalmi élet, 

valamint az ehhez kapcsolódó szervezetek komplex rendszere (egysége).” Korunkra 

aktualizált  társadalmi környezetnél megkülönböztethetünk ún. makro- és mikrokör-

nyezetet. A makrokörnyezet tartalmazza a társadalmi élet elvárásait, a globalizált pi-

acgazdaság nemzetközi szervezeteit, továbbá a nemzetgazdaságokat, azoknak a társa-

dalom életét és gazdaságát szabályozó kodifikált törvényeivel, valamint a végrehajtását 

irányító, szabályozó, ellenőrző intézményrendszerével. A mikrokörnyezet a társadal-

mi élet elvárásait elsősorban a piaci verseny keretében jeleníti meg közvetlenül a szerve-

zetek felé. M.PORTER (1993) a verseny fő szereplőit a stratégiai versenymodelljében (a 

„Five forces”, az „öt versenyerő” modellben) nevesíti, amelyek a következők: a verseny-

ben levő vállalatok, valamint a körülötte lévő vevők, szállítók, az újonnan belépő ver-

senytársak és az ún. helyettesítő termékek. Tágabb értelemben a mikrokörnyezethez 

sorolják  még  a  szervezet  tevékenységében  érintett  befektetőket,  tulajdonosokat, 

munkatársakat, valamint a szervezetet közvetlenül körülvevő szociális, infrastruktu-

rális és ökológiai környezetet is.

Az előző gondolatokból látható, hogy a  társadalmak gazdasági tevékenységei minden 

korban a társadalmi környezeti igényeknek megfelelően szabályozott szervezeti keretek 

között bonyolódnak, ezért ezek az önszerveződéssel vagy külső szervezéssel kialakított 

rendszerek biztosítják a társadalmi környezetnek az egymástól jól elhatárolható kerete-

it, annak az alapvető  struktúráját. A  szervezetek fogalmának meghatározásánál talán 

R.ACKOFF  rendszertechnikai megközelítésével tudtam leginkább azonosulni, ahol:  „A 

szervezet a társadalmi környezet deklarálta adott feladat megvalósítására létrehozott 

olyan rendszer, amelyben az egymással dinamikus viszonyban lévő emberi és tárgyi 
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elemeket, a vezetés által kialakított cél (stratégia) és garantált rend (struktúra) tartja 

össze”2. A fenti definíciót elemezve a következő fő megállapításokat lehetett elkülöníteni:

 A szervezetek a társadalmi környezetbe épülve, attól jól elhatárolható, megfelelő inputok-

kal és outputokkal rendelkező rendszerek.

 A szervezetek (szervezeti rendszerek) feladatait, létét a társadalmi környezet határoz-

za meg, illetve minősíti azokat a feladatok elvégzése után!

 A szervezetek az emberi és a tárgyi elemek bonyolult kapcsolati rendszerén keresztül 

funkcionálnak.

 A szervezetek működési mechanizmusának alapja a célra orientált tevékenységek „lán-

colataként” létrehozott értékteremtő folyamatok, valamint az azok ellátására hivatott 

szervezeti struktúra, szervezeti feltételrendszer.

 Végezetül a definícióból egyértelművé válik, hogy a környezeti igényeknek megfelelő cé-

lok (stratégiai célok) kitűzése, valamint a struktúra felállítása a szervezetet alkotó embe-

rek egy csoportjának, a vezetőknek, illetve a vezetésnek a feladata.

 Tehát a vezetés a szervezetek működésének nélkülözhetetlen atribútuma.

ANDORKA R. (1995) rendszerezéseit követve a társadalom és szervezeteinek gazdasági 

tevékenységeit – mint szakszociológiák – a gazdaságszociológia (különböző ágazataival) 

és a szervezetszociológia kutatja. Legismertebb képviselőik: A.Comte, K.Marx, Max We-

ber, E.Drukheim, H.Spencer, V.Pareto, E.Mayo, T.Parsons. A szervezetszociológia mel-

lett a szervezetek kiépítésével (strukturálásával) a vezetésnek, irányításnak módszertani, 

emberi kérdéseivel a szervezés- és vezetéstudomány is behatóan foglalkozik. Ezen tudo-

mányok és vezetési iskolák kiemelkedő művelői: F.Taylor, H.Fayol, H.Gantt, M.Ford és 

a már említett E.Mayo és Max Weber, valamint a „napjaink” legismertebb teoretikusai: 

W.Ashby, R.Ackoff, H.Maynard, D.Hahn és a hazai szakemberek közül Bene L., Ladó L., 

Susánszky J.

A szervezeteket igen sokféle szempont szerint csoportosíthatjuk, így  a tulajdonosi for-

mák, a tevékenységek, az értékteremtési és értékmegőrzési folyamatok, illetve azok 

termékei, a gazdálkodási céljaik, a gazdálkodási formáik stb. alapján. A stratégiai ve-

zetés és a controlling alkalmazásának szemszögéből a tevékenységi, valamint a gazdálko-

dási céljaik alapján való szervezetcsoportosításokat emelem ki.  KUKORELLI I. (2000) 

2  R.F. Ackoff: Progress in Operations Research (NewYork, 1961)
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„Alkotmánytan” című munkájára támaszkodva, az értékteremtési és az értékmegőrzési 

tevékenységeik, valamint  azok termékei alapján a szervezeteket a következőképpen 

csoportosítottam. (1. táblázat)

1. táblázat: A szervezetek és azok termékei

A szervezet típusa A szervezet fő terméke
1. Politikai és államhatalmi

(Parlament,  önkormányzatok,  bírósá-
gok)

Törvények, bírósági ítéletek

2. Államigazgatás, közigazgatás
(kormány, minisztériumok, hivatalok, 
hatóságok,  felügyeletek,  települési 
polgármesteri hivatalok)

Határozatok,  elintézett ügyiratok, rendel-
kezések, végzések, eljárások stb.

3. Ágazatok
Termelői
(ipari, élelmiszergazdasági)
Kereskedelmi
(nagy- és kiskereskedelmi)
Szolgáltatásokat végző
(szellemi, ipari)
Banki, pénzügyi

Oktatás
(alap-, közép- és felsőfokú)
Művelődésügyi és kulturális
(kulturális intézmények)
Egészségügyi ellátók
(alap-, szak- és kiegészítő ellátó intézmé-
nyek)
Szociális ellátók
(szociális intézmények)
Fegyveres testületek
(honvédség, rendőrség, rendvédelem)

3.10. Médiák
(közszolgálati és kereskedelmi)

Gyártmányok, termények, élelmiszerek

Áruk

Kutatási, szervezési dokumentációk, ipari 
tevékenységek
Számlavezetés, hitelügyintézés, pénzügyi 
felügyelet, biztosítások
A tudással rendelkező diák

Műalkotások, művelt emberek, esztétikai 
nevelés
Az ellátásban résztvevő beteg

A szociálisan ellátott és gondozott beteg

Őrzés, védés, rendfenntartás

Információszolgáltatás, hírek, szórakozta-
tás, nevelés

4. Civil szervezetek
(egyházak, alapítványok, szakmai tes-
tületek stb.)

Lelki  gondozottak,  etikai  normák,  infor-
mációk,  karitatív  tevékenység,  tudomá-
nyos egyesületi munka stb.

Forrás: Saját összeállítás (2007)

Megjegyzendő,  hogy  a  szervezés-  és  a  vezetéstudomány  mindent  terméknek  nevez, 

amelynek funkciója, költsége és értéke (értékessége) van. A funkciók a termék azon tulaj-

donságai, amelyeket a vevő elvár tőle! L.D.MILES (1973) értelmezésében az érték, mint 

viszonyszám,  a termék funkcióinak és előállítási  költségeinek hányadosa.  MISKOLCI 
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BODNÁR  P.  (2000) „Társasági  jog”  című  könyve  alapján  gazdálkodási  céljaiknak 

megfelelően a szervezeteket két fő csoportba sorolhatjuk:

 Profitorientált szervezetekre, amelyek gazdálkodásának célja a  profit, illetve  haszon-

szerzés, valamint hosszú távon a vagyongyarapítás. Ide tartoznak általában a piaci ver-

senyszférába tevékenykedő vállalkozások, állami vállalatok.

 Nem profitorientált szervezetekre, amelyek gazdálkodásának fő célja, hogy a felügyele-

ti  szerveik (az állam,  az önkormányzatok,  az alapítványok)  számukra meghatározott 

költségkereteikből a  társadalmi igényekkel  kapcsolatos  feladataikat és  a  működésük 

feltételeit  biztosítani  tudják. Ezek  a  szervezetek  általában az  állami  (önkormányzati) 

költségvetési intézményekként, valamint civil szervezetekként működnek.

Az előző fejezetrészek, valamint R.ACKOFF ma már klasszikusnak számító definíciójá-

nak megfelelően szinte egyértelmű, hogy a szervezetek működésének alapfeltétele azok 

vezetése, irányítása. Itt jegyzem meg, hogy az elmúlt évtizedek gyakorlatában az irányí-

tás és a vezetés fogalmakat hierarchizálva használták, így makrogazdasági szinten az irá-

nyítás, míg mikrogazdasági (szervezetei) szinten a vezetés kifejezés volt az elterjedtebb. A 

rendszerszemlélet a szervezeti rendszerek viszonylatában a két fő alrendszer az irányítás 

és a végrehajtás kapcsolatánál, mindent a végrehajtás oldaláról absztrahált vezetést irányí-

tásnak nevez,  ezért a  továbbiakban az irányítás és a vezetés kifejezéseket szinonim 

módon alkalmazom. 

A  szervezetet alkotó emberek egy arra felkészült csoportjának, a vezetőknek tehát 

mindenképpen fel kell vállalniuk a következő feladatokat:

 a szervezetüket behatároló makro- és mikrokörnyezet igényeinek, elvárásainak megisme-

rését és azok befogadását, valamint feldolgozását;

 a külső elvárásoknak és a szervezet lehetőségeinek függvényében rövid és hosszú távú cé-

lok megfogalmazását;

 a szervezet tagjainak motiválását (mozgósítását) a célkitűzések megvalósítására;

 az optimális szervezeti működési és működtetési struktúra létrehozását és állandó fejlesz-

tését;

 a működés feltételrendszerének,  mind erőforrás (pénzügyi,  anyagi,  emberi,  környezeti), 

mind pedig a törvények adta lehetőségek figyelembevételével való biztosítását;

 a megalapozott döntéshozatalt és az azt támogató információs rendszer kiépítését és végül

 a vezetés és az irányítás elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazását.
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A fentiek rövid, célratörő összegzését adja D.HAHN meghatározása, amelynek megfele-

lően: „Az irányítás nem más, mint az akaratkialakítás és az akaratátvitel folyamata, 

amely az információk nyerésen, feldolgozásán és leadásán keresztül funkcionál.”3 A 

definíciót  vizsgálva  a  vezetés  hatékony végigvitelének két  alapelemét  lehet  felfedezni. 

Egyrészt a célok kitűzésének és azok elfogadtatásának döntések által történő meghatá-

rozottságát, másrészt az érdemi döntések létrejöttéhez és megvalósításához szükséges in-

formáció-folyamatok fontosságát.

KLEIN S. (2005) szerint a szervezetek  vezetése (irányítása) kifejezés kettős jelentést 

hordoz, egyrészt a vezetés módszertanát, másrészt a vezetők csapatát értjük alatta.

A vezetés módszertanaként a következő feladatokat kell megoldani:

 a szervezet működése célrendszerének kialakítását (mind rövid, mind pedig hosszú távra),

 a  vezetés  funkcionális  tevékenységének deklarálását,  azok rendszerének felállítását;  az 

igazgatás, a fejlesztés, a szervezés, a minőségbiztosítás, a tervezés, valamint a szervezet 

egészének elszámolási szintetikája területein,

 a döntési hálózat (rendszer) létrehozását felső, közép és alsó szinteken,

 az irányítás, vezetés munkamegosztási hierarchiájának (felelősség, hatáskör, feladatkör) 

leszabályozását,

 a szervezet működési folyamatstruktúrájának összeállítását,

 az információs rendszer megszervezését és végül,

 az irányítás eszközrendszerének (szabályzatok, gazdálkodási és műszaki dokumentációk, 

számítástechnikai eszközök stb.) biztosítását.

A vezetés humán oldalaként definiált vezetők csoportját, a vezetői hálózatot, az egyes 

vezetők alkotják a maguk stílusával, elkötelezettségeikkel és szakmai felkészültségükkel.

BENE L. (1970), LADÓ L. (1986) és SUSÁNSZKY J. (1982) gondolatai alapján, vala-

mint P.TORGERSEN és I.WEINSTOCK (1979) alapvetéseinek megfelelően, ha az irá-

nyítási munkát, illetve annak tárgyi és személyi feltételeit a szervezés és vezetéstudo-

mány oldaláról kívánjuk behatárolni, ehhez első lépésként fogalmilag szét kell válasz-

tani a szervezetek vezetését, mint gyakorlatot (praxist) a vezetéstudománytól, mint el-

mélettől (teóriától). Ezt a szétválasztást, majd összekapcsolást röviden a következőkben 

lehet összegezni. A vezetés keretében a vezetők a személyiségjegyeiktől, az elméleti fel-

készültségüktől, valamint a gyakorlati tapasztalataiktól függően igyekeznek mind megala-

3 D.Hahn: Linkung des Untenehmens Systems (Zeitscritt für Organization, 1971/4.)
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pozott döntéseket hozni annak érdekében, hogy a szervezetük célja, működése megfelel-

jen  a  társadalmi,  gazdasági,  kulturális  környezetük  elvárásainak.  A  vezetéstudomány, 

amely mint a szervezés- és vezetéstudomány egyik részdiszciplinája, a vezetési gyakorlat 

tapasztalataira alapozva, az absztrakció módszerével olyan törvényszerűségeket igyekszik 

feltárni, amelyekkel megfelelő módszereket, általánosan alkalmazható modelleket, szoci-

álpszichológiai „stílusbeli” ajánlásokat lehet kidolgozni a vezetési gyakorlat hatékonyabbá 

tételére. A szervezési és vezetéstudomány a gyakorlatból vett ismereteinek tudományos 

továbbfejlesztésére és megalapozására felhasználja a társadalomtudományok, így a szak-

szociológiák, a pszichológia, a rendszertechnika, a matematika (operációkutatás, döntésel-

mélet, statisztika, valószínűség-számítás stb.), az informatika és a különféle vezetési isko-

lák (F.Taylor, E.Mayo, H.Fajol, M.Weber stb.) eredményeit. Nem véletlen, hogy a szerve-

zés- és vezetéstudományt gyakran illetik a „multidiszciplináris” jelzővel! A vezetési gya-

korlat tehát nem nélkülözheti a tudományosan megalapozott elméletet, viszont a szerve-

zés- és vezetéstudomány sem létezhet a gyakorlatból származó ismeretek és a praxis által 

felvetett vezetési problémák vizsgálata, elemzése nélkül.

A vezetés fogalmának, módszertanának, feladatainak és tudományos megalapozottságá-

nak tisztázása után a szakirodalmi és a gyakorlati tapasztalatok alapján célszerű megvizs-

gálni,  hogy a  vezetés  döntési  tevékenysége mennyiben  befolyásolja,  illetve  határozza 

meg a szervezet működtetését.  KÖRMENDI L.  szerint „A szervezetek működésének 

problémái abban összegeződnek, illetve jelennek meg, hogy a szervezet a környezeti 

hatásokra  kellően  reagálni  nem tudván  –  offenzív  magatartásról  defenzívre  vált, 

amely a vállalkozásoknál és az intézményeknél végső soron azok megszűnéséhez ve-

zethet. Ezen problémákat csak gyors és helyes, jól előkészített és megalapozott veze-

tői döntésekkel lehet elkerülni:”4 A vezetői döntések fogalmára, folyamatára, eszköz-

rendszerére, típusaira, a döntés végrehajtásának, illetve eredményességének számbavételé-

re  igen  széleskörűen  szakirodalmi  publikációk  találhatók,  példaként  lehetne  említeni 

BENE L., E.TORGERSEN és I.WEINSTOCK munkáit. Ezen szerzők a döntési tevékeny-

séget nem a matematikai elméletek oldaláról (operációkutatás, döntés és játékelmélet) kö-

zelítik meg elsősorban, hanem a vezető kompetenciáinak és képességeinek a szervezeti 

működésre való hatásuk irányából. Ezen ismeretekre alapozva a gazdálkodó szervezetek-

nél a döntés fogalmát, illetve a vezetés döntési funkcióját a következőkben definiáltam: 

„A döntés vezetői kompetencia, ahol a vezetőnek a döntési készség és döntésképesség 

4  Körmendi–Tóth: A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása (Perfekt Kiadó Rt., Budapest, 2002)
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birtokában,  a  kitűzött  cél  elérése  érdekében –  több alternatíva  közül  választva  – 

olyan szabályozott gazdálkodási, cselekvési folyamatokat indít el,  és ellenőrzi azok 

végrehajtását, amelyek a szervezet eredményességét és sikeres működését biztosít-

ják.” A meghatározás akkor is alkalmazható, ha legfelsőbb szinten lévő vezető egyszemé-

lyi felelőssége mellett csoportos döntések is születnek. Itt igen lényeges szempont, hogy 

az egyes részlegek vezetői a szervezet egésze céljainak figyelembe vételével döntsenek, 

különben fennállhat az adott területeken az ún. „szuboptimum” veszélye. A döntés és a 

döntési  folyamat  meghatározásából  két  tényező fontosságát  külön is  kiemelném,  így a 

döntési készséget és a döntésképességet. A döntési készség általában a vezető személyi 

felelőssége, amikor felismerve a döntés szükségességét, habitusától és felkészültségétől 

függően kész dönteni, felvállalva a döntésének későbbi hatásait. A döntésképesség pedig 

mindazon feltételrendszer (pl. a döntéshez szükséges információk minőségben és időben 

történő rendelkezésre állása), amely alapján a döntéshozó eredményes döntéseket tud ten-

ni. A vezetéstudomány pontosan leírja, hogy a vezetési hierarchia (a döntési hierarchia) 

egyes szintjeire, az érdemi döntések érdekében, más és más mennyiségű, minőségű és idő-

beni gyakoriságú információt célszerű telepíteni. A felsővezetésnek (a topmenedzsment-

nek), mivel itt elsősorban a vezetési szaktudásnak kell érvényesülnie, ezért erre a vezetői 

szintre, a környezetre és a szervezet egészére vonatkozó részletes információt kell biztosí-

tani, a reálfolyamatokról pedig csak megfelelően szervezett és tömörített  információkat 

szükséges szolgáltatni. Természetesen a vezetési „ranglétrán” lefelé haladva a közép és az 

alsóbb „lépcsőfokokon” az információszolgáltatás tartalma és formái fokozatosan megvál-

toznak, itt elsősorban a reálfolyamatokhoz kapcsolódó közvetlen döntéseknél a pontos és 

részletes szakmai (pl. műszaki, technológiai) információk folyamatos rendelkezésre állása 

szükséges, szemben az általános vezetői ismeretek információigényeivel!

Napjaink globalizált, kiélezett piaci versenyében a környezeti igényváltások gyorsasága 

és a már említett turbulenciája következtében mind nehezebb a vezető (a vezetés) dön-

tésképességét biztosítani, azt megfelelő mennyiségű, minőségű és az éppen időben törté-

nő információkkal  ellátni.  Ezért olyan, a vezetés döntéselőkészítési  munkáját segítő 

korszerű vezetési módszereket, illetve az azokat „művelni” képes apparátusokat kell 

működtetni, amelyek a versenyképes döntésekhez az adott  döntési  szintekre az éppen 

szükséges mennyiségű, minőségű és időbeni információkat képesek eljuttatni. Ezen mód-

szerek közé tartozik a világviszonylatban mind szélesebb körben alkalmazott controlling-

rendszer is!
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2.1.2. Stratégia – stratégiai vezetés

A görög kultúrtörténetből  közismert,  hogy a  stratégiai  gondolkodás, illetve  az  ehhez 

kapcsolható kifejezés először az ókori görög hadviselés fogalomtárában jelent meg – 

mintegy a  „harcászat (hadviselés) művészetének” szinonimájaként.  A szó közvetlen 

jelentése a csatákat irányító, levezénylő hadvezérekhez – görögül a „sztrategoszokhoz” – 

köthető. A hadvezér feladata volt egyrészt a csata előtt az ellenfél várható cselekedeteinek 

előrelátása, majd pedig ennek megfelelően a  külső környezeti tényezők és a hadsereg 

belső erőforrásainak figyelembe vételével olyan haditerv felállítása, amellyel a saját csa-

patait győzelemre tudta vinni. MAROSÁN GY. (2003) kutatómunkáját alapul véve a kez-

deti időkben tehát a sikeres hadviselési tevékenységnek megfelelő stratégián a hadvezér 

bölcs előrelátásán alapuló, a  csata lefolyásának előre való taktikai tervezését és ezen 

harcászati manőverek eredményes végigvitelét (a győzelem elérését) értették. A straté-

giai hadviselés a XIX. században fokozatosan új jelentést kapott. MAROSÁN GY. a már 

említett  tanulmányában CLAUSEWICZ neves német hadtörténésznek tulajdonítja azt a 

felvetést, amely a több évszázados szemlélettel szakítva, a taktikától elkülönítve a harcá-

szati stratégiának új értelmezést adott. Szerinte a taktika a haderő célszerű manőverezésé-

nek művészete, amellyel  meg lehet nyerni a csatát, ezzel szemben a stratégia a csaták 

alkalmazásának művészete, amellyel viszont megnyerhetjük a háborút.

A XX. század piacgazdaságában a piaci verseny sokszor kiélezett, kíméletlen körül-

ményei között a piacot – mint egy hadszíntérként felfogva (hiszen a versenyben levő 

gazdálkodó szervezetek is a túlélésükért harcolnak) – a „clausewiczi” megállapításo-

kat, ha áttételesen is, de szinte egy az egyben alkalmazhatjuk. Itt az egyes hadseregek a 

már említett gazdálkodó vállalatok és intézmények, amelyek a  taktikai csatáikat az 

innováció, a magas technológiai és minőségi szintű termelés, szolgáltatás, a vevők elége-

dettségének elérése, a marketingmunka területén vívják meg (hol sikeresen, hol pedig át-

meneti kudarcokat is megélve). A győztes háborút pedig ezen taktikai csaták eredménye-

ként az új piaci szegmensek elérése, a korszerű iparágak megteremtése és versenyhelyzet-

be hozása, a társadalmi gazdasági környezet elvárásainak mind magasabb szinten való tel-

jesítése jelenti. A mai értelemben vett stratégia ebben a képletes „piaci háborús kör-

nyezetben” a szervezetek sikeres részvételének (versenyképességeinek) megalapozá-

sára szolgál.  A stratégiának a gazdasági életbe való meghatározásánál G.JOHANSON 
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és K.SCHOLES definícióját fogadom el, mint alapvetést, amely szerint: „A stratégia egy 

szervezet hosszú távon követett tevékenységi iránya, amely a versenytársakkal szem-

beni előny létrehozására és/vagy megőrzésére szolgál, a szervezet rendelkezésre álló 

erőforrásainak a környezet változásaihoz illeszkedő megfelelés felosztását írja elő és 

a fogyasztó igényeit kielégítő termékek piacra vitelével teljesíti a szervezet tulajdono-

sainak elvárásait.”5

A szervezetek stratégiai vezetésének kialakulásához, az egyes korok társadalmi környe-

zetének állandóan változó igényeit követni képes és ahhoz alkalmazkodni tudó  vezetési 

módszertan (elmélet és gyakorlat) fejlődéstörténetén keresztül juthatunk el. Irodalmi 

kutatásaim alapján az elmúlt évszázad és napjaink vezetési metodikáira egy fejlődési kro-

nológiát állítottam össze, hivatkozva az értekezésem tárgya szempontjából számom-

ra fontos azon szerzők körére, akik munkássága döntő módon meghatározta az adott 

időszak vezetési tevékenységeinek színvonalát. A vezetés elméletének és gyakorlatának 

egyes fejlődéstörténeti periódusait a következő csoportosításban vizsgáltam, amelyek fő 

jellemzői a következők: 

- a XX. század első évtizedeiben az empirikus, a teoretikus és a hivatali tevékenysé-

geket előtérbe helyező tudományos igényű vezetési iskolák megjelenése,

- az elmúlt század közepétől a rendszerszemléletet, a szervezést, az innovációt és a 

marketinget felvállaló vezetési módszerek elterjedése,

- az 1960-as és 70-es évektől a stratégiai  vezetés iránti  igény megjelenésével,  az 

úgynevezett klasszikus stratégiai vezetési módszerek kialakulása,

- a XX. század utolsó évtizedétől a környezeti változások felgyorsulásával a straté-

giai menedzsment típusú stratégiai vezetés elterjedése, valamint

- a napjaink globalizált társadalmi környezete fő elvárásának az életminőség állandó 

javításának megjelenésével  a minőségügyet,  mind teljes körben felvállaló  stratégiai 

vezetés létrejötte.

A továbbiakban a vezetés egyes történeti korszakait a fenti csoportosításnak megfelelően 

részleteztem.

5 G.Johanson–G.Scholes: Exploring Corporate Strategy (Prentice Hall, 2002)
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2.1.2.1. Az elmúlt évszázad első felének vezetési iskolái, elméletei

A  XX.  század  első  évtizedeiben az  üzemi  termelés  menedzselése (F.TAYLOR, 

H.FORD), majd a  szervezetek funkcionális irányítása (H.FAYOL) és a  hivatali (bü-

rokratikus) tevékenységek szabályozása (M.WEBER) kerültek a vezetési munka közép-

pontjába.

BENE L.(1970) rendszerezése alapján a  múlt század közepétől a  rendszerszemlélet,  a 

strukturáló szervezés, az innováció és a marketing jellemezte leginkább a vállalatok ve-

zetési szemléletét és gyakorlatát.

2.1.2.2. A klasszikus stratégiai vezetési módszerek kialakulása

Az 1960-as és az 1970-es évek társadalmi környezetének változó és bővülő igényei, vala-

mint a piaci verseny egyre meghatározóbb szerepe a vállalatok mind nagyobb részét győz-

te meg arról, hogy ebben a versenyben a hosszabb távon való sikeres helytállás alapfel-

tétele csak a jövőtudatos gondolkodás és az előrelátó tervezés felvállalása lehet. Így a 

szervezetek (vállalatok) irányítási, vezetési munkájában mindinkább meghatározó helyet 

kaptak a különféle stratégiai elemek; a stratégiai tervezéshez kapcsolódó döntések, a több 

éves időciklusokra vonatkozó stratégiai tervek, valamint ezen tevékenységek fokozatosan 

kialakuló eszközrendszerei. Tehát erre az időszakra datálhatók a stratégiai tervezésen (a 

stratégia deklarálásán és azt 3–5 éves ciklusokban megvalósító stratégiai terveken) alapu-

ló ún. hagyományos (ma már sokszor klasszikusnak is nevezett) stratégiai vezetési mód-

szerek kialakulása és elterjedése.

A stratégiai vezetés módszertanával, annak fogalmával és fejlődésével számos külföldi és 

hazai szakirodalom foglalkozik. Ezek mind teljesebb körű felsorolását és elemzését dolgo-

zatom terjedelme nem teszi lehetővé, ezért – mint már az előzőekben is említettem – alap-

vetően csak a kutató munkám során közvetlenül felhasznált és a stratégiai vezetés kialakí-

tásával kapcsolatban releváns szerzőket és műveiket, illetve az azokból levont következte-

téseket említem meg.

 A külföldi szerzők közül M.PORTER-nek (1993) a stratégiai gondolkodás és a stratégi-

ai tervezés a piacgazdasági viszonyok közötti szükségszerűségével kapcsolatos munkássá-

gát említem az első helyen. A könyvében a szerző rámutatott arra, hogy egy vállalat csak 

akkor lehet a piacon versenyképes, ha a stratégiai vezetési szemlélet egyaránt megjelenik 
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mind az üzleti (vállalati), mind az üzletági (divízió), mind pedig a nemzetközi (multinaci-

onális vállalati) szinteken. Külön kiemeli, hogy a vállalati stratégia sikere döntő módon 

függ a tervezés indításakor a külső és a belső tényezők, az  állapotjellemzők megfelelő 

pozícionálásától.  Ennek eszközei lehetnek a már említett „Öt versenyerő” modell és az 

„Értéklánc” modell. Egy későbbi tanulmányában a szerző,  M.PORTER (1996), a XXI. 

század stratégiai gondolkodásának alapelveként határozza meg, hogy „Nem elég a dolgo-

kat csak jól tenni …” (operatív megközelítésként), hanem „Jó dolgokat is kell tenni” (stra-

tégiai megközelítésben).  H.MINTZBERG (1996)  felhívta a figyelmet arra, hogy súlyos 

taktikai hibához vezethet, ha a stratégiai gondolkodás és a stratégiai tervezés közé egyen-

lőségjelet teszünk. I.ANSOFF (1988) könyvében a stratégiai tervezésnél a környezeti ha-

tások  elemzésének  –  mint  fő  kiindulási  szempontnak  –  a  szükségességét  emeli  ki. 

J.THOMPSON (1997) stratégiai vezetési modelljének összeállításánál a stratégiai tuda-

tosságra  épít.  A modell  középpontjában a  stratégiai  vezető  (vezetés),  a  leadership  áll, 

amely a belső teljesítmények számbavétele mellett a fő hangsúlyt a környezeti változások 

folyamatos követésére helyezi, és ezek együttes hatását figyelembe véve dönt a stratégia 

változtatásáról. A szerző szerint a stratégiai vezetés érdemi döntései csak megfelelően ki-

épített vállalati kultúrán, illetve kulturális háttéren (értékrenden) alapulhatnak, nem nélkü-

lözve a jól felkészült vezetési szakemberek tudását. A Thompson-modell tartalmában már 

előre vetíti a stratégiai menedzsment típusú stratégiai vezetés lehetőségét.

 A hazai szerzők, illetve műveik közül első helyre sorolnám a nyolcvanas évek tervutasí-

tásos rendszerében még „úttörő” jellegűnek számító és ma már alapműként kezelt HOR-

VÁTH L.–CSATH M. (1983)  könyvét,  amely középpontjában a stratégiai  tervezéssel 

kapcsolatos  feladatok  állnak,  valamint  azt  követően  közel  tíz  évvel  később megjelent 

CSATH M. (1993) dolgozatát, ahol a szerző talán elsőként nevesíti a stratégiát megvaló-

sító menedzsmentet stratégiai vezetésnek (leadershipnek), külön kiemelve ennek kialakí-

tásához és a munkájának támogatásához elengedhetetlenül szükséges szervezetfejlesztési 

feladatokat. A hazai publikációk sorát BARAKONYI K. (1999 és 2000) szakkönyveivel 

folytatom, amelyek tanulmányozása során találkoztam először a  „stratégiaalkotás” fo-

galmának olyan újszerű megközelítésével, ahol a kifejezés a stratégiai vezetésnek – a stra-

tégiakészítési, a stratégiai döntési és a stratégiai tervezési – funkcióit egységes, egymással 

összefüggő rendszerként kezeli.  MAROSÁN GY. (2004) tanulmányában a stratégiai ve-

zetés  stratégia-összeállítási folyamatának egyes feladatlépéseit  a következőkben jelöli 

meg: a szervezet küldetésének meghatározása, a jövőkép kijelölése, a stratégia összeál-
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lítása, a stratégiai terv készítése és a megvalósítás ellenőrzése. ROÓZ J. (2001) a veze-

tés  módszertanával  foglalkozó  könyve,  megfelelő  szakmai  megalapozottsággal  foglalja 

egységes rendszerbe a stratégiai vezetés (menedzsment) stratégiai kialakítási és tervezési 

munkáját, illetve annak feladatait. A környezet és a stratégia kapcsolatára alapozva hatá-

rozza  meg a  stratégiai  vezetés  működésének  a  visszacsatolást  is  felvállaló  folyamatát, 

amely a  misszióból és  jövőképből kiindulva a szervezet (vállalat)  állapotjellemzőinek 

feltárásán  és  minősítésén  keresztül  dönt  a  stratégiai  feladatokról  és  a  megvalósítás 

elemzése után megfelelő visszacsatolást biztosítva a kiindulási célrendszerhez. Ezt a fel-

adatsort  ERŐS I.  (2003), VERESS G. (2004)  és  KLEIN S. (2004)  tanulmányaikban 

újabb  feladatlépéssel bővítik,  ti.  –  a  szervezet  stratégiai  küldetésével  párhuzamosan, 

vagy azon belül önálló, ún. „soft” elemként – a szervezet értékrendjét és működési színvo-

nalát megjelenítő  szervezeti (vállalati) kultúra modell  összeállításával.  CHIKÁN A.–-

DEMETER K. (2000) is a vállalati gazdálkodás egyik fő stratégiai alappilléreként említi 

a vállalati (szervezeti) kultúrát. BARAKONYI K. (2000) a Mc. Kinsey „7S” modelljének 

bemutatásánál (a „7S” rövidítés a vezetés 7 fő dimenzionális elemének angol kezdőbetűi-

ből alakult ki, amelyek a Strategy, a Structure, a Systems, a Style, a Staff, a Skill és a Sha-

red values) egyértelműsíti a vállalati kultúra helyét és fontosságát a szervezetek vezetési 

irányítási rendszerein belül. KLEIN S. (2005) szakcikkét külön is kiemelném, ahol a stra-

tégiai  vezetés  fogalmának  kettős jelentését húzza alá,  azzal,  hogy a stratégiai  vezetés 

módszertani funkciói mellett a jelzett szókapcsolat a szakmailag jól felkészült stratégiai 

vezetőket, illetve  azok  csapatát is  jelenti.  BARAKONYI K. (1999),  SALAMONNÉ 

HUSZTY A. (2000) és PARÁNYI GY. (2001) komoly hangsúlyt fektetnek a stratégiaké-

szítés (a stratégiaalkotás) indításakor a  szervezet külső környezeti és belső erőforrásai 

helyzetének alapos  átvilágítására, ahogy BARAKONYI K. említi: a  diagnosztizálásra 

és  a  pozícionálásra. Ennek  eszközei  lehetnek  a  különféle  portfolióelemzések  (pl.  a 

SWOT-elemzés, a BCG-mátrix, a működés pénzügyi és egyéb egyensúlyi mátrixai stb.), 

valamint a vállalat tevékenységeinek értéklánc típusú (Kinek? – Mit? – Hogyan?) rend-

szerére és annak stratégiai szempontból történő fáziselemzése. SALAMONNÉ HUSZTY 

A. (2000) könyvében egy – az M.PORTER alapmodelljére épülő, valamint D.NORTON 

és R.KAPLAN által a vevő-centrikusság irányába továbbfejlesztett – vállalati értéklánc 

modellt mutat be, amely gyakorlatilag egy termék előállításának folyamata, a vevői igé-

nyek számbavételéből kiindulva, az erőforrás felhasználáson és az értékteremtési folyama-

ton keresztül a vevő igényeinek kielégítéséig terjed. Elméletileg ezt a modellt bővíti to-

vább  PARÁNYI GY. (2001)  könyvében, ahol a termék (a gyártmány) előállításának az 
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értéklánchoz hasonló termék-életpálya folyamatának kifejtésénél, a „vevői utógondozás” 

szakaszban a vevői szokások szisztematikus  felmérésével  a stratégiai  tervezés  számára 

igen fontos, ún. látens vevői igényeket is meghatározta, amelyeket visszacsatol a „terve-

zés–fejlesztés”  életpálya-szakaszhoz, illetve  értéklánc-fázishoz. A  stratégiai döntések 

témakörével igen sok szerző foglalkozik. Itt két szerzőt, illetve művet emelnék ki, így 

BARAKONY K. (1999) már sokat idézett könyvét, ahol a megfelelő döntéselőkészítésre 

(szervezeti külső és belső diagnosztizálásra és pozícionálásra) építi stratégiai döntési rend-

szerét, illetve kiemeli a megvalósítandó feladatok körét szoros összefüggésben a szervezet 

jövőképének célrendszerével. KLEIN S. (2005) tanulmányában a stratégiai döntések hie-

rarchizált, több fázisban történő megközelítését veti fel, így első lépésként a szervezetpo-

litikát (a küldetést), a jövőképet meghatározó ún. „meta-döntések” komoly kockázati ele-

mekkel való végigvitelével, majd a részletes külső környezeti és a belső erőforrás felméré-

sek, valamint a visszacsatolás után a stratégiai alternatívákat kiválasztó döntések meg-

tételével. A stratégiai döntéseknél a vezetők felkészültségére és felelősségére hívja fel a 

figyelmet  a döntések  kockázati  (risk) elemeinek szisztematikus számbavételével. Ez 

nagyban segíthet az ún.  „döntési csapdák”  kivédésénél. A kockázat elemzésének mód-

szertanát FEKETE I. (2004) tanulmányán, valamint GÖRÖG M. (2002) a projektekkel 

kapcsolatos kockázati tényezőkkel foglalkozó könyvén keresztül ismerhetjük meg részle-

tesebben.

