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BBeevveezzeettééss  
  

A tudásmenedzsment tömören megfogalmazva, a vállal-
kozások szellemi tőkéjének megőrzésére, intézményes 
hasznosítására és gyarapítására vonatkozó rendszer-
szerű beavatkozások összessége. 
Az újdonságok létrehozása, bevezetése mindig új tudás 
kialakulását eredményezi mind tudományos–technikai, 
mind alkalmazástechnikai értelemben. Az új ismeretek 
rendszerbefoglalása, megőrzése és terjesztése 
-beleértve a tudásátadás üzleti jellegű mozzanatait is- a 
korszerű menedzsment eszköztárnak fontos része. Eb-
ben egyaránt helye és szerepe van a technológiai fejlő-
désből származó innovatív és a működési tapasztalatok 
gazdag tárházából kibányászható -„jó gyakorlatokat” 
megtestesítő rutinokból- ismeretelemeknek, tudásnak 
egyaránt. 
Módszertani és technikai hátterét az információs és 
kommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése 
teremtette meg. 

Egy-egy vállalat versenybeli sikerének egyik alapvető 
eleme, hogy milyen mértékben birtokol egyedi, megkü-
lönböztető ismereteket a termelés, a szolgáltatás létre-
hozásának és működtetésének különféle területeiről. Az 
ilyen egyedi ismeretek tulajdonképpen alapismeretek 
újszerű kombinációi, de amikor ezek beleolvadnak egy 
cég alapkultúrájába, akkor egyedivé válnak, új kompe-
tenciákat eredményezhetnek. Ahhoz, hogy ez megvaló-
sulhasson, az egész szervezet folyamatos tanulására 
van szükség. 
Kutatásaink e jelenségek, folyamatok különböző mozza-
natait foglalják keretbe az expilicit és hallgatólagos tudás 
átvételének lehetőségeitől, az egyéni tudás fejlesztéséig, 
amelyet a stratégiai szintű beavatkozások foglalnak ke-
retbe. 

  
KKoommppeetteenncciiaa--  ééss  kkééppeessssééggééppííttééss  aa  mmiinnőősséégg  sszzoollggáállaattáábbaann  

VVeerreessnnéé  ddrr..  SSoommoossii  MMaarriiaannnn  
  

Az élet majdnem minden területén az elmúlt évtizedek-
ben felértékelődött az információ és az arra épülő tudás-
vagyon szerepe. Módosultak a fentiek gyűjtését, tárolá-
sát, rendszerezését és a tudáscserét biztosító eszközök. 
A tudásátadás egyidős az emberiséggel (lásd a világ hét 
csodája között számon tartott Alexandria Nagykönyvtár), 
a tudás szervezeti menedzselése pedig a vállalatokkal. A 
tevékenység nem új, a kialakult gyakorlattal azonban 

mégsem lehetünk elégedettek. A mai globális piaci ver-
senyben az üzleti siker, sőt talán a vállalati túlélés szem-
pontjából is fontos a tudás menedzselése. Ezért szüksé-
ges aktualizálni a tudás építőköveit, s a modern informá-
ciós eszközök segítségével olyan struktúrákat kell 
létrehozni, amelyek növelik a vállalaton belüli és kívüli 
tudástőke kihasználás hatékonyságát. Okai: 

– a szervezeti és környezeti változások turbulenciája, 
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– a szervezetek működésének megnövekedett földrajzi 
méretei, 

– a globalizáció és egyben a globális piacok integrált-
sága, 

– a szervezeti működés hálózati jellegűvé formálódása, 
– a szervezeti változásokkal a szervezeti tudás megtar-

tása (annak kiküszöbölése, hogy az emberekkel a tu-
dás is elhagyja a szervezetet). 