A  funkcionális részstratégiák témakörnél  SALAMONNÉ HUSZTY A. (2004) ta-

nulmányából lehet kiindulni, ahol a funkcionális részstratégiák (marketing, humán-

erőforrás,  pénzügyi,  innovációs,  logisztikai  stb.)  kialakítására  vonatkozó döntéseket 

elválasztja a szervezet egészére vonatkozó összvállalati és üzleti stratégiai döntési al-

ternatíváktól. Lényeges szempont a szerző tanulmányában még, hogy külön elemzés 

tárgyává teszi a stratégia kialakítása, illetve továbbfejlesztése területén, hogy kik tar-

toznak a  külső és belső érdekeltek körébe. A  külső érdekeltek például a vevők, a 

szállítók, a kormányzat, a szakmai szervezetek, a környezetvédők stb. Az érdekeltek 

belső köre többek között a tulajdonosok, maga a menedzsment, valamint az alkalma-

zottak. Szorosan ehhez a gondolatkörhöz kapcsolható KLEIN S. 2005-ben készült ta-

nulmánya,  amelyben külön jelentőséget tulajdonít a  stratégiai partnerségnek. Itt  a 

vevők és a beszállítók mellett akár a konkurensek is bizonyos érdekeltségek mentén, 

hosszú távon partnerei lehetnek a szervezetnek. A funkcionális részstratégiáknál külön 

meg kívánom említeni JÓZSA L. (2003) marketingstratégiával foglalkozó könyvét és 
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a tárgyhoz kapcsolódó szakcikkét (JÓZSA L., 2005), valamint  VERESS G. (2004) 

minőségstratégiai tanulmányát.

Végezetül, a doktori értekezésem témaköréhez szorosan kapcsolódó és így számomra 

kiemelten fontos szakirodalom SZÉKELY CS. (2003) tanulmánya, ahol a stratégiai 

és az operatív vezetés egymásra épülését, illetve a stratégiai tervezésen keresztül az 

operatív irányítás meghatározottságát modellezi le a stratégiához való visszacsatolás 

lehetőségét is figyelembe véve.

2.1.2.3. A stratégiai menedzsment típusú stratégiai vezetési módszer kialakulása

A XX. század utolsó és a XXI. század első évtizedének történeti szakaszában – a globalizá-

ció már sokat említett uralkodóvá válásával, a piaci verseny további kiéleződésével, a tár-

sadalmi, gazdasági környezet igényeinek turbolens módon való felgyorsulásával, azok ki-

számíthatatlanságával, valamint a világcégek kapcsolati rendszerében kialakult irányítási 

problémáival (főleg a stratégiai és az operatív feladatok munkamegosztásánál) – olyan új-

szerű társadalmi, környezeti kihívások jelentek meg, amelyeknek főleg a multinacio-

nális és a nagyméretű szervezetek a hagyományos stratégiai vezetési módszereikkel, 

az előző évtizedek lassabban változó társadalmi környezetében a 3–5 éves ciklusokra tör-

ténő stratégiai tervek végigvitelével, így a stratégiai változtatás időbeli elhúzódásával stb., 

már csak részben vagy egyáltalán nem tudtak érdemben megfelelni. Ez adott esetben 

komoly versenyhátrányt és piacvesztést jelenthetett az egyes cégeknek, így létrejöttek az 

új  igényeknek  jobban  megfelelő  stratégiai  menedzsment típusú  stratégiai  vezetési 

módszerek. Ha röviden akarom meghatározni a stratégiai menedzsment módszerét, ak-

kor az nem más, mint – bizonyos szervezeti méreteken felül – magának a hagyományos 

stratégiai vezetésnek a továbbmenedzselése. Az irodalmi kutatások és a hazai multina-

cionális cégeknél szerzett személyes tapasztalataim alapján a stratégiai menedzsment típu-

sú vezetéssel kapcsolatban a következő megállapításokat kívánom tenni:

 A stratégiai menedzsment a stratégiaalkotás folyamatán belül a stratégiakészítésre (kül-

detés, jövőkép, jelen külső-belső státusz, stratégiai alternatívák, stratégiai célrendszer) he-

lyezi a fő hangsúlyt. Úgy alakítja ki a stratégiát, annak célrendszerét, hogy az a környeze-

ti változásokat mind könnyebben és mind gyorsabban tudja befogadni, és ha ez igényli, 

ugyancsak  gyorsan  lehessen korrigálni  a  már  meglévő célokat.  (A.HAX–N.MAJLUF, 

1984) Ez magyarázza azt, hogy a környezeti igények változásaiból adódóan a versenyké-
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pesség folyamatos biztosításának kényszere mellett nincs mód a hagyományos stratégiai 

tervek elkészítésére, helyette a különböző stratégiai mutatószámok tervezési és mérési 

rendszerét alkalmazza, a hozzájuk kapcsolódó viszonylag gyorsan végigvihető stratégiai 

akciókkal. Ezek a mutatószámok lehetnek értékbeni, valamint számszerűsíthető (pl. ér-

tékbeni) és nem számszerűsíthető, ún.  vegyes mutatószámok. Az értékbeni stratégiai 

mutatószámok, amelyek a vállalati és a tulajdonosi értéken alapulnak, egyrészt a közis-

mert pénzügyi számviteli mutatók (ROI, ROA, ROC stb.), másrészt a stratégiai vezetés, 

illetve a stratégiai  controllerek  vezetői  számviteli  stratégiai  mutatószámai. Példaként 

egy-két  nálunk  is  alkalmazott  mutatót  nevesítve,  így  az  „SHV” (Shareholder  Value), 

részvénytulajdonosi érték, vagy az „EVA” (Economic Value Added), hozzáadott gaz-

dasági érték, valamint a „EP” (Economic Profit), gazdasági profit (nyereség). A felso-

rolt „értékbeni” stratégiai mutatószámok tervezésének, mérésének, valamint azok-

nak az értékteremtő folyamatok irányításába való felhasználásának és az azokról ké-

szült gazdasági jelentések készítésének jól bevált  technikáit,  a  „VBM” (Value Based 

Management),  értékalapú (értékközpontú)  vállalatvezetés  keretében végzik.  Hazánk-

ban, ha nem is széles körben, de a vegyes stratégiai mutatószámok, a számszerűsíthető 

és a nem számszerűsíthető, illetve azokat egyensúlyba hozó stratégiai vezetési techni-

kák terjedtek el. Ilyen technika a jól ismert  „BSC” (Balanced Scorecard), a  kiegyensú-

lyozott stratégiai mutatók tervezési és mérési rendszere, a hozzájuk rendelt stratégiai 

akciókkal.

 A stratégiai menedzsment típusú stratégiai vezetéssel kapcsolatos másik alapvető megálla-

pításom, hogy ezen vezetői módszer a hagyományos stratégiai  tervezésen „felnőtt”,  jól 

képzett stratégiai vezetőket igényel, akik képesek észrevenni a környezeti változásokat, 

majd befogadni azokat és ha szükséges, rövid idő alatt rugalmasan változtatni tudják a 

stratégiát és a megvalósítás strukturális elemeit. Természetesen igen felkészülteknek kell 

lenniük a stratégiai mutatószámok képzésében (számításában), azok alkalmazásában és az 

eredmények  mérésében,  valamint  az  azokról  való  információszolgáltatásban.  BARA-

KONY K. (1999) könyvében is kifejti, hogy a stratégiai menedzsment típusú stratégiai 

vezetés sikeres működésének feltétele a szervezet magas szintű kultúrája, az intuitív mód-

szerek alkalmazása és a rugalmas reagáló képesség. Ezt csak jól felkészült vezetőkkel és 

munkatársakkal lehet biztosítani. A szervezeti kultúra elemeknek a stratégiai vezetésnél 

való fontosságát a már említett J.THOMPSON (1997) is kiemeli.
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 A stratégiai menedzsment típusú stratégiai vezetés természetesen nem váltja fel a ha-

gyományos stratégiai tervezésen alapuló stratégiai vezetési formákat, hanem azok a 

különböző szervezeti típusoktól függően egymással párhuzamosan, egymást kiegészítve 

működnek. A piaci versenyben kiexponált, azt sok esetben döntő módon befolyásoló cé-

geknél főleg az említett  multinacionális vállalatoknál, valamint a nagyméretű vállal-

kozásoknál általában a stratégiai menedzsment vezetési forma terjedt el. A nemzet-

közi és a hazai tapasztalatok alapján viszont kimutatható – mintegy aláhúzva a bevezető 

mondatokat –, hogy ez a megállapítás adott esetekben nem mindig érvényesült „tisztán”. 

Példaként  említhető,  hogy egy központtal  és  több  leányvállalati  divízióval  rendelkező 

multinacionális konszernnél a központban végzik (alapvetően a „top management” köz-

reműködésével) a stratégiakészítési (kialakítási és ha kell változtatási) munkákat, lezár-

va azt egy stratégiai mutatószámokat tervező és mérő rendszerrel (pl. a „BSC”-vel). Ezen 

sarokszámok alapján leosztott „kötelező feladatokat” a leányvállalatok menedzsmentje 

állítja össze a hagyományos stratégiai terveket (pl. a funkcionális részstratégiai akció-

kat,  a stratégiai  üzleti  tervet  akár több éves ciklusokra való bontásban), valamint azok 

eredményeiről  „monitoring”  jelentésekkel kapcsolódnak  vissza  a  központhoz.  Meg-

jegyzendő, hogy  a  stratégiai  tervek  befektetési, esetleges  akvizíciós  célkitűzéseit  is, 

azok végigvitelét a konszern vagy holding formában működő cégek legtöbb esetben meg-

tartják  saját  központjaik  kizárólagos  feladataként.  A  hagyományos stratégiai  vezetési 

formákat a  közép-  és  kisvállalatok, valamint  az  állami  intézmények (közigazgatási 

szervezetek,  önkormányzatok,  egészségügyi  szakellátási  intézmények,  oktatási  intézmé-

nyek stb.) és a civil szervezetek alkalmazzák elsősorban mind sikeresebb módon és mind 

tudatosabban. Természetes, hogy ezen szervezetek is felhasználhatják a stratégiai mutató-

számok tervezését és mérését biztosító vezetési technikákat is.

2.1.2.4. A minőségügyet mind teljesebb körben felvállaló stratégiai vezetési módszer kiala-

kulása

Napjaink fő társadalmi, gazdasági és kulturális környezeti kihívása, elvárása az életminő-

ség állandó javítása, szinte kötelező érvényű feladatként határozza meg a hosszú távú, jö-

vőorientáltan gondolkodó szervezetek stratégiai vezetése felé – mind a stratégiaalkotásnál, 

mind pedig annak operatív megvalósításánál – a minőségügy széleskörű felvállalását. Ez 

a folyamat időben a stratégiai menedzsment típusú stratégiai vezetéssel szinte párhuzamo-
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san a XX. század végén, a XXI. század elején vált szükségszerűvé. A már említett globali-

zált, a nemzeti integrációkat létrehozó (pl. az EU), a tudásalapú társadalom megvalósítása 

felé haladó világunkban – ahol a termékek, a teljesítmények és a tőke szabad áramlásával, 

valamint a határok, a vámok, a gazdasági derogációk megszűnésével – a piaci, gazdasági 

verseny szinte egyetlen szabályozó eleme maradt fenn (alakult ki), ez a minőségügy, illet-

ve annak nemzetközi szabványrendszere.

A Genfben működő ISO (International Organization for Standardization),  a Nemzetközi 

Szabványosítási Szervezet hozza létre – egyéb szabványai mellett – azokat a szabványsoro-

zatokat, szabványcsaládokat is, amelyek alkalmazásba vételük esetén a világgazdaságot, a 

világkereskedelmet döntő módon meghatározó országokban kötelező érvénnyel szabályozzák 

a szervezetek felé, egyrészt azok  termékeinek megfelelőségét (az ISO 45000-es szabvány 

minőségi  paraméterei  szerint),  másrészt  a szervezetek alapvető rendszereinek minőségügyi 

működtetését, így a munkavégzés folyamatainak minőségirányítási rendszerét, a „MIR”-t 

(az ISO 9000-es szabványok alapján), a környezetvédelem minőségirányítási rendszerét, a 

„KIR”-t (az ISO 14000-es szabványoknak megfelelően), vagy a munkahelyi egészségvédel-

mi és biztonsági minőségirányítási rendszert, a „MEBIR”-t (a BS/ISO 8800-as szabvány-

nak megfelelően) és végül a humánerőforrás kezelésének minőségirányítási rendszerét, a 

„HIR”-t (az ISO 17000-es szabványok alapján). VERESS G. (1999), PARÁNYI GY. (2001) 

gondolatait figyelembe véve, kijelenthető, hogy a társadalmi környezet igényeinek és elvárá-

sainak megfelelően a minőségügy mind teljesebb körű felvételét a szervezetek stratégiai veze-

tése alapvetően csak a TQM-nek (a Total Quality Management-nek), a teljes körű minőség-

irányítási  rendszernek  a kialakításával  tudja  elérni.  Az ISO 8402-es szabvány alapján  a 

TQM olyan vezetési módszer, amelyre a teljes körűség és a minőségközpontúság a jel-

lemző. VERESS G. (2004) tanulmányában kifejti, hogy a  TQM alapú stratégiai vezetési 

metodika lényege és újdonsága, hogy a stratégiai  vezetés a  szervezet stratégiai céljait  – 

amelyek alapvetően a versenyképesség fenntartására és javítására, a hosszú távú vagyongya-

rapodásra,  illetve  a finanszírozhatóság ugyancsak  hosszú távú biztosítására  irányulnak – a 

TQM módszerrel  és rendszerfilozófiával  szoros  kapcsolatban, arra alapozva valósítja 

meg. A TQM irányítási rendszerfilozófia fő elemei: a szervezet működésének minőségköz-

pontúsága, a vezetők és dolgozók teljes körű részvétele és elkötelezettsége a működés minő-

ségének biztosításában, a szervezetnél kiépített minőségirányítási rendszerek (a MIR, a KIR, a 

MEBIR és a HIR) egységes rendszerbe való integrálása (lásd 1. ábra), a stratégiai beszállítói 

és fogyasztói kapcsolatok létrejöttének elősegítése (pl. a fogyasztók ún. „látens” igényeinek 
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feltárásával), valamint mindezek érdekében a szervezeti kultúra minőségi színvonal elemé-

nek (pillérének) állandó és célirányos javítása.

MEBIR

HIR

KIR

MIR
Munkavégzési
Minőségügyi

Irányítási Rendszer

Környezetközpontú
   Irányítási
      Rendszer

Humánerőforrás
    Irányítási
      Rendszer

(ISO 9000)

(Minőségközpontú és
környezettudatos

stratégiai menedzsment)

(ISO 14000)

(ISO 17000)(Etikai kódex)

(BS 8800)
(BS 7550)

Munkahelyi
Egészségvédelmi és
Biztonsági 
Irányítási
Rendszer

STRATÉGIAI ALAP

1. ábra: TQM alapú stratégiai vezetés minőségügyi részrendszereinek integrációs pi-

ramisa

Forrás: Körmendi L.–Tóth A. (2006)

Tapasztalataim alapján jelenleg a legkorszerűbbnek nevezhető vállalati TQM alapú stra-

tégiai irányítási módszer, a minőségi üzleti kiválóság (business excellent) stratégiai vezetés, 

amely a TQM folyamatos  továbbfejlesztésének eredményeként  érhető el.  Ennek működési 

feltételei – főleg az egyes nemzeti integrációkhoz tartozó országok szervezetei (vállalatai) irá-

nyába – erősen leszabályozottak. Az Európai Unióban az  EOQ (European Organization for 

Quality), az  Európai Minőségügyi Szervezet alapítványa az EFQM (European Foundation 

for Quality Management) ún. EFQM-modell formájában határozza meg a vállalatok straté-

giai vezetése felé azt a kritériumrendszert, amely alapján a vezetés, vagy annak stratégiai 

team-je önértékeléssel határozza meg a vállalat eredményeit a vállalati adottságok függ-

vényében, valamint  az  ebből  adódó  további  stratégiai  célokat  (PARÁNYI GY.,  2001). 

Megjegyzendő, hogy a vállalatokra kidolgozott EFQM-modell mintájára, kialakításra került 

az EU-ban a  minőségi intézményi kiválóság stratégiai vezetés  „CAF” (Common Assistant 
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Famework) a közszférában alkalmazott önértékelésen alapuló ún. keretmodellje. Az USA 

és Japán szintén alkalmaz a szervezetek stratégiai önértékeléséhez az EU-s EFQM modellek-

hez hasonló kritériummodelleket, ilyenek az amerikai Malcolm–Baldridge modell, valamint 

a japán Deming modell.

2.1.3. A stratégiai vezetés eszközrendszere

A fejezetrész keretei között a stratégiai vezetésnek a stratégiaalkotási tevékenységeinél al-

kalmazott – a szakirodalmakból és a gyakorlatból is ismert – szervezési és tervezési eljárásait 

kívánom elsősorban bemutatni. A dolgozatom szerkezeti arányait figyelembe véve, az irodal-

mi kutatómunkám és a tanácsadói (moderátori) tapasztalataim alapján a gyakorlatban eredmé-

nyesen alkalmazható és a további kutatásaimnál is felhasználandó stratégiai szervezési mód-

szereket a stratégiaalkotás két fő feladatköréhez csoportosítva ismertetem. Ezek a  stratégia 

kialakítása és modellezése, valamint a stratégiai mutatószámok tervezése és mérése.

2.1.3.1. A stratégia kialakításánál alkalmazott szervezési módszerek és eljárások

Az itt ismertetésre kerülő szervezési metodikákat egyrészt a szervezet növekedése céljait 

meghatározó  jövőkép (the vision) kialakításánál,  másrészt  a hosszú távú szervezetpolitikát 

magába foglaló küldetésének (the mission, the credo) és a hozzá szorosan kapcsolódó szer-

vezeti kultúrának az összeállításánál, valamint a stratégiaalkotás indítását pozícionáló külső 

és belső szervezeti állapotjellemzők feltárásainál és minősítésénél (pl. gyengeségek, erőssé-

gek stb.)  használja  a  szervezet  stratégiai  vezetése,  illetve  legtöbbször  az általa  létrehozott 

stratégiai projekt team-je. A bemutatandó  szervezési technikák az intuitív heurisztikus 

módszerek körébe tartoznak, amelyeket D.KAHNEMAN–A.TVERSKY (1982) módszer-

tani alapvetéseinek megfelelően a valószínűségi (stochasztikus) rendszerek, így a szerveze-

ti rendszereknek és azok irányítási alrendszereinek vizsgálatánál, tervezésénél, fejlesztésé-

nél alkalmazzák. Az intuitív heurisztikus módszerek elsődlegesen a szervezet tagjainak a szer-

vezet problémáit,  céljait, működési anomáliáit ismerő emberek tudására, intuícióira alapoz-

nak;  szemben az egzakt matematikai módszerekkel, amelyek általában a  természettudo-

mányok (pl. fizika, kémia, termodinamika stb.) által determinált végrehajtási alrendszere-

ket matematikai egyenletekkel, függvényekkel programozzák, szabályozzák. Az intuitív heu-

risztikus módszerek eszközrendszere: a jól összeállított munkacsapat (team), valamint az ál-

tala alkalmazott csoportmunka során következetesen, lépésről lépésre végig vitt eljárási al-
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goritmus. A csoportmunka technikái felölelik az ún.  csoportdinamikai (alkotástechnikai) 

módszereket (pl. a brainstorming-ot, a brainwritting-et, a metaplan-t, a Delphi módszert stb.), 

valamint a csoportvélemény-aggregáló metodikákat (pl. az egyszerű pontozástól a portfoli-

óelemzésekig bezárólag).  (K.LEVIN 1975, SUSÁNSZKY J. 1982, KÖRMENDI L.–NÁ-

DASDI F. 1996)

Tapasztalataim szerint az intuitív heurisztikus metodikák mind sikeresebb és eredménye-

sebb alkalmazásánál célszerű bizonyos feltételeket figyelembe venni. Ezek a következők:

 Szakmailag és szociálpszichológiailag megfelelően összeállított  munkacsapat, projekt-

team létrehozása.  M.BELBIN (2003) javaslata szerint igen lényeges, hogy adott céllal, 

adott időszakra létrehozott projekt-team szakmailag heterogén és interdiszciplináris jel-

legű legyen. A team vezetője jó koordinatív készséggel és szervezési gyakorlattal rendel-

kezzen.  A  team tagjaira pedig  a  szakmai  felkészültség,  az  innovatív  gondolkodás  és 

problémakezelés, az empátiakészség, az interaktív csoportmunkára való alkalmasság, va-

lamint a döntésekben való aktív részvétel legyen a jellemző.

 A szervezési munkák sikeres lebonyolításának fontos eleme lehet a csoportdinamikai és 

a csoportvélemény-aggregáló módszereknek szakszerű – ha kell, akár külső moderáto-

rok vezetésével történő – megvalósítása.

 Végezetül mindenképpen külön is aláhúzandó, hogy az  intuitív heurisztikus eljárások 

hatékonysága döntő módon az adott módszerre jellemző eljárási algoritmus a már 

említett lépésről lépésre való szigorú következetességgel történő végigvitelén múlik. 

(Nem lehet lépéseket kihagyni, felcserélni vagy összevonni, hanem az eljárási folyamat-

modell által diktált feladat sorrendiségét konzekvensen minden részletében végig be kell 

tartani!)

A bevezető gondolatok után a következő, általam fontosnak tartott intuitív heurisztikus 

módszereket részletezem. Így a jövőkép kialakításánál a benchmarking és a szcenárió-tech-

nikákon alapuló  forgatókönyv-eljárást, a  szervezeti  kultúra modell összeállításának  mo-

dellezési feladatait, az állapotjellemzők feltárásánál és minősítésénél egyrészt az értéklánc 

alapú kérdőíves felmérést és elemzést, másrészt a portfoliótechnikán, valamint a csoport-

dinamikai módszereken alapuló SWOT-elemzést,  továbbá az EU-s EFQM kritériumtáb-

lázat (modell) alapján ún. önellenőrzéssel történő stratégiai elemzési és célmeghatározási 

eljárást  fogom  ismertetni.  Végül  a  folyamatstrukturálás  modellezésénél  felhasznált  BPR 
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(Business Process Reengineering),  folyamatok tervezésének (újraszervezésének) módsze-

rét mutatom be.

 A benchmarking eljárást a szervezetek stratégiai vezetése szívesen alkalmazza a straté-

giaalkotási tevékenységeinél, ott is alapvetően a jövőkép célrendszereinek és azok meg-

valósítási lehetőségeinek kijelölésénél, valamint a módszer jellegéből adódóan az egyes 

funkcionális részstratégiák (pl. a HR, a humánerőforrás-részstratégia) fejlesztési feladatai-

nak (céljainak) meghatározásánál.  Értekezésemben elsődlegesen a benchmarking eljá-

rásnak a jövőalkotásnál való felhasználására kívánok fókuszálni. A.EVANS (1997) 

magyar nyelvre is lefordított könyvében igen sokoldalú felsorolását adja a benchmarking 

eljárás fogalmi megközelítésének, bemutatja a benchmarking kialakulásának társadalmi és 

tudománytörténeti hátterét, és több példán keresztül ismerteti az eljárás technikai elemeit, 

valamint azok alkalmazási, bevezetési gyakorlatát. A. EVANS szerint: „A benchmarking 

annak eldöntése, mi az, ami fontos, annak megértése, hogyan és mennyire jól csinálja 

azt most, megtanulni másoktól, hogy ők hogyan csinálják, majd felhasználni a tanul-

takat oly módon, hogy ennek segítségével a jövőben jobban tudja csinálni azt, mint 

most.”6 A.EVANS gondolatait, valamint a saját szervezési tapasztalataimat felhasználva, 

a hazai alkalmazásoknak megfelelően a benchmarking eljárás lényegét a következőképpen 

határoztam meg:  „A benchmarking egy olyan, a stratégiai vezetést támogató eljárás, 

amely az egyes szervezetek számára lehetővé teszi, hogy a teljesítményüket a legjobb 

külső vagy belső gyakorlattal (a benchmarkkal) hasonlítsák össze, majd a különbsé-

gek (eltérések) felszámolására, mint hosszú távon elérhető célokra, stratégiai progra-

mokat dolgozzanak ki”. A „benchmark” szó jelentése a geodéziai méréseknél használt 

„bázispont”, „alappont” kifejezésekhez kapcsolható, amelyeket a szervezéstudomány át-

vitt értelemben a legjobb (élenjáró) teljesítmény, mint elérendő viszonyítási alappontként 

való értelmezésére használ. (A bázispont, az alappont eredeti jelentését nézve, a geodéziai 

méréseknél az a gondosan kiválasztott optimális „tereppont” (jel), amelyre támaszkodva 

egy adott terület térképészetileg nagy biztonsággal felmérhető.) A  benchmarking eljá-

rást, mint intuitív heurisztikus módszert a japán XEROX cég szabadalmaztatta 1979-

ben a saját vállalatai, valamint a hasonló tevékenységeket folytató jelentősebb, a szakmá-

ban élenjárónak számító konkurens cégek felmérésénél. A felmérések és elemzések nem 

titkolt célja volt, hogy a cég működésének minőségi szintjét (mint versenyelőnyt) megha-

tározott időintervallumon belül a versenytársak minőségügyi tevékenysége fölé emeljék. 

6 A.EVANS: „Benchmarking” (KJK Budapest, 1977)
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(Nem véletlen, hogy az USA-ban, ha pár évvel később is, az egyes cégek minőségügyi pa-

ramétereinek összehasonlító elemzéseinél terjedt el a benchmarking eljárás.)  Jellegüket 

tekintve a benchmarking eljárásokat két fő csoportra, „külső” és „belső” benchmark-

ing-ra lehet felosztani:

• A „külső” vagy más néven  „verseny” benchmarking-ok alkalmazhatók egyrészt a 

szervezettel hasonló tevékenységet folytató élenjáró konkurens cégek és intézmények 

teljesítményeinek vizsgálatára, felmérésére, másrészt a hasonló vagy általános szerve-

zetek kiemelkedőt produkáló részfolyamatainak (pl. a már említett HR-tevékenység-

nek) elemzésére is.

A külső benchmarking eredményes végigvitelével tehát stratégiai célokat (jövőképet) 

tudunk összeállítani a szervezet egészére vonatkozóan, valamint a funkcionális részfo-

lyamatok stratégiai akcióihoz is biztosíthatunk irányelveket, elérendő célokat.

• A belső benchmarking az adott szervezeten belüli kiemelkedően teljesítő irányítási és 

végrehajtási folyamatok paramétereinek átvételét segíti elő a kevésbé sikeresen teljesí-

tő részlegek felé. A belső benchmarking általában a divizionális szervezetek egyes le-

ányvállalatainak stratégiai fejlesztéseinél kerül alkalmazásra. 

 A szcenárió-forgatókönyv eljárás a szervezetek stratégiai jövőképének, annak viszony-

lag nagy valószínűséggel meghatározható víziójának jelenleg talán az egyik leghatéko-

nyabb módszere, amely az intuitív heurisztikus szcenárió-technikákon alapul. BARA-

KONYI K. meghatározása szerint: „A szcenáriók a környezet változásaival összhang-

ban kialakuló lehetséges jövőbeni állapotok, illetve az azokhoz vezető folyamatok, 

múltból kiinduló és a jelenen keresztül átvezető belsőleg konzisztens hihető alternatív 

leírásai.”7 KESS VAN DER HEIJDEN (1997) a szcenáriókészítés eljárásának folya-

matmodelljét 5 fő feladatlépés szerint algoritmizálta, ezek az adatgyűjtés, az adatstruk-

turálás, a szcenáriókészítés, a történetvonalak (képek) meghatározása és a szcenáriók tesz-

telése. A szcenárió-forgatókönyvek a jelenből indulnak ki és a valószínűsíthető jövő-

beni állapot (a jövőkép lehetségesen elérhető céljainak) vízióját  adják. (A forgató-

könyv fogalma a filmes szakmából származik, és annak analógiájára alkalmazza a veze-

téstudomány. Ahogy egy forgatókönyv keretet ad a filmrendező művészi vízióinak, úgy a 

stratégia meghatározásánál is meg kell adni azokat a vizionális kereteket, amelynek alap-

ján a szervezet jövőképe meghatározható.) H.GÜNTER-HOLL (1998) tanulmánya alap-

ján megállapítható, hogy a szcenáriók, a forgatókönyv-technikák lényege az, hogy nem 

7 Barakonyi Károly: Stratégiai tervezés (Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 1999)
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csak a jövőbeli víziót (képletet) adják (határozzák meg), hanem a jelenből – szoros kap-

csolatban a környezeti hatásokkal – a jövőbe vezető utat (utakat) is kijelölik. A jelen-

ből a jövőbe vezető utak egy része a környezeti tényezők előre jelezhető paramétereinek 

(diszkriptorainak) feltárásával  viszonylag  jó  hatásfokkal  tervezhetők,  ezek  az  ún. 

„trend-útvonalak”, amelyek segítségével jól meghatározható „trend-jövőképeket” (cé-

lokat) kaphatunk. Az esetek többségében azonban ezek a környezeti tényezők csak nagy 

valószínűséggel jelezhetők előre a „zavaró diszkriptorok” következtében, így azok a 

„trend-utakat” az eredeti útvonaluktól pozitív, negatív irányba eltéríthetik.  Az eltérések 

következtében létrejövő „alternatív utak” több „alternatív jövőképet” (víziót) is okoz-

hatnak.  Ezen  „alternatív  útvonalak”  elhelyezkedési  valószínűségét  az  adott  kiindulási 

helyzetből egyenesen vezető fő „trend-útvonal”, mint tengely köré exponenciálisan szer-

veződő, ún. „tölcséridommal” lehet szemléltetni. Bonyolítja, és eléggé költségessé teszik 

a  forgatókönyv-eljárást  az  algoritmus  kockázatelemzési,  valószínűség-számítási,  be-

avatkozás-becslési munkálatai (a risk szakembereknek a projekt-teambe való bevonása, 

a  valószínűség-számításokat  támogató  számítógépes  célszoftverek  átvétele  stb.).  Ezzel 

magyarázható, hogy a forgatókönyv-eljárással készítendő stratégiai jövőkép meghatározá-

sát jelenleg még csak a nagyméretű cégek engedhetik meg maguknak.

 A szervezet hosszú távú politikájának, a stratégiai küldetésének definiálása és elfogadta-

tása ma már nehezen képzelhető el a szervezeti kultúra kodifikált normarendszere nél-

kül. Régebben a szervezeti kultúrát a küldetés szerves részeként, annak az ún. „soft” ele-

meként deklarálták, a humánerőforrás-politikával szoros összhangban. Jelenleg a szerve-

zeti kultúra modellt a stratégiaalkotás során annak önálló, a küldetéshez szorosan kap-

csolható elemeként állítják össze. A szervezeti kultúra modell fő célja, hogy követendő 

normatívák, szervezeti jellemzők formájában jelenítse meg a külső és a belső „érdekeltek” 

felé a szervezeti stratégiai küldetés értékrendjét, minőségi színvonalát és a szervezett-

ségének (strukturáltságának) szintjét (VERESS G., 2004). Egy nemzeti szervezet (vál-

lalat vagy intézmény) szervezeti kultúrája akkor hatékony és elfogadható, ha az szorosan 

kapcsolódik a nemzeti kultúrához, valamint a nemzeti integrációk tagországaként, annak 

kultúrájához (pl. az Európai Unió és Magyarország viszonylatában). A multinacionális cé-

gek is akkor működnek hatékonyan, ha az anyacégük szervezeti kultúra modellje (válla-

lati multikultúrája) magába foglalja a különböző földrészeken működő leányvállalataik 

szubkulturális jellemzőit (DÖNCZŐ SZ., 2003). A szervezeti kultúra modell szerepe 

igen sokoldalú. Egyrészt döntő módon meghatározza a stratégiai vezetés tevékenysé-
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geit (módszerét, stílusát, hierarchikus munkamegosztását, a vezető és a munkatársak kap-

csolati  rendszerét  stb.),  ugyancsak determinálja az egyén szerepét  a  szervezetekben 

(azonosulását a szervezeti célokkal, motiváltságát a megvalósítás minőségét), valamint a 

vezetők és  a  munkatársak viselkedési  (etikai)  normáit, azok betartását.  Másrészről 

mintegy  tükörképet (lehetőleg vonzó tükörképet)  ad a szervezetről a befektetők, a ve-

vők, a partnerek (esetenként a versenytársak) felé (KLEIN S., 2004). A szervezeti (válla-

lati) kultúra modellek közül a gyakorlati megvalósíthatóság és a bevezethetőség szem-

pontjából  VERESS G. (2004) modellezési  technikáját  preferálom, amelynek a javasolt 

struktúrája a következő fő fejezetekből áll:

• a szervezeti kultúra főbb szellemi kultúrjavai,

• a szervezeti kultúra főbb humán kultúrjavai,

• a szervezeti kultúra főbb anyagi kultúrjavai,

• a szervezeti kultúra főbb kultúrtevékenységei,

• a szervezeti kultúra főbb értékhordozói (kultúrtermékei).

Megemlítem még BAKACSI GY. (1996) könyvében publikált, a szervezeti kultúra szim-

bolikus, ún. „jéghegy” modelljét, ahol a „víz felett látható rész”: a ceremóniák, történe-

tek,  sztorik,  nyelv-szakzsargon,  szimbólumok;  míg a „jéghegy víz alatti,  láthatatlan” 

kultúra elemei: a szervezeti értékek, felvetések, hiedelmek, érzések, attitűdök.  DIÓS J. 

(2003) tanulmányában a „Versenyző értékek” szervezeti kultúra modelljét mutatja be, 

ahol egy „Rugalmasság – Ellenőrzés – Külső irányultság – Belső irányultság” koordináta 

tengelyek által alkotott portfolió-mátrixba modellezi (helyezi el) a szervezet kultúra-

elemeit, így az emberi viszonyokat, a nyílt rendszereket, a belső folyamatokat és a ra-

cionális  célokat. BORGULYA I.né–BARAKONYI K. (2004) a  szervezeti  kultúrával 

foglalkozó szakkönyvükben a szervezeti kultúra fontosságát, annak felépítését, a stratégi-

ai menedzsment típusú stratégiai vezetés funkcionáltatásának meghatározása szempont-

jából vizsgálják, illetve határozzák meg.

 Az értéklánc-alapú kérdőíves felmérést és elemzést általában a kis és közepes méretű 

vállalkozások – legtöbb esetben főleg az anyagi, pénzügyi lehetőségeik hiányában – alap-

vetően saját erőből és szervezésben, a stratégiaalkotási munkájuk indításakor, a szerveze-

tük státuszát rögzítő állapotjellemzők meghatározására, azok minősítésére alkalmazzák.
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A vállalat stratégiai vezetése projekt-team-et jelöl ki, amely az intuitív heurisztikus cso-

portmunka szabályainak megfelelően önállóan – a munka egyes fázisaiban esetleg külső 

tanácsadót is bevonva – összeállítja a megfelelő kérdőíveket, majd a vállalat kompetens 

személyei bevonásával mind szélesebb körében elvégzi a felméréseket, végül a kérdőíve-

ket a felmérés befejeztével kiértékeli. A kiértékelés után az erősségnek és a gyengeség-

nek minősített  állapotjellemzőkre (a kitörési pontok meghatározására, a veszélyhelyze-

tek kivédésére)  stratégiai célokat és akciókat határoznak meg (H. GÜNTER-HOLL, 

1999). A kérdőívek (ellenőrző listák) kialakítása az esetek többségében a vállalat értékte-

remtési  folyamatára  jellemzően  összeállított  értéklánc-modell segítségével  történik.  A 

kérdőívek kérdéscsoportjai, illetve kérdései az értéklánc egymáshoz kapcsolódó, egy-

mást feltételező tevékenységelemeire vonatkoznak, elemezve azok funkcionálását, struk-

túráját és a kapcsolati rendszerük információtartalmát. A kérdés felmérésnél jól alkalmaz-

ható  SALAMONNÉ HUSZTY A. (2000)  könyvében bemutatott vállalati értéklánc-mo-

dell, amelye a 2. ábrán látható. 

2. ábra: Vállalati értéklánc

Forrás: Salamonné Huszty A. (2000) 

 A szervezetek stratégiai vezetése – H.DUNST (1979) és F.NEUBAUER (1984) alapveté-

seinek megfelelően – a stratégiaalkotási munkája során szívesen alkalmazza a portfo-

lióelemzési technikákat, mind a szervezet egészének, mind pedig az egyes részfolyama-

tok stratégiai céljainak meghatározásánál. 
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• A stratégiai portfolió elemzések egyik fő területe a szervezet egésze stratégiakiala-

kítási tevékenységénél történő alkalmazás. Itt KINDLER J.–PAPP O. (1992) rend-

szerező munkássága alapján nálunk is évek óta sikeresen alkalmazott eljárás – az intu-

itív csoportmunkán (csoportdinamikai módszereken és a csoportvélemény-aggregá-

láson) alapuló – a szervezet stratégiai állapotjellemzőinek feltárására és minősítésére 

(erősségek és gyengeségek) végzett SWOT-elemzés. A „SWOT” kifejezést a straté-

giai szervezetelemzésre kialakított speciális portfolió-mátrix koordináta tengelyeit 

jelölő angol kifejezések kezdőbetűiből állították össze, amely alapján: „S” = Strenght 

(Erősség), „W” = Weakness (Gyengeség), „O” = Opportunity (Lehetőség), „T” = 

Threat (Fenyegetés, Veszély).  A 3. ábrán látható  SWOT portfolió-mátrix a síkot 

négy részre („tasakra”) osztja fel, így az „Erősség–Lehetősg”, „Lehetőség-Gyen-

geség”, „Gyengeség-Veszély”, „Veszély-Erősség” mezőkre. 
 

Portfólió - mátrix 
 

A Környezet, az Erőforrás, a Szervezeti – Működés állapotjellemzőinek minősítésére. 
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3. ábra: „SWOT” portfolió-mátrix

Forrás:Körmendi L.–Tóth A. (2002)
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A projekt-team tagjai ezekbe a mezőkbe helyezik el, illetve minősítik (általában titkos 

szavazással) az egyes, pl.  brainstorming technikával „feltárt” állapotjellemzőket. A 

3. ábrán bemutatott általános SWOT-elemzés egyaránt alkalmazható az állapotjellem-

zők szavazásánál (szavazólapként), az állapotjellemzők csoportvélemény-aggregálásá-

nál, valamint a csoportok állapotjellemzőinek minősítésénél. 

• A stratégiai portfolióelemzések másik fő körét a részstratégiai célok meghatározá-

sa alkotja. Ezeken a területeken való alkalmazások legismertebb technikái (a teljesség 

igénye nélkül, inkább csak felsorolási jelleggel) BARAKONYI K. (1999) könyve és 

PAPP O. (2004) tanulmánya alapján a következők:

- a termék – piaci versenystratégiák kialakításánál felhasználandó „BCG” mátrix 

(a Boston Consulting Group összeállításában), ahol a  piaci növekedést a relatív 

piaci részesedés függvényében vizsgálják, mintegy meghatározva a termék „pi-

aci életgörbéjét”,

- a  piaci vonzerő és a versenyképesség közismert  portfolió-mátrixa, a  „General 

Electric  –  McKinsey  portfoliói”, valamint  a  „Shell  cég  9-elemes  mátrixa” 

(PAPP O., 2004),

- végül megemlíthetők még a szervezet pénzügyi  egyensúlyát,  annak elmozdulási 

lehetőségét vizsgáló pénzügyi egyensúlyi portfolió-mátrixok, amelyekkel a stra-

tégiatervezésnél elsődlegesen azt vizsgálják, hogy a pénzügyi hatások (nyomás) 

függvényében milyen mértékben változnak a vállalat szerkezeti (strukturális) 

tényezői (BARAKONYI K., 1999).

 Az „EFQM” kritérium-ponttáblázat alapján önértékeléssel történő stratégiai elem-

zés  és  célmeghatározás  a  stratégiai  állapotjellemzők  minősítésének (gyengeségek, 

erősségek) és ezek alapján a stratégiai célok meghatározásának egyik legkorszerűbb, a 

nemzetközi  minőségügyi  standardoknak  megfelelő  módszere.  Ezt  a  stratégiakialakítási 

metodikát sikeresen csak a minőségügyet mind teljesebb körben felvállaló, a minőség-

ügyi üzleti kiválóság vagy az  intézményi kiválóság szintet elérő szervezetek képesek 

alkalmazni. Az Európai Unióban az egységes, főleg a minőségügyi szemléleten és szín-

vonalon alapuló kritériumrendszert a már említett  „EOQ”, Európai Minőségügyi Szer-

vezet, és annak Alapítványa állította össze az üzleti kiválóságot (business excellent) elérő 

vállalkozások részére, az ún. „EFQM” kritériumtáblázat (modell), majd az intézményi 

kiválóságot elért szervezetek részére a CAF modell formájában (BRADLY L., 1997). Az 
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önértékelést végző szervezetek (vállalatok, intézmények) az Európában egységes EFQM 

és CAF kritériumtáblázat 9 fő állapotjellemző csoportjának megfelelően, az adottságok 

és az eredmények függvényében – az egyes állapotjellemzőkre megadott ponttáblázat 

alapján  –  önértékeléssel minősítik szervezetük elmúlt  évi tevékenységét és teljesítmé-

nyeit, majd a pontszámoknak megfelelően azokat erősségekként vagy gyengeségként ha-

tározzák meg. Az erősségekre, mint fő kitörési irányokra, a gyengeségekre, mint a ve-

szélyhelyzetek kivédésére, stratégiai célokat (célrendszereket) határoznak meg, a megfele-

lő akciók vagy akvizíciók megjelölésével. Az akciókra, akvizíciókra, azok megvalósításá-

ra stratégiai tervek kerülnek kidolgozásra.  A cél a szervezet magasabb (hatékonyabb) 

minőségi  és  működési  szintjének  elérése  (PARÁNYI  GY.,  2001  és  KOCZOR  Z., 

2004).  A sikeres stratégiai önértékelési munka – mintegy „hozadékaként” – a szervezeti 

stratégiai projekt felméréséből adódó pontokkal meg lehet pályázni a különféle hazai és 

nemzetközi Minőség Díjakat (pl. az EU-ban az EOQ pályázati rendszerén keresztül az Eu-

rópa Minőség Díjat). A 4. ábrán az EOQ alapítványa által kiadott EFQM kritérium-

táblázat  (modell)  látható, kijelölve az egyes  állománycsoportokhoz adható maximális 

pontszámokat. A CAF modell szerkezetében megegyezik az EFQM modellel, csak érte-

lemszerűen  az  üzleti  folyamatok  helyett  hivatali  folyamatok  állapotjellemző  csoportok 

szerepelnek, illetve az eredmények helyett eredményesség kifejezéseket alkalmaznak az 

egyes kritériumoknál.

4. ábra: Az önértékelés EFQM kritériummodellje

Forrás: Parányi György (2001.)
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Az EFQM jellegű stratégiai elemzést a vállalat stratégiai projekt-team-je végzi, általában 

interaktív csoportmunkában, az egyes állapotjellemzőkre a kötelezően előírt kritériumcso-

portoknak, illetve pontszámaiknak megfelelő csoportvélemény-aggregálás alapján.

 Business Process Reengineering (BPR) módszert szűkebb értelemben az üzleti folya-

matok újratervezéseként, tágabb értelemben pedig a  szervezetek működési folyamatai-

nak  kialakításaként,  újraszervezéseként (optimalizálásaként)  jellemezhetjük (értel-

mezhetjük). A hazai gyakorlatban is talán az egyik legelterjedtebb módszer a BPR, ame-

lyet számítógépes támogatással (pl. SSADM felmérési technika és workflow-elemzés fel-

használásával) alkalmaznak a szervezet működési folyamatainak kialakítására, optimalizá-

lására (racionalizálására),  illetve a szervezeti  folyamatstruktúrák „felállítására”.  A BPR 

gyakorlati  felhasználása  során  M.HAMMER–J.CHAMPY (1996)  javaslatai  alapján  a 

következő fő lépéseket kell végigvinni:

• a folyamat hatékonyabb működésére vonatkozó stratégiai (operatív) cél megfogalma-

zása,

• a folyamat  jelenlegi állapotában történő funkcionálásának alapos felmérése,  pl.  SS-

ADM táblázatok formájában. SSADM (Structured Systems Analyzis and Design Met-

hod) a Strukturált Rendszerelemzési és Tervezési Módszer brit kormányzati szabvá-

nya, amely a tevékenységeknek és az információknak kapcsolatát a célszerűen kialakí-

tott táblázatokba rendezi,

• a célállapot és a tényállapot közötti különbségek rögzítése, a feladatok meghatározása,

• az újjászervezett folyamat felállítása.

Az  újjászervezett  folyamatstruktúra  vélhetően  gyorsabb,  pontosabb,  megbízhatóbb 

(átláthatóbb) információkat tud biztosítani a vezetés részére. 

2.1.3.2. A stratégiai mutatószámok tervezésének és mérésének módszerei

A stratégiai vezetésnek és ezen belül is elsősorban a stratégiai menedzsment típusú veze-

tésnek korszerű és állandóan fejlődő eszközrendszerei  a különféle stratégiai  mutatószámok 

tervezésének és értékelésének módszerei.  Ezek az elmúlt  évtized szakirodalmában komoly 

publikációt kapott és a hazai stratégiai tervezési gyakorlatban is már mind több helyen megje-

lenő metodikák alapvetően két nagy csoportra oszthatók:
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 az értékbeni, pénzügyi stratégiai mutatószámok tervezésének és mérésének módszerei-

re, amelyeket  elsősorban a  VBM (Value Based Management),  az értékalapú vállalati 

stratégiai vezetés alkalmaz, valamint

 az számszerűsíthető és a nem számszerűsíthető, ún. vegyes stratégiai mutatók tervezé-

si, mérési és az azok között egyensúlyt biztosító BSC (Balanced Scorecard), kiegyensú-

lyozott teljesítménymutatók stratégiai számítási rendszerére, módszerére.

Itt kívánom megjegyezni, hogy még az értékalapú stratégiai vezetés értékbeni mutatók, il-

letve azok kezelése általában profitorientált, azon belül is a tőzsdére vitt cégek sajátossága, a 

BSC stratégiai teljesítménymutatók a vállalkozási szféra mellett – az utóbbi időkben – a köz-

szféra intézményeinél és a civil szervezeteknél azok stratégiai vezetésénél is kezdenek elter-

jedni.

A kétféle mutatószámokon alapuló stratégiai tervezési rendszereket a következőkben rész-

letezem:

 Az  értékalapú stratégiai  mutatók képzése,  tervezése,  értékelése,  a vállalati  irányítási 

munkában  való  felhasználása  és  az  azokról  készült  információk  szolgáltatása  mintegy 

módszertani „vázát” adják az értékalapú stratégiai vállalati vezetésnek, a VBM-nek. Az 

értékalapú  stratégiai  vezetésnek az  értékteremtés  irányítási  tevékenysége  alapvetően 

arra  szolgál,  hogy  a  stratégiai  menedzsment  olyan  mutatószámrendszert  alakítson  ki, 

amely segítségével a vállalat értékének (a corporate value-nak), valamint a tulajdonosi 

értéknek (a shareholder value-nak)  maximális növekedését biztosító stratégiai akciók 

jól tervezhetők és azok teljesítményei jól mérhetők legyenek. A stratégiai  menedzs-

mentnek az értékmérési tevékenysége mellet van egy igen fontos másik funkciója is, még-

pedig hogy úgy alakítsa ki stratégiai mutatószámok szerkezetét, hogy annak segítségével 

pontosan tájékoztatni lehessen a tulajdonosi érdekelteket (stakeholderek-et) arról, hogy az 

általuk befektetett tőkéjük a működés során – a jelenértékre diszkontálva – mennyivel nö-

velték a vállalat értékét, illetve annak részeként a tulajdonosi értéket. Az értékbeni muta-

tóknál ezek mellett ugyancsak informálni kell a tulajdonosi kört, hogy a befektetett tőké-

jük működtetése során mekkora az a pénzjövedelem, amely sorsáról szabadon dönthetnek 

(pl.  jutalékként  felhasználják vagy annak bizonyos  részét visszaforgatják a működésbe 

stb.). Nem véletlen, hogy a vállalati érték és a tulajdonosi érték számításának alapja az el-

sősorban az adott időszakban „megtermelt” szabad csah flow (free cash flow), illetve an-

nak diszkontált értéke (disconted free cash flow).
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Az értékalapú  vezetés,  a  VBM módszerének elvi  alapjait  A.RAPPAPORT (1986) 

„Creating Shareholder Value, The new standard for business performance”  címen 

tette közzé, amelyet magyar fordításban  „A tulajdonosi érték képzése, mint az üzleti 

teljesítmények mérésének standardja”-ként értelmezhető. A.RAPPAPORT gondolatait 

a VBM-re TURNER A. interpretálta, szerinte: „Az értékalapú vezetés az egész vállalat 

működését átható vezetési megközelítés, amely lényege, hogy minden döntést, min-

den szinten úgy hajtanak végre, hogy a vállalati (tulajdonosi) érték maximalizálására 

koncentrálnak. A módszer magába foglalja az elemzési technikákat, a vezetési eljá-

rásokat és az ösztönző rendszert.”8

Az értékalapú stratégiai vállalatvezetés algoritmizált fő feladatpontjai a következők:

1.) A stratégia kialakítása és a hosszú távú célok (stratégiai célrendszer) meghatározá-

sa

2.) Akciótervek összeállítása a stratégiai célrendszer megvalósítására

3.) A teljesítések értékelése, értékbeni stratégiai mutatószámok képzése, illetve azok 

számítása

4.) Információszolgáltatás  a  tulajdonosok  (befektetők)  és  a  cégvezetés  döntéseihez 

(Értékjelentések összeállítása)

Részletezve:

• Stratégiaalkotás

A vállalat küldetésének, jövőképének vállalati kultúra modelljének, a stratégiának, va-

lamint a stratégiai célok meghatározása a vállalati érték maximalizálása érdekében.

• Akciótervek összeállítása

- A részstratégiák projektterveinek elkészítése

- A stratégia üzleti terv elkészítése

• Értékbeni stratégiai mutatószámok képzése a teljesítmények értékeléséhez

Az értékbeni stratégiai mutatószámok körének kijelölése, illetve azoknak az egyes ak-

ciókhoz való hozzárendelése. Az értékalapú stratégiai mutatókat a VBM egyrészt a 

pénzügyi számvitel (financial accounting) módszerével, másrészt a „stratégiai szám-

vitel” (BORSZÉKI É., 2004), vagy ahol működik stratégiai controllingrendszer, ott a 

vezetői  számvitel  (management  accounting) számítási  módszereivel  határozzák 

meg. A vezetői számvitel stratégiai értékbeni mutatóit az 5. ábrán FÓNAGY Á.P. és 

8  Forrás: Turner Anna: Az értékközpontú vezetés (Gyakorlati controlling kézikönyv, 4/11., Raabe Tanácsadó és 
Kiadó Kft., 2004)
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ZÉMAN Z.  két  csoportra  osztja,  így a  tőkeérték és  a  maradványnyereség-érték 

számításokon alapuló mutatók körére. 

5. ábra: Az Értékalapú vezetés (Value Based Management, VBM) stratégiai mutató-
számainak rendszere

Forrás: Fónagy Árva Péter–Zéman Zoltán (2004)

Az ábrából jól látható, hogy az értékbeni stratégiai mutatószámok létrehozását ismert 

szakmai műhelyek, így az ALCAR Consulting Group, a Mc. Kinsey and Company 
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Inc., a HOLT Value Associates, valamint a Stern Steward and Co. stb. végezték 

el, majd ezek támogatásával terjedtek el a vállalatok stratégiai vezetési gyakorlatában. 

Ezen  mutatók  számítási  metodikái  az  EVA  esetén  S.F.O’BYRNE  (1996)  és 

G.B.STEWART (1991),  valamint  az SHV és az EP mutatóknál A.RAPPAPORT 

(1986) tanulmányaiban részletesen is megtalálhatók.

• Információszolgáltatás

A VBM metodikát alkalmazó vállalati stratégiai vezetés mind a tulajdonosi igények 

kielégítésére, mind pedig a stratégiai tervezéshez és a stratégia esetleges későbbi mó-

dosításához való információszolgáltatáshoz, a „sokszínű” értékbeni mutatók valami-

lyen rendszerszintű strukturálásával különféle értékjelentési formákat (modelleket) 

alakítottak ki. A vállalatok igen szerteágazó tevékenységei, valamint az egyes tulajdo-

nosi körök változó igényei következtében jelenleg még (az irodalmi kutatásokat is fi-

gyelembe véve) egységes modellstruktúra kialakításáról nincsenek ismereteim, ezért a 

következőkben egy hazai multinacionális vállalatnál alkalmazott és saját adaptációban 

összeállított  értékjelentési  modellt, „VR”-t  (Value  Reporting-ot)  mutatok  be  a  4. 

mellékletben.

 Számszerűsíthető és nem számszerűsíthető stratégiai mutatószámokon alapuló stra-

tégiai tervezés és elemzés módszerét a közepes méretű vállalatok, a közszféra állami in-

tézményei és a nagyobb civil szervezetek stratégiai vezetése – főleg anyagi okok miatt – 

véleményem szerint szívesebben használják, mint a VBM eszközrendszerét és számítási 

metodikáját. Ezt a mutatószámrendszert általában kétféle kontextusban szokták alkalmaz-

ni. Az egyik eljárásnál a stratégia és a stratégiai célrendszer meghatározása után a célokat 

mutatószámokkal képezik le – a megfelelő egyensúlyt teremtve (számszerűsítve) a pénz-

ügyi mutatók és a nem számszerűsíthető mutatók között –, majd akcióterveket dolgoznak 

ki a stratégiai célok mutatóinak megvalósítására. A stratégiai tervezés tehát ezen stra-

tégiai akciók tervezésére és a teljesítések (teljesítmények) értékelésére, mérésére korláto-

zódik, illetve „fókuszálódik”. A másik eljárásnál az előzőekben kialakított akciótervek, 

stratégiai mutatószámok, mintegy „összekötő kapcsot” teremtenek a stratégiai menedzs-

ment típusú és a klasszikus stratégiai tervezés között. Tehát a mutatószámokat megvalósí-

tó akciótervek mintegy  inputját, „sarokszámait” adják a hagyományos 3–5 évre szóló 

stratégiai tervek egyes fejezeteinek (pl. a fejlesztési tervek összeállításának a funkcionális 

részstratégiák projektterveinek stb.). Itt az értékelés két képcsőben történik, egyrészt a 
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stratégiai tervek szintjén, másrészt ezek összesítésével a mutatószámok, akciótervek szint-

jén. A vegyes stratégiai mutatószámok tervezésének és értékelésének egyik legelterjed-

tebb módszere a R.KAPLAN–D.NORTON (1992) által kidolgozott, publikált és azóta az 

egész  világon  elterjedt  BSC (Balanced  Scorecard)  eljárás,  amelyet  a  szerzők  önálló 

könyvként (1997) is megjelentettek. A Balanced Scorecard kifejezést – ha nehezen is, de 

főleg tartalmi oldalról megközelítve – a „Kiegyensúlyozott teljesítménymutatókon ala-

puló stratégiai tervezési és értékelési rendszerként” lehetne magyarra fordítani. A Ba-

lanced Scorecad módszerrel, annak gyakorlati alkalmazásával több publikáció is foglalko-

zik, így GÁL J. (2004) a banki BSC módszerét, valamint  PELCZNÉ GÁLL I. (2004). 

pedig egy megyei jogú város közlekedésének stratégiai tervezésénél alkalmazza a metodi-

kát. A Balanced Scorecard (BSC) folyamatmodelljét KÖRMENDI L. adaptálásának fel-

használásával a 6. ábrán mutatom be.
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6. ábra: Balanced Scorecard (BSC) stratégiai tervezés és mérési rendszer folyamatmo-

dellje

Forrás: Körmendi L.–Tóth A. (2006)

A Balanced Scorecard (BSC), amelynek folyamatmodellje a stratégiai céloknak meg-

felelő mutatókat – számszerűsíthető (pénzügyi) és nem számszerűsíthető – a stratégia ko-

ordinációja mellett alapvetően 4 nézőpont (elvárás) szerint csoportosítja:

• a pénzügyi teljesítmény nézőpontja szerint (Mit várnak el a tulajdonosok),

• a vevői elvárások nézőpontja alapján (Mit várnak el a vevők és a fogyasztók),

• a  működési folyamatok nézőpontjának megfelelően (Milyen folyamatok terén kell 

magas minőségi színvonalú, kiemelkedő teljesítményt nyújtani), és végül

• a tanulás és fejlődés nézőpontja szerint (Hogyan őrizhetjük meg innovatív, fejlődési 

és tanulási képességeket).

A Balanced Scorecard magyarra fordításánál a kiegyensúlyozottság elnevezés többféle 

jelentésre utal, egyrészt egyensúlyt teremt a számszerűsíthető pénzügyi stratégiai telje-

sítménymutatók (mutatószámok) és a közvetlenül nem számszerűsíthető más teljesít-

ménymutatók (pl.  a  vevői  nézőpontnál  az  üzleti  sikeresség  megfogalmazása)  között, 

másrészt a stratégia már említett koordinációja mellett az egyes nézőpontok mutatóit 

megvalósító akciók összehangolását is érthetjük a kiegyensúlyozottság alatt. Tágabb 
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megközelítésben kiegyensúlyozottságon érthetjük még a külső és belső mutatószámok 

stratégia által történő koordinációját, valamint rövidebb és hosszabb távú stratégiai ak-

ciók szabályozott kapcsolati rendszerét is. A kiegyensúlyozott stratégiai teljesítménymuta-

tók tervezésénél és elemzésénél természetes, hogy első lépésként a pénzügyi nézőpontból 

(a tulajdonosi elvárásokból) kiindulva a többi nézőpont mutatóit számszerűsíteni kell. Ez a 

feltétele annak, hogy a stratégiai célokhoz, illetve az azokat leképező mutatószámokhoz 

tervszámokat, valamint megvalósítási akciókat lehessen rendelni. A  második lépésként 

az akciókat a pénzügyi mutatóból (az ábrán bejelölt nyilak irányában) először a vevői 

nézőponttal, majd a működési folyamatok nézőponttal és végül a tanulás és a fejlődés 

nézőponttal – a stratégia koordinációja mellett – össze kell kapcsolni. Az így kialakított 

akciósor nagy valószínűséggel megfelelő teljesítményt biztosít a stratégiai célok és a hoz-

zájuk kapcsolható mutatószámok eredményes realizálásához, vagy ezek alapján a további-

akban megfelelő inputokat tudunk kapni a stratégiai céloknak a hagyományos stratégiai 

tervek keretében való külön-külön részletezett hosszabb távú megoldásaira. Az 5. mellék-

letben a BSC tervezési és értékelési rendszernek egy gyakorlati példán történő alkalmazá-

sát mutatom be. 

Az utóbbi időkben több kezdeményezés történt arra, hogy a stratégiai tervezésnél BSC 

rendszert összehangolják a VBM rendszerrel, például a „pénzügyi nézőpontba” beépített 

értékbeni (pl. shareholder value) mutatószámok felhasználásával (ILYÉS CS., 2002).

2.2. A controllingrendszer és feladatai

A mai modern értelemben vett controllingmetodika alig több mint félévszázados funkcio-

nálása a szervezetek vezetési gyakorlatában komoly sikertörténet. Mi sem bizonyítja ezt job-

ban,  hogy a controllingmódszer  napjainkban is  mind szélesebb körben kerül  alkalmazásra 

szinte az egész világon. A piacgazdaság kialakulásával hazánkban is több sikeres bevezetés 

történt, először a termelő szervezeteknél, majd fokozatosan az intézményi szféra területein is.

A controlling elméletével a szakirodalom széles köre foglalkozik, ha a külföldi szerzők 

neveit említjük, első helyen mindenképpen P.HORVÁTH úttörő jellegű munkásságát kell ki-

emelni, akinek könyvei magyar nyelven is megjelentek, így  HORVÁTH P. (1991),  illetve 

HORVÁTH & PARTNER (1997),  valamint annak német nyelvű alapműve P.HORVÁTH 

(1995). A controlling eszközrendszerének egyik ismert szerzője P.WEETMAN (1997), aki a 

vezetői  számvitel  és  a  controlling  kapcsolatát  vizsgálja  könyvében.  Megemlíthetők  még 
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H.KLEINBECKEL (1993),  F.J.WITT–K.WITT (1994)  főleg  a  pénzügyi  controllinggal 

foglalkozó tanulmányaik is. Az elmúlt 15 év hazai controllingtapasztalatait több szerző is fel-

dolgozta, így CSÍKÓS I.-né–JUHÁSZ T.–KERTÉSZ T. (1993) az operatív controllingkölt-

ség és  eredménytervezési  feladatairól  szóló REFA füzeteiben,  BODA GY.–SZLÁVIK P. 

(1999) a pénzügyi számvitel, a vezetői számvitel és a pénzügyi controlling kapcsolatrendsze-

rét elemzik. HANYECZ L. (2006) könyvének középpontjába a korszerű controllingtervezést 

állítja, valamint KÖRMENDI L. és TÓTH A. (1996, 1998, 2002, 2006) controllinggal fog-

lalkozó több szakkönyvükben a controllingrendszer szemléletét, funkcionálását, eszközrend-

szerét, valamint azok fejlődését mutatják be. TÓTH A. (1999-től 2005-ig) szerkesztésében a 

WEKA Szakkiadó Kft. és a Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. gondozásában megjelenő „Gya-

korlati controlling” című cserélhető lapos kézikönyv közel 120 szerző közreműködésével, 

több ezer oldalon szakmai tanulmányokat publikált a controlling elméleti kérdéseiről és a ha-

zai gyakorlati megvalósítás példáiról. Hasonló céllal jelent meg KÖRMENDI L. (2003-tól) 

szerkesztésében, a Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. gondozásában a „PC controller” című 

cserélhető lapos kézikönyv. 

2.2.1. Controllingrendszer fogalma és szervezeti felépítése

Sokan kutatják, hogy mi a titka a controlling ilyen gyors és példátlan méretű elterjedésé-

nek. Amíg a szakemberek körében a korszerű vezetési módszereknél a controlling alkalmazá-

sának szükségessége nem igen képezi a vita tárgyát, addig a controlling fogalmának és lénye-

gének definitív megközelítésében, az alkalmazás technikájában, a módszer továbbfejlődésé-

nek irányait tekintve már eléggé eltérőek a vélemények. Vannak, akik a szervezetszociológia 

és a vezetéstudomány oldaláról  teoretikusan közelítve  meg a controllingot,  a  vezetéstudo-

mány külön ágaként, részdiszciplínaként értelmezik (KÖRMENDI L.–TÓTH A., 2002). Is-

mertek olyan  nézetek is,  hogy a controlling az operatív vezetés egyik funkcionális  eleme, 

amely az éves üzleti tervek költség- és eredménykalkulációs feladatait, illetve azok megvaló-

sulásának elemzését végzi, módszertanilag egyenlőség jelet téve a controlling és véleményük 

szerint a pénzügyi számvitelből (financial accounting) kifejlesztett, ún. vezetői számvitel (ma-

nagement accounting) közé (BODA GY.–SZLÁVIK P., 1999). 

A controlling, controllingrendszer pontos definíciója előtt célszerű ZÉMAN Z. (1998) ku-

tatásai alapján egy rövid tudománytörténeti kitérőt tenni a controllingmódszertan kialaku-

lása, létrejötte területén. A controlling szóhasználatot az angol-amerikai „to control” kife-
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jezésből származtatjuk, amelyet a felügyelni, irányítani, szabályozni, vezérelni szavakkal 

lehetne lényegileg fordítani és értelmezni. A mai értelemben vett controllingmódszer, mint 

a szervezetirányítás egyik alrendszere, az USA-ban jött létre az elmúlt évszázad első felében 

„Management control system” elnevezéssel. A módszer kezdeti patronálását és terjesztését 

az 1931-ben megalakult „Controller’s Institute of Amerika”, az Amerikai Controllerek Egye-

sülete vállalta fel. A controllingrendszer kisebb módosításokkal még ma is használatos funk-

cionális  alapelemei  az  amerikai  divizionális  szervezetek  létrejöttével,  mint  gyakorlati 

módszer alakultak ki. A divizionális szervezetek olyan jogilag önálló cégek, ahol a legfel-

ső vezető irányító tevékenységének támogatását, illetve a cégirányítást, a funkcionális appará-

tusoknak egy jól definiált központba való szervezésével oldják meg. A központ mellett, jogi-

lag nem önálló, de gazdaságilag több-kevesebb önállósággal rendelkező, ún. felelősség-

központokban (divíziókban) végzik az értékteremtő (pl. termelői, kereskedelmi stb.) tevé-

kenységeket. A leginkább elterjedt felelősségközpontú divizionális szervezeti formák a költ-

ség, a nyereség és a befektetési szervezeti egységek (cost-, profit-, investment center-ek). A 

divizionális szervezetek irányításának specifikuma, hogy jogosultság tekintetében a  divízió-

kat egyedül csak a szervezet legfelső vezetője (elnök-vezérigazgató, vezérigazgató, igazgató 

stb.) irányíthatja, a központ apparátusai nem szólhatnak bele közvetlenül a divíziók irányítá-

si munkájába és így azok vezetőit sem utasíthatják. Nagyszámú divíziók esetén ez a munka 

az első számú vezető részére szinte megoldhatatlan feladatot jelentett, ezért ún. „törzs-

kari” szervezeti egységeket kényszerült létrehozni, amelyek megfelelő döntéselőkészítő 

munkával elősegítették a divíziók felé a tervcélok meghatározását (tervalkuk), figyelem-

mel tudták kísérni a terv-tény számok, illetve feladatok alakulását és erről még időbeli 

információkat adtak a vezetés felé. Az így kialakult tervezés, terv-tény eltéréselemzés, illet-

ve az ezekkel kapcsolatos információkezelés a mai modern controllingmetodikának is alapele-

mei. Tehát a divizionális szervezetek létrejötte mintegy „bölcsőjét” képezték a mai érte-

lemben vett korszerű controllingmódszertannak.

Az  előzőekben  ismertetett  irodalmak  alapján,  azokra  támaszkodva  összegeztem  a 

controlling fogalmának néhány definitív megközelítését:

 A controlling funkcionális meghatározását adja  HORVÁTH P.  controllingról írott híres 

könyvében,  amikor  így  fogalmaz:  „A  controlling  a  vezetés  alrendszere,  amely  a 

tervezést,  az ellenőrzést,  valamint az információellátást koordinálja. A controlling 

tehát a vezetés egyik támasza: lehetővé teszi a vezető számára, hogy célorientáltan, a 

környezeti változásokhoz igazodva irányítsa a vállalatát és a koordinációs feladatait 
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az operatív rendszer követelményeinek megfelelően lássa el. Más szavakkal élve „a 

controlling  célja  az,  hogy  fenntartsa  a  vezetés  koordináló,  reagáló  és  adaptációs 

képességét, a vállalkozási célok megvalósítása érdekében”9

 A stratégiai szemléletű vezetők a controllingot a vezetés eszközeként tartják számon, 

mégpedig olyan eszközként, amely elősegíti azt, hogy a vezetés alkalmazkodni tudjon 

a környezet dinamikus változásaihoz (SZÉKELY CS., 2005).

 Egyes  szakemberek  a  controllingrendszer  komplexitását  emelik  ki, amikor  úgy 

fogalmaznak, hogy a controlling a vállalkozás egésze szempontjából fontos folyamatok, 

tevékenységek,  állapotok  együttes,  komplex,  rendszerszemléletű  figyelemmel  kísérése, 

értékelése. Az értékelésnél kiemelendő – mint követelmény –, hogy bár vizsgálódásaink 

jórészt visszatekintőek, a múltra vonatkoznak, ennek ellenére mindig előretekintőeknek is 

kell lenniük (HORVÁTH & PARTNER, 1997).

 Főleg az angolszász irodalmakban találkozhatunk olyan megközelítésekkel  is,  amelyek 

egyenlőségjelet tesznek a controlling és a vezetői  számvitel  között (P.WEETMAN, 

1987).

 KÖRMENDI L.–TÓTH A. (2006) könyvében a szerzők – főleg a vezetéstudomány és a 

rendszertechnikai megközelítés oldaláról – a controllingnak olyan meghatározását adták, 

amely  talán  megfelelő  eligazítást  nyújthat  a  controlling  alkalmazásakor  a  szervezetek 

vezetési  gyakorlatában.  Tehát  „A  controllingrendszer  a  szervezetek  irányítási 

rendszerének egyik integráns alrendszere, amely az irányítás (vezetés) funkciói közül 

a tervezést (stratégiai és éves operatív) vállalja fel és a tényadatok megvalósulásának 

felügyeletével, azoknak a tervadatokkal való összevetésével megfelelő eltéréselemzést 

végez. Ezen feladatok koordinálását, szabályozását saját szervezettel és információs 

rendszerrel látja el. Ebből adódóan megfelelő döntéselőkészítési segédeszközt ad a 

vezetés számára a környezeti változások dinamikus követéséhez”10. 

A controllingrendszer fejlődésének történetét áttekintve a következőket állapítottam meg:

 A  controllingrendszer  hosszú  szakmai  fejlődés  eredményeként  érte  el  a  jelenlegi 

módszertani  formáját. A  divizionális  szervezetek  törzskari  feladataira  kialakított 

gyakorlati  eljárás az évek során először tudományos igényű módszerré alakult,  majd a 

vezetéstudomány ismereteire támaszkodva tudományos rendszerré standardizálódott.

9  Forrás: Horváth P.: Controlling: A sikeres vezetés eszköze (KJK., Budapest, 1995)
10  Forrás: Körmendi L.–Tóth A.: A controlling elmélete és gyakorlata (PERFEKT Kiadó Zrt., Budapest, 2006)
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A controllingrendszer standard módszertannal (operatív és stratégiai szinten értelmezett 

tervezés, terv-tény eltéréselemzés, információkezelés) és jól definiálható eszközökkel (pl. 

vezetői  számvitel,  informatikai  támogatás  stb.)  rendelkezik,  amelynek  elmélete  a  kor 

tudományos elvárásainak függvényében folyamatosan fejlődik.

 A controllingrendszer fejlődésének közel egy évszázados ívét vizsgálva, megállapítható, 

hogy míg az előzőekben vázolt controllingelmélet  tudományos igénnyel állandó formát 

öltött,  addig a controllingrendszer  gyakorlati megjelenésében – éppen az értékteremtő 

folyamatok (illetve az azokat megvalósító szervezeti formák) sokrétűsége következtében – 

nagymértékben differenciálódott, így  a  termelési,  a  kereskedelmi,  a  banki,  az 

egészségügyi,  az  önkormányzati,  valamint  a  vállalati,  a  konszern,  a  holding,  az 

intézményi, a civil szervezeti stb. controllinggá. (TÓTH A.-ZÉMAN Z. 2003)

 Az egyes szervezeteken  belüli  megjelenésére  viszont  egyrészt  a  rendszerszemléletű 

funkcionálás  a  szervezeti  controllingrendszer stratégiai  és  operatív  controlling 

alrendszereivel, másrészt a szervezeti  tevékenységek részfolyamatainak felértékelődése 

következtében a  specializáció a  jellemző.  Így a  szervezeti  controllingrendszer  további 

integráns  részeiként  létrejöttek:  a  minőségcontrolling,  a  logisztikai  controlling,  az 

ökocontrolling, a humáncontrolling, a marketingcontrolling specifikus részrendszerek.