Napjainkban a tudásmenedzsment kezdeményezések 
elterjedtnek mondhatók a vállalati gyakorlatban, hiszen a 
különböző felmérések szerint a világ 1000 legnagyobb 
vállalatának kb. 80%-ánál zajlanak tudásmenedzseléssel 
-részben vagy teljesen- foglalkozó projektek. Elmondható 
tehát, hogy a tudás, mint erőforrás, új jelentést nyert a 
vállalati gyakorlatban, amelynek megfelelő kezeléséhez 
a tudásmenedzsment szolgáltatja a megfelelő koncepciót 
és eszközöket.(Sándori Zs, 2001) 
A tudásmenedzsment legfontosabb célja a vállalat ered-
ményességének javítása a tudás produktív felhasználá-
sával. Ez megvalósítható az IT-úton, illetve az Emberi 
úton egyaránt. Míg az első az ezen a területen dolgozók 
és kutatók információmenedzsment rendszerek, mester-
séges intelligencia, groupware-ek készítésével foglal-

koznak, így számukra a tudás olyan fogalmak és tények 
rendszere, amit információs rendszerekben tudnak azo-
nosítani, meghatározni és kezelni  Dinamikusan fejlődő 
út. A második az emberek menedzsmentje, ahol az ezen 
a területen dolgozók főleg az emberek egyéni képessé-
geinek megszerzésén, megváltoztatásán, s fejlesztésén 
dolgoznak. Ez az út régi keletű  Lassan fejlődik. 
Hiába foglalkoznak már nagyon régen az „emberi úttal”, 
még mindig ez tartogatja a legtöbb felfedezendő terüle-
tet. A jövőben a tudás lesz az a legfontosabb verseny-
előny, amellyel a vállalatok egymással szemben rendel-
kezni fognak, s ezt a versenyelőnyt sokkal nehezebb 
elérni, mint pl. beruházni egy IT rendszerbe, mert csak 
kevesen tudnak hatásos, hatékony szervezetet kialakí-
tani és működtetni. 
A tudás alapú erőforrások és képességek többnyire ren-
delkezésre állnak, azonban nehéz feladat ezek mene-
dzselése. A tudás nem megfelelő kezelésének az ered-
ménye gyakran a megalapozatlan döntéshozatal, az újra 
ismétlődő hibák és tapasztalat megosztásának hiányos-
ságai. A tudásmenedzsment területei az alábbiak szerint 
jellemezhetők ((11..  ttáábblláázzaatt))::  

  

STRATÉGIA – A tudás értékként való kezelésének biztosítása 
Szervezeti 

kultúra Alkalmazottak Folyamatok Tartalom IT 

A tudásközpontú 
szervezeti 
kultúra 
kialakítása és 
fenntartása. 

A 
tudáskörnyezetben 
dolgozó 
munkatársak 
hatékony 
menedzselése. 

A tudás gyűjtését, 
tárolását, 
megosztását stb. 
támogató 
folyamatok 
kialakítása. 

Információ a 
vevőkről, 
szállítókról, 
versenytársakról, 
szabályozási 
környezetről. 

A megfelelő 
alkalmazások 
és infrastruktúra 
kiválasztása és 
használata. 

11..  ttáábblláázzaatt
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A tudás hatékony kezeléséhez valamennyi területtel 
foglalkozni szükséges. A hatásos és hatékony tudásme-
nedzselés kialakítása három fázisból áll. Az első a tuda-
tosítás, melynek célja a szervezet és ezen keresztül az 
emberek felkészítése a tudás értékének megismerteté-
sére, a tudásmenedzsment fogalmának, céljainak, esz-
közeinek bemutatása. A második fázis -a klasszikus 
változási folyamat lépéseivel összhangban- a vállalati 
tudásmenedzselési stratégia kialakítása. Stratégiai szintű 
döntést igényel, hogy mit tudunk most, és milyen tudásra 
lesz szükségünk a jövőben; új tudást kell-e létrehoznunk, 
vagy a már meglévőt jobban hasznosítanunk; szerveze-
ten kívül vagy belül keresendőek a számunkra kritikus 
tudáselemek; milyen rendszerben támogatjuk a tudáste-
remtést, -transzferálást és nem utolsó sorban milyen 
szervezeti struktúrát kell kialakítani. (Zoltainé Paprika Z., 
2002) Ez a szervezet stratégiájából kiindulva magába 
foglalja a jelenlegi helyzet elemzését, a meglévő problé-
mák és lehetőségek azonosítását, a tudásmenedzs-
menttől várható üzleti előnyök meghatározását és ezek 
figyelembevételével egy olyan terv kialakítását, amely 
alapján a tényleges tudásmenedzsment rendszer fej-
lesztése megvalósítható. A harmadik fázisban a tervben 
foglalt elképzelések megvalósítása, majd ellenőrzése 
történik. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a tudásmenedzsment straté-
giai hatékony működése -a kár a szervezetfejlesztés- 
folyamatosságot igényel, nem tekinthető egyszeri projekt 
feladatnak. 
A tudásmenedzsment a stratégia, a folyamatok, a kultúra 
és a technológia alappilléreire épül. A tudásmenedzs-
ment a szervezet üzleti stratégiájából levezethető, s nem 
önálló üzleti folyamat: integrálódik az irányítási és anyagi 