A  controllingrendszernek,  mint  a  szervezetek  irányítási  rendszerének  egyik  integráns 

alrendszerének működését a 7. ábrában foglaltam össze, a forrásként megjelölt publikációnk 

alapján. 
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7. ábra: A szervezeti controllingrendszer felépítése

Forrás: Körmendi L.–Tóth A. (2006)

Az  ábrában  foglaltaknak  megfelelően,  mintegy  összegezésképpen  megállapítom,  hogy 

controllingrendszerről  csak  akkor  beszélhetünk,  ha  annak szemlélete  (jövőorientáltság, 

célorientáltság,  költségorientáltság,  szűkkeresztmetszet-orientáltság),  valamint  funkcionális 

elemei  (tervezés,  terv-tény  eltéréselemzés,  információkezelés)  és  részrendszerei mind 

stratégiai, mind operatív szinteken egységes egészet alkotnak. (Például, ha a funkciók közé 

nem épül  be a  tervezés,  és  csak a tényadatok  gyűjtésére,  elemzésre  fordítanak hangsúlyt, 

akkor a rendszert már nem definiálhatjuk egyértelműen controllingnak, hanem legfeljebb csak 

monitoring rendszernek.)
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2.2.2. A controlingrendszer szemlélete, f  funkcionális elemei és azok eszközeiő

A fejezetrészben a controllingrendszer alapvetéseit Körmendi Lajossal közösen írt, vala-

mint saját publikációim alapján részletezem (KÖRMENDI L.–TÓTH A., 2006).

A  controlling  gondolkodásmódját,  annak  irányultságát  négy  fő  csoportba  osztottam, 

amelyek a következők:

- a jövőorientáltság,

- a célorientáltság,

- a költségorientáltság, valamint

- a szűkkeresztmetszet-orientáltság.

A felsorolt  csoportosításnak megfelelő  kritériumoknak a szervezetek irányításánál  való 

következetes és együttes alkalmazása adja a controlling speciális szemléletét és a módszer 

alapfilozófiáját. Részletezve:

 A jövőorientáltság: a jövőre irányított gondolkodásmód, a „feed-forward” gondolkodás a 

controllingrendszer sajátja, hiszen a  controlling alapvetően a jövőre összpontosít. Ez 

nem  jelenti  azonban  azt,  hogy  teljesen  el  kell  vetni  a  múlt  vizsgálatát.  Ebben  a 

megközelítésben  a  múlt  azonban  csak  annyiban  lesz  fontos  és  érdekes,  amennyiben 

befolyásolni  képes  a  jövőbeni  feladatok  megoldását.  A  jövőorientáltság  a 

controllingrendszernek  a  stratégiai  vezetést  támogató  alrendszerének  (stratégiai 

controllingnak) is a fő szemléleti alapját adja.

 A célorientáltság:  a controllingtevékenység egyik  fontos  kiindulópontja  a  folyamatos 

célképzés, amely  elsődlegesen  a  szűkkeresztmetszetek  feloldására  irányul, így  a 

szervezet  teljesítményének,  a  teljesítmény  mérésének,  értékelésének  is  alapja.  A 

célmeghatározás  mind  stratégiai,  mind  pedig  operatív  (egy gazdasági  évre  vonatkozó) 

szinteken  kiemelt  szemléleti  eleme  a  controllingnak,  hiszen  ez  képezi  a  controlling 

tervezési funkció alapját.

 A költségorientáltság:  a  költségtudatosság,  a  költségekkel  való  gazdálkodás  a 

controllingmódszertan  egyik  legismertebb  eleme.  A  vállalkozások,  intézmények  nagy 

része éppen ezen szemléletmód felvállalása miatt került kapcsolatba a controllinggal, és 

döntött  annak  alkalmazásáról.  A  controlling  költségszemléletének  alapja,  hogy  a 

49



szervezeteken  belül  a  költségek  mindig  egy  adott  cél  érdekében  (termék, 

költségviselő), és a jól definiálható helyeken (költséghelyeken) merülhetnek csak fel. 

Jogosan  merülhet  fel  az  a  kérdés,  hogy  a  controllinggondolkodás  és  -módszer 

középpontjában  miért  éppen  a  költségek  állnak?  A  magyarázat  a  piacgazdaság 

körülményeiben található.

•  A  versenyszférában például egy termék piaci  árát  elsődlegesen a  vevő határozza 

meg  és  nem a  vállalkozó. A vevő maga  dönti  el,  hogy a  termék  tulajdonságaiért 

milyen áldozatot képes hozni, és így milyen árat hajlandó fizetni azokért. Az ár tehát 

piaci kategória! A vállalkozás, a vállalkozó nyereséget (profitot) csak a költségeinek a 

piaci árnál alacsonyabb szinten történő tartásával tud elérni. (Nagyon leegyszerűsítve: 

a  „nyereség = árbevétel – költség”!) Mivel az árat adott funkcióteljesítés mellett a 

piacon  megfelelő  közelítéssel  állandónak  vehetjük, a  vállalkozó  a  vevővel  történő 

áralkunál csak alacsonyabb költséghányad mellett tud a konkurencia árai alá ajánlani, 

és  így  árrésre,  illetve  ebből  nyereségre  szert  tenni.  (Az  árrés  növelhető  a  termék 

árának emelésével is, de ezt a vállalkozó csak a funkcióteljesítés növelésével érheti el, 

ez viszont jóval nagyobb befektetést igényel, mint az adott funkcióteljesítés mellett a 

költségek  esetleges  csökkentése.)  A  vállalkozásoknak  a  költségstruktúra 

kialakításánál,  a  költségek  meghatározásánál  van  a  legnagyobb  szabadsága, 

illetve mozgástere. 

• A  közszféra  állami intézményeinél  a  költségtudatosság,  a  költségekkel  való 

gazdálkodás  talán  direktebb  módon  jelentkezik,  mint  a  vállalkozásoknál.  A 

piacgazdaság  térhódításával  az  államnak,  mint  az  intézmények  egyik  fő 

tulajdonosának  az  „újrafelosztó  szerepe”  mérséklődött,  így  a  költségvetés  anyagi 

lehetőségei  is  csökkentek.  Az  intézményekre  leosztott  költségkeretekből  csak 

folyamatos naprakész költséggazdálkodással lehet a szervezet finanszírozhatóságát, a 

költségvetés egyensúlyát fenntartani. 

A controllingnak az a fő költségfilozófiai szemlélete, hogy a költségeket mindig ott kell 

kimutatni, ahol azok ténylegesen felmerülnek, eredményezik a controlling egyik speciális 

terminuszát,  a  „költséghely”  fogalmát.  A controlling  költséghelynek az  értékteremtő 

folyamat azon legkisebb egységeit értjük, amelyek teljesítménye jól definiált inputok 

és  az outputok mellett  éppen még mérhetők. A költséghelyekben való gondolkodás 

megkönnyíti és átláthatóvá teszi a költségek kezelését (tervezését, ellenőrzését, javítását 
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stb.). Megjegyzendő, hogy a controlling költséghely fogalma nem mindig egyezik meg a 

pénzügyi számvitel által költséghelyként definiált ún. „elszámolási egységgel”.

 A  szűkkeresztmetszet-orientáltság  lényege,  hogy  a  szervezet  hatékonyságát  a 

legdrasztikusabban  valamely  szűk  keresztmetszet  képes  lerontani. Szűk 

keresztmetszeten egy szervezetnek azon gyenge pontjait értjük, amelyek konkrét terhelési 

viszonyok között elsőként okoznak problémát és amelyek feloldása nélkül nem lehetséges 

további bővülés, növekedés. Szorosabban értelmezve szűk keresztmetszeteken elsősorban 

a kapacitásokat szoktuk érteni (emberi, gépek stb.). 

A controlling funkcióit a módszer kialakulásához tudom visszavezetni, ti. a divizionális 

szervezeteknél már említettem, hogy a jelenleg is alkalmazott funkcionális elemek (a tervezés, 

a terv-tény eltéréselemzés és az információkezelés) a diviziók irányítási gyakorlatánál, mint 

törzskari vezetői tevékenységek jöttek létre. 

 Controllingtervezés

A  tervezés  a  kitűzött  célok  eléréséhez  szükséges  feladatok  meghatározása  és  a 

feladatok elvégzéséhez szükséges feltételrendszer biztosítását jelenti. 

A controlling tervezési rendszer három fő részből áll:

- a tervezés munkafolyamataiból,

- a tervezés időhorizontjából, valamint

- a tervezés területeiből.

A controlling tervezési munkafolyamatainál a következő formák terjedtek el:

- az alulról felfelé történő építkező tervezés („bottom-up” módszer),

- a felülről lefelé történő tervezés („top-down” módszer), valamint

- a kettő kombinációja, az ellenáramú tervezés.

A controllingtervezés  időhorizontja és  fő  területei alapján  meg  lehet  különböztetni 

hosszabb távra (3–5 évre) szóló ún. stratégiai tervezést, valamint az operatív gazdálkodás, 

egy gazdasági (pénzügyi) évre vonatkozó tervezési munkát. 

• Stratégiai tervezés

A stratégiai tervezés a jövőorientált gondolkodás, a hosszú távú jövedelmezőség 

és  finanszírozhatóság  eszköze. A  stratégiai  terv  készítésének  alapinformációi  a 

szervezet  stratégiája és a stratégiai célrendszere. A stratégiai controlling terv négy 
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fő fejezetrészből áll, így:

- a befektetések terv fejezetéből (akvizíciók, részvényvásárlások stb.),

- a  funkcionális  részstratégiák  intézkedési  tervfejezeteiből (beruházási, 

szervezetfejlesztési, K+F stb. akciók projektterveiből),

- a stratégiai üzleti tervezés fejezeteiből és végül

- a stratégiai időszak éveire bontott taktikai tervfejezetekből.

• Operatív tervezés

A stratégiai tervek megvalósulásának egy gazdasági (pénzügyi) évre vonatkozó 

operatív controlling tervezési területek a következők:

- teljesítménytervezés (a  termékmennyiségek  naturáliáinak,  a 

kapacitáskihasználásoknak és az árbevételeknek tervezése),

- költségtervezés, az  értékteremtési  folyamat  költségráfordításainak  tervezése, 

amelynek a fő típusai:  a klasszikus „költségnem – költséghely – költségviselő” 

tervezés, a folyamatköltség-tervezés, a tevékenységalapú költségtervezés és a 

célköltségtervezés,

- eredménytervezés, az ÁKFN struktúramodell alapján az árbevételből kiindulva a 

vállalkozások éves üzemi, üzleti terveinek meghatározása,

- finanszírozás-tervezés, a  költségvetési  intézmények  és  civil  szervezetek 

előirányzott bevételeinek és kiadásainak költségvetési tervezése,

- pénzügyi (likviditásfedezeti) tervezés.

 Controlling-eltéréselemzés

A  controlling  eltéréselemzési  funkciójával  a  controllingrendszer  döntéselőkészítési 

információkat  biztosít  a vezetésnek mind stratégiai,  mind pedig operatív szinten,  hogy 

megfelelő  döntéseket  és  intézkedéseket  tudjanak  hozni  a  szervezet  versenyképessége, 

illetve  hosszú  távon  történő  finanszírozhatósága  érdekében.  Az  eltéréselemzésnél  a 

controllingrendszer egyrészt a tényadatokat összeveti a tervadatokkal és azok eltéréseiről 

beszámolójelentéseket  készít  a  már  említett  érdemi  döntésekhez.  Az  eltéréselemzés 

megjelenítésére alkalmazzák az ún. „kis szabályozó kör” folyamatmodellt, amelyet a 8. 

ábrán mutatok  be.  Az  operatív  controlling  eltéréselemzések  gyakorlatban  leginkább 

bevált formái a számítógéppel támogatott függvényelemzések, amelyeknek alapja az ún. 

„eltérésfüggvények”.
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8. ábra: A controlling-eltéréselemzés „kis szabályozó köre”

Forrás:Körmendi L.–Tóth A. (2006) 

 Controlling beszámolási és információkezelési rendszer

Az eltéréselemzés folyamán a terv- és tényadatok összefüggéseiről kapott (gyűjtött vagy 

számított)  információkat  döntéselőkészítés  és  intézkedések  céljából  egyrészt  rendezni 

kell, másrészt időben el kell juttatni a döntési hierarchia vezetési szintjeire, oda, ahol a 

megfelelő  intézkedéseket,  döntéseket  hozzák.  (Mindezt  a  controlling  az  információs 

rendszerének  segítségével  végzi.)  Az  eltéréselemzés  információinak  összegyűjtését, 

rendezését  (tablók,  mutatószámok,  interaktív  képernyők,  grafikonok) alapján  és 

azoknak  a  döntéselőkészítéshez  való  eljuttatását  nevezik  a  controllingellenőrzés 

beszámolási  rendszerének. A  controlling  információszolgáltatási,  illetve 

információkezelési rendszernek három fő feladata van, így:

- az információk gyűjtése a tervezéshez és a terv-tény ellenőrzéshez, eltéréselemzéshez 

(tényadatok),

- az információk feldolgozása (tervezés, terv-tény eltéréselemzés),

- az  információk  szolgáltatása  döntéselőkészítés  céljából  a  vezetésnek,  valamint  a 

beavatkozások  operatív  végrehajtásához,  pl.  az  ügyintézőknek 

(controllingbeszámolók).

Véleményem  szerint  a  controlling  információs  szolgáltatásnál  igen  lényeges  a 

döntések minősége és hatékonysága érdekében, hogy az egyes hierarchikus szintekre 

megfelelő  minőségű,  mennyiségű  (tömörítettségű)  és  gyakoriságú  információ 

53

ELTÉRÉS
VAN-E ?

TERVEZÉS
(TERV)

JAVASOLT
BEAVATKOZÁS

SZÁMBAVÉTEL
(TERV/TÉNY ELTÉRÉSELEMZÉS)

MEGVALÓSÍTÁS
(TÉNY)

igen

nem



kerüljön. 

Gyakorlati  tapasztalatom,  hogy  a  szervezetek  információs  rendszereinél  a  controlling, 

illetve  a  controlling  információkezelési  alrendszer  az  információs  piramis  csúcsán 

helyezkedik  el,  közvetlenül  a  vezetői  információs  rendszer  (a  VEZINFO)  alatt. 

Működéséhez  tehát  az  alatta  levő  ún.  alaprendszerek  (alrendszerek)  információinak 

átvétele (levétele)  szükséges. Ha ezek az alrendszerek adatszolgáltatása nem megfelelő 

minőségű, gyorsaságú, akkor a controllingrendszer információkezelési funkciója is sokat 

veszít  hatékonyságából.  A  fentiek  alapján  javasolhatom,  hogy a  controllingapparátust, 

mint  „törzskari”  funkciót  mindenképpen  célszerű  a  legfelsőbb  vezető  közvetlen 

hatáskörébe szervezni.

A  controllingrendszer  működésének  fő  eszközei:  a  vezetői  számvitel  (management 

accounting),  az  informatikai  támogatás  és  a  controller  szervezet  a  felkészült  controller 

szakembereivel.

 Vezetői számvitel

A  vezetői  számvitel  jellemzőit,  ha  röviden  szeretném  meghatározni,  akkor  azt  a 

hagyományos  pénzügyi  számvitellel  való  összehasonlításban  lehet  leginkább  megtenni 

(KÖRMENDI  L.–TÓTH  A.,  2006).  A  pénzügyi  számvitel alapvetően  elszámolás-

orientált,  egy  lezárt  gazdasági  időszakról  pontos  adatokon  alapuló  megfelelő 

tényinformációkat  készít  és  azokat  a  külső  felhasználók  felé  (pl.  állami  szervezetek, 

befektetők  stb.)  a  törvények  által  szabályozott  beszámolási  formákban  biztosítja. 

P.WEETMAN (1997) szerint a vezetői számvitel elsősorban a vezetés belső információs 

igényeit  hivatott  kiszolgálni,  ezért  a  döntésorientáció  (döntéselőkészítés)  céljából  az 

adatok  számviteli  pontosságát  az  adatszolgáltatás  gyorsasága  érdekében  bizonyos 

határokon belül feladja olyan mértékben, hogy abból a vezetés még érdemi döntést tudjon 

hozni. A pénzügyi számvitel adatbázisán alapulva a jövőorientáltságot célozza meg, ezért 

megfelelő kalkulációs eszköz lehet a controlling tervezési  funkciójának támogatásához. 

Metodikáinak körébe tartozik a merev és rugalmas tervköltség-kalkuláció, a standard 

kalkuláció,  a  tevékenység alapú költségkalkuláció,  a  már  említett folyamatköltség-

kalkuláció  és  a  célköltségkalkuláció. Tervezési  módszertanához  tartozik  még  a 

különböző  költség-,  fedezet-,  eredményszámítási  eljárások,  ezek  legismertebb  formái: 

direct  costing  módszer,  fix  költségfedezet-számítás,  valamint  az  egyedi 

költségfedezet-számítás. KÖRMENDI L.-TÓTH A. (2006) szerint a vezetői számvitel 
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fejlődésének  legújabb  területei szorosan  összefüggenek  a  stratégiai  tervezés 

térhódításával,  azon  belül  is  a  stratégiai  controlling  alrendszer  szerepének  előtérbe 

kerülésével.  A  vezetői  számvitel  itt  elsősorban  a  különféle  stratégiai  mutatószámok 

kialakítására,  tervezésére  és  értékelésére  specializálódott,  legyenek  ezek  az  értékbeni 

(VBM)  mutatószámok,  vagy  a  már  többször  említett  számszerűsíthető  és  a  nem 

számszerűsíthető (vegyes) mutatószámok rendszerei (BSC). 

 Informatikai támogatás

A vezetési irányítási rendszerekhez hasonlóan a controllingrendszert is lehet működtetni 

ún. „kockás papíron”, mindennemű számítógépes szoftvertámogatás nélkül,  csak ennek 

véleményem szerint a gyakorlatban nem sok értelme van, ti. ezzel automatikusan feladjuk 

a controllingrendszer alapvető célját,  hogy a vezetést  minél gyorsabban, sokszor szinte 

on-line módon a döntésekhez szükséges információkkal lássa el. A controllingszoftverek 

fő  feladata,  hogy  mindenben  lefedjék  (akár  modulszerű  szervezésben  is)  a 

controllingrendszer  funkcionálási  területeit.  Így a  stratégiai  controlling  alrendszernél  a 

stratégiai  tervezést  és  terv-tény  eltéréselemzést,  valamint  az  operatív  controlling 

alrendszernél az éves tervezés (teljesítmény,  költség,  eredmény,  likviditás) és terv-tény 

eltéréselemzés,  valamint  információszolgáltatás  elemeit.  Az  első  magyar  fejlesztésben 

készült,  főleg az operatív controlling tevékenységeket támogató controlling-célszoftvert 

BALOGH  S.–SZLOBODA  I.  (1992) „APC-ROLLING”  néven  publikálták.  A 

controlling  informatikai  támogatásának  legismertebb  formái  (a  controlingrendszer 

méretétől  függően):  a  PC-s  Excel-es  egyedi  megoldások, a  speciálisan  kifejlesztett 

controlling-célszoftverek, valamint  az  integrált  számítógépes  vállalatirányítási 

rendszerek  controlling  moduljai.  A controlling  számítógépes  szoftver  támogatásának 

jelenleg  talán  az  egyik  leginkább  „neuralgikus  pontja”,  hogy  míg  a  stratégiai  és  az 

operatív  controlling  alrendszereket  külön-külön  megfelelő  célszoftverek  támogatják, 

addig  a  két  alrendszer  együttes  működéséhez  nem  találhatók  értékelhető 

szoftvermegoldások.

 Controllingszervezet és a controller

KÖRMENDI L. (2006) szakcikke alapján a controllingrendszer működésének alappillé-

rei a controllingapparátusok, és az azokat alkotó controllerek. A controllingapparátusnak, 

amelyet célszerű a legfelső vezető közvetlen hatáskörébe működtetni, fő feladatai a követ-

kezők:
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- a szervezet controllingrendszerének (stratégiai és operatív) működtetése,

- a controllingszervezet kiépítése és fejlesztése, valamint

- a controllingmódszertan alkalmazásának állandó megújítása, a fejlődés lehetőségeinek 

felvállalása.

A  controlllingszervezet mérete, formái igen változatosak lehetnek, pl. igazgatóság, fő-

osztály, osztály, funkcionális csoportok stb. Ezek nagysága alapvetően függ a szervezet 

nagyságától és kiépítettségétől, valamint a controllingfeladatoktól, pl. a stratégiai és/vagy 

operatív controlling alrendszerek működtetése, az egyes folyamatok controlling részrend-

szereinek funkcionáltatása.  A  controllingszervezet  kiemelt humán eleme a  megfelelő 

számviteli,  közgazdasági,  informatikai  szaktudással,  valamint  a  controllingmunkához 

szükséges képességekkel, az innovatív gondolkodással, kreativitással, empátiakészséggel, 

és koordinálóképességgel rendelkező  controller szakember. A témakör lezárásaképpen 

megemlítem – P.Horváthot kissé szabadon idézve –, hogy a  controllerek legfontosabb 

tulajdonságának kell lennie az önkontroláló képességnek, ti. azzal, hogy a controller 

megköveteli az egyes szervezeti szakterületek magas szervezettségi színvonalát, az infor-

mációnyerés és információszolgáltatás pontossága érdekében, ez nem jelentheti azt, hogy 

az egyes szervezetfejlesztési munkákat (a BPR-t, az értékelemzést, az outsourcing-ot stb.) 

saját magának kellene elvégeznie. Tehát a controllernek elsősorban a szervezet vezeté-

sétől az egész vállalat vagy intézmény magas szervezettségi szintjét, illetve annak biz-

tosítását kell igényelnie.

2.2.3. A stratégiai és az operatív controlling alrendszerek kapcsolata

KÖRMENDI L.–TÓTH A. szerint „A controllingrendszer– az idődimenziót tekintve 

– két integráns, módszertanilag egységes, egymásra épülő, egymással alá-fölérendeltségi 

kapcsolatban lévő alrendszerre szakosodott: a  stratégiai controlling alrendszerre és az 

operatív controlling alrendszerre. A két alrendszer kapcsolatánál a meghatározó a több 

évet (3–5 év) átfogó stratégiai controlling. Az operatív controlling a stratégiai időszak 

egyes  gazdasági  éveinek  a  feladatait  oldja  meg,  mintegy  „apró  pénzre  váltva”  a 

stratégiai célkitűzéseket.” 11 

A 2004-ben  publikált  tanulmányomban  a  fenti  gondolatsor  folytatásaként  felvetettem, 

hogy ha a controllingot a stratégiai és az operatív alrendszerek egymásra épülő, a tervezéssel 

11  Forrás: Körmendi L.–Tóth A.: A controlling tudományos megközelítése és alkalmazása (PERFEKT Kiadó 
Rt., Budapest, 2002)
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és  a  terv-tény  eltéréselemzéssel  összekapcsolt  rendszereként  határozzuk  meg,  akkor  az 

operatív  controlling  döntéselőkészítést  biztosító kis  szabályozó  köréhez hasonlóan  a 

szervezetek egésze működésének irányításához nagy szabályozó körként felhasználható a 

két alrendszer együttes funkcionáltatása. A  9. ábrán a stratégiai  és az operatív controlling 

egymásra épülő együttes funkcionálásnak általam összeállított és nevesített elvi folyamatát, az 

ún.  „nagy szabályozó  körét” mutatom be.  Az ábrából  jól  látható  a  controllingrendszer 

módszertani  szabályozási  lehetőségének  érvényesülése,  amely vélhetően  hatékonyabbá 

teheti  a  szervezet  stratégiai  vezetésének  funkcionálását.  Kutatómunkám  során  a 

controllingmódszernek  (-rendszernek)  ezen  előnyeit  használom  majd  fel  a  célként 

meghatározott  korszerű stratégiai  vezetési rendszerek működési modelljének kialakításánál, 

annak szabályozásánál.
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9. ábra: A controllingrendszer „nagy szabályozó köre”

Forrás: Tóth A. (2004)
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2.2.4. A controllingrendszer funkcionális részrendszerei

A 7. ábrán látható controllingrendszer-modellnél  markánsan megjelennek a controlling 

fejlődésének mintegy újszerű, a funkcionális részfolyamatokra specializálódott integráns rész-

rendszerei,  így a  humánerőforrás, a  minőség,  a  logisztika,  a  marketing,  az  ökológiai, a 

K+F és a pénzügyi controlling részrendszerek. Természetesen ezek a controlling-részrend-

szerek a vállalatok típusaitól, méreteitől, értékteremtő tevékenységei jellegétől függően más 

és más kiépítettségben jelennek meg a szervezeteknél. Az előzőekből következik, hogy ezen 

controlling-részrendszerek nem minden szervezetnél épültek ki teljes körűen, csak ott, ahol a 

szervezet tevékenysége ezt külön is igényli. Példaként említhető, hogy azon szervezeteknél, 

amely tevékenység a környezetre kevésbé káros, ott nincs szükség létrehozni ökológiai rész-

rendszert, de az ellenkezője is igaz, hogy például egy alapkutatásra szakosodó intézménynél, 

vagy vállalatnál a szervezeti controllingrendszeren belül célszerű K+F controlling részrend-

szert is kialakítani. Jellegükből adódóan talán három olyan controlling-részrendszert találunk, 

amely ma már szinte minden controllingot alkalmazó szervezetnél létrehoznak, ilyen a  hu-

mánerőforrás controlling részrendszer, a  minőség controlling részrendszer,  valamint a 

pénzügyi controlling részrendszer. A pénzügyi controlling részrendszer feladatai, valamint 

azok  kapcsolata  a  költséggazdálkodás  elemeivel  jól  követhetők  SINKOVICS  A.  (2007) 

könyvében. A controlling-részrendszerek mind stratégiai, mind pedig operatív szinten a szer-

vezeti controlling általános rendszeréhez hasonlóan egymásra épülve, egymást meghatározva 

funkcionálnak, így kiemelt szerepük lehet a stratégiai vezetés funkcionális részstratégiáinak, 

illetve az azokhoz kapcsolódó intézkedési, illetve akciótervek kialakításánál. Fontos kihang-

súlyoznom, hogy ezek a controlling-részrendszerek minden esetben a vállalati általános 

controllingrendszerek integráns elemei, tehát ha egy szervezetnél nincs controllingrend-

szer, akkor az egyes controlling-részrendszereket sem célszerű önmagukban funkcionál-

tatni. (KÖRMENDI L. 1998, TÓTH A.-ZÉMAN Z. 2004 és TÓTH A. 2005).
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER

Az értekezésem célkitűzéseinek, valamint az előző fejezetben az ezekhez kapcsolódó iro-

dalmi összegezésemnek megfelelően a kutatómunkám során alapvetően a következő kérdé-

sekre kívántam választ kapni. Egyrészt, hogy a XXI. század globalizált világának a szerve-

zetek stratégiai vezetése irányába felvetett elvárásainak hogyan felelnek meg a hazai vál-

lalataink, intézményeink és melyek azok a működési zavarok, valamint az esetleges működ-

tetési anomáliák, amelyek ronthatják ezen szervezetek irányításának hatékonyságát. Másrészt, 

hogy az elmúlt, közel húsz évben milyen mértékben tudott elterjedni a controllingmetodi-

ka a magyarországi szervezetek vezetési gyakorlatában. A kérdés úgy is feltehető, hogy az 

egyes szervezeti típusok irányítási rendszereiben mennyire sikerült a controllingrendszernek, 

illetve annak stratégiai és operatív alrendszereinek beintegrálódnia, az ismert döntéselőkészí-

tés mellett, a koordináció és a működésszabályozás területein is. 

A kutatásaim során a felvetett kérdésekre kapott válaszok alapján egy, a hazai szerveze-

tek stratégiai vezetésénél általánosan alkalmazható és a controllingrendszer szabályozó 

funkciójára épülő újszerű stratégiai vezetési, működési folyamatmodellt kívánok össze-

állítani.

A fentieknek megfelelően a kutatási módszereknek alapvetően két területet kell lefedni-

ük,  így  a  hazai  szervezetek  stratégiai  vezetési  és  controllingtevékenységeinek  felmérését, 

vizsgálatát, valamint ezekhez szorosan kapcsolódóan a stratégiai vezetési folyamat modelle-

zését.

3.1. Hazai szervezetek stratégiai vezetési és controllingtevékenységeinek felmérése

A kutatómunka első területének vizsgálatánál a személyesen elvégzett empirikus min-

tavételes felmérést és elemzést alkalmaztam. A felmérésnél nem választhattam hazai gaz-

dálkodó szervezetek egészét reprezentáló matematikai-statisztikai módszerekkel történő 

mintavételezést  (pl.  a  szervezeteknek  szétküldött  kérdőíves  felmérést,  valamint  azoknak 

függvényanalitikus kiértékelését), már csak a kutatásaim időbeli, anyagi, jogi korlátai mi-

att sem. Ezen mintavételezési módszer ellen szólt még az a gyakorlat, hogy a cégek, intézmé-

nyek nagy része a stratégiájukat tabuként kezelik, így a feltett kérdéseket részben vagy egyál-

talán nem válaszolják meg, illetve a válaszok utólagos ellenőrzésére nem biztosítanak lehető-

séget.  Mivel az elmúlt években több tíz vállalatnál, intézménynél, sőt civil szervezetnél 
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végeztem tanácsadói, szakértői munkákat különböző stratégiai és controllling szervezetfej-

lesztési projektek tagjaként, moderátoraként; ezért úgy döntöttem, hogy a saját tevékenysé-

gi területeimről választok mintákat, elsősorban olyan nagy-, kis- és közepes vállalatok, in-

tézmények és civil szervezetek közül, amelyek véleményem szerint a statisztikai felmérések-

hez hasonlóan reprezentálják a hazai szervezetek mintegy teljes keresztmetszetét. A kiválasz-

tott cégeknél, intézményeknél a közvetlen munkakapcsolat során a szervezetek stratégia-

alkotási és controllingszervezési  munkáira közvetlen rálátással rendelkeztem, így szá-

momra az információk elérhetők és megbízhatók voltak. (Mivel ezekkel a szervezetekkel 

döntő módon üzleti kapcsolatban álltam, ezért a részletes cégadatok publikálásától, a szerve-

zetek megnevezésétől el kellett tekintenem!) A mintavételes felméréshez és elemzéshez 45 

hazai szervezetet választottam ki. A felmérés időtartamát 5 évben (2000-től 2006-ig) hatá-

roztam meg.

A hazánkban működő szervezeteknek a vizsgált időszakra vonatkozó stratégiai vezetési 

és controllingtevékenységét  egyrészt a profitérdekelt vállalatoknál (az ipari, a kereskedel-

mi, a szolgáltatást végző és a banki pénzintézeti cégeknél) vizsgáltam, a nagyvállalati és a kis 

és közepes méretű vállalatok bontásában,  másrészt külön vizsgálati területként kezeltem a 

közszféra állami intézményeit (a kórházakat, az önkormányzatokat és az egyetemeket, főis-

kolákat), valamint a civil szervezeteket.

 A hazai vállalatok kiválasztása

A vizsgálat során már említett profitorientált cégek körét két részre bontottam.

A nagyvállalatokra, amelyek „besorolását” három fő szempont alapján határoztam meg: 

az éves  nettó árbevételeik 50 Mrd Ft, vagy annál nagyobb legyen, a  saját tőkéjük 

meghaladja a 10 Mrd Ft-ot és a foglalkoztatottak száma 500 főnél több legyen. Itt az 

ágazati besorolás alapján 15 céget választottam ki, amely közül 5 vállalat egy-egy mul-

tinacionális cég leányvállalataként, 5 cég 100%-os külföldi tulajdonú vállalatként, 5 

cég pedig magyar vagy  döntő részben magyar tulajdonban működik a hazai gazda-

ságban.

A kis- és közepes vállalatokra az előző fejezetrészhez hasonlóan itt is 15 céget választot-

tam ki. Ebből a körből 10 céget nevesítettem középvállalatként, amelyek létszáma 400–

150 fő és az éves nettó árbevételük 30–10 Mrd Ft nagyságrend között változott.  5 ún. 

kisvállalkozást vizsgáltam meg, a középvállalatokkal azonos jellemzők alapján. Ezeknél 

mind a létszám, mind pedig az árbevétel oldaláról már komoly szóródás mutatkozott, pl. a 
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150 főt foglalkoztató ipari vállalkozás (Precíziós öntöde) és a 10 fős autókereskedelmi 

(Autószalon Kft.) között, vagy az említett ipari kisvállalkozás közel 10 Mrd Ft-os nettó 

árbevétele és a Consulting Kft. 150 M Ft-os forgalma vonatkozásában. A tulajdonformát 

nézve, míg a középvállalatoknál a külföldi és a hazai tulajdon nagyjából fele-fele arány-

ban jelent meg, addig a kisvállalkozás kategóriában a hazai tulajdon kizárólagossága 

volt a jellemző.

 A hazai intézmények és civil szervezetek kiválasztása

Kutatómunkám során a közszféra állami intézményei, valamint a civil szervezetek straté-

giai vezetésének, illetve stratégiaalkotásának vizsgálatához igyekeztem úgy összeállítani a 

vizsgálandó intézmények és civil szervezetek körét, hogy azok az értékteremtési jellegük 

alapján egyrészt lehetőleg lefedjék a közszféra kiemelt (és jelenleg mindinkább „reflektor-

fénybe” került) ágazatait, másrészt a civil szervezetek sokrétűségét is prezentálják. A fel-

mérendő szervezetek körét szintén 15-ben határoztam meg, amelyet  4 megyei és vá-

rosi települési önkormányzat, 5 egészségügyi szakellátási intézmény (kórház), 1 szo-

ciális ellátó intézet és 2 felsőoktatási intézmény, valamint 3 civil szervezet  (karitatív 

szociális gondozó, egyházi és tudományos egyesület) alkotott.

A mintavételes felmérés egyik eszköze a szervezetek felső vezetőivel, stratégiai és ope-

ratív controllereivel, informatikai vezetőivel, valamint a minőségbiztosítás szakembereivel le-

folytatott mélyinterjúk voltak. Ennek formája a szervezet stratégiai tevékenységére, controll-

ing szervezettségére és munkájára feltett ún. zárt kérdések voltak, amelyekre adott válaszo-

kat táblázatokban összegeztem és diagramokban prezentáltam. Ezekkel a kérdéscsoportokkal 

a következő jellemzőket vizsgáltam meg:

• a szervezet stratégiai vezetési tevékenységének módját,

• az alkalmazott stratégiai vezetési formát,

• a tervezésnél és értékelésnél alkalmazott mutatószámok körét,

• a stratégiai tervezés és operatív végrehajtás számítástechnikai eszközrendszerét,

• a controllingrendszer alkalmazását, mind stratégiai, mind pedig operatív szinten,

• a minőségbiztosítás helyzetét, vaéamint

• az intézményeknél megvizsgáltam még a stratégia kialakításának módszerét is.

A zárt kérdések mellett főleg a működési esetleges hiányosságaira vonatkozóan, ún. nyi-

tott kérdéseket is feltettem a felső, illetve középszintű vezetőknek. 
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A felmérés további módszere a stratégiai vezetést alapvetően meghatározó dokumentáci-

ók (Szervezeti és Működési Szabályzat, Minőségirányítási Kézikönyv, Controlling Szakmai 

Szabályzat, Számítástechnikai Kezelési Utasítások stb.) elemzése, áttekintése volt. 

A felmérési munka végül is kiegészült még a  működő rendszerek helyszínen történő 

empirikus tanulmányozásával.

3.2. Folyamatmodellezés

A kutatási módszerem másik fő területe a controllingrendszerrel szabályozott  stratégiai 

vezetés virtuális folyamatmodelljének a megszerkesztése volt, a folyamatstrukturálás me-

todikájával, organogram formájában. 

A stratégiai működési folyamatmodell egyes tevékenységelemének tartalmi kidolgozásá-

hoz, a külföldi szakirodalmak alapján a hazai szervezetfejlesztési gyakorlatban is jól alkal-

mazható saját eljárásokat dolgoztam ki, amelyeket a következő mellékletek keretében mu-

tatok be:

• A 3. mellékletben a szervezetek működési folyamatstruktúra modelljének összeállítá-

sánál jól alkalmazható az  SSADM táblázatos adatfelméréssel összekapcsolt BPR 

módszert, amely megfelelő kódszámrendszerrel ellátva felhasználható a számítógépes 

„work-flow” elemzéseknél is.

• A 7. mellékletben a stratégiai jövőkép meghatározásához könnyen adaptálható benc-

hmarking eljárást, valamint a 8. mellékletben ugyanezen célból egy szcenárió-for-

gatókönyv eljárást ismertetek.

• A stratégiai  állapotjellemzők pozicionálására  több módszert  is  bemutatok,  így a  9. 

mellékletben az  értéklánc alapú kérdőíves felmérést, a 11. mellékletben  pedig a 

brainstorming  technikával  összekapcsolt  SWOT-elemzési  eljárást,  valamint  a 10 

mellékletben az EFQM kritérium modellnek kérdőíves felmérés formájában törté-

nő alkalmazását.
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4. EREDMÉNYEK

Doktori értekezésem céljainak megvalósítása érdekében végzett kutatómunkám eredmé-

nyeként, egyrészt a mintavételezés során kiválasztott 45 reprezentatív szervezet felmérési 

adatait  és azok értékelését  részleteztem, másrészt  ezen adatokkal  szoros kapcsolatban – 

azok információira épülve – a controllingrendszerel szabályozott újszerű stratégiai vezeté-

si működési folyamatmodellt állítottam össze, amelyet bemutatok.

4.1. Mintavételes felmérések eredményei

A mintavételes felmérés és értékelés eredményeit a hazai nagyvállalatok, a kis- és köze-

pes vállalatok, valamint a közszféra állami intézményei és civil szervezetei bontásában 

mutattam be, ezen szervezetek stratégiai munkájára és a controllingtevékenységeire fókusz-

álva.

4.1.1. A felmérés a nagyvállalatok stratégiai vezetésér l és controllingalkalmazásairólő

A felmérés során a cégek stratégiai vezetésének 6 fő jellemző csoportját zárt kérdések 

formájában vizsgáltam meg, amelyek a következő területekre irányultak:

- a stratégiai vezetési tevékenységek módjára,

- az alkalmazott stratégiai vezetési formákra,

- a tervezéssel és az értékelésnél alkalmazott mutatószámok körére,

- a stratégiai tervezés, valamint az operatív végrehajtás számítástechnikai eszközrend-

szerére,

- a controllingrendszer alkalmazására, mind stratégiai, mind pedig operatív szinteken, és 

végül

- a minőségbiztosítás helyzetére.

A felmérés adatait a 2. táblázatban gyűjtöttem össze, majd a táblázat alapján kördiagra-

mok formájában összegeztem azok százalékos megoszlását. A 2. táblázat 6 jellemzőcsoport-

jának (I–VI-ig) lehetséges válaszvariációi a következők:

 A stratégiai vezetés módja (I.)

I/1. A stratégiai vezetés (felső és középszinten) egységes rendszerként és egységes rend-

szerben, közös szabályozottságban működik (ERSZ): 0%
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I/2. A stratégiai vezetés (a stratégia kialakítása, a stratégiai tervezés, valamint az opera-

tív végrehajtás és ellenőrzés) egységes rendszerként, de nem közös szabályozásban 

működik (ER): 47%

I/3. A stratégiai vezetés nem egységes rendszerben történik, hanem a különböző vezetési 

szintek koordinációjával, pl. a stratégia kialakítása és a stratégiai tervezés a konszer-

nek, holdingok központjába vagy a vállalatok felső szintű vezetésénél (KST), míg az 

operatív végrehajtás és ellenőrzés az egyes divízióknál,  leányvállalatoknál vagy a 

középvezetés szintjén bonyolódik (OVE). A (KST)+(OVE): 53%

 A különböző stratégiai vezetési formák (II.)

II/1. Klasszikus stratégiai vezetés: 60%

II/2. Menedzsment típusú stratégiai vezetés: 13%

II/3. A két stratégiai vezetési forma együtt: 27%

 A tervezésnél és az értékelésnél alkalmazott mutatószámok (III.)

III/1. Kizárólagosan pénzügyi-számviteli (PÜ): 27%

III/2. Kizárólagosan VBM értékbeni mutatók (VBM): 0%

III/3. Kizárólagosan Balanced Scorecard (BSC): 7%

III/4. Az előzők kombinációja, pl. (PÜ)+(VBM) vagy (PÜ)+(BSC): 66%

 A stratégiai tervezés, valamint az operatív végrehajtás és ellenőrzés számítástechni-

kai eszközrendszere (IV.)

IV/1. Az értékalapú stratégiai vezetés VBM mutatószámainak tervezése speciális célszoft-

verre (VBM-CSW) mérése (SAP) vagy (ORACLE) integrált vállalatirányítási szoft-

verekkel (VBM-CSW)+(SAP) vagy (VBM-CSW)+(ORACLE): 13 %

IV/2. A BSC stratégiai mutatószámok kialakítása, illetve a hozzájuk tartozó stratégiai ak-

ciók tervezése speciális célszoftverre (BSC-CSW) az értékelés és mérés (SAP) vagy 

(ORACLE)  szoftverekkel.  (BSC-CSW)+(SAP)  vagy  (BSC-CSW)+(ORACLE): 

13%

IV/3. A stratégiai tervek és a mutatószámok összeállítása és ellenőrzése (mérése) Micro-

soft Excellel (ST-ME): 0%

IV/4. A stratégiai  tervezés  Microsoft  Excellel  (ST-ME), míg  a  végrehajtás ellenőrzése, 

monitorizálása  (SAP)  vagy  (ORACLE)  integrált  vállalatirányítási  szoftverekkel. 

(ST-ME)+(SAP) vagy (ST-ME)+(ORACLE): 74% 
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 A controllingrendszer alkalmazása mind stratégiai, mind pedig operatív alrendszeri 

szinteken (V.)

V/1. A stratégiai tervezésnél és az operatív végrehajtásnál annak terv-tény ellenőrzésénél 

egységes és egymásra épülő stratégiai és operatív alrendszerekből álló controlling-

rendszert alkalmaznak speciális célszoftverrel (ECR-COCSW): 0%

V/2. A stratégiai tervezést a stratégiai controllerek végzik Microsoft Excellel (SCO-ME), 

a  végrehajtást  és  annak  ellenőrzését  az  operatív  controllerek  az  SAP  vagy  az 

ORACLE CO moduljaival? (SCO-ME)+(OCO-SAPCO) vagy (SCO-ME)+(OCO-O-

RACLECO): 40%

V/3. A stratégiai tervezést a stratégiai vezetés végzi Microsoft Excellel (SV-ME), míg a 

végrehajtást és annak ellenőrzést az operatív controllerek az SAP vagy az ORACLE 

CO moduljaival  (SV-ME)+(OCO-SAPCO)  vagy  (SM-ME)+(OCO-ORACLECO): 

40%

V/4. Nem alkalmaznak controllingot sem a stratégiai tervezésnél, sem az operatív végre-

hajtás ellenőrzésénél (NCR): 20%

 A minőségbiztosítás helyzete (VI.)

VI/1. A munkavégzés, a környezetalapú irányítás, és a munkavédelem tanúsított szabvá-

nyait alkalmazzák (ISO 9001, ISO 14001, MSZ 28000): 60%

VI/2. A tanúsított minőségügyi szabványokat együtt alkalmazzák a törvény által kötelező-

en  előírt  minőségügyi  szabályzatokkal  (HACCP,  Gyógyszerkönyv,  Élelmiszer-

könyv): 40%

A felmérés során kapott és a 2. táblázatban összegyűjtött stratégiai vezetési jellemzőket, 

illetve azoknak az 6 jellemző csoporton belüli százalékos megoszlásának kördiagramját a 10. 

ábrán mutatom be.
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10. ábra: A felmért 15 nagyvállalat stratégiai vezetési jellemzőinek jellemzőcsoporton-

kénti százalékos megoszlása

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)

A táblázatban összegyűjtött és a diagrammokban ábrázolt felmérésről kapott adatokat a 

6 fő jellemző csoport rendezettségben értékeltem:

 Egyértelműen megállapítottam, hogy a három fő tulajdonosi körbe tartozó 15 nagyválla-

latnál jól működő, de nem egységes rendszerben szabályozott („ERSZ”) stratégiai vezetés 

funkcionál. A vállalatok kisebb hányadánál (47%-ánál) a stratégiai vezetés – a stratégia 

kialakításától, az operatív végrehajtáson keresztül az ellenőrzésig bezárólag – a felső ve-

zetés  koordinációjában  egységes  rendszerként,  de  nem a  közös  szabályozás  egységes 

rendszerében (ER) működik.  Itt  a vállalat  felső vezetése  a stratégiai  feladatok mellett, 

azok dominanciájával (főleg a menedzsment típusú stratégiai vezetésnél) az operatív veze-
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tést is ellátja. A cégek 53%-ánál (KST, OVE) viszont – főleg a multinacionális cégek le-

ányvállalatainál – markánsan kettéválnak (mind térben, mind időben). A központnál vagy 

a vállalat felső vezetésénél végzik stratégiai kialakítási és a stratégiai tervezési tevékeny-

ségeket, a leányvállalatoknál, illetve a középszintű területeknél pedig az operatív végre-

hajtást. Így esetlegessé és lassúvá válik a megvalósítás eredményeinek visszacsatolása a 

stratégiához.  Ez alapján a középvezetés tagjai kevésbé válnak érdekeltté a stratégia 

érdemi realizálásában. Ez a végrehajtás gondosságában, az arról való információk 

visszacsatolásának pontosságában és a már említett lassúságban jelentkezik. A fel-

mért multinacionális cégeknél a tervezés és a terv-tény elemzés általában a központban 

történik. A leányvállalatok a kiadott tervszámok operatív végrehajtásáról, szigorúan lesza-

bályozott  táblázatok formájában és meghatározott  időközönként  beszámoló jelentéseket 

küldenek a központnak, így az innovatív részvétel helyett tevékenységükre a nagyfokú au-

tomatizáltság lesz a jellemző.

 Az előző megállapításomat alátámasztják a controllingrendszerek alkalmazásának felmé-

rési adatai is, amelyek a controllingfelhasználás helyzetét mutatják a vizsgált nagyvállala-

toknál. A 15 cég egyikénél sem alkalmaznak stratégiai és az operatív vezetési funkció-

kat egyaránt támogató és összekapcsoló egységes stratégiai és operatív alrendszerek-

re épülő controllingrendszert a maga célszoftver-megoldásaival (ECR-COCSW). Sőt a 

vizsgált cégek 20%-ánál egyáltalán nincs controllingalkalmazás (NCR). A stratégiai ter-

vezést és az operatív végrehajtás felügyeletét (esetleges tervezését) segítő controllingrend-

szer felhasználásánál ugyanaz a megosztottság tapasztalható, mint a stratégiai vezetés fel-

ső szinten és középszinten történő szétválasztott munkamegosztásánál. A 15 nagyvállalat 

40%-ánál a stratégiai vezetési, a felső vezetési, illetve a központ szintjén főleg a stratégi-

ai tervezésnél működtetnek stratégiai controllingot (SCO-ME) általában Microsoft Excel 

szoftvertámogatással, majd külön operatív controllingot alkalmaznak középszinten vagy a 

leányvállalatnál a stratégiai végrehajtás mintegy monitorizálásra az SAP vagy ORACLE 

integrált szoftverrendszer controllingmoduljának felhasználásával (OCO-SAPCO), (OCO-

ORACLECO). A felmért vállalatok 40%-ánál a stratégiai tervezést nem a controlling 

keretében végzik, csak az operatív végrehajtás felügyeleténél alkalmazzák a controllingot 

legtöbbször a már említett integrált szoftverrendszerek controllingmoduljainak üzemelte-

tésével (OCO-SAPCO), (OCO-ORACLECO).
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 15 nagyvállalat felmérésénél számomra meglepő volt, hogy a hazai cégeknél még mindig 

a  klasszikus stratégiai vezetés elsődlegessége érvényesül (60%-ban)  a menedzsment 

típusú  stratégiai  vezetés  13%-ával szemben,  viszont  a  két  stratégiai  vezetési  forma 

együttes funkcionálása eléri a 27%-ot.

 A stratégiai mutatószámok esetében szinte minden vezetési forma használja a  pénzügyi 

mutatókat, amelyeket  27% kizárólagosan, míg 63% a BSC és a VBM mutatókkal 

kombinálva. A VBM értékbeni mutatószámokat önállóan egyik cég sem használta.

 A stratégiai tervezést a cégek döntő része Microsoft Excellel végzi (74%), a VBM muta-

tószámok és a BSC mutatószámok tervezését és mérését 13–13%-ban alkalmazzák a cé-

gek megfelelő célszoftverek alkalmazásával (VBM-CSW) vagy (BSC-CSW). A végrehaj-

tás ellenőrzését, monitorizálását szinte minden cégnél az SAP vagy az ORACLE integrált 

rendszerszoftverekkel támogatják.

 Végezetül  megjegyzem,  hogy mind  a  15 nagyvállalat  magas  szintű  minőségbiztosítási 

rendszereket üzemeltetett az  ISO 9000-es szabványcsalád, az  ISO 14000-es szabvány-

család, külön-külön, vagy azok integrált alkalmazásával 60%. A többi cégnél a műszaki 

szabványok a törvényi szabályozással együtt működnek 40%.

4.1.2. Felmérés a kis- és közepes vállalatok (vállalkozások) stratégiai vezetésér l éső  

controllingalkalmazásairól

A  felmérés során a nagyvállalatokhoz hasonlóan a kis- és közepes vállalatoknál is a 

stratégiai vezetés munkáját célszerűen összeállított jellemzők csoportosításában vizsgáltam.

A vizsgálandó 6 fő jellemzőcsoport a következő volt:

- a stratégiai vezetés formái,

- a stratégiakialakítás módszere,

- a stratégiai vezetési forma és annak mutatószámai,

- a számítógépes támogatás eszközrendszere,

- a controllingrendszer alkalmazása és

- a minőségbiztosítás helyzete

A felmérés adatait a 3. táblázatban összegeztem, majd azok százalékos megoszlását kör-

diagramok formájában külön is megjelenítettem.
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A 3. táblázat 6 jellemzőcsoportjának (I–VI-ig) lehetséges válaszvariációi a következők:

 A stratégiai vezetés módja (I.)

I/1. A stratégiai vezetés, stratégiakialakítás, stratégiai tervezés, valamint az operatív vég-

rehajtás és ellenőrzés egységes rendszerként, de nem egységes rendszerben (ERSZ) 

0% funkcionál, valamint egységes rendszerként a felső vezetés folyamatos koordi-

nációjában történik az irányítás (ER): 0%

I/2. A stratégiai vezetés keretében adott módszerrel kialakított stratégiakészítés, stratégi-

ai tervezés és az operatív végrehajtás ellenőrzése nem egységes rendszerként funkci-

onál. Általában a stratégiakialakítás és a stratégiai tervezés s felsőszintű vezetés, míg 

az  operatív  végrehajtás  és  ellenőrzés  a  középszintű  vezetés  kompetenciája 

(SKT+VE): 47%

I/3. A stratégiai vezetés keretében a stratégiai tervezés, valamint az operatív végrehajtás 

és ellenőrzés történik (ST+VE): 13%

I/4. A stratégiai  vezetés  leszűkül  egy adott  módszerrel  történő stratégia  kialakítására, 

amelyhez stratégiai tervezési rendszer is kapcsolódhat (SKT): 13%

I/5. A cégnél nem működik stratégiai vezetés, így stratégiaalkotási tevékenységet nem 

végeznek (N): 27%

 A stratégiakialakításra alkalmazott módszerek (II.)

II/1. A stratégiakialakítás indításakor, vagy a stratégia módosításakor a cég állapotjellem-

zőinek  pozícionálása  SWOT-elemzés  alkalmazásával  történt  (SWOT-elemzés): 

40%

II/2. A benchmarking eljárásnak a kérdőíves felméréssel kombinálva való alkalmazását 

használják fel (Benchmarking+Kérdőív): 13% 

II/3. A SWOT-elemzés  és  a  benchmarking  együttes  alkalmazása  a  jellemző  (SWOT-

elemzés+Benchmarking): 7%

II/4. Az EFQM-ponttáblázat alapján történő állapotjellemző pozícionálás önértékeléssel 

történt (EFQM-táblázat): 13%

II/5. Nincs stratégiaalkotás, így stratégiakialakítás sem: 27%
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 A cégek által  gyakorolt stratégiai vezetési  forma és az alkalmazott mutatószámok 

(III.)

III/1. Az alapvetően pénzügyi-számviteli mutatókat alkalmazó klasszikus stratégiai veze-

tési forma (Klasszikus (PÜ)): 47%

III/2. A Balanced Scorecard mutatószámokat is alkalmazó, de a pénzügyi-számviteli mu-

tatókon alapuló klasszikus stratégiai vezetési forma (Klasszikus+(BSC)): 13%

III/3. A BSC mutatószámokra épülő menedzsment típusú stratégiai vezetési forma (Me-

nedzsment+(BSC)): 13%

III/4. Nincs a cégnél stratégiai vezetés: 27%

 Számítógépes támogatás és eszközrendszere (IV.)

IV/1. A stratégiai tervezés Microsoft Excellel, míg a végrehajtás és annak ellenőrzése SAP 

vagy ORACLE integrált számítógépes vállalatirányítási rendszerrel végzik (ST-ME)

+(SAP) vagy (ST-ME)+(ORACLE): 20%

IV/2. A stratégiai tervezés Microsoft Excellel, a végrehajtás és ellenőrzés a cég alaprend-

szereinek célszoftverével történik (ST-ME)+(SLSP-CSW): 20%

IV/3. A stratégiai tervezés és a végrehajtás a cégnél üzemelő alaprendszerekhez kapcsolt 

célszoftverrel történik (ALAP+CSW): 13%

IV/4. A stratégiai tervezést Microsoft Excellel és BSC célszoftverrel végzik, az operatív 

végrehajtást az SAP megfelelő moduljaival monitorizálják (ST-ME)+(BSC-CSW)+

(SAP): 20%

IV/5. Mivel nincs a cégnél stratégiaalkotás, így az azokat támogató szoftverekkel nem ren-

delkeznek: 27%

 A controllingrendszer alkalmazása (V.)

V/1. A cégnél mind stratégiai, mind operatív controllerek is működnek. Így a stratégiai 

tervezést általában Microsoft Excellel végzik a stratégiai controllerek, míg az opera-

tív végrehajtást az operatív controllerek az ORACLE controlling (CO) moduljával 

követik (SCO-ME)+(OCO-ORACLECO): 7%

V/2. Mivel a cégnél nincs stratégiai controlling, csak operatív, így a stratégiai tervezést a 

stratégiai vezetés Microsoft Excellel végzi, míg az operatív végrehajtást az operatív 

controllerek controlling-célszoftverrel (CCSV) vagy az ORACLE (CO) moduljával 

monitorizálják (SV-ME)+(OCO+CCSW), (SV-ME)+(OCO-ORACLECO): 27%
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V/3. A cégnél a stratégiai controllerek végzik a stratégiai tervezést BSC célszoftverrel és 

Microsoft Excellel, a végrehajtás és ellenőrzés az operatív controllerek feladata álta-

lában az SAP controlling (CO) moduljával (SCO-BSCCSW-ME)+(OCO-SAPCO): 

20%

V/4. Nincs a cégnél controllingrendszer (NCR): 46%

 A minőségbiztosítási rendszerek (VI.)

VI/1. Tanúsított minőségügyi műszaki szabványokat (ISO 9000, ISO 14000) alkalmaznak: 

53%

VI/2. Tanúsított ágazati minőségügyi műszaki szabványt (QS 9000) alkalmaznak: 13%

VI/3. A törvény által kötelezően előírt élelmiszerbiztonsági szabályozást (HACCP) alkal-

maz: 7%

VI/4. A cégek nem vezették be a minőségügyi  tevékenységeiket tanúsító szabványokat: 

27%

A felmérés során kapott és a 3. táblázatban összegyűjtött kis- és közepes vállalkozási stra-

tégiai vezetési jellemzőket 6 jellemzőcsoportba való bontásban a 11. ábrán mutatom be.

A 3. táblázatban összegyűjtött és a  11. ábra diagramjaiban bemutatott  kis- és közepes 

vállalkozásokra  vonatkozó  felmérési  adatokat  –  az  előző  fejezetrész  logikai  rendjének 

megfelelően – a 6 jellemzőcsoport összegzésében elemeztem, értékeltem:

 A nagyvállalatok gyakorlatához hasonlóan, a  kis- és közepes vállalatoknál sem műkö-

dik az egészében egységes, belsőleg leszabályozott stratégiai vezetési rendszer. Ott is, 

ahol a stratégiai vezetés fő elemeit, a stratégiakialakítást, a stratégiai tervezést, valamint az 

operatív végrehajtást és ellenőrzést (az esetleges visszacsatolást) rendszerszerűen alkal-

mazzák; mereven szétválasztják a stratégiakészítést és tervezést az operatív végrehajtástól. 

Az első feladatkor döntő módon itt is a felső vezetés kizárólagos jogköre, míg a vég-

rehajtás a középszintű vezetés kompetenciája. Tehát a kis- és közepes vállalkozások-

nál sem törekednek arra, hogy a stratégia kialakításába és tervezésébe bevonják a 

szakterületek  középvezetőit,  és  így  mindinkább érdekeltté  tegyék őket  a  stratégia 

megvalósításában (47%).
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11. ábra: A felmért 15 kis- és közepes vállalatok stratégiai vezetési jellemzőinek jellem-

zőcsoportonkénti százalékos megoszlása

Forrás: Saját szerkesztésű ábra

 Az előző fejezethez hasonlóan, hogy még a nagyvállalatok irányítása ma már elképzelhe-

tetlen a stratégiai vezetés nélkül, addig a kis- és közepes vállalatok egy részénél, főleg a 

kisvállalatok vonatkozásában, a stratégia mellőzésével a vezetés az éves operatív fel-

adatok megvalósítására koncentrál elsődlegesen. A felmért  15 cég közül 4-nél nem 

működött stratégiai vezetés. Erre, ha nem is teljes mértékben, de magyarázatot adhat az 

a tény, hogy az elmúlt évek hazai makrogazdasági környezete a kisvállalkozások számára 

nem mindenben volt ún. „vállalkozásbarát”.

 A cégek közel  fele  (46%-a) egyáltalán nem alkalmazza a controllingot. Ez  a  tény 

ugyan összekapcsolható a cégek (alapvetően a kisvállalkozások) méreteivel, de ha komp-

lex controllingrendszert nem is, főállású, önálló controllert azért véleményem szerint lehe-
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tett volna foglalkoztatni ezeknél a vállalkozásoknál is. Stratégiai és operatív controllin-

got együtt – egy-két kivétellel (a felmért cégek 7%-ánál) – a középvállalatok nem al-

kalmaznak,  általában megelégednek a végrehajtást  felügyelő operatív  controlling-

rendszer működtetésével. A felmért cégek 47%-ánál tapasztaltam ezt! 

 A kis- és közepes vállalkozásoknál a klasszikus stratégiai vezetési forma az uralkodó (a 

felmért 15 cég 47%-ánál), alapvetően a pénzügyi és számviteli mutatók felhasználásá-

nál. Két cégnél funkcionál a menedzsment típusú stratégiai vezetés a BSC mutatószámok-

ra alapozva (13%). Ugyancsak két cégnél a klasszikus stratégiai vezetés kombinatív mó-

don felhasználja a BSC mutatószámok tervezését és mérését (alapvetően a szervezetfej-

lesztési akcióknál).

 A 15 cég közül – a nagyvállalatok 100%-os lefedettségével szemben – a kis- és közepes 

vállalkozások csak alig több mint 70%-ánál volt tanúsított és szabályozott minőség-

ügyi rendszer. A maradék 30%-on fele-fele arányban osztoztak a kis- és közepes vállal-

kozások. Tapasztalataim szerint a minőségbiztosítási rendszer kialakítása nem feltétlenül 

csak anyagi (pénzügyi) kérdésre vezethető vissza. Ezt erősíti meg az is, hogy mind a köze-

pes vállalkozásoknál, mind pedig a kisvállalkozásoknál található volt egy-egy olyan cég, 

amely közel 10 éves kemény munkával elérte az üzleti minőségi kiválóság szintet, és így 

alkalmassá vált arra, hogy önértékeléssel az EU-s EFQM-kritérium ponttáblázat alapján 

határozza meg és minősítse cégének stratégiai állapotjellemzőit.

 Végezetül megállapítható volt, hogy a kis- és közepes vállalkozások döntő részénél (a fel-

mért cégek 40%-ánál) a stratégia kialakítása SWOT-elemzéssel történt. Két cégnél al-

kalmazták a benchmarkinggal összekapcsolt kérdőíves módszert és két kft. önellenőr-

zés formájában a már említett EFQM-kritérium modell ponttáblázatát használta a straté-

giai célrendszerének összeállításához.

4.1.3. Felmérés a hazai intézmények és civil szervezetek stratégiai vezetésér l éső  

controllingalkalmazásairól

A  felmérés során a közszféra intézményeit, civil szervezeteit, illetve azok stratégiai 

vezetési munkáját – profitorientált cégeknél már megismert – célszerűen összeállított jellem-

zők csoportosításában vizsgáltam. A vizsgálandó 6 fő jellemzőcsoport a következő volt:

- a stratégiakialakítás módszere,
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- a stratégiai tervezés formája,

- a stratégiai terv megvalósulásának jellege, a stratégiai vezetés működése,

- a stratégiai vezetés számítógépes támogatása,

- a controllingrendszer alkalmazása és

- a minőségbiztosítás helyzete.

A felmérés adatait a 4. táblázatban összegeztem, majd kördiagramok formájában jelení-

tettem meg azokat. A 4. táblázat 6 jellemzőcsoportjának (I–VI-ig) lehetséges válaszvariáci-

ói a következők:

 A stratégiakialakítás módszere (I.)

I/1. Az intézet,  illetve civil  szervezet felső vezetésének stratégiai  team-je végzi külső 

moderátorral SWOT-elemzéssel (SWOT-elemzés): 74%

I/2. Az  intézet  felső  vezetésének  stratégiai  team-je  végzi  külső  moderátorral,  bench-

marking eljárással (benchmarking), vagy benchmarking eljárással és SWOT-elem-

zéssel (Benchmarking+SWOT-elemzés): 13%

I/3. Az intézet, illetve a civil szervezet felső vezetése végzi intuitív csoportmunkában, 

pl. brainstorming technika felhasználásával, külső moderátor közreműködésével (in-

tuitív csoportmunka): 13%

 A stratégiai tervezés formája (II.)

II/1. 3–4–5 éves stratégia készül megfelelő stratégiai célrendszerrel (Nincs stratégiai ter-

vezés) (Stratégia): 20% 

II/2. 5 éves Kitekintés és Fejlesztési Terv készül (Kitekintés–Fejlesztési Terv): 20%

II/3. 5 éves Fejlesztési Terv készül (Fejlesztési Terv): 40%

II/4. 5 éves Stratégiai Terv készül (Stratégiai Terv): 20%

 A stratégiai terv megvalósítása, a stratégiai vezetés funkcionálása (III.)

III/1. A Stratégiai Tervet éves Operatív Tervekre bontva valósítják meg (ST-OT): 53%

III/2. A Stratégiai Tervet nem bontják éves Operatív Tervekre, azt általában csak a külön-

böző pályázatoknál veszik elő (Pályázatokhoz–Formális): 20%

III/3. A stratégiaalkotás a Stratégia vagy a Stratégiai Terv készítésével befejeződött, annak 

felhasználása csak formális (a felső vezető „vitrinjébe” kerül) (Formális): 27%
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 A stratégiai vezetés számítógépes támogatása (IV.)

IV/1. A  stratégiai  tervezés  Microsoft  Excellel,  az  operatív  megvalósítás  ORACLE, 

ORACLE(SMS),  SAP(SMS)  vagy  Alapszoftverrel  történik  (ST-ME+ORACLE), 

(ORACLE(SMS)), vagy (ST-ME+Alapszoftver): 60%

IV/2. A Stratégia összeállítása, a Stratégiai Terv, illetve a Fejlesztési Terv készítése alap-

szoftverrel történik (Alapszoftver): 40%

 A controllingrendszer alkalmazása (V.)

V/1. Csak operatív controlling működik az intézménynél, ezért a stratégiai vezetés készíti 

el a Stratégiai Tervet Microsoft Excellel (SV-ME), az operatív végrehajtást és ellen-

őrzést  az  operatív  controllerek  végzik  controlling-célszoftverrel  (COCSW),  alap-

szoftverrel  (Alapszoftver),  vagy az ORACLE és az SMS controlling moduljaival 

(ORACLECO),  (SMSCO).  Tehát  (SV-ME)+(OCO-ORACLECO),  (SV-ME)+

(OCO-COCSW),  (SV-ME)+(OCO-SMSCO)  vagy (SV-ME)+(OCO-Alapszoftver): 

40%

V/2. Az intézménynél vagy a civil szervezetnél nincs controllingrendszer (NCR): 60%

 A minőségbiztosítási rendszerek (VI.)

VI/1. Tanúsított műszaki minőségügyi rendszert alkalmaz (ISO 9001): 27%

VI/2. Tanúsított  műszaki  minőségügyi  rendszer  (ISO 9001)  és  az  élelmiszerbiztonsági 

igazságügyi  minőségbiztosítási  rendszer  (HACCP)  együtt  működik  (ISO  9001)+

(HACCP): 20%

VI/3. Csak (HACCP) rendszer lett bevezetve (HACCP): 13%

VI/4. Nincs minőségbiztosítási rendszer: 40%

A felmérés során meghatározott és a 4. táblázatban összegyűjtött intézményi és civil szer-

vezeti stratégiai vezetési jellemzőket a 6 jellemzőcsoportra való bontásban a 12. ábrán muta-

tom be.
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12. ábra: A felmért 15 intézmény és civil szervezet stratégiai vezetési jellemzőinek jel-

lemzőcsoportonkénti százalékos megoszlása

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007.)

A  4. táblázatban összegyűjtött  és a 12. ábrán kördiagramok formájában bemutatott,  a 

közszféra intézményeire és civil szervezeteire vonatkozó  felmérési adatokat a 6 jellemző-

csoport összegzésében az alábbiakban értékelem:

 A felmérés stratégiai kialakítási módszerének és stratégiai tervezés megvalósításának 

adataiból kitűnik, hogy ellentétben a kis- és közepes vállalkozásokkal – amelyek több cég-

nél egyáltalán nem alkalmaznak stratégiai vezetést és az irányítás középpontjában az éves 

operatív feladatok állnak – a  vizsgált intézményeknél és civil szervezeteknél minden 

esetben megjelent a stratégiai gondolkodás, a stratégiakészítés és tervezés, valamint 
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több szervezetnél a stratégiai tervek operatív végrehajtása megfelelő ellenőrzéssel és ese-

tenként azok visszacsatolásával a stratégiához. 

 A stratégia és a stratégiai terv – az állami intézmények és a civil szervezetek vezetési 

gyakorlatában a megvalósítás oldaláról – már igen vegyes képet mutat. A fentiekben 

említett stratégiai tervezés és annak konzekvens operatív végrehajtása a szervezetek 53%-

ára jellemző, viszont összegezve közel azonos százalékban (47%) az intézmények és a ki-

sebb civil szervezetek csak formálisan és időszakonként elővéve foglalkoznak a 3–5 éven-

te elkészített stratégiával vagy a stratégiai tervvel. Az okokat abban látom, hogy bizonyos 

intézmények sokszor nem „belső indíttatásból” készítették el a stratégiai anyagaikat, ha-

nem a felügyeleti szervezeteik előírásai, határozatai hatására. Gondolok itt elsősorban az 

egészségügyi szakellátási intézményekre (a kórházakra), ahol a szakminisztérium az 

elmúlt években kötelezővé tette a hosszú távú működési elképzelések 5 éves fejlesztési 

terveinek kidolgozását. Ezek a tervek képezhették alapját az egyes műszerbeszerzéseknek, 

vagy a közvetlen tulajdonosok irányába megfogalmazott beruházási igényeknek. Az ön-

kormányzatoknál is az esetek többségében „felső ihletésre” készítették el a településgaz-

dálkodás és -fejlesztés hosszabb távra történő kitekintéseknek fejlesztési terveit, amelyek 

feltételét képezték a különféle forrásbevonásoknak, pl. a hitelfelvételeknek, vagy az EU-s 

pályázati  támogatások  megszerzésének.  A  felsőoktatási  intézményeknél  általában  az 

akkreditáció lefolytatása idején gyorsult fel a stratégiakészítési munka. A civil szerveze-

teknél is a kuratóriumok választása és a vezetőségválasztások idején készültek a követke-

ző választásig szóló stratégiák, amelyek megvalósítása, illetve következetes végig vitele 

már ritkán történt meg.

 A táblázat, illetve a diagram stratégiakialakítási jellemzőinek tanúsága szerint, a felmérést 

intézményeknél és a civil szervezeteknél a stratégiakészítés megfelelő metodikák felhasz-

nálásával többnyire külső tanácsadó cég vagy moderátor közreműködésével történt, ahol 

legtöbb esetben a SWOT-elemzés alkalmazták 74%-ban.

 A számítógépes támogatás és a controlling alkalmazása adatainak elemzésekor megállapí-

tottam, hogy az intézmények és a civil szervezetek 60%-a nem üzemeltet controllingrend-

szert. Külön megemlítem, hogy a felmért szervezetek (a maradék 40%) esetében is csak 

operatív controlling működik, stratégiai controllingot sehol sem alkalmaznak. Ez a tény 

nagyban meghatározza azon szervezetek stratégiai vezetési munkáját, ahol a stratégiai ter-

vezés a konzekvensen végig vitt  operatív végrehajtással  és ellenőrzéssel  párosult,  ti.  a 
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stratégiai tervezést az intézmények felső vezetése végzi és csak az operatív végrehajtásnál 

és ellenőrzésnél működnek közre controllerek.  Az operatív controllerek munkáját cont-

rolling-célszoftverek vagy az integrált ORACLE, SAP, illetve a kórház-specifikus SMS 

szoftverrendszerek controlling (CO) moduljai támogatják. A stratégiai tervezés az intéz-

ményeknél is az esetek többségében Microsoft Excellel történik. Meg kívánom jegyezni, 

hogy a felmérés is igazolta, hogy a controlling alkalmazása nem intézményfüggő (ta-

lán a felsőoktatás jelenik még meg ún. fehér foltként ezen a területen). 

 Az intézményi szervezetek és a civil szervezetek elemzési munkájának lezárásaként mar-

kánsan megjelent, hogy ahol értelme van és anyagilag is finanszírozható, ott sikeresen 

alkalmazzák a nemzetközi minőségügyi szabványok auditálásával a minőségbiztosí-

tási rendszereket. A felmért oktatási intézményeknél nem találtam nemzetközi szabvá-

nyokkal tanúsított minőségbiztosítási rendszereket.

4.1.4. A controlling alkalmazási lehet ségeinek felmérése a stratégiai vezetéső  

támogatásánál

A doktori értekezésem fő céljaként tűztem ki, hogy a hazai szervezetek stratégiai vezeté-

sének működését a controllingmódszer felhasználásával szabályozzam, ezért a kutatómunkám 

során, kapcsolódva az előző fejezetek felmérési eredményeihez, valamint több éves controll-

ingrendszer-fejlesztő munkáimra támaszkodva, a következő eredmények körét bővítő, összeg-

ző megállapításokat teszem:

 A  controllingmódszer (-eljárás) hazai elterjedése időben szinte párhuzamosan tör-

tént a rendszerváltáskor privatizált vállalatok önálló tervezési munkájának kialaku-

lásával, illetve annak módszertani igényeivel. A vállalatok a piacon megfelelő orgvert és 

szoftvert kerestek az éves üzleti terveik elkészítéséhez és így került képbe a jövőorientált-

ságot és a költségtudatosságot felvállaló controlling tervezési és terv-tény elemzési eljá-

rás.