folyamatokba, ugyanakkor áthatja a szervezetet, tagjai-
nak gondolkodását és viselkedésmódját. Az informatikai 
technológia új eredményei teszik lehetővé a tudás haté-
kony menedzselését. 
Alapelvei: bizalom, kommunikáció, tanulás és tudásmeg-
osztás. A bizalom egy szervezet éltető ereje és az embe-
rek motiválásának legmagasabb szintű módja. Az embe-
rek akkor dolgoznak együtt a leghatékonyabban, ha 
megbíznak egymásban. A nyílt kommunikáció növeli a 
bizalmat és természetes módon elvezet az együttműkö-
désre való igényhez. A gyors tanulás növeli a kompeten-
ciákat és a tudás-megosztás igényét. 
A fentiek alapján a tudásalapú szervezetek közös voná-
sai az alábbiak szerint foglalható össze: 

– kevés a dologi vagyona, és az is kevésbé értékes, 
mint az immateriális javaké; 

– általában szakértői munkát végeznek, vagy üzleti 
szolgáltatók, azaz „tudásgyárak”; 

– benne jól képzett szakemberek, „tudásmunkások” 
dolgoznak, az információt tudássá alakítják át kom-
petenciák felhasználásával, más tudásszolgáltatók 
segítségét igénybe véve; 

– hálózat által léteznek, a tudásbázist támogató beszál-
lítók és ügyfelek csoportjaival kölcsönhatásban; 

– közös elemük, hogy valamilyen hozzáadott értéket 
adnak a meglévő információkhoz, megszerzik, amire 
szükségük van, új információt és tudást hoznak létre. 
(Fekete G, 2002; Fehér P., 2002) 

A tudásmenedzselés értékláncát szemlélteti az 11..  áábbrraa.
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Felhasz‐
nált
tudás 
értéke‐
lése

Tudás

felhasz‐
nálás

6 7

Tudás
meg‐
osztás, 
áramol‐
tatás

Tudás

feldol‐
gozás, 
tárolás

Tudás
kinyerése

543
Új tudás
létrehozása

Tudás 
feltárása 1

2

Küldetés
Célok

Stratégia

1. tudáselemek azonosítása;

2. a szervezet tanulását és az innovációt segítő feladat;

3. a tudás olyan formába hozása, hogy másokkal megosztható legyen
(explicit tudás – formális rögzítés; tacit tudás – helyzet generálás);

4. formális elemeken keresztül lehetővé teszi az időkorlát nélküli megoszthat

5. informatikai hálózatok és személyes interakciók (?kinek milyen tudásra van
tudás áramoltatási terv (felhasználói orientáció);
FELADAT – TUDÁS TERMÉSZET – TERVEZETT BEFOGADÓ – ÁRAMOLTATÁSI

6. felhasználhatóság, mérték, rendelkezésre állás …

7. a tudáselemek közül az értéktelenek szelekciója; új tudásigények definiálás

óságot;

 szüksége?);

 MÓDSZEREK

a.
  

11..  áábbrraa  AA  ttuuddáássmmeenneeddzzsseellééss  éérrttéékklláánnccaa  

  

  
Ez jól párhuzamba állítható a vállalati tudásmenedzselés 
kialakításának, fejlesztésének főbb fázisait szemléltető 
ábrával. A cikkben ezen folyamat részeként a szervezet-

ben és a szervezeten kívüli tudáselemek feltérképezésé-
nek néhány releváns módszerét, megközelítését muta-
tom be a továbbiakban  ((22..  áábbrraa)).. 
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TUDATOSÍTÁS
A szervezet és az emberek felkészítése a tudás értékeinek megismerésére.

TUDÁSMENEDZSELÉSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA.

A VÁLLALATI TUDÁSMENEDZSELÉSI RENDSZER JELENLEGI HELYZETÉ
TÉNYEZŐINEK ÁTTEKINTÉSE

a tudatosság, azaz a célok és összefüggések egyértelműsége;
a megfelelő tudástartalmaknak a megfelelő helyen történő el
az alapvető és szükséges folyamatok kialakítása;
a tudásmegosztást segítő és támogató kultúra;
a tudás mérése;
a felsővezetők elkötelezettsége;
a tudásmenedzsment bevezetését támogató motiváció és juta
a tudásmenedzsment marketing kommunikációja;
a támogató IT eszközök lehetőségei.

NEK ELEMZÉSE, KRITIKUS 

helyezése;

lmazás;

TUDÁSMENEDZSELÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

TUDÁSMENEDZSELÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

SZERVEZET, 
FOLYAMATKÖZPONTÚ

fontos a tudás hatékony 
átadása, reprodukálhatósága;
elsődleges fontosságú a tudás 
kodifikálása, dokumentálás, 
módszertanok fejlesztése;
a szervezet elsősorban 
specifikus képzésbe fektet be;
komoly IT beruházásokat vállal;
jutalmazza a tudásbázis 
használókat.

TERMÉK, INNOVÁCIÓKÖZPONTÚ
hangsúly az egyedi megoldásokon;
jó problémamegoldó  készségű 
embereket alkalmaz, mentorálja
őket;
képzés;
szerény IT beruházások; 
elsősorban olyan embereket 
összekötő rendszerek fejlesztésére 
törekszik, melyben a tacit tudás 
megosztható;
a közvetlen tudásmegosztást 
jutalmazza.

ÜGYFÉLKÖZPONTÚ
a szervezet változási 
képességének fejlesztésére 
koncentrál;
az igények oldaláról építi fel a 
rendszert;
a beruházások decentralizáltak 
és a terület jellegétől függnek;
a hozzáadott üzleti értéket 
ismeri el és jutalmazza;
vonalbeli szakértők egymás 
közötti tudáscseréjét preferálja.

A TERVBEN FOGLALT ELKÉPZELÉSEK VERIFIKÁLÁSA

ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSA, INDOKOLT ESETBEN VISSZACSATOLÁS   
22..  áábbrraa  AA  ttuuddáássmmeenneeddzzsseellééss  ffeejjlleesszzttéésséénneekk  eeggyy  lleehheettssééggeess  mmooddeelllljjee  

FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss
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A tudásmenedzsment azon irányzatára fókuszálok, 
amely vizsgálatába az intellektuális tőke és az ebből 
származó értékek mérésére koncentrál. Ezen mérésori-
entált megközelítés szerint az ellenőrizhető célok megfo-
galmazása mentén a szervezet működési folyamatai el-
lenőrizhetővé, mérhetővé s ezen keresztül befolyásol-
hatóvá válnak. Az ide tartozó, talán két legismertebb 
modell a Kaplan és Norton (Kaplan R. S. – Norton D. P. 
1998) kiegyensúlyozott teljesítményértékelési modellje 

(BSC) és a Sveiby (Sveiby, K. E. 2001) immateriális tu-
dásszerkezetek szerinti megközelítése. 
A BSC modell alkalmazása képessé teszi a vállala-
tot/szervezetet arra, hogy nyomon kövesse a teljesít-
mény nem anyagi jellegű okozóit, vagyis a növekedés-
hez szükséges új képességek és immateriális javak ala-
kításának folyamatát. ((33..  áábbrraa))  

 

Eredmények

• egy alkalmazottra jutó 
árbevétel

•
•

Alkalmazottak 
elégedettsége

Technológiai  infrastruktúra

• hozzáférés  a 
munkavégzéshez 
szükséges információkhoz;

• a dolgozók informáltsága a 
vevőkről, a működési 
folyamatokról, döntéseik 
következményeiről.