 Az első időkben az éves üzleti tervkészítés volt a fő feladat, ezért a controlling terüle-

tén is először az operatív controlling módszerek terjedtek el. A kifejlesztett vagy vásá-

rolt controllingszoftverek abban az időben döntő módon az operatív controlling éves ter-

vezési, terv-tény elemzési és beszámoló-készítési tevékenységeit támogatták.
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 A stratégiatervezés megjelenésével a szervezetek vezetése az operatív controlling mellett 

fokozatosan a stratégiai controlling kiépítésébe kezdtek, majd a rendszerszemlélet logiká-

jának megfelelően a stratégiai és az operatív controlling-alrendszerekre alapozva, egysé-

ges vállalati controllingrendszereket kezdtek üzemeltetni. A felmérésekből egyértelműen 

megállapítható, hogy a szervezeteknél egységes informatikai támogatású controlling-rend-

szer sehol sem működött. Külön szoftvereket alkalmaztak a stratégiai controlling tervezés-

nél, valamint az operatív controlling tervezésnél és a terv-tény eltéréselemzésnél.

 A fejlődés következő lépcsőfokát jelentette, hogy a vállalatoknál már sikeresen és eredmé-

nyesen  működő,  főleg operatív  controllingrendszereket  (-alrendszereket)  az  intézményi 

szféra  is  elkezdte  alkalmazni.  Itt  először  a kórházi  controllingmegoldások terjedtek el, 

majd a századunk végére az önkormányzatok is megkezdték a controllingrendszereik tele-

pítését (alapvetően az operatív költségvetési tervezés és terv-tény elemzés területén). Az 

előző fejezetek felmérési, kutatási adatai alapján, a 45 szervezet vizsgálatából megálla-

pítható, hogy a controllingot rendszerszerűen (stratégiai és operatív alrendszerek fel-

használásával)  a szervezetek 22%-a (alapvetően 10 vállalat),  míg csak az operatív 

controllingot 32%-a (14 szervezet) alkalmaz. A controlling rendszert egyáltalán nem 

alkalmaz a felmért cégek 46%-a (21 szervezet). A controllingalkalmazás  százalékos 

megoszlását a 13. ábra diagramjában ábrázoltam.

Csak operatív 
controlling-

rendszert 
alkalmaznak

32%

Teljeskörű 
controlling-
rendszert 

alkalmaznak
22%

Nem 
alkalmaznak 
controlling-
rendszert

46%

13. ábra: A controllingalkalmazások megvalósulása a felmért szervezetek között

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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 A kutatásaim és a controllingfejlesztés területén eddig végzett tevékenységeim alapján ki-

jelenthetem, hogy a controllingrendszer nem szervezettípus függő, tehát egyaránt alkal-

mazható a profitorientált vállalatoknál, az állami költségvetésű intézményeknél és a civil 

szervezeteknél is. Ez az alkalmazás mind stratégiai, mind pedig operatív szinteken, vala-

mint a kettő együttes kombinációjaként is megjeleníthető (lásd a 45 szervezet felmérési 

adatai,  illetve a 13. ábrán bemutatottakat).  Fontos szempont viszont,  hogy az azonos 

szervezési  alapelvek  megtartása  mellett  nem  lehet  minden  szervezettípusra  egy 

ugyanazon controllingrendszert adaptálni. A rendszer gyakorlati  kiépítésének orgver 

munkáinál mindenképpen figyelembe kell venni azokat a szervezet-specifikus elemeket, 

amelyek csak az adott szervezettípusra jellemzőek. 

 A controllingrendszer hazai gyakorlatának jelenlegi fejlődési szakaszára a szervezeti cont-

rollingrendszer  integráns elemeiként  a szervezet  funkcionális  folyamataira  specializáló-

dott controlling-részrendszerek létrejötte a jellemző. Ezek, a már ismert humánerőfor-

rás-, a minőség-, pénzügyi, az ökológiai, a K+F, a logisztikai, a marketing- stb. cont-

rolling-részrendszerek. A funkcionális controlling-részrendszerek legtöbb esetben szerve-

zeti  controllingrendszer  analógiájára  stratégiai  és  operatív  feladatokra  szakosodtak.  A 

szervezetek stratégiai vezetése a funkcionális részstratégiák (humánerőforrás, minő-

ségbiztosítás, termék–piac stb.) tervezésekor jól hasznosíthatják az adott területek-

hez  kapcsolódó  controlling-részrendszerek  stratégiai  controllereinek  szaktudását. 

Külön is kiemelem a stratégiai akciók projektjeinél alkalmazandó projektcontroll-

ing-tevékenységeket is.

4.2. A controllingrendszerrel szabályozott, általánosan alkalmazható stratégiai vezetési 
működési folyamatmodell

Korunk társadalmi, gazdasági és kulturális környezetének a stratégiai vezetés irányába hi-

potetikusan megfogalmazott kihívásai, valamint a hazai szervezeteknél ezek érvényesülésére 

végzett kutató, felmérő munkám eredményei alapján a következő fő megállapításokat teszem:

 A felmérésből látható, hogy azon szervezeteknél (vállalatoknál), ahol a stratégiai vezetés 

tervezési  és  végrehajtási  feladatait  egységes  rendszerként  értelmezik, ott  is  annak 

működése nem egységes rendszerben való szabályozással történik. Általában a straté-

giakialakítás és a tervezés folyamata elszakad a végrehajtás folyamatától, megfelelő tech-

nikai és emberi anomáliákat hozva létre. A stratégia kialakítása és tervezése döntő mó-
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don a felső vezetésnek, míg a végrehajtás és az arról való visszajelzés a középszinten 

tevékenykedő vezetők kompetenciája. Ez a kettősség nagyban rontja a stratégiai vezetés 

működési hatékonyságát, mind a gyors és korrekt információáramlás, mind pedig ebből 

adódóan a környezeti kihívásokra történő rugalmas és éppen időben történő reagálása te-

rületén.

 Az információs utak lerövidítése, az információk gyors szolgáltatása alapvetően csak 

egy, a vezetést támogató egységes alrendszer (rendszer) szabályozási keretein belül 

valósulhat meg érdemben. Erre a legalkalmasabbnak a controllingrendszer látszik, a 

maga stratégiai és operatív alrendszereivel. A két alrendszer egymásra épülő, a tervezé-

sen keresztül kapcsolódó, egymást meghatározó funkcionálása (lásd a  controllingrend-

szer „nagy szabályozó köre”), beépülve a stratégiai vezetési rendszerbe, nagyban meg-

oldhatja ezeket az anomáliákat.

 A felmérésekből ugyancsak kitűnt, hogy több-kevesebb kiépítettségben szinte minden 

szervezetnél megtalálható és bevezethető a controlling, általában operatív szinten, de 

sok esetben már a stratégiai  funkciók ellátásánál  is. Meg kell  viszont  állapítanom, 

hogy a  két alrendszer egységes rendszerként való működtetéséhez a felmérés során 

nem találtam példát. A felső szintű vezetés és a középszintű vezetés megosztottságának 

megfelelően,  a controlling is az egyes vezetői szinteket külön-külön támogatja a maga 

szoftvereivel, mind a döntéselőkészítés (pl. tervezés, terv-tény eltéréselemzés), mind pe-

dig a koordináció területein. Újból kiemelem, hogy a controlling szabályozó funkciója 

csak a kér alrendszer együttes, egységes controllingrendszerként való működtetésé-

vel érhető el, az ehhez való egységes informatikai támogatást viszont eddig még nem 

találtam.

A felmérésekből nyert információk és a szakirodalmi ismereteim alapján, a stratégiai ve-

zetés működését összekapcsolva a controllingrendszer támogatásával,  kialakítottam egy új, 

a szervezeteknél általánosan alkalmazható controllinggal szabályozott stratégiai vezetési 

működési folyamatmodellt. A kutatás eredményeként egyrészt rögzítettem azokat a szerve-

zeti feltételeket, ahol a stratégiai vezetés megfelelő hatékonysággal (és szabályozottsággal) 

funkcionálhat, másrészt magát a controllinggal szabályozott folyamatmodellt ismertetem 

annak fő elemeinek bemutatásával.
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4.2.1. A controllinggal szabályozott stratégiai vezetés m ködésének feltételrendszereű

A fejezetrész keretében, egyrészt megvizsgálom, hogy az adott cég, intézmény szerve-

zettsége, működési folyamatainak strukturáltsága megfelel-e a stratégiai vezetés funkci-

onálásának, másrészt a controllingrendszer vezetést szabályozó koordinatív megoldásait 

mutatom be, mint a stratégiai vezetés integráns elemét.

 Egy szervezet működésének alapszabályzata a közismert Szervezeti Működési Szabály-

zat, rövidítve az  SzMSz. A korszerűen felépített SzMSz-nek alapvetően a következő fő 

fejezetrészekből kell állnia:

I. A szervezeti küldetés (a hosszú távú szervezeti politika) deklarálásából. Ez a 

vállalatoknál általában a társasági szerződésben, az állami intézményeknél,  civil 

szervezeteknél az alapító okiratban van rögzítve. A hosszú távú szervezetpolitika 

képezi minden esetben a stratégiai vezetés működésének kiindulási alapját.

II. A szervezeti sémából (az ún. statikus modellből), amely rögzíti a szervezeti for-

mát. Ez DOBÁK M. (1997) szerint lehet vonalas, funkcionális, törzskari, vala-

mint  a  divizionális szervezeteknél  a  különféle  felelősségközpontok  rendszere 

(cost, profit és investment center modellként). A szervezeti séma pontosan megha-

tározza  az  egyes  vezetői  szintekre  telepített  feladatköröket,  hatásköröket  és 

jogköröket.

III. A működés folyamatstruktúra modelljét (az ún. dinamikus modellt). Ez bizto-

sítja a szervezeti rendszeren belül az irányítási és a végrehajtási alrendszerek szét-

választását, illetve a rendezett tevékenységelemek kapcsolatán alapulóan az egyes 

folyamatok átláthatóságát. A folyamatstruktúra elengedhetetlen feltétele a cont-

rollingrendszer, az informatikai rendszerek, a minőségbiztosítási rendszerek 

és magának a stratégiai vezetési rendszer telepítésének, illetve hatékony funk-

cionálásának. A szervezetek folyamatstruktúra modelljét az irodalmi résznél is-

mertetett BPR-módszerrel alakítják ki, illetve az igényeknek megfelelően újrater-

vezik, illetve racionalizálják. A 3. mellékletben az általam összeállított és a gya-

korlati szervező munkában alkalmazott SSADM táblázatokon alapuló BPR-

módszert ismertetek egy Biztosító Rt. példáján keresztül. (A Biztosító Rt. sze-

repelt a kutatásaim során felmért vállalatok sorában.) A 14. és a 15. ábrákon egy 
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termelő szervezet és egy egészségügyi szakellátási intézmény BPR-módszerrel 

készített általános folyamatstruktúra modelljét mutatom be.
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15. ábra: Az egészségügyi szakellátási intézmények általános folyamatstruktúra modellje 

Forrás: Saját szerkesztésű ábra 
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15. ábra: Az egészségü gyi szakellátási  intézmén yek általános folyamatstruktúra modellje  

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007) 



IV. A Kompetencia-mátrix, amely mátrix formátumban a statikus és a dinamikus 

modellt kapcsolja össze, ahol a mátrix oszlopaiban a szervezeti egységek, a sorai-

ban pedig az egyes működési folyamatok tevékenységelemei találhatók. Az egyes 

tevékenységsorok metszéspontjai plasztikusan ábrázolják, hogy a folyamat végig-

vitelénél melyik szervezeti egységek milyen minőségben vesznek részt (pl. dönte-

nek, döntést készítenek elő, adatot szolgáltatnak, a végrehajtásban vesznek részt 

stb.).

V. A Mellékletek

Az SzMSz-hez tartozó Szakmai Szabályzatok alkotják a fejezetet, így például a Mi-

nőségirányítási  Kézikönyv, a Számviteli  politika,  a Controlling Szakmai Sza-

bályzat stb.

Összegezve, a jól kiépített SzMSz ma már elengedhetetlen feltétele mind a minőségügyet 

felvállaló stratégiai vezetésnek, az azt támogató controllingrendszernek, mind pedig a számí-

tógépes informatikai rendszerek működésének.

 A controllingrendszer döntéstámogató, koordinatív és szabályozó tevékenységét – az 

egymásra épülő, egymást feltételező és meghatározó, valamint az azonos eszközrend-

szer felhasználásával funkcionáló – stratégiai és operatív controlling-alrendszerek a 

tervezésen, a terv-tény elemzésen és az azokról való információszolgáltatáson alapuló 

együttes tevékenysége biztosítja. Ennek feltétele egy, a stratégiai és az operatív cont-

rollingtevékenységeket támogató egységes célszoftver működtetése.

Ha a 9. ábrán bemutatott ún. „nagy szabályozó kör” logikájának megfelelően, zárt in-

formációs körben végzi a controllingrendszer ezeket az összetett feladatokat, akkor az jól 

kapcsolható a stratégiai vezetés működési szabályozásához is. Az információáramlás „zárt 

körének” biztosítása érdekében kollégáimmal kifejlesztettük a 16. ábrán bemutatott SQL-

ORACLE alapon működő, relációs és tranzakciós adatbázis-kezelést alkalmazó mo-

duláris felépítésű, egységes stratégiai tervezési, operatív tervezési, terv-tény eltérés-

elemzési,  majd  a  stratégiához  visszacsatolást  megvalósító  controllingcélszoftver-

rendszert. 
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A szoftver megfelelően támogatja a klasszikus stratégiai vezetés üzleti stratégiai tervé-

nek a stratégiai ciklus adott évére vonatkozó operatív megvalósítását, a terv-tény eltérés-

elemzést és a stratégiákhoz való visszacsatolást. A stratégiai és az operatív controlling kö-

zötti kapcsolatot a stratégiai tervezés taktikai fejezete és az operatív controlling teljesít-

ménytervezési moduljának egymásra épülése biztosítja. A szoftver a stratégiai vezetés ré-

szére adatfúrási (adatbányászati) lehetőséget is biztosít. A stratégiai tervezési modul elég-

gé flexibilis kialakítású, így ahhoz viszonylag egyszerűen csatlakoztatható akár a Micro-

soft Excel táblázatkezelő szoftver vagy a BSC mutatók tervezési és mérési szoftver mo-

dulja.

16. ábra: A controllingrendszer „nagy szabályozó körét” támogató SQL-ORACLE cél-

szoftver

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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4.2.2. A stratégiai vezetés feladatstruktúrája

A stratégiai működési folyamatmodell, valamint annak feladatelemeinek kialakítása előtt 

célszerű tisztázni a stratégiai vezetés fogalmi rendszerét. A stratégiai vezetési típusok ki-

alakulásának és módszertani fejlődésének szakirodalmi áttekintése után, valamint a saját 

megközelítésem alapján a stratégiai vezetés fogalmát a következőkben határoztam meg: 

„A szervezeti rendszer társadalmi környezeti igényei befogadásának és az arra kiala-

kított célrendszerének, valamint azok megvalósítási feltételrendszerének, a Környe-

zet–Stratégia–Struktúra, dinamikus összhangját hosszú távon folyamatosan biztosító 

rendszerszemléletű vezetési módszert (elméletet és gyakorlatot) nevezhetjük stratégi-

ai vezetésnek. A stratégiai vezetés szókapcsolat – a vezetés fogalmának más ismerte-

tett  definitív  meghatározásához hasonlóan – kettős  jelentést  (értelmezést)  hordoz, 

így:

• egyrészt a vezetésre jellemző strukturálási feladatok és a napi operatív vezetési mun-

kák mellett a jövőorientáltságon és a minőségközpontúságon alapuló stratégiaalko-

tást (a céltudatos környezet és saját erőforrás elemzést, a stratégiai döntéshozatalt, a 

stratégiakialakítást, a stratégiai tervezést), valamint a stratégia megvalósítását és el-

lenőrzését, majd annak visszacsatolását a stratégiához, és ha szükséges, a stratégia 

módosítását, mint módszertant,

• másrészt  az operatív és a stratégiai  feladatokat a gyakorlatban végigvivő vezetők 

csapatát, azoknak a döntési hierarchiának felső, közép- és alsóbb szinteken megfele-

lően kiépített hálózatát.”

Az előző definíció alapján a stratégiai vezetés fő feladatköreit a következőkben határoz-

tam meg: 

 Stratégiai döntések

A stratégiai vezetés szinte minden tevékenységeleme, ha valamilyen szinten is, de döntés-

orientált. A stratégiai döntések körét három hierarchikus szinten összegeztem:

• A küldetésre és a jövőképre vonatkozó folyamatos kibernetikus környezetelemzést fel-

használó, így komoly kockázati tényezőket hordozó és a stratégia egészét befolyásoló 

ún. metadöntések szintjére. A küldetés meghatározásánál a döntési technika alapve-

tően az intuitív csoportmunka keretében történik, felsővezetői stratégiai projekt-team 

munkájával. A jövőkép meghatározásánál alkalmazott benchmarking eljárásnál és a 
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szcenárió-forgatókönyv eljárásoknál szintén megjelenik az intuitív csoportmun-

ka, valamint a számítógéppel támogatott kockázatelemzés. A küldetés és a jövőkép 

meghatározására a döntéseket a már említett stratégiai projekt-team hozza a kocká-

zatmenedzsment (risk management) esetenkénti támogatásának igénybevételével.

• A stratégiai döntések második szintjén a megfelelően diagnosztizált és pozícionált ál-

lapotjellemzők alapján, a stratégiai célrendszer összeállítása, illetve a stratégia dek-

larálása a feladat. Ezt a feladatot is a stratégiai projekt-team végzi.

• A stratégiai döntések harmadik szintje az operatív terv-tény eltéréselemzés, amely 

alapját képezi a stratégiai módosítást esetlegesen igénylő visszacsatolásnak. A stra-

tégia módosítása a szervezet stratégiai vezetésének a kompetenciája.

 Stratégia kialakítása

• a szervezet stratégiai küldetésének, illetve a hosszú távú szervezetpolitikájának meg-

határozásával,

• szervezeti kultúra kialakításával,

• a környezeti és a belső erőforrási állapotjellemzők feltárásával és pozícionálásával, 

• a szervezeti jövőkép hosszú távú növekedési céljainak kijelölésével,

• a szervezet stratégiájának, illetve annak fő irányvonalainak meghatározásával,

• a stratégiai célrendszer összeállításával a befektetési feladatokra, a stratégiai üzletpo-

litikai célokra, valamint a megvalósítandó részstratégiákra.

 Stratégiai tervezése 

• a stratégiai  menedzsment típusú stratégiai tervezés felvállalásával, így a VBM ér-

tékbeni mutatószámok tervezésével vagy/és a BSC vegyes mutatószámaiknak (szám-

szerűsíthető, nem számszerűsíthető) tervezésével és a hozzájuk kapcsolódó stratégiai 

akciók eredményének mérésével,

• az előzőek folytatásaként vagy önállóan a klasszikus stratégiai tervezés elvégzésével 

a befektetések tervezése (akvizíciók, akciók), a funkcionális részstratégiák akcióinak 

projekttervezése,  a  stratégiai  üzleti  tervezés,  valamint  a  stratégiai  taktikai  tervezés 

tervfejezetei alapján.

 A stratégiai terv megvalósításának irányítása és felügyelete (a terv-tény eltéréselemzé-

sével).
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 Az ellenőrzés eredményeinek visszacsatolása a stratégiához, és ha szükséges, a straté-

gia módosítása.

4.2.3. A controllingrendszerrel szabályozott stratégiai folyamatmodell felépítése

A szervezet stratégiai vezetésére kidolgozott elvi (optimális kiépítettségű) működési fo-

lyamatmodellt a 17. ábrán „organogram” formájában mutatom be. A modell, a stratégia ki-

alakítása után mind a menedzsment típusú stratégiai tervezést, mind pedig a klasszikus straté-

giai tervezést is tartalmazza. A stratégiai és az operatív controlling tevékenységeket az egyes 

oldalakról behúzott nyilak prezentálják. Az ábrán javasolt stratégiai vezetési működési modell 

összeállításánál a stratégiai vezetés feladatait  egyrészt megfelelően definiált elemekre vá-

lasztottam szét  (így a küldetésre,  a jövőképre,  a jelen állapotjellemzők minősítésére), 

majd  azok  kialakítására  az  irodalmi  ismereteim  és  gyakorlati  tapasztalatai  alapján 

könnyen kezelhető eljárásokat dolgoztam ki, másrészt a modellszerkesztés folyamán eze-

ket a feladatlépéseket a controllingrendszer információs csatornáinak segítségével sza-

bályozott egységes működési folyamattá kapcsoltam össze.

A folyamatmodell működésének egyes lépéseit, valamint a kutatómunkám során ösz-

szeállított eljárási algoritmusokat a következőkben részletezem:

 Társadalmi, gazdasági kulturális környezet

Az ábrából látható, hogy a szervezet stratégiai irányítási, vezetési tevékenysége, a szerve-

zet funkcionálását döntő módon meghatározó környezetből indul ki és annak eredményei 

a felhasználó, környezetbe csatlakozik vissza. A környezet, mint meghatározó perem-

feltétel elsődlegesen a társadalom gazdasági és kulturális igényeit, elvárásait tartal-

mazza a vevők, a beszállítók és a versenytársak, mint fő szereplők közreműködésé-

vel. A környezet alatt értem még a szervezet működésében és annak eredményességé-

ben közvetlenül  érintett  tulajdonosi  érdekeltek,  stakeholderek (befektetők, részvé-

nyesek, egyéb tulajdonosok) körét, valamint és intézményi szinten a fő tulajdonos-

ként szereplő államot is. A környezet a maga törvényeivel és ellenőrző intézmény-

rendszerével biztosítja a szervezetek működésének feltételrendszerét. 
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17. ábra: Szervezet stratégiai vezetésének elvi működési folyamatmodellje

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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 A stratégia kialakításának meghatározó tevékenységelemei

A stratégiai kialakítás javasolt fő feladatlépései a következők: a küldetés meghatározása, 

a szervezeti kultúra kialakítása, a szervezet pozícionálásához, a környezeti belső erőfor-

rási és a szervezettségi állapotjellemzők feltárása, majd minősítése, a jövőkép hosszú tá-

vú céljainak kijelölése, a szervezet stratégiájának deklarálása, valamint az ehhez kapcso-

lódó stratégiai célrendszer összeállítása.

• A szervezet stratégiai küldetése

A szervezet stratégiai küldetésén (the mission, the credo) a szervezet hosszú távú 

politikáját értjük, amely alapján a stratégiai vezetés a társadalmi környezeti igények-

nek és a tulajdonosi érdekeltek (stakeholder) elvárásainak, valamint a környezeti felté-

telrendszernek megfelelően definiálja, hogy a szervezet milyen társadalmi, gazdasági, 

kulturális és tulajdonosi igényeket kíván elsősorban kielégíteni és milyen kondicioná-

lis lehetőségek mellett kívánja azt hosszabb távon végigvinni. (Az előzőeknek megfe-

lelően a folyamatmodellt  úgy szerkesztettem meg,  hogy azt a szervezet működését 

meghatározó társadalmi környezetből indítottam és annak eredményeit minősítés cél-

jából visszacsatoltam a környezetbe.) A küldetést célszerűen a következő feladatré-

szekre bonthatjuk, így annak „hard” elemeire, amelyen döntő módon a szervezet nö-

vekedését biztosító akvizíciókat,  befektetéseket,  új tulajdonosi és vevői körök meg-

szerzését,  működési  területek bővítését  értjük, valamint  annak ún.  „soft” elemeire, 

amely a megvalósításnak elsődlegesen humánerőforrás (szellemi kapacitás, az intel-

lektuális tőke), valamint a minőségi működésbeli hátterét adja. A szervezeti politika fő 

részei tehát a befektetési politika, a piaci és versenypolitika, a humánerőforrás-po-

litika és a minőségpolitika. A szervezet stratégiai küldetését a profitorientált válla-

latoknál a  környezeti  igények  és  lehetőségek  figyelembevételével  a  cégvezetés  a 

Szervezeti  és Működési Szabályzatban deklarálja,  az  állami intézményeknél a fel-

ügyeleti szervezetek (a szakminisztériumok, önkormányzatok, szakigazgatási szervek 

stb.) az intézmény küldetését az Alapító Okiratban fogalmazzák meg (amely szintén 

része a Szervezeti Működési Szabályzatnak), végül a civil szervezeteknél a küldetést 

az egyes kuratóriumok határozzák meg.

• A szervezeti kultúra kialakítása

Az elmúlt évek folyamán a szervezeti kultúra integráns része volt a szervezet küldeté-

sének, véleményem szerint a korszerű stratégiai vezetések esetében célszerű, ha a 
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szervezeti kultúrát a küldetéshez ugyan szoros kapcsolatban, arra épülve, de ön-

álló elemként kell, hogy kialakítsa a stratégiai vezetés. Főleg a multinacionális cé-

gek esetében, pl. a konszern típusú szervezeteknél, az anyavállalat szervezeti kultúrá-

ját mindenképpen össze kell hangolni az esetleges különböző földrészeken tevékeny-

kedő leányvállalataik ún. szubkulturális tényezőivel, mintegy az egész cégre vonatko-

zó multikulturális normatívákat kialakítva. A szervezeti kultúra fő feladata a küldetés 

szervezetpolitikai célkitűzéseinek közvetítése, egyrészt a szervezet munkatársai, más-

részt pedig a külső partnerek (a befektetők, a vevők, a szállítók stb.) felé, deklarálva 

ezzel a szervezet működési  értékrendjét, minőségi szintjét és annak szervezettségi 

színvonalát. Az utóbbi három tényezőt nevezik a szervezeti kultúra (multikultúra) fő 

„alappilléreinek”.  A stratégiai  küldetésnek megfelelő  szervezeti  kultúrát,  amelyet  a 

környezeti igényeknek megfelelően érdemben folyamatosan fejleszteni, esetleg átérté-

kelni  kell;  kultúrjavak,  kultúrtevékenységek és  kultúrtermékek, teljesítmények 

(értékhordozók) formájában jeleníthető meg a külső és a belső érdekeltek felé. Ezen 

tényezőket az ún. szervezeti kultúra modellekben kodifikált formában szabályozzák le. 

VERES G. irányításával sikerült kidolgoznunk egy olyan általános szervezeti kultúra 

modellt, amelyet az irodalmi részben is már meghivatkozott öt fő fejezet szerint építet-

tünk ki a szellemi kultúrjavak, a humán kultúrjavak, az anyagi kultúrjavak, a főbb kul-

túrtevékenységek, valamint a kultúra fő értékhordozóinak elemeivel. A javasolt szer-

vezeti kultúramodellt teljes kiépítésben a 6. mellékletben mutatom be. 

• A szervezet állapotjellemzőinek feltárása és minősítése

A küldetés hosszú távú szervezetpolitikai elkötelezettségének megfelelően kell fel-

tárni egy adott stratégiai ciklus indításakor vagy a stratégia éppen aktuális módosí-

tásakor a szervezet állapotjellemzőit. Az állapotjellemzők az alapos és szakszerű 

feltárás után jól mutatják a szervezet környezeti, belső erőforrásai, szervezeti-mű-

ködési paramétereit, illetve jellemzőit.

A stratégiai  célokhoz potenciálisan kapcsolható  állapotjellemzőket  mindenképpen 

minősíteni kell, hogy azok jellegüket tekintve a szervezet erősségei, gyengeségei, le-

hetőségei vagy veszélyforrásai  lehetnek-e a jövőben. Az állapotjellemzők feltárásá-

nál és minősítésénél javaslom alkalmazni, a csoportmunkák során jól moderálható el-

járásomat: a  brainstorming problémafeltáró technikán alapuló portfolió  SWOT-

elemzést, amelyet a 11. mellékletben mutatok be. Az állapotjellemzők pozícionálásá-

ra alkalmazzák még az EFQM alapú kérdőíves felmérést (lásd 10. melléklet), vala-
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mint az értéklánc alapú kérdőíves felmérést is, amelyre a 9. mellékletben publikál-

taknak megfelelően állítottam össze egy könnyen alkalmazható eljárási algoritmust.

• Szervezeti jövőkép hosszú távú céljainak kijelölése

A küldetés, a szervezetpolitika célrendszerének konkretizálására, azon belül is a növe-

kedési célok kijelölésére állítják össze a szervezet stratégiai jövőképét (the vision). 

A jövőkép a gyakorlatban általában a 3–5 évre megtervezett stratégiai ciklusokon „át-

ívelően” 10–15 évre is rögzítheti a szervezet jövőorientált elképzeléseit, fejlődési irá-

nyait. A jövőkép kialakításának, az előzőekben már jól bevált intuitív heurisztikus me-

todikái a benchmarking vagy a víziótechnikákon alapuló szcenárió-forgatókönyv mód-

szer”). A két módszerre az általam kidolgozott eljárási algoritmusokat a 7. és a 8. mel-

lékletben részletezem.

• Szervezet stratégiájának deklarálása

A szervezet stratégiáját általában a szervezetpolitikai célok függvényében a jövő-

kép és a jelen állapotjellemzők összevetésével az azok közötti különbözőség felol-

dására határozzák meg. A szervezetek stratégiája egy jól kerekített körmondat for-

májában határozza meg azokat az irányokat, amelyek a szervezet jövőbeni tevé-

kenységét kell, hogy jellemezzék. A leginkább ismert ilyen irányvonalakon ala-

puló stratégiák:

- a piacon való dinamikus növekedési stratégia,

- a túlélési stratégia és

- a visszafejlesztési stratégia.

• A szervezet stratégiai célrendszerének összeállítása

A stratégiakialakítás következő lépcsőfoka a  minősített állapotjellemzőknek, a 

jövőképnek az éppen aktuális stratégiai ciklusra lebontható szervezetpolitikai cé-

lokkal történő összevetésben a stratégia célrendszer meghatározása.

• A Stratégiai célrendszer ún.  funkcionális részstratégiák formájában, azokat a fel-

adatokat csoportosítja, amelyek az erősségek kitörési irányonként való kezelésére, a 

lehetőségeknek erősségekké való felhozatalára, valamint a gyengeségek és a veszélyek 

kivédésére irányulnak.
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 Stratégiai tervezés

A  stratégiai  vezetési  folyamatmodell  szabályozásának  alapkapcsolati  rendszere  a 

stratégiai és az operatív tervek egymásra épülése. A controllingrendszer szabályozó 

szerepe, illetve annak számítógépes támogatása éppen ezen kapcsolati rendszeren ke-

resztül funkcionál elsődlegesen. A klasszikus stratégiai vezetést és a menedzsment típu-

sú stratégiai vezetést a tervezés módja különbözteti meg egymástól. A stratégiai vezetés 

működési folyamatmodelljén a két stratégiai tervezési szisztémát külön-külön, és azok 

kombinációjaként is feltüntettem. A stratégiai tervezés jellegét tekintve a következő terv-

fejezeteket állíthatjuk össze:

• a befektetések és akvizíciók tervezését,

• a funkcionális részstratégiák akcióinak projektterveit,

• a stratégiai üzleti tervezést,

• a stratégiai mutatószámok tervezését és méréseit, végül

• a klasszikus stratégiai tervezésnél a  stratégiai időszakra vonatkozó taktikai terve-

ket.

A taktikai tervek biztosítják a kapcsolatot az éves operatív tervekkel, megfelelő inputot 

adva az operatív tervek teljesítménytervezéséhez.

A controllingrendszer szabályozó információs körének első részét képezi a straté-

giai  és  az  operatív  controlling  tervek egymáshoz való kapcsolódása,  egymásra 

épülése.

 A stratégiai terv végrehajtása, terv-tény eltéréselemzése és a stratégiához való vissza-

csatolása

A stratégia végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése,  valamint  az eltérések eltérés-

elemzése,  majd  azokról  a  stratégiához  való  visszacsatolása  alapvetően  az  operatív 

controllerek feladatát képezik. A folyamatmodellből látható, hogy a stratégiai veze-

tést  szabályozó  információs  kör,  amely  a  stratégiai  tervezésből  indul  ki,  ezen 

controlling terv-tény ellenőrzési  feladatok alapján csatolódik (záródik) vissza a 

stratégiához. 
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5. ÚJ ÉS ÚJSZER  EREDMÉNYEKŰ

A kutatómunkám tudományos eredményeinek új és újszerű elemeit a következőkben foglal-

tam össze:

 Megállapítottam, hogy a felmérésbe bevont hazai szervezetek döntő többségénél egyre 

inkább meghatározóvá váltak a globalizált társadalmi környezet kihívásainak mind jobban 

megfelelni tudó korszerű stratégiai vezetési módszerek. Ezek az eszközök, módszerek a 

következők:

• Első helyen említem a stratégiakialakítás intuitív heurisztikus eljárásait: a bench-

marking metodikát, az értéklánc-alapú kérdőíves felmérést, a szcenárió-forgatókönyv 

eljárást, a brainstorming vagy akár a metaplan problémafeltáró és problémamegoldó 

technikákat, a portfolió „SWOT”-elemzést, az „EFQM”-kritériumtáblázat önértékelési 

módszerét stb.

• Szinte alapigazságként jelenthető ki, hogy az „IT” lehetőségeinek mind szélesebb kör-

ben történő felhasználása mellett ma már nélkülözhetetlen a stratégiai vezetési tevé-

kenységek egységes rendszerben történő informatikai támogatása.

• A szervezetek mind nagyobb hányadánál tapasztaltam a minőségügynek tanúsí-

tott formában való felvállalását. Egyrészt a munkavégzés irányításának „MIR” és a 

környezetvédelem irányításának „KIR” nemzetközi szabványaival (ISO 9001-es, ISO 

14001-es),  másrészt a  törvényi  szabályozás  fogyasztóvédelmi  normatíváival 

(HACCP, Gyógyszerkönyv, Élelmiszerkönyv stb.). Két vállalatnál már fellelhető volt 

a TQM-EFQM stratégiai vezetési forma működése is.

• Biztató jelként értékeltem a controllingnak az eddigi, főleg az operatív vezetésnél va-

ló funkcionálása mellett, a  stratégiai vezetés területén történő egyre markánsabb 

megjelenését.

 Kimutattam, hogy a szervezetek nagy részénél – főleg a közszféra intézményeinél – még 

ma is a klasszikus stratégiai vezetési forma dominanciája érvényesül, a menedzsment 

típusú stratégiai vezetéssel szemben. Viszont már több szervezetnél kezdik bevezetni a 

két stratégiai vezetési forma kombinált együttes alkalmazását.

 Megállapítottam, hogy szinte minden szervezet stratégiai számításainál megtalálha-

tóak a pénzügyi mutatószámok és alapvetően csak a menedzsment típusú stratégiai ve-
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zetés tervezési és mérési tevékenységeinél alkalmaztak a pénzügyi mutatók mellett, VBM 

és/vagy BSC stratégiai mutatószámokat.

 A felmérések során komoly hiányosságként tapasztaltam, hogy nem volt olyan stratégi-

ai vezetési rendszer, amelyhez – annak integráns részeként – egy egységes rendszerben 

funkcionáló, számítógéppel támogatott szabályozási alrendszer kapcsolódna.

 Az előzőek folytatásaként ugyancsak  megállapítottam, hogy a stratégiai vezetéssel ren-

delkező szervezeteknél,  még ott  is,  ahol a stratégiai  irányítás elveiben és módszerében 

egységes rendszerként működik, a stratégiai feladatok (a stratégiai kialakítás, a straté-

giai tervezés), térben és időben elkülönülnek a végrehajtás és ellenőrzés operatív fel-

adataitól. A két fő résztevékenységet általában a felső vezetés koordinatív munkája kap-

csolja össze.

 A felmérés táblázataiból jól láthatók, hogy az informatikai támogatás módszerei a fenti 

megállapításomat szinte teljes mértékben alátámasztották. A stratégiai tervezés az ese-

tek  döntő  részénél  Excel  táblázatkezelővel  történt, vagy egy-két  kivételnél  VBM és 

BSC célszoftverekkel. Az operatív végrehajtás monitorizálását és elemzéseit pedig et-

től függetlenül az integrált vállalatirányítási (szervezetirányítási) ORACLE vagy SAP 

szoftverrendszerek megfelelő moduljával végezték el.

 Megállapítottam, hogy a stratégiai vezetés megosztottságát – ott, ahol bevezették a cont-

rollingot – egy az egyben követte a controllingalkalmazás. A stratégiai vezetési munkát 

a stratégiai controlling támogatta a maga szoftvereivel, míg az  operatív végrehajtási 

tevékenységek felügyeletét az operatív controlling segítette az integrált szervezetirányí-

tási rendszerek controlling („CO) moduljaival vagy a speciálisan kiépített célszoftvereivel. 

A stratégiai  és az operatív alrendszerek által  meghatározott egységes  controlling-

rendszer működtetésével a felmérés során egyetlen szervezetnél sem találkoztam.

 Egyetértve azzal az állítással, hogy a controlling működésszabályozó szerepe csak annak 

informatikailag támogatott egységes rendszerben való alkalmazásával érhető el, ezért  ki-

emelt eredményként értékeltem azt a munkatársaimmal közösen kialakított SQL alapú 

moduláris felépítésű controlling-célszoftvert, amely jól felhasználható a stratégiai veze-

tés működése egészének controlling szabályozásánál.
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 Kutatómunkáim eredményei  között  az  újszerűség  szempontjából  legfontosabbnak,  a 

hazai  szervezetek irányításánál általánosan alkalmazható, a controllingrendszerrel 

szabályozott és hatékonyabb működést biztosító stratégiai vezetési  folyamatmodell 

kidolgozását tartom. A stratégiai vezetés integráns részeként meghatározott controlling-

rendszer a stratégiai és az operatív controlling alrendszerek egymásra épülésével, va-

lamint az ezen alapuló egységes szoftvertámogatással működő szabályozó tevékeny-

ségével  javítja  a  szervezet  reagálóképességének  gyorsaságát  és  rugalmasságát.  A 

stratégiai vezetés működését szabályozó modellre, egyrészt az általános jelleg, így a 

szervezetek mind szélesebb körében (a vállalkozásoknál, a közszféra állami intézmé-

nyeinél és a civil szervezeteknél) való alkalmazhatóság, másrészt a controllingrend-

szerrel történő tervezhetőség és szabályozottság a jellemző.

 Az előző eredménnyel összhangban, annak kiegészítő feladataiként  ugyancsak újszerű 

eredménynek tartom azokat a modellezésnél javasolt szervezési eljárásokat –  így a 

BPR-t, a benchmarkingot, a brainstorming technikán alapuló „SWOT”-elemzést, a kérdő-

íves felméréseket –,  amelyeket az irodalmi ajánlások alapján a hazai alkalmazások 

érdekében kidolgoztam, illetve könnyebben adaptálhatóvá tettem.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

Kutatásaim lezárásaként, annak eredményeként a következő általános érvényű következte-

téseket és javaslatokat teszem:

 Az életminőség hosszú távon történő folyamatos javításának, valamint azt körülvevő 

globalizált piacgazdaság kihívásainak és a minőségügy mind jobban érvényesülő tevé-

kenység- és piacszabályozó szerepének felismerésével a hazai szervezetek nagy részénél 

is alkalmaznak szabályozott minőségügyi rendszereket. A környezeti elvárások fejlődé-

sével azonban a jövőben mindinkább arra kell törekedni, hogy ezen rendszerek in-

tegrálásával a szervezetek mind szélesebb köre jusson el, a minőségügy teljes körű 

felvállalását biztosító TQM alapú stratégiai vezetési formához.

 A hazai szervezetek döntő többségénél eredményként könyvelhető el, hogy az érték-

teremtő folyamataik különbözőségeitől függetlenül alapvetően a jövőorientált gondol-

kodásukkal, korszerű stratégiai vezetési módszereikkel  mindinkább igyekeznek megfe-

lelni a századunk társadalmi környezetének meghatározó igényrendszerének. A kör-

nyezeti elvárások állandó fejlődésének, valamint a feltételek felgyorsuló változásai-

nak következtében a továbbiakban még komoly mértékben fejleszteni kell – szinte 

minden területen – a szervezetek stratégiai munkáját.

 A szervezetek vezetésének stratégiai motiváltsága viszont már eléggé függ a szervezet 

értékteremtési tevékenységének a meghatározottságától. Itt alapvetően két irányzat ér-

vényesül. Az egyik kört a profitérdekelt szervezetek, vállalatok alkotják, ahol a vezetés 

elsődleges szempontja, hogy a cég a piaci versenyben hosszú távon eredményesen 

szerepeljen, profitot realizáljon és mintegy másodlagos kérdés az életminőség közvet-

len javítása. A szervezetek másik körébe, ahova a közszféra állami intézményei és a ci-

vil szervezetek tartoznak, a  cselekvést motiváló sorrend éppen fordítva jelenik meg. 

Ezen szervezetek a társadalmat közvetlenül érintő nemzeti ellátórendszerek (szociá-

lis és egészségügy, oktatás, nyugdíj) részei, így tevékenységük fókuszában elsődlege-

sen az életfeltételek javítása, azok hosszú távon való stabilitásának biztosítása áll, és 

az állam „védőhálóját” igénybe véve látszólag csak másodlagos a piaci kihívásokra va-

ló reagálás. A hazai szervezetek stratégiai gondolkodásában megjelenő kettősség alapve-

tően meghatározza azok stratégiai vezetésének jellegét is. A közvetlen versenyszféra vál-

lalatainál a vezetés egységes rendszerként kezeli a növekedési, fejlesztési és az üzletpo-
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litikai  stratégiai terveket, valamint  azok operatív megvalósítását. A  közszféra intéz-

ményeinél és a civil szervezeteknél viszont markánsan kettéválik a fejlesztéseket vizi-

onáló, az értékrendet kialakító és azt hosszú távon biztosító stratégiai (fejlesztési) terve-

zés, a napi finanszírozhatóságot, a működést éves szinten szabályozó állami törvények (pl. 

a Költségvetési  törvény)  előírásainak megfelelő  operatív költségvetés tervezéstől. Ja-

vaslom, hogy az intézményi stratégia elsődlegesen az adott lehetőségek kihasználásá-

ra  vonatkozó  nagyvonalú  koncepciókat,  irányelveket  („kitekintéseket”)  írjon  elő, 

még akkor is, ha a tulajdonos állam egy-egy nem várt intézkedésével annulálhatja 

azok egy részét az éves költségvetés készítésekor.

 A hazai szervezeteknek és a nálunk működő külföldi cégek leányvállalatainak irányítási 

munkájára jelenleg még nem jellemző, hogy a stratégiai vezetésük (felsővezetői és kö-

zépvezetői szinteken)  egységes rendszerként, és az  egységes rendszeren belül azonos 

információs körön  (pályán)  közös szabályozottságban működjön. Ez a tény nagyban 

rontja a szervezeteknek a környezetük irányába történő reagáló képességüket, így a veze-

tői döntések hatékonyságát, amelyek negatív irányba befolyásolhatják a piaci versenypo-

zíciójukat, finanszírozhatóságukat.  Javaslom, hogy a hazai szervezetek stratégiai vezeté-

sének korszerűbbé tétele érdekében, valamint az előzőekben feltárt vezetési hiányosságok 

megszűntetésére  egy,  a  stratégiai  vezetést  segítő  és  annak  integráns  részét  képező 

olyan törzskari szervezeti rendszer kiépítését, amely a stratégiai és az operatív terve-

zést egységes rendszeren belül egymásra épülve, egymást meghatározva kezeli úgy, 

hogy közben azonos módon támogatja mind a felső szintű és mind a középszintű ve-

zetés közös stratégiai munkáját. A támogató törzskari funkcionális rendszer szigorú sza-

bályozottság mellett, saját belső információs csatornán (körpályán) bonyolítsa a stratégiai 

és az ahhoz szorosan kapcsolódó operatív tervezést, a terv-tény megvalósulás felügyeletét, 

valamint az esetleges eltérési adatoknak a stratégiához való visszacsatolását. 

 A stratégiai vezetési feladatok támogatásának ellátására a hazai gazdaságban is már 

közel húsz éve sikeresen alkalmazott controllingnak rendszerré való továbbfejleszté-

sét, illetve annak alkalmazását találtam a legmegfelelőbbnek. A controllingrendszer-

nek a stratégiai és operatív alrendszerei összekapcsolására egységesen kiépített infor-

matikai  támogatás  ma még kevésbé terjed  el  a  szervezetek  stratégiai  vezetésénél, 

ezért a controlling a szervezetszabályozási funkcióját értelemszerűen nem tudja el-

látni. Az értekezésem keretében végzett, illetve publikált kutatómunkám már ismer-
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tetett eredményei alapján kijelentem, hogy megfelelő rendszerszervezési és szoftver-

fejlesztési (illetve szemléletváltoztatási) munkák után a controlling alkalmassá tehető 

a szervezetek igen széles köre stratégiai vezetésének működésszabályozására.

 Kutatásom eredményei bizonyítják, hogy a korszerű stratégiai vezetési munka ma 

már elképzelhetetlen célszerűen alkalmazott intuitív szervezési  eljárások, valamint 

magas fejlettségi szintű informatikai támogatás nélkül. Ezen feladatokat csak a szer-

vezetük és annak értékrendje iránt elkötelezett, szakmailag jól felkészült, gyors dön-

tésekre  képes  vezetők,  valamint  azok  „csapatai”  képesek érdemben ellátni,  így  a 

szervezeteknél mindinkább felértékelődik a humánerőforrás és annak megfelelően az 

intellektuális tőke szerepe.
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7. ÖSSZEFOGLALÁS

Doktori értékezésem fő célja volt egy, a XXI. század társadalmi környezeti elvárásai-

nak megfelelő olyan korszerű stratégiai vezetési működési modell kialakítása, amely 

általánosan alkalmazható a hazai szervezetek (vállalatok, állami intézmények, civil 

szervezetek) stratégiai irányítási gyakorlatában.

Célkitűzésem aktualitásának alátámasztására összegeztem napjaink globalizált társadalmi, 

gazdasági és kulturális környezetének fő jellemzőit és a szervezetek vezetése irányába tör-

ténő elvárásait. Ezek a jellemzők röviden a következők: 

• az életminőség állandó javításának igénye, amely a minőségügy piaci és szervezeti mű-

ködésszabályozási szerepének előtérbe kerülését eredményezte. 

• a globalizáció földrészeket átívelő szabad kereskedelem által végletekig kiélezett pia-

ci verseny, ahol az állandóan turbolens módon változó igények a gazdálkodó szerve-

zeteket hosszú távú gondolkodásra és az igényekre történő gyors és rugalmas reagá-

lásra kényszeríti. 

• a szervezetek vezetésénél  humánerőforrás,  az intellektuális  tőke mind meghatáro-

zóbb szerepe.

Doktori  értekezésem kutatásainak megalapozása érdekében igyekeztem mind szélesebb 

körben áttekinteni  egyrészt a szervezés- és vezetéstudomány fő fejlődési korszakait az 

elmúlt század elején megjelenő tudományos igényű vezetési iskoláktól korunk korszerű 

minőségalapú stratégiai vezetési eljárásával bezárólag, idézve az egyes korok számomra 

fontos szerzőinek munkásságát,  másrészt végigkísértem a controllingeljárás kialakulá-

sát és controllingrendszerré való fejlesztését, az irodalmi utalások mellett, felhasználva a 

témával kapcsolatos több évtizedes kutatómunkám eredményeit. 

Az értekezéssel kapcsolatos kutatásaim alapvetően két fő területet érintették. Először min-

tavételes  felméréssel  az  általam kiválasztott  45 hazai  szervezetnél (nagyvállalatnál, 

kis- és közepes vállalatoknál, állami intézményeknél és civil szervezeteknél) megvizsgál-

tam azok stratégiai vezetési munkáját, annak jellegét, formáját, informatikai támo-

gatását, valamint a controlling alkalmazásának kiépítését és a minőségügy felhaszná-

lásának  színvonalát. Kutatásaim,  felméréseim  közvetlen  eredményeiből –  amelyeket 
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táblázatos formában összegeztem és  grafikonok segítségével is prezentáltam – a kö-

vetkező fő megállapításokat tettem:

 A hazai szervezetek gyakorlatában a kor igényeinek megfelelően – egy-két kisebb cég 

kivételével – általánosnak mondható a stratégiai gondolkodás megjelenése. 

 A controlling alkalmazása is mind szélesebb körben terjedt el, mivel annak szervezeti 

típusonként nincsenek korlátai. Tehát egyaránt működtethető mind a profitorientált válla-

latoknál, mind a közszféra állami intézményeinél, mind pedig a civil szervezeteknél – ter-

mészetesen figyelembe véve azokat az egyedi sajátosságokat, amelyek ezen szervezeti tí-

pusoknál meghatározóak.

 A szervezetek, alapvetően a vállalatok stratégiai vezetéseire az jellemző, hogy a belső in-

formációs útjaik sokszor felesleges meghosszabbításával, valamint a vezetési munkameg-

osztás szervezetlenségéből adódóan az emberi motiváltság hiányában, a külső környezeti 

igényekre csak a vártnál hosszabban és kevésbé rugalmasan képesek reagálni, amely 

az esetek többségében komoly gazdálkodási problémákat jelenthet. A stratégiai folyamat 

stratégiakialakítási,  stratégiai  tervezési,  operatív  megvalósítási  és  visszacsatolási 

„lánca” sok esetben „kettészakad” a tervezés és az operatív megvalósítás viszonylatá-

ban, mivel az első feladatkör kizárólagosan a szervezetek felső vezetésének hatáskö-

re, míg a megvalósítás általában a középvezetés kompetenciája.

 A controllingalkalmazások esetében a  rendszerszemléleti  megjelenítés (a  controlling-

rendszer működtetése az egymásra épülő, egymást feltételező egységes rendszert alkotó 

stratégiai és operatív controlling alrendszerek összekapcsolásával) ma még nem jellemző 

a szervezeteknél, ezért a controlling döntéselőkészítő funkciója mellett  nem érvényesül 

annak működést szabályozó szerepe. A stratégiai controlling általában a felső vezetést a 

stratégia tervezésénél támogatja, míg az operatív controlling a középvezetés stratégiameg-

valósítási  tevékenységét  „felügyeli”.  A  controlling  rendszerszerű  működése  hiányának 

egyik fő oka, hogy nem találhatók a stratégiai és az operatív alrendszerek együttes műkö-

dését biztosító egységes controlling célszoftverek.

A szakirodalmi kutatómunkám, a több éves szervezési gyakorlati tapasztalataim, valamint 

a mintavételes felmérés eredményei alapján olyan újszerű, a hazai szervezeteknél álta-

lánosan alkalmazható stratégiai vezetési folyamatmodellt állítottam össze, amely mű-

ködése  a  controllingrendszer szabályozásával történik.  A  szabályozás  támogatására 
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egységes controlling-célszoftverre tettem javaslatot,  amely átfogja mind a stratégiai, 

mind pedig az operatív controlling tevékenységeit.

A controllingrendszer szabályozó szerepe úgy érvényesül, hogy a  stratégiai vezetés in-

formációinak áramlása (információgyűjtés, információfeldolgozás és információtováb-

bítás) a controlling által biztosított egységes rendszeren belül történik, a stratégiai és 

az operatív alrendszerek egymásra épülésével, illetve összekapcsolásával. A stratégia ki-

alakításából kiinduló zárt stratégiai vezetési „információs lánc” a stratégiai tervezésen 

keresztül az operatív megvalósításhoz kapcsolódva, majd a  terv-tény eltéréselemzés 

információinak segítségével visszacsatolódik (záródik) a stratégiához (megfelelő dön-

téselőkészítést biztosítva a stratégia esetleges módosításához). A stratégiai és az operatív 

controlling alrendszerek együttműködésével nagyban csökkenhet a vezetési megosz-

tottság információkezelési  anomáliája,  lerövidül  az információáramlás ideje,  javul 

annak megbízhatósága.

Végezetül  külön is megemlítem,  hogy doktori  értekezésemben bemutatott  új korszerű 

controllinggal  szabályozott  elvi  stratégiai  vezetési  működési folyamatmodell  egyes 

elemeinek kidolgozására, az irodalomból ismert metodikáknak a saját gyakorlati al-

kalmazásaim „szűrőjén” keresztül történő átdolgozásával több eljárást is összeállí-

tottam, illetve jelenítettem meg azokat a disszertációm mellékleteiben.
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SUMMARY

The aim of this doctoral dissertation has been to draw up an up-to-date strategic manage-

ment model that meets the environmental and social requirements and challenges of the 

21st century and may be put into practice at various types of organizations in Hungary 

(companies, state agencies, non-governmental organizations).

In order to establish the context and niche for my research, the main social, economic and 

cultural  characteristics of the move towards globalization have been summarized,  with 

special emphasis on expectations towards the management of organizations. The major 

characteristics that have emerged are the following:

• The need for constant improvement of the living standards and quality of life, which result 

in additional emphasis on the organizational and market aspects of quality assurance.

• Due to the constant and turbulent changes in market needs, characteristics of the competi-

tive, challenging global market economy, organizations and companies are forced to think 

in long-term development goals, and at the same time respond to emerging new needs 

promptly and flexibly.

• Human resources and intellectual capital have a crucial role. 

In order to build the theoretical foundations for my dissertation, the literature review sur-

veys the main stages of the development of organization and management studies since 

the beginnings up until the most recent, quality-based strategic management. In addition, 

the overview extends to the formation of controlling procedures and their development 

into controlling systems. Beside relying on the relevant literature and previous research in 

the field, I have also relied on my years of consulting experience and research.

The research is concerned with two main areas of study. First of all, 45 organizations in 

Hungary have been surveyed (a representative sample of large, medium and small enter-

prises, governmental  agencies and civil organizations) regarding the characteristics and 

forms of their strategic management, the technical support in the background, the extent 

of controlling, and the emphasis on quality assurance. Due to the delicate nature of this is-

sue of strategic importance, the organizations in the sample have been not selected ran-
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domly; but rather, the research is based on the information available for me at organiza-

tions I have worked with as a consultant. 

The results have been summarized in the form of tables and graphs. The subsequent anal-

ysis has led me to draw the following conclusions:

 Keeping up with the requirements of the market, the organizations and companies sur-

veyed have adapted and made use of strategic planning and strategic management, with 

the exception of a few small enterprises. 

 Controlling is fairly widespread, as it has no limitations for certain types of organizations 

or enterprises; it is equally suitable for profit-oriented companies, government agencies, 

non-governmental organizations, keeping in mind their unique characteristics and require-

ments. 

 The survey reveals that a number of companies are unable to respond to outside needs and 

changes promptly and adequately, resulting in significant disadvantages in a competitive 

market. The main reason is that the internal flow of information is often unnecessarily 

hindered by dead ends and extra loops, which is aggravated by the lack of motivation re-

sulting  from the  abnormalities  of  the  division of  power,  labor  and responsibilities.  In 

many cases, the strategic process is spectacularly broken in two, with the planning stage 

taken over by the top management and the implementation handed over to the middle-lev-

el management, with inefficient channels of communication and feedback in between the 

two stages of the process. 

 As far as controlling is concerned, the aim is to achieve a synthetic view, suitable for ef-

fective overview of stages and processes by linking and coordinating their own smaller 

systems of strategic planning and controlling procedures. At this stage, this remains an 

aim for most organizations, thus limiting the potential of controlling in the decision-mak-

ing, planning and regulating processes. The main reason is arguably that strategic control-

ling traditionally assists the top management in planning and decision-making, whereas 

operative controlling focuses on the implementation, overviewed by the middle manage-

ment.

 A possible explanation for the low level of cooperation and coordination between strategic 

and operative controlling is the lack of adequate software background. Strategic planning 
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mostly relies on Microsoft Excel applications, whereas operative planning and monitoring 

are conducted with the help of purpose-built software or the relevant modules of integrat-

ed organizational management software. 

Based on the relevant literature, my experience as a consultant, as well as the results of 

this study, a strategic management model has been drawn up, which relies on the regula-

tion of the controlling system, and can be easily adapted to organizations and companies 

working in Hungary.  Recommendations have been made for the creation of a custom-

made software, which would enable managers to overview both strategic and operative 

controlling activities. 

Effective information flow and management (data collection, processing and forwarding) 

would be ensured by the unified controlling system modules, in which strategic planning 

and operative sub-systems are integrated and linked.  The flow of information starts at 

strategy development, links to strategic planning and to operative implementation further 

down the line, from where the analysis of plans and data are feed back directly to strategy 

planning, providing sufficient information for the constant monitoring of the strategy and 

for modifications required. The cooperation of strategic and operative controlling systems 

could tackle the lack of adequate information at the two levels of management, speed up 

information flow, and improve reliability and adequacy of data. 

The Appendix to this dissertation comprises several detailed descriptions and presenta-

tions of procedures that I have developed over the years based on certain elements of my 

newly created controlling-based strategic management process and on the personal appli-

cation and interpretation of standard procedures well known in professional practice. 
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TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK, MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

TÁBLÁZATOK

1. táblázat: A szervezetek és azok termékei

2. táblázat: Hazai nagyvállalkozások stratégiaalkotási tevékenysége

3. táblázat: Hazai kis- és középvállalkozások stratégiaalkotási tevékenysége

4. táblázat: Hazai intézmények és civil szervezetek stratégiaalkotási tevékenysége

ÁBRÁK

1. ábra: TQM alapú stratégiai vezetés minőségügyi részrendszereinek integrációs piramisa

2. ábra: Vállalati értéklánc

3. ábra: „SWOT” portfólió mátrix

4. ábra: Az önértékelés „EFQM” kritérium-modellje

5. ábra: Az Értékalapú vezetés (Value Based Management VBM) stratégiai mutatószámai-

nak rendszere

6. ábra: Balanced Scorecard (BSC) stratégiai tervezés és mérési rendszer folyamatmodellje

7. ábra: A szervezeti controllingrendszer felépítése

8. ábra: A controlling eltéréselemzés „kis szabályozó köre”

9. ábra: A controllingrendszer „nagy szabályozó köre”

10. ábra: A felmért 15 vállalat stratégiai jellemzőinek jellemzőcsoportonkénti százalékos 

megoszlása

11. ábra: A felmért 15 kis és közepes vállalatok stratégiai vezetési jellemzőinek jellemző-

csoportonkénti százalékos megoszlása

12. ábra: A felmért 15 intézmény és civil szervezet stratégiai vezetési jellemzőinek jellem-

zőcsoportonkénti százalékos megoszlása

13. ábra: A controllingalkalmazások megvalósulása a felmért szervezetek között

14. ábra: A termelő szervezetek általános folyamatstruktúra modellje

15. ábra: Az egészségügyi szakellátási intézmények általános folyamatstruktúra modellje

16. ábra: A controllingrendszer „nagy szabályozó körét” támogató SQL-ORACLE célszoft-

ver

17. ábra: Szervezet stratégiai vezetésének elvi működési folyamatmodellje
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MELLÉKLETEK

1. Melléklet: Irodalomjegyzék

2. Melléklet: Táblázatok, ábrák, mellékletek jegyzéke

3. Melléklet: „BPR” folyamatstrukturálási eljárás bemutatása egy Biztosító Rt. gyakorlatá-

ban

4. Melléklet: Értékjelentési  modell  (value reporting) VR bemutatása egy nemzetközi kon-

szern hazai leányvállalatának gyakorlatából

5. Melléklet: A „BSC” stratégiai tervezési és mérési rendszerének bemutatása egy nagyke-

reskedelmi vállalat stratégiai tervezési gyakorlatában

6. Melléklet: Szervezeti kultúra-modell

7. Melléklet: Benchmarking eljárás a stratégiai jövőkép kialakításához

8. Melléklet: Szcenárió-forgatókönyv eljárás a stratégiai jövőkép kialakításához

9. Melléklet: Értéklánc-alapú kérdőíves felmérési eljárás a vállalat stratégiai állapotjellem-

zőinek pozicionálására

10. Melléklet: Az „EFQM”-modell alapú kérdőíves felmérési és értékelési eljárás a vállalat 

stratégiai állapotjellemzőinek pozicionálására

11. Melléklet: Brainstorming technikát felhasználó swot-elemzési eljárás a stratégiai állapot-

jellemzők feltárására és pozicionálására
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BPR FOLYAMATSTRUKTURÁLÁSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA

EGY BIZTOSÍTÓ RT. GYAKORLATÁBAN

A BPR (Business Process Reengineering) eljárás elsődleges célja - egyrészt, hogy a szerveze-

tek működési folyamatstruktúra modelljét (ún. dinamikus modelljét) felállítsa, másrészt/vagy 

a már meglévő folyamatstruktúra egyes elemeit, részfolyamatait racionalizálja a belső infor-

mációáramlás mennyiségének és útvonalainak optimalizálásával – a gyorsaság és az átlátható-

ság érdekében.

Tanácsadói tapasztalataim alapján összeállítottam egy olyan BPR eljárási modellt,  amely a 

hazai szervezési gyakorlatban már bizonyítottan eredményesen alkalmazták. A BPR-eljárást 

egy kompozitív (élet és vagyon)  Biztosító Rt. Működési folyamatstruktúrájának összeállítá-

sán keresztül kívánom bemutatni, példaként kirészletezve az életbiztosítási üzletág értékte-

remtési folyamatát.

A Biztosító Rt-nél végzett BPR folyamatstruktúrálási eljárás javasolt feladatlépései a követke-

zők:

I. A folyamatstruktúrálást végző projekt-team kijelölése.

II. Interjúk és dokumentáció elemzések alapján a cég  összegező (nagyvonalú) működési 

folyamatrendszerének (struktúrájának) felállítása. 3M/1. ábrán a Biztosító Rt. folya-

matstruktúra modelljét ábrázoltam.

III. Az egyes  folyamatok  tevékenységekre és  azon belül  tevékenységelemekre bontása. 

Példaként:  az  üzleti,  kereskedelmi  folyamatok  közül  az  élet-üzletág  folyamatának 

részletezését mutatom be a 3M/2. ábrán.

IV. Az adott  folyamatokat  „végigvivő”  apparátusok (szervezeti  egységek)  bontásában az 

egyes folyamatok  Tevékenység-Információ forgalom „hálójának” (táblázatának) ki-

töltése (interjúk és dokumentációk elemzése alapján). Az ún. „SSADM” útmutató alap-

ján szerkesztett táblázat (L.: 3 M/3. ábrán) megfelelő rendezettséget biztosíthat, a tevé-

kenységek,  az  információk,  az  információhordozók  „bekódolásával”,  a  számítógépes 

„work-flow” szerkesztéshez is.

V. A táblázatokba rögzített adatok – tevékenység elemek, tevékenységek és az azokhoz 

felhasznált (felvett) információk és a tevékenység eredményeként keletkezett (leadott) 

információk (információ hordozók) – kapcsolati rendszere alapján felrajzolható a fo-

lyamat Tevékenység-Információ folyamatábrája (a nemzetközi szervezési „szimbólu-

mok” felhasználásával).
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Példánkban:  a  Biztosító  Rt.  „Élet-üzletágának”  részletezett  Tevékenység-Információ 

folyamatábráját a 3M/4. ábrán mutatom be.

VI. A részletezett folyamatábrák megjelenítése után racionalizáló szervezéssel (újraterve-

zéssel), esetleg többszöri iterációval a tevékenységek információs kapcsolati rendsze-

re optimalizálható, az információ útvonalak ésszerűsíthetők, lerövidíthetők. Új, ra-

cionálisabb folyamatábra kialakítása válik lehetővé.

Megjegyzés: A saját szerkesztésű ábrák kisebb változtatással a Tóth A.: „Példa a BPR alkal-

mazására - Gyakorlati controlling kézikönyv 10/4.2. fejezetéből lett átvéve (Raabe Kiadó Kft. 

Budapest, 2003)

REZSIANYAG ÉS TÁRGYI ESZKÖZ

PÉNZ ÉS TŐKE ELSZÁMOLÁS

ELSZÁMOLÁS

ELSZÁMOLÁS

ELSZÁMOLÁS

ELSZÁMOLÁS

ELSZÁMOLÁS

ELSZÁMOLÁS

"ÉLET"- ÜZLETÁG

VISZONTBIZTOSÍTÁS

MUNKAERŐ

INFORMÁCIÓ

KÁRRENDEZÉS

"NEM ÉLET"-ÜZLETÁG

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

MARKETING

- Főkönyv
- Adózás
- Mérleg

- Stratégiai

- Operatív
   

TERVEZÉS

FEJLESZTÉS -
- Termék
- Szervezet

K  Ö  R  N  Y  E  Z  E  T

Vevők
Hatóságok

Bankok Biztosítók
Ügynökök

Cégvezetés, tulajdonosok

Üzleti, kereskedelmi folyamatok
Erőforrás gazdálkodási folyamatok

I

G

A

Z

G

A

T

Á

S

Jogok
gyakorlása

Beszámolás

Védelem

Ösztönzés

Szervezés

Koordináció

Társaság
politika

K  Ö  R  N  Y  E  Z  E  T

TÁRSASÁG SZINTŰ
ELSZÁMOLÁS

3M/1. ábra: A Biztosító Rt. Nagyvonalú működési folyamatstruktúra modellje

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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"ÉLET"- ÜZLETÁG ÜZLETI, KERESKEDELMI  FOLYAMATA

- Éves állomány
- Éves hozam
- Termékfejlesztés
- Reklám-propa-
   ganda
- Ügynökök
  szerződtetése
- Betanítás

- Ajánlatkészítés - Kockázati
- Manipuláció

- Ajánlat 
  elfogadása
- Ajánlat 
  elutasítása
  - módosítás
  - végleges
    elutasítás

- Szerződéskötés
- Szerződések
   követése
    - módosítás
    - átdolgozás
    - felbontás

- Díjmegállapítás
- Díjkövetés
- Adóigazolás
- Díjtartalék

- Teljesítmény
   elbírálás
- Jutalékfizetés
- Visszaírás

- Lejárat
- Káresemény
- Felmondás
- Visszavásárlás

- Díj
- Jutalék
- Kárrendezés
- Lejárati teljesítés
- Visszavásárlások
- Működési költség

Tervezés
- előkészítés Üzletkötés

Döntés a
szerződés-
kötésről

Ajánlat
elbírálás ElszámolásÉrdek

megszűnés
Jutalék
kezelésDíjkezelésKötvényesítés

3M/2 ábra: Az „élet üzletág” fő tevékenységeinek kapcsolati ábrája

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)

Tevékenység jelek:
D:    döntés
DE: döntés előkészítés
Ü:    ügyintézés
V:    végrehajtás
A:    adatfeldolgozás

Megjegyzés
Fogadó

apparátus/vez.
megnevezése

Gyakori-
sága

Formája és
módja

Kimenő információ
megnevezése

Tev.
jele

Tevékenységek
Tevékenység elemek

Küldő
apparátus/vez.
megnevezése

Gyako-
risága

Szervezeti egység megnevezése: ..............................................................

Lapszám: .........................

Formája és
módja

Bejövő információ
megnevezése

3M/3. ábra: „Tevékenység-Információ forgalom” felmérő táblázat

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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Átutalások Jutalék
lista

Jutalék
elszámolás

Élet üzletág oszt.
Pénzügyi oszt.

Jutalék
fizetés

Irattár

ÜgynökRögzítés

Élet üzletág oszt.

Élet üzletág oszt .

Szerződéskötés
ügynökökkel

Ügynökök
betan ítása

Élet  üzletág
oszt.

Üzletkötés
(Ajánlatadás)
Ügynök-vevő

ÜgynökÜgynök

Ügynök
törzs

I .

Ügynök
törzs

II.

Ügynöki
szerződések

Marketing
tevékenység

Marketing oszt.
Reklám

Termék
módozatok

listája
Vevő

Termék módozat
előzetes

kiválasztása

Élet üzletágvezetés

Folyamat befejezéseStop

Döntési tevékenység

Számítógépes adatbeviteli, adatfeldolgozási tevékenység

A folyamatban végzett tevékenység

Számítógépes adatbázis, vagy rendszer

Információhordozó: számítógépes tabló

Információhordozó: papír, táblázat, ügyirat, bizonylat, stb.

3M/4. ábra: Az „Élet üzletág” részletes Tevékenység-Információ folyamatábrája

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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ÉRTÉKJELENTÉSI MODELL (VALUE REPORTING) VR BEMUTATÁSA

EGY NEMZETKÖZI KONSZERN HAZAI LEÁNYVÁLLALATÁNAK

GYAKORLATÁBÓL

Az értékjelentési modell a következő fejezetrészekből áll:

- a stratégiai célrendszer és az azokat megvalósító akciók szöveges értékeléséből, valamint

- az adott időszak vállalati teljesítményértékeit, a vállalati érték változásait (növekedését) 

reprezentáló mutatószámrendszerből.

A következőkben kiemelten az értékbeni mutatószámrendszerrel, azok jelentésével és számí-

tási módszerével kívánok foglalkozni az 5. ábra szerkezetének megfelelően.

Az értékjelentés mutatószámmodell-struktúrája

Az értékjelentés ezen fejezetrésze az, amely vállalatonként, tulajdonosi körönként igen válto-

zatos formákat mutat a vizsgálandó mutatószámok területén. Az ismertetésre kerülő mutató-

számstruktúra 12 fő mutatószám, illetve mutatószám-csoport köré lett szervezve, amelyek a 

következők:

1. Pénzügyi számviteli értékbeni mutatószámok (ROC, ROE, ROI, ROS, ROA, EPS, D/

E)

A legfontosabb, a gyakorlatban leginkább elterjedt, a pénzügyi számvitel értékmérési 

módszereinek mutatószámai:

- ROC (Return on Capital) = Tőkearányos eredménymutató

A vállalkozás összes tőkéjének egy adott időszakra vonatkozó adózott eredményho-

zamát fejezi ki százalékban.

 Adózott eredmény             

  Összes tőke

- ROE (Return on Equity) = Saját tőkére jutó adózott eredmény

Amely a saját tőke jövedelmezőségét fejezi ki.

             Adózott eredmény                  

       Saját tőke

1

ROC =

ROE =

X 100
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- ROI (Return on Investment) = Befektetett eszközmegtérülési mutató

A mutató azt szemlélteti, hogy az összes eszközre vetítve mekkora az adózott ered-

mény aránya.

Adózott eredmény

  Összes eszköz

- ROS (Return os Sales) = Árbevétellel arányos jövedelmezőség mutató

A vállalkozás jövedelmét viszonyítja az eladások nettó árbevételéhez.

                       Nettó jövedelem

                       Nettó árbevétel

- ROA (Return on net Assets) = Eszközarányos jövedelmezőségi mutató

A lekötött eszközök jövedelemtermelő képességet mérő mutató.

                       Adózott eredmény

                        Eszközök összesen

- EPS (Earnings per Share) = Egy részvényesre jutó nyereség mutató

               Adózott eredmény

               Részvény száma

- D/E (Debit/Equityratio) = Idegen tőke és a saját tőke arányát mutatja százalékban

             Idegen tőke

              Saját tőke

2. Vállalati érték (Corporate Value, CV)

A társaság jelenértéke az egyes időszakok szabad cash flow-jának a WACC alapján tör-

ténő jelenértékre való diszkontálásával  a maradványérték  jelenértékének és az egyéb 

pénzeszközöknek a hozzáadásával számíthatjuk ki (saját tőke piaci értéke).