Szervezeti kultúra

• bevonás a 
döntéshozatalba;

• elismerések;

• szervezeti‐egyéni célok 
összehangolása.

Alkalmazottak képességei

• képzettségi szint;

• tanulóképesség;

• kompetenciák lefedettségi
aránya;

•
•

Alkalmazottak megtartása

• kulcsemberek fluktuációs 
aránya

•

Alkalmazottak 
termelékenysége

• egyéni bérköltségre  jutó 
hozam

•

  
33..  áábbrraa  AA  ttaannuullááss  ééss  aa  nnöövveekkeeddééss  öösssszzeeffüüggggééssee 

FFoorrrrááss::  KKaappllaann--NNoorrttoonn,,  11999988; http://tudasmenedzsment.wordpress.com/2010/11/10/4-iranyzatok-mesterorientalt-szemlelet 
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Az értelmezett halmazok és mutatóik elősegítik annak a 
megítélését, hogy miként őrizhető meg a jövőben a fejlő-
dési képesség, az innováció mértéke, a munkatársak 
elégedettsége, a munkatársak egyéni teljesítménye. Ez a 
mérésközpontúság támogatja a vezetési folyamatok vég-
rehajtását, s a tanulás nézőpontja -szervezeti tanulási 
keretbe ágyazva- segíti a jövőkép és küldetés finomhan-
golását, a felsővezetői szinten hordozza a lehetőséget a 
tanulásra, támogatja az üzleti egységek tevékenységé-
nek mérését, s kiemelten fontos, hogy megmutatja az 
alkalmazottakkal szemben támasztott kompetencia kö-
vetelményeket és azok teljesülését. Sveiby (Sveiby, K. E. 
2001) a tudásszervezeteknek nevezett vállalatok által 
birtokolt kompetenciákon keresztül közelíti meg a tudás-
menedzsmentet, s ezt a szervezet intellektuális vagyo-
nára épülő értékteremtésként értelmezi. A tudásból álló 
kompetenciákat rejtett vagyonként jellemzi, melyet a 
vállalati kimutatásban szükségesnek tart megjeleníteni. 
Így a vállalat teljes piaci értékét látható -a mérlegben, 
cash flow és eredmény-kimutatásban számszerűsíthető- 
tőkéből és az immateriális javak láthatatlan vagyonele-
mekből -alkalmazottak kompetenciája, a vállalat belső és 
külső struktúrája- értelmezi. Az így kialakított tudásszer-
kezeten belüli elemek megmérésére a mutatószámokat 
három csoportba sorolja: növekedési/megújulási (kom-
petencia forrásként szolgáló ügyfelek száma), hatékony-
sági (egy szakértőre jutó hozzáadott érték...), stabilitási 
(szakértők cserélődésének aránya...) 
A mérés szempontjából fontos áttekinteni Koenig és 
Prusak (Sándori Zs, 2001) szempontjait is, hiszen jól tá-
mogatják a tudásmenedzselési folyamat ((11..  áábbrraa))  máso-
dik fázisának sikeres végrehajtását. 
Hogyan mérhető egy intézmény szellemi tőkéje? 
 

Koenig szerint a megszámlálható jegyek: 
Szabadalmak; publikációk; az ezekre adott hivatko-
zások; licenc-megállapodások és –bevételek; új ter-
mékek, s az ezekből származó bevétel és e bevétel 
részaránya a teljes forgalomban, az arány mértéke 
összevetve a versenytársakéval; az új termékek ki-
fejlesztéséhez szükséges idő összevetve a verseny-
társak teljesítményével. 
A tanulás, mint kiemelt tevékenység a szellemi tőke 
növelésében: a munkatársak továbbképzésére fordí-
tott összeg abszolút értékben, a vállalat egyéb kiadá-
saihoz viszonyítva; a meghívott előadók által tartott 
tanfolyamokon vagy külső tanfolyamokon töltött na-
pok száma; házon belüli előadások száma; házi tan-
folyamokon töltött napok száma; tudományos fokozat 
megszerzésére törekvő munkatársak száma; az al-
kalmazottak által látogatott szakmai rendezvények 
mennyisége; az adatbázisokban végrehajtott keresé-
sek száma; az automatikus témafigyelések mennyi-
sége. 