Vállalati érték = A vállalati saját tőke piaci értéke + Az idegen tőke piaci értéke

3. Részvénytulajdonosi érték (Shareholder Value, SHV)

Részvénytulajdonosi érték = Vállalati érték – Idegen tőke piaci értéke

2

ROI =

ROS =

EPS =

D/E = x 100

ROA =
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4. Gazdasági profit/eredmény (Economic Profit, EP)

Gazdasági profit = Befektetett tőke x (ROIC – WACC)

5. Befektetett tőke (Összes tőke – Nem díjköteles idegen tőke) Invested Capital, IC

1. Működéshez kapcsolódó forgóeszközök

2. Kamatfizetéssel nem járó rövid lejáratú kötelezettségek

3. Működő tőke (1. – 2. sorok)

4. Befektetett eszközök

5. Aktív elhatárolások

6. Befektetett (működő) tőke (3.+4.+5. sorok)

6. Befektetett tőkével arányos hozam (Return on Invested Capital, ROIC)

ROIC = NOPLAT / Befektetett tőke

7. Halasztott adóval korrigált nettó működési profit (Net Operatong Profit Less Adjus-

ted Taxes, NOPLAT)

1. Nettó árbevétel

2. Értékesített termék közvetlen költsége

3. Értékesítési közvetett (általános) költségek

4. Tárgyi eszközök amortizációja

5. Kamat- és adófizetés előtti működési nyereség (Earnings Before Interest 

and Taxes, EBIT) (1.-2.-3.-4. sorok)

6. Fizetendő adó

7. NOPLAT (5.-6. sorok)

8. Súlyozott átlagos tőkeköltség (Weighted Average Cost of Capital, WACC)

WACC = rD x D/(D+E) + rE x E/(D+E)

ahol:

rD = a hitelek súlyozott kamatlába (%)

rE = a tulajdonosok által elvárt tőkemegtérülés (%)

D = a vállalat idegen tőke állománya

E = a vállalat saját tőkéje

WACC = NOPLAT / ∑tőke

3
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9. Szabad cash flow (Free Cash Flow, FCF)

1. NOPLAT

2. Értékcsökkenés

3. Bruttó cash flow (1.+2. sorok)

4. Működő tőke növekménye

5. A befektetett eszközök tőkekiadásai

6. Egyéb eszközök egyéb forrásokkal csökkentett állományának növekménye

7. Befektetési cash flow (4.+5.+6. sorok)

8. Szabad cash flow a goodwill előtt (3.-7. sorok)

9. Goodwill-be eszközölt új befektetés

10. Szabad cash flow (8.+9. sorok)

10. Teljes részvénytulajdonosi hozam (Total Shareholder Return, TSR)

1. Részvényárfolyam (Ft/db)

2. Árfolyammozgások (%)  

3. Árfolyammozgásokból eredő hozam (Ft/DB) (1.x 2. sorok) x 100

4. Egy részvényre jutó osztalék (Ft)

5. Részvénytulajdonosi hozam (%) (3. + 4. sorok) x 1.sor x 100

11. Hozzáadott gazdasági érték (Economic Value Added, EVA™)

1. Nettó árbevétel

2. Működési költségek

3. Operatív adó

4. Adózás utáni nettó működési eredmény (Net Operating Profit After Tax. 

NOPAT) (1.-2.-3. sorok)

5. Lekötött tőke

6. Tőkeköltség

7. Tőkedíj (5. x 6. sorok)

8. EVA™ (4. – 7. sorok)

12. Befektetéssel  arányos  cash  flow  megtérülés  (Cash  FLow  Return  on  Investment, 

CFROI™)

A számítás alapja az, hogy az inflációval korrigált bruttó cash flow diszkontált jelen-

értékének és a nem értékcsökkenő eszközök (föld, forgóeszközök, rövid lejáratú köte-

4
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lezettségek)  jelen értékre diszkontált maradvány értékének összegét viszonyítják a 

stratégiai időszak inflációval korrigált bruttó befektetéséhez. A CFROI™ azt a disz-

kontrátát jelenti, amely mellett a várhatóan megtermelt bruttó cash flow jelenértéke és a 

kezdeti  befektetés  (pl.  beruházás)  különbsége  egyenlő  a  nullával.  Amennyiben  a 

CFROI™ mind belső megtérülési ráta magasabb a befektetett tőke költségénél, akkor az 

adott befektetés növelte a vállalati értéket (corporate value-t).

(A  CFROI™ számítását  a  megfelelően  kialakított  Excel-es  függvények  segítségével 

végzik el az igényeknek megfelelően esetenként, de évenként minimum egy alkalom-

mal.)

5
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A „BSC” STRATÉGIAI TERVEZÉSI ÉS MÉRÉSI RENDSZERÉNEK 

BEMUTATÁSA EGY NAGYKERESKEDELMI VÁLLALAT STRATÉGIAI

TERVEZÉSI GYAKORLATÁBAN

(Esettanulmány)

A BSC-rendszer gyakorlati működtetésére egy adott nagykereskedelmi vállalatnál végzett ku-

tatómunkám eredményeként  a következő  eljárási-algoritmust,  illetve  feladatlépéseket ja-

vaslom:

I. A stratégiai tervezést és mérést (ellenőrzést) megvalósító stratégiai projekt-team ösz-

szeállítása

II. A stratégia és a stratégiai célok meghatározása

A példánkban szereplő Nagykereskedelmi ZRt.:

- Stratégiája; a következő 3 éves ciklusban a dinamikus piacnövekedés elérése – 

amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hasonló profilú 10 nagykereskedelmi cég 

közül a jelenlegi 6. helyről a „dobogós” 3. helyre kell a vállalatnak feljutnia.

- Stratégiai  részcélok;  a Stratégia  megvalósítását  akvizíciók  nélkül  az  árbevétel 

növelésével, a beszerzési, raktározási és az értékesítés költségeinek csökkenté-

sével és ezekkel arányosan a vállalati eredmény növelésével kell elérni.

III. A stratégiai részcélokra mutatószámok kidolgozása, majd azok realizálására ak-

ciótervek összeállítása

Példánkban a Stratégiai részcélok közül;  „A vevői kör kiszélesítésével az árbevétel 

növelése” célkitűzést választottam ki, majd a  6. ábra BSC-folyamatmodellje néző-

pontjainak bontásában meghatároztam az egyes  jellemző mutatókat, illetve muta-

tószámokat, valamint azok megvalósításának stratégiai akcióterveit.

 PÉNZÜGYI NÉZŐPONT

Itt a fő tulajdonosi elvárás, hogy a stratégiai cél elérése eredményeképpen az ez 

évi 5 milliárd forint árbevétel a három év alatt jelenértékre diszkontálva mini-

mum 10 milliárd forint legyen! A megvalósítási akciókat a többi nézőpontnál cél-

szerű megtervezni, az oda vonatkoztatható részletességben.

 VEVŐI NÉZŐPONT

• Mutatók

A stratégiai cél elérésének két fő mutatója, jellemzője van: 

1



5. MELLÉKLET

- a jelenlegi vevőkör magasabb minőségi szinten való kiszolgálása, vala-

mint 

- a vevőkör bővítése.

• Mutatószámok:

- A vevői elérés, az értékesítési szolgáltatás idejének az átlagos 6 napról 2 

napra való csökkentése.

- A marketing- és a reklámköltségek növelése, éves szinten a jelenlegi 30 

millió forintról 45 millió forintra való emelése.

• Stratégiai akciók tervezése

- Az értékesítési és raktárgazdálkodási rendszer integrált számítógépes irá-

nyításának megtervezése (a rendelésfogadás automatizálása, a raktári kivá-

logatás/komissiózás szervezettebbé tétele, a kiszállítási útvonalak optimali-

zálása).

- Vevőlátogató termékmenedzserek alkalmazása, a jelenleginél több szakki-

állításon való részvétel, a különféle promóciós anyagok színvonalának javí-

tása és mennyiségének megduplázása.

 MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK NÉZŐPONT

• Mutatók

- Az előzőekben felvetett vevőelérés érdekében  a beszerzési,  raktározási, 

vevőrendelés-kezelési, valamint a kiszállítási folyamatok újratervezése, 

korszerű központi adatbázison alapuló integrált számítógépes értékesítés-

irányítási rendszer bevezetésével.

• Mutatószámok

- Számítógépes rendszer segítségével a jelenlegi napi 100 rendelés fogadá-

sának 600 rendelés/napra emelése.

- A  raktári készletek forgási sebességének megduplázása. A megrende-

léshez  tartozó  raktári  kiszolgálás  idejének  „on-line”  (egy  napon  belüli) 

megvalósítása, a jelenlegi 2–3 nap helyett.

- A kiszállításnál 24 órás teljesítés a jelenlegi hektikus 2–3 napos kiszállítá-

sokkal szemben.

2
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• Stratégiai akciók tervezése

- Új raktározási rendszer kiépítése az egyes polcrendszerek közötti görgőso-

rok kiépítésével,  amelyeken elektromosan, számítógéppel vezérelt  gyűjtő 

ládák „közlekednek”. 

- Számítógépes rendelésfogadást és raktári  leválogatást  on-line módon ve-

zérlő integrált számítógépes rendszer hardver-szoftver tervezése és telepíté-

se. 

- A kiszállító részleg esetleges „kiszervezésének”, önálló vállalkozássá való 

alakításának felvetése, megtervezése.

 TANULÁS-FEJLŐDÉS NÉZŐPONT

• Mutatók

A stratégiai  célrendszert  figyelembe véve,  valamint  az előző nézőpontoknál 

megfogalmazott  akciók  alapvetően  determinálják  a  humán  erőforrást  érintő 

mutatókat. Ilyen mutatókat, jellemzőket határozhatunk meg.

- Növelni kell a marketingszakemberek számát, fejleszteni kell a cég igénye-

inek megfelelő marketingmunka színvonalát.

- A korszerű számítástechnikai  irányítási  rendszerek kiszolgálói,  „supervi-

sor”-i feladataihoz a számítógépes szakemberek számának növelése, így a 

már meglévő számítástechnikai kultúra fejlesztése.

- A szállítás „kiszervezésével” kapcsolatos emberi tényezők (humánerőfor-

rás-tényezők) kezelése.

• Mutatószámok

- A jelenlegi 6 fő marketing szakember mellé 4 fő termékmenedzseri képesí-

téssel rendelkező szakember felvétele.

- A jelenlegi 10 fős informatikai létszám minimum 20 főre való megduplázá-

sa. A 20 fős létszám struktúrájának átalakítása: 2 fő hardveres, 2 fő szoft-

veres, illetve rendszerirányító és 14 fő alkalmazó (a rendelésfogadásnál 8 

fő, a raktári kiszolgálásnál 6 fő) munkakörök kialakításával.

- A szállító részleg „kiszervezésével” 20 fős létszámcsökkenés kezelése. (A 

„külsősökké” válók bevonása az értékesítési diszpozíciós rendszerbe, illet-

ve az új kapcsolati rendszer kialakítása. Ez a 20 főből minimum 5 főt fog 

érinteni a későbbi időszakban.

3
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• Stratégiai akciók tervezése

Itt két fő feladat tervezhető, így:

- a meglévő létszámnak a stratégiai céloknak megfelelő feltöltése, új, kor-

szerűbb technikákhoz (marketing, informatika) értő szakemberek felvétele 

(növelve ezzel a cég tudásszintjét!), valamint

- az új munkakörbe kerülő munkatársak továbbképzése, oktatása, a kor-

szerűbb működési folyamatok kiszolgálására.

IV. A nézőpontonkénti mutatószámok realizálására összeállított akciótervek felelőse-

inek, határidejének és költségkereteinek meghatározása a stratégiai vezetés kom-

petenciájában.

V. Az akciótervek megvalósulásának folyamatos ellenőrzése (mérése) és az időarányos 

teljesítésekről beszámolók összeállítása.

4
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SZERVEZETI KULTÚRA-MODELL

I. A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB SZELLEMI KULTÚRJAVAI

• Szervezeti értékrend
• Társadalmi környezeti igénykielégítésre épülő szervezeti politika és stratégiai célrendszer
• Szervezeti minőségkultúra színvonala és teljeskörűsége
• Szervezet szabályozottságának (szervezettségének) szintje
• Szervezeti menedzsment irányítási filozófiája, annak jövőorientáltsága
• Szervezeti innovációs készsége és képessége
• Szervezetnek a társadalmi környezet által történő elismertsége

II. A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB HUMÁN KULTÚRJAVAI

• Szervezetimenedzsment-rendszer szervezettsége és felkészültsége
• Dolgozók képzettségének, képességének és felelősségérzetének összhangja
• Munkahelyi légkör és a dolgozók megelégedettsége
• Humán erőforrás mennyiségi és minőségi szerkezete és felkészültsége
• Szellemi tőkével való gazdálkodás prioritása
• Kapcsolati tőke felhasználásának színvonala
• Állandó fejlődésre és képzésre való hajlandóság
• A vezető és a beosztott közötti viszony korszerűsége
• Érdekeltségi, motiválási rendszer kiépítettsége
• Értékrendhez kapcsolódó etikai (viselkedési) normarendszer tartalmi felépítése
• Folyamatos szervezetfejlesztésre való irányultság

III. A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB ANYAGI KULTÚRJAVAI

• Szervezet értékteremtő folyamatainak szakmai színvonala és szervezettsége
• Szervezet folyamatstruktúra-modelljének kiépítettsége
• Szervezet információs rendszerének és annak informatikai támogatásának fejlettsége
• Szervezet minőségügyi rendszerének kiépítettsége
• Szervezet infrastruktúrájának fejlettsége
• Szervezet pénzügyi és anyagi erőforrásainak jövedelemtermelő képességei

IV. A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB KULTÚRTEVÉKENYSÉGEI

• Szervezeti értékrend kötelező elvként való alkalmazása, mind a belső munkavégzés, mind a 
külső vevői, szállítói partnerkapcsolatoknál

• Etikai normarendszer kialakítása (pl. etikai kódex) és annak a gyakorlatban való érvényesíté-
se

• Korszerű TQM-alapú stratégiaimenedzsment-rendszer kiépítése és működtetése:
- hosszú távú stratégiai gondolkodás alkalmazása a küldetés, a jövőkép és a stratégia ki-

alakításával
- minőségügy teljes körű felvállalása
- társadalmi környezet igényeinek állandó kibernetikus követése és beépítése a szervezeti 

stratégiába
- controllingrendszer szabályozó és döntés-előkészítő szerepének felhasználása

• Tervezés és végrehajtás ellenőrzésének egységes rendszerként való kezelése
• Az IT (információtechnológia) eredményeinek alkalmazása a vevői (fogyasztói) kapcsolatok 

erősítésében
• Minőségirányítási rendszer funkcionáltatása és állandó fejlesztése
• Állandó fejlesztésre, fejlődésre, növekedésre való tervszerű törekvés
• Átgondolt szervezetfejlesztési akciók igénylése és végigvitele

V. A SZERVEZETI KULTÚRA FŐBB ÉRTÉKHORDOZÓI

• Termékek (teljesítmények) magas szakmai színvonala és piaci eladhatósága
• Termékek minőségképessége
• Megbízható és hosszú távú partnerkapcsolatok (vevői-szállítói)
• Szervezetek hosszú távú jövedelmezőségét biztosító gazdálkodási és működési tevékenysé-

ge

1
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Forrás: Veress G.: A szervezeti (vállalati) kultúra kialakításának modellstruktúrája (Gyakor-
lati Controlling Kézikönyv 3/20. fejezet, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest, 
2004.)
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BENCHMARKING ELJÁRÁS A STRATÉGIAI JÖVŐKÉP KIALAKÍTÁSÁHOZ

Az intuitív heurisztikus szervezési módszerrel megvalósítandó Benchmarking eljárás folya-

matmodelljét a 7M/1. ábrán mutatom be.

A folyamatmodell alkalmazásának feltételei és a javasolt fő feladatlépései (a folyamatábrával 

összhangban) a következők:

 A benchmarking által meghatározott stratégiai jövőkép (növekedési célrendszer) szerve-

sen kapcsolódjon a szervezet stratégiai vezetése által koordinált, illetve irányított straté-

giaalkotás folyamatához, annak integráns elemeként szerepeljen. (küldetés – jövőkép – 

állapotjellemzők – stratégiai célrendszer – stratégiai akciók stb.).

 A jövőkép kialakító benchmarking eljárás „inputját” – összhangban az „állapotjellem-

zők” feltárásával és minősítésével – a hosszútávú szervezetpolitikai célokat magába fogla-

ló küldetés és a szervezeti kultúra” fő elemei kell, hogy adják.

 Az intuitív heurisztikus benchmarking eljárást a szervezet stratégiai vezetése által meg-

bízott, szakszerűen  kijelölt „projekt-team” vigye végig, a csoportmunka már ismert 

eszközeinek (adatgyűjtés,  ok-okozati  elemzés,  alkotástechnikai  eszközök,  csoportvéle-

mény-aggregáló  módszerek  stb.)  felhasználásával és  az  oktatás  folyamán  elsajátított 

benchmarking eljárás algoritmusának következetes  megvalósításával. Az eljárás ide 

vonatkozó feladatlépései: az I., II., III., IV., V.-ös.

 Végezetül, a benchmarking által meghatározott  jövőbeni célok (a külső környezeti és a 

belső erőforrási,  szervezet  működési)  kerüljenek összevetésre a  hasonló  szerkezetben 

feltárt és minősített (erősségek, gyengeségek)  állapotjellemzőkkel. Az  összevetés után 

az eltérések (különbségek) feloldására – egy rögzített időintervallumra – kerüljenek kije-

lölésre a megfelelő stratégiai célok, valamint azok megvalósításainak feladattervei (ak-

ciótervei). Az eljárás ide vonatkozó feladatlépései: VI.-os, VII.-es. 

1



7. MELLÉKLET

7M/1. ábra: A jövőkép kialakításának benchmarking folyamatmodellje

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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SZCENÁRIÓ-FORGATÓKÖNYV ELJÁRÁS A STRATÉGIAI JÖVŐKÉP

KIALAKÍTÁSÁHOZ

A szcenárió-forgatókönyv eljárás folyamatmodelljét a 8M/1. ábrán mutatom be.

Az eljárási algoritmus alkalmazásának javasolt feladatlépései (a 8M/1. ábrán bemutatott fo-

lyamatábrával összhangban) a következők:

I. Jövőkép időintervallumának meghatározása

II. A stratégiai projekt-team összeállítása, valamint szerződéskötés a külső Risk tanács-

adó céggel

III. A környezeti tényezők diszkriptorainak vizsgálata

III/1. Az előre jelezhető környezeti tényezők meghatározása

- feladat kijelölése

- adatgyűjtés, elemzés

- diszkriptorok feltárása

- trend útvonalak felállítása

- trend jövőkép meghatározása

III/2. A valószínűségi (zavaró) környezeti tényezők becslése

- valószínűségi tényezők kockázatelemzése

- kockázati diszkriptorok feltárása

- az alternatív útvonalak és jövőképek becslése

- intézkedések az alternatív útvonalak kiigazítására

- konzisztensre tett alternatív jövőképek strukturálása

IV. A jövőkép célrendszerének meghatározása (a trend jövőkép és az alternatív jövőkép 

összevetésével)

1
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8M/1. ábra: A „jövőkép” kialakításának szcenárió-forgatókönyv eljárási folyamatmo-

dellje

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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AZ ÉRTÉKLÁNC-ALAPÚ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSI ELJÁRÁS A VÁLLALAT

STRATÉGIAI ÁLLAPOTJELLEMZŐINEK POZICIONÁLÁSÁRA

Az intuitív csoportmunkát alkalmazó stratégiai kérdőíves felmérés és elemzés javasolt öt (I.-

V.-ig) feladatlépése a következő:

I. A felmérést megszervező és lebonyolító stratégiai projekt-team összeállítása.

A projekt-team-ot a vállalat stratégiai vezetése hozza létre, esetenként külső tanácsadó 

moderátorok szerződéses bevonásával.

II. A felmérési kérdőívek (ellenőrző listák) összeállítása.

(A feladatot a stratégiai projekt-team végzi általában külső tanácsadók bevonásával!)

A kérdőívek, illetve azok ellenőrző kérdései a 9M/1. ábra vállalati értéklánc-folyamat 

modelljének 16 fő feladatlépéseire épülnek, amelyek a következők:

9M/1. ábra: Vállalati értékteremtés értéklánc típusú folyamatmodellje

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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1. Központi irányítás

2. Igazgatás (jogkörök, szervezés, PR, védelem, beszámolás, koordináció, informati-

ka)

3. Innováció (szervezetfejlesztés, gyártásfejlesztés, eszközfejlesztés, beruházás stb.)

4. Tervezés - Elemzés (ahol működik, ott a Controlling)

5. Minőségbiztosítás

6. Humánerőforrás HR

7. Kereskedelem

8. Pénzügy – Elszámolás

9. Piaci versenytényezők (vevők, szállítók, konkurensek)

10. Vevői minőségi elvárások (az igényelt termékparaméterek)

11. Termékfejlesztés – Próbaüzem

12. Beszerzés – Beszállítás – Raktározás

13. Termék előállítás (Gyártás)

14. Értékesítés – Kiszállítás

15. Szerviz – Utógondozás

16. Marketing

A kérdőíveken általában  10-15 kérdéscsoport kerül megfogalmazásra (természetesen 

lehetőség van az egyes kérdéscsoportok tetszőleges további alábontására is).

A kérdőíveken minden egyes kérdéscsoport (kérdés) mellett egy értékelési és egy meg-

jegyzés rovat (a táblázatban „oszlop”) található. Az értékelésnél a kitöltést végző sze-

mély  1 – 5-ig terjedő pontozású skálán minősítheti az adott kérdést. Ahol az 5-ös a 

legjobb (leginkább erősséget mutató) az 1-es pedig a legrosszabb (a leginkább gyenge-

séget mutató) minősítés. Például, ha a felvetett tevékenység értékelését  „zárt kérdés-

ként” fogalmazzuk meg, akkor az egyes számokhoz (oszlopokhoz) kapcsolható választ 

(válaszadást) a következő gondolati megfogalmazások segítik (vezetik):

• A tevékenység kiemelten fontos a vállalat mindennapi munkájában elősegíti annak 

eredményességét. (5)

• Előfordultak ilyen  tevékenységek,  de nem érzékeltem,  hogy kiemelten fontosak 

lennének a vállalat munkájában. (4)

• Előfordultak ilyen tevékenységek, de véleményem szerint egyáltalán nem érvénye-

sültek a vállalat munkájában, illetve annak eredményességében. (3)

2
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• Hallottam ilyen,  a tevékenységgel kapcsolatos ötletekről,  szándékokról,  de ezek 

csak időszakonként, elszigetelten érvényesültek a vállalat munkájában. (2)

• Egyáltalán nem tudok ilyen tevékenységről. (1)

(Ha nincsenek megfogalmazva a zárt kérdésekre adandó válasz-variációk, akkor a kitöl-

tést végző szabadon válaszolhat (indoklás nélkül), hogy az 1 – 5-ig terjedő skálán mi-

lyen minősítést ad a kérdésfelvetésre.)

A megjegyzés rovat kitöltése általában nem kötelező, így a kitöltőre van bízva, hogy a 

minősítést („osztályzatot”) külön is indokolni kívánja.

A 9M/2. ábrán – mintaként – az 1. Központi irányítás témakörben 10 kérdéscsoportot 

tartalmazó „Kérdőívet” mutatok be.

1. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (1-10-ig) ÉRTÉKELÉS
(1-5-ig)

MEG-
JEGYZÉS

1.1.  Világosan meghatároztuk-e az egyes dolgozók fel-
adatait, illetve megfelelő ösztönzési rendszert kap-
csoltunk-e ezekhez? 

1.2.  Ismerik-e dolgozóink a vállalkozás Szervezeti Mű-
ködési Szabályzatát, és tudják-e, hogy kik az egyes 
területek felelősei?

1.3.  Jó viszony és megfelelő koordináció alakult-e ki a 
vállalkozást  irányító  apparátus és az egyes  végre-
hajtó részlegek között?

1.4.  A vállalat rendelkezik-e stratégiával és hozzáférhe-
tő-e ez a vezetők és a munkatársak számára?

1.5.  Minden információ a cégvezetés rendelkezésre áll-e 
ahhoz, hogy helyes döntéseket hozzon? Működik-e 
a vállalaton belül VEZINFO ?

1.6.   Figyelemmel  kísérjük-e  a  vállalkozás  rutinjellegű 
feladatait is, mint például a megrendelések ügyinté-
zését, a számlázást, a termelést stb.?

1.7.  Minden módszert megragadunk-e az irányítási mun-
ka javítására?

1.8.   Tudjuk-e  pontosan,  hogy mely  dokumentumokat, 
aktákat,  adatállományokat  kell  megőriznünk,  és 
melyeket semmisíthetünk meg?

1.9.  Mennyire korszerű irodai berendezésekkel rendelke-
zünk?

1.10.  Hibátlanul  működik-e  számítógépes  adatfeldolgo-
zási rendszerünk?

9M/2. ábra: Ellenőrző kérdések listája (Minta)

Forrás: Saját szerkesztésű ábra
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III. A felmérés megszervezése és lebonyolítása

(A feladatot a stratégiai projekt-team szervezi és koordinálja.)

A felmérés indítása előtt mindenképpen ki kell jelölni a felmérésben résztvevők körét 

(kompetens vezetők és munkatársak személyében).

A kijelölés után ún. Delphi-módszerrel (a kérdőívek kitöltése nem egy időben a részt-

vevők interaktív csoportmunkája keretében történik, hanem mindenki, aki a felmérésben 

részt vesz, levél formájában kapja meg a kérdőívet a felmérés céljának, a kitöltés módjá-

nak és a visszaküldés határidejének megjelölésével) le kell bonyolítani a kérdőíves fel-

mérést.

IV. A kitöltött kérdőívek összegyűjtése és a válaszok kiértékelése, az állapotjellemzők 

pozícionálása

(A munkát a stratégiai projekt-team végzi.)

A feladat lényege, hogy a kitöltött kérdőívekre az azonos kérdésekre adott pontszámokat 

átlagolják, majd annak alapján minden egyes kérdést (tevékenységelemet) minősítenek 

(pl.  erősségeknek vagy gyengeségeknek, esetleg lehetőségeknek vagy veszélyhelyzet-

nek).

V. A minősített  kérdések (állapotjellemzők alapján stratégiai  célok kijelölése,  vala-

mint az azokhoz kapcsolható stratégiai akciók megszervezése

(A feladatpontnál való döntéshozás a stratégiai projekt-team javaslatai alapján, a vállalat 

stratégiai vezetésének a kompetenciája.)
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AZ EFQM-MODELL ALAPÚ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI 

ELJÁRÁS A VÁLLALAT STRATÉGIAI ÁLLAPOTJELLEMZŐINEK 

POZICIONÁLÁSÁRA

A TQM minőségi üzleti kiválóság vállalati stratégiai vezetés részére, a stratégia kialakítás 

állapotjellemzőinek (kritériumainak)  pozicionálására  és ennek alapján a stratégiai  döntések 

előkészítésére, javaslom az EFQM-modellen alapuló kérdőíves felmérési és értékelési el-

járás alkalmazását, amely az Európai Minőségügyi Szervezet (az EOQ) és Alapítványa (az 

EFQM) által kidolgozott és egységesen alkalmazandó vállalati önértékelés kritérium-pont-

táblázat modellre épül.

A Magyar  Minőség  Társaság  (MMT) Nemzeti  Minőségi  Díj  ’96  Pályázati  Útmutatója 

(1996) és az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága (EOQ MNB) az 

EFQM és a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere (1998) szabályozási anyagainak 

megfelelően:

• Az EFQM kritérium ponttáblázat (modell) 9 fő kritériumára és azok alkritériumaira (állapot-

jellemzőire) adható maximális pontszámok a 10M/1. ábrán láthatók.

• Az önértékeléssel történő pontozás, az egyes kritériumok (állapotjellemző csoportok) alkrité-

riumaira  (állapotjellemzőire)  kidolgozott  kérdéslisták alapján történik.  Mintaként  a  10M/2. 

ábrán a „Vezetés” kritérium (állapotjellemző csoport) 4 alkritériumánál (állapotjellemző-

jénél) kötelezően előírt kérdések kerültek bemutatásra.

A vállalatok döntő része az EFQM kritérium ponttáblázatot kizárólagosan a nemzeti és 

nemzetközi minőség díjak megpályázásánál használják.

A TQM minőségi üzleti kiválóság szinten levő vállalatok stratégiai vezetése viszont elsőd-

legesen a stratégiai állapotjellemzők (kritériumok) pozicionálására alkalmazzák önértéke-

lés formájában az EFQM kritérium ponttáblázatot (modellt), és csak mintegy másodlagos 

szempontként szerepel náluk a különféle minőségi díjak pályázatain való részvétel.

Az EFQM-modell alapú kérdőíves felmérési és értékelési stratégia kialakítási eljárás javasolt 

feladatlépései a következők:

I. Az önértékelést végző vállalati stratégiai projekt-team összeállítása.

(A team lehetőleg az egyes kritérium szakterületeket ismerő heterogén interdiszcipliná-

ris összetételű legyen!)

A vállalati önértékelésnél külső moderátor igénybevétele tilos!

1
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10M/1. ábra: Az EFQM-modell kritériumainak és azok alkritériumainak ponttáblázata

Forrás: EOQ MNB. Az EFQM és a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere (1998)

II. A stratégiai projekt team az EU-s előírásoknak, illetve a 10M/1. ábrán található EFQM 

kritérium ponttáblázat  alapján  összeállítja a  9  fő  kritérium (állapotjellemző  csoport) 

kérdéslistát az egyes alkritériumokra (állapotjellemzőkre) vonatkozó kérdések részlete-

zésével.

3

3a    18 pont
3b    18 pont
3c    18 pont
3d    18 pont
3e    18 pont

Dolgozók

Max. 90 pont

2a    16 pont
2b    16 pont
2c    16 pont
2d    16 pont
2e    16 pont

Üzletpolitika és
stratégia

Max. 80 pont

4a    18 pont
4b    18 pont
4c    18 pont
4d    18 pont
4e    18 pont

Partnerkapcsolatok
és erőforrások

Max. 90 pont

Vezetés

Max. 100 pont

1a   25 pont

1b   25 pont

1c   25 pont

1d   25 pont

Üzleti 
folyamatok

Max. 100 pont

5a   28 pont

5b   28 pont

5c   28 pont

5d   28 pont

5e   28 pont

Dolgozói
eredmények

Vezetői
eredmények

Társadalmi
eredmények

Max. 60 pont

Max. 200 pont

Max. 90 pont

7a   67,5 pont

7b   22,5 pont

6a   150 pont

6b   50 pont

8a   15 pont

8b   14 pont

Kulcsteljesítmények
eredményei

Max. 150 pont

9a   75 pont

9b   75 pont

Innováció és tanulás

EredményekAdottságok

Max. 500 pont Max. 500 pont
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KÉRDÉSLISTA
A „Vezetés” kritérium és alkritériumainak minősítéséhez

(Minta)

A „Vezetés” kritériumelem (állapotjellemző csoport) kérdéseire adható max. pontszám 100 pont:

1a Mit tesz a vezetés annak az érdekében, hogy iránymutatást adjon a szervezet számára a 
küldetés, a jövőkép, az értékrend meghatározásával és azoknak a szervezet tagjai felé tör-
ténő közvetítésével.

(Adható max. pontszám: 25 pont)

1b Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy kialakítsa és továbbfejlessze a szervezete struk-
túráját, működési rendjét, illetve biztosítsa folyamatos működését.

(Adható max. pontszám: 25 pont)

1c Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy ösztönözze, támogassa a személyi állományt és 
példát mutasson a folyamatos javítást szolgáló eszközök és módszerek alkalmazásához. 

(Adható max. pontszám: 25 pont)

1d Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy a politikai döntéshozókkal és a szervezet ered-
ményes működésében a tulajdonosi érdekekkel való kapcsolatokat megfelelően kezelje. 

(Adható max. pontszám: 25 pont)

10M/2. ábra: Kérdéslista a „Vezetés” kritérium elem (állapotjellemző csoport) alkrité-

riumaira

Forrás: EOQ MNB: Az EFQM és a Nemzeti Minőségi Díj követelményrendszere (Minőség 

és megbízhatóság 1998/3. szám)

III. A stratégiai projekt-team vállalati önértékelés formájában az egyes alkritérium álla-

potjellemzőket, illetve azokat  állapotjellemző csoport (9 fő kritérium)  szinten össze-

gezve az EFQM kritérium-ponttáblázatban adható ponthatárokon belül pontozással ér-

tékeli.

A stratégiai projekt-team önértékelő pontozási technikája többféle lehet, így:

• A team interaktív módon együtt végzi az egyes kérdéslisták pontozását vagy titkos 

szavazással egyénenként vagy közös lista formájában. Az egyes team tagok pontszá-

mait pl. átlagolással aggregálják.

• A kérdéslisták egy részét a team interaktív módon pontozza, majd a speciálisnak ítélt 

listákat megküldik a vállalat szakértőinek értékelésére, majd a visszaküldött listákat 

feldolgozzák.

4
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• A stratégiai projekt-team az összes kérdőlistát kiküldi ún. Delphi-módszerrel a válla-

lat kompetens munkatársainak értékelésre és a visszaérkezett kérdéslistákat, illetve 

azok pontszámait összegzik interaktív csoportmunkában.

IV. A stratégiai projekt-team az egyes  alkritériumokra, illetve állapotjellemzőkre adott 

pontszámok alapján az adottságok és az eredményesség függvényében erősségeknek 

és gyengeségeknek minősíti azokat megfelelő döntéselőkészítési anyagok, biztosítva 

ezzel a stratégiai vezetésnek a stratégiai célrendszer összeállításához.

5
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BRAINSTORMING TECHNIKÁT FELHASZNÁLÓ SWOT-ELEMZÉSI ELJÁRÁS A 

STRATÉGIAI ÁLLAPOTJELLEMZŐK

FELTÁRÁSÁRA ÉS POZICIONÁLÁSÁRA

A SWOT-elemzés eljárási algoritmusát a szervezet állapotjellemzőinek feltárásánál és mi-

nősítésénél hat jól elhatárolható módszertani lépés keretében javaslom végig vinni, így:

I. A stratégiai projekt-team kijelölése és az eljárást „levezénylő” moderátor felkérése.

II. A szervezet  állapotjellemzőinek feltárása csoportmunkában, csoportdinamikai (al-

kotástechnikai)  módszerekkel, így a brainstorming felhasználásával. A szervezet ál-

lapotjellemzőit általában a következő csoportbontásban elemzik: a szervezet környeze-

tének állapotjellemzői, a szervezet belső erőforrásainak állapotjellemzői és a szer-

vezet működésének, szervezettségének állapotjellemzői.

III. A harmadik lépésként állománycsoportok bontásában az egyes  állapotjellemzőket  a 

team tagjai  ún.  szavazólapon titkos  szavazással besorolják  (pontozzák) a  SWOT-

elemzés különböző mezőibe. (11M/1. ábra)

IV. A portfolió elemzés következő lépése, hogy a team-tagok szavazólapjainak eredmé-

nyeit állapotjellemzőnként, ún. összegző portfólió-mátrixokba gyűjtik, ahol a team-

tagok szubjektív  véleményeit  tükröző „szórási  területek”  geometriai  középpontjai 

adják a kvázi objektív aggregált csoportvéleményt. Példaként a környezeti állapotjel-

lemzők közül a K4-esre leadott, a team tagok szavazatainak szórási területét mutatja a 

11M/2. ábra.

V. Az így „aggregált” állapotjellemzőknek a SWOT-elemzéseben elfoglalt helyük alap-

ján – állapotjellemző csoportonként - határozza meg a stratégiai projekt-team, hogy 

azok közül melyek a szervezet erősségei és melyek annak a gyengeségei. (11M/3. áb-

ra)

VI. Az erősségekként és a gyengeségekként meghatározott állapotjellemző már megfelelő 

döntéselőkészítési anyagot biztosítanak a stratégiai feladatok, stratégiai célok kije-

löléséhez.
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Portfólió - mátrix 

(Szavazólap) 
 

Állapotjellemző megnevezése: (pl. Környezet, Erőforrás, Szervezet – Működés) 
 
 

Állapotjellemző jele: .............................. 
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Gyengeség (W) 

11M/1. ábra: Szavazólap SWOTportfólió mátrix

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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K4

TEAM Véleményaggregáció

Állapotjellemző megnevezése: 

Állapotjellenzők jele: " "

Környezetei állapotjellemző 4

K4

Portfólió-mátrix

6

11M/2 ábra: TEAM véleményaggregáló SWOT portfólió mátrix

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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K4 K9
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K1

K3

Portfólió-mátrix

TEAM összesítés a szervezet  vonatkozó állapotjellemzők besorolásáról.

: 12 db

“KÖRNYEZETÉRE"

Állapotjellenzők száma (K)

11M/3. ábra:  TEAM összesítő SWOT portfólió mátrix az egyes állapotjellemző csoportokról

Forrás: Saját szerkesztésű ábra (2007)
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