Prusak szerint a tudástőke láthatóvá tétele a cég tudás-
sal kapcsolatos tevékenységekre, eredményekre, 
befektetésekre kell, hogy összpontosítson: 

informális közösségek felmérése, amelynek tagjait a 
mindennapi munka köti össze;< tudástérképek ké-
szítése; adatközpontok számbavétele; szimbolikus 
jelentőségű tevékenység (munkatársak utaztatása 
konferenciákra; tudásmegosztás szempontjának be-
vezetése a teljesítményértékelésbe, ...); / szabadal-
mak; termékek; a termékfejlesztés üteme; az új érté-
kesítési ügynök betanulási ideje; / K+F kiadások; 
tanfolyamok; az informálódásra fordított összegek. 

A tudás feltérképezésének egyik terjedő metodikája a 
tudásaudit, (Papucs J. - Papanek G. 2006) ami a szerve-
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zet tudásbázisának felmérésére, a tudásteremtés feltét-
eleinek vizsgálatára szolgál. Célja továbbá a szervezeten 
belüli tudásáramlást támogató, a külső tudáselemek fel-
használási hatékonyságát támogató akciótervek kidolgo-
zása is. A tudásaudit során a szervezet működésében 
létfontosságú információs és tudásigény és használatuk 
jellemzőinek meghatározása az alábbi tevékenységek 
segítségével realizálható ((44..  áábbrraa)): 

Kulcsdokumentumok  és az aktuális információs rendszer vizsgálata.

Interjúk készítése az alkalmazottak reprezentatív mintájával.

Kérdőíves felmérés a tudás feltételeiről és követe
Mi a szerepe?
Mióta dolgozik a szervezetben?
Melyek a fő tevékenységek?
Kivel kommunikál a leggyakrabban?
Iránymutatások?
Milyen információk szükségesek és honnan
Kérdéseivel kihez fordul?
Milyen képzésben volt része?
Honnan értesül a szervezet történéseiről?
Milyen hírforrásokat figyel, olvas?
Milyen események, hírek érdeklik?

lményeiről:

 szerzi be ezeket?

Az információ és tudásáramlás vizsgálata.

Akcióterv írása

Tudástérkép készítése, a szervezeti tudáselemek, tud
megjelenítése segítségével képet kaphatunk az alkalmazo
és hallgatólagos tudásáramlásról, fontosabb pontjairól.
megmutatása, ahová meghatározott problémák
fordulhatunk. Szabályai:

⁼ a térkép által kielégítendő szükséglet pontos definiá
⁼ vonatkozhat emberekre, dokumentumokra, adatbázi
⁼ a tudás több dimenzióban valómegjelenítése;
⁼ figyelembe kell venni a jogi környezetet, a munkasze

és a kulturális tényezőket;
⁼ időről időre ismétlendő az elkészítése.

ásáramlás grafikus
ttak közötti explicit
Célja azon források

jelentkezésekor

lása;
sokra;

rvezeti felépítést,

 
44..  áábbrraa  AA  ttuuddáássaauuddiitt  ffoollyyaammaattaa  

FFoorrrrááss::  PPaappuuccss  JJ..  ––  PPaappaanneekk  GG..,,  ((22000099))  

A tudásmenedzselési folyamat és néhány módszertani 
elem rendszerezését követően röviden összefoglalom a 
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű pályázat 
keretében zajló tudásmenedzselési vizsgálataink főbb 
jellemzőit. Kiemelném az értékelési szituációval, a fel-
adatokkal kapcsolatban támasztott követelményeket, 
például az életszerűség, kognitív komplexitás és igazsá-
gosság szempontjait; az értékelés szereplői részéről fel-
merülő követelmények relevanciáját, mint az értékelés 
jelentősége, átláthatósága és értelmezhetősége. Végül 
vizsgálatunkban kiemelt szerepet kapnak a szakmai és 
társadalmi környezet szempontjai, mint az összehason-
líthatóság, reprodukálhatóság, a következmények és a 
költséghatékonyság. (Vidákovich – Vígh, 2008) 
Vizsgálatunk fókuszában azon tényezőket vizsgáljuk, 
amelyek lehetővé teszik a szervezetek számára azt, 
hogy valamennyi munkatárs egyéni tudását kollektív tu-
dássá alakítsák át, s azt vállalkozó szellemben alkal-
mazzák, ami nem más, mint a tudástranszferálás. 
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Ebben a folyamatban az individuális tudás kollektív tu-
dássá történő átalakításában a csoportoknak kiemelt 
jelentősége van. A csoportalapú szervezeti struktúrák 
sikerességében nem a csoporttagok problémamegoldó 
készsége a legfontosabb, hanem a csoportok közötti tu-
dástranszfer. Korábbi vizsgálatok (Farkas – Kühnel, 
2002) azt mutatták, hogy a tudásmenedzselés gyakorlati 
sikertelenségének az oka az, hogy a vállalaton belüli és 
kívüli tudástranszfert nem a megfelelő eszközökkel való-
sítják meg. Ennek a projektelemnek is az a célja, hogy 
megfelelő elemeket találjon abban a speciális körben, 
ahol a vizsgálat folyt. A vizsgálat tárgyát képező sokaság 
tartalmaz mind termelő, mind szolgáltató vállalatot egy-
aránt, melynek vizsgálati módszertanában differenciát 
képeztünk. A mennyiségi és minőségi elemzési szem-



pontok azonos fontosságát szem előtt tartva a gyakorlati 
módszertan kérdőíves megkérdezésre és vállalati eset-
tanulmányok készítésére épül. Az empirikus adatgyűj-
tésnek mind a két formája a széleskörű szakirodalmi fel-
dolgozáson alapuló kutatási koncepciót követte. 
Mivel a kérdőíves kutatás a tudástranszfer folyamatában 
azonosítható vezetői szerepekre koncentrál, a megcél-
zott alapsokaság a cégek elsőszámú vezetői vagy a 
tényleges válaszadó releváns vezető legyen. 
Ebben az újszerű módszertani elemeket integráló meto-
dika kombinációban összegyűjtött válaszok, információk 
feldolgozása, elemzése zajlik. 
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PPiiaaccii  lluuffii,,  rriittkkaaffööllddfféémmbbőőll!!  ––  KKíínnaa  ééss  aa  vviilláágg  tteecchhnnoollóóggiiaaii  hháábboorrúújjaa  
DDrr..  SSzzaakkáállyy  DDeezzssőő  

 
A végfelhasználók 
Az autó- és az elektronikai ipar legújabb trendjei lázba 
hozzák a befektetőket és a vásárlókat, hiszen az elmúlt 
évek visszaesései vagy helyben járása helyet látványos 
növekedési kilátásokat jeleznek. 
A J.D. Power autóipari kutató 2012 közepén közzétett 
jelentésében a hybrid autók megháromszorozódását 
ígéri 2015-ig. 2007-ben még csupán az eladott autók 
2%-a volt hybrid hajtású. A prognózis szerint viszont ez 
10%-ra nő, ami csak Amerikában közel egymillió ilyen 
autót jelent. A kulcskérdés a beépíthető akkumulátorok 
élettartama és teljesítménye. Mindenki áttörésre vár, 
mind a hybrid, mind a teljes elektromos meghajtású jár-
művek esetén. Mindkét területen a ma fejlesztett akku-
mulátorokban ritkaföldfémeket (diszprózium, lantánium, 
neomídium, stb.) is felhasználnak. 
A ritka földfémek az alapjai például a vas – bór mágne-
sek új generációjának, amelyek az eddigieknél erősebb 
mágnesek gyártását teszik lehetővé és utat nyitottak az 
ezeket alkalmazó eszközök (mobil telefon, kijelzők, stb.) 
drasztikus méretcsökkentésének. Jó összehasonlítási 
alap az, hogy egy modern érintőképernyős mobil telefon 
ezek nélkül, nagyjából egy fél tégla méretű lenne. 
A miniatürizálás a high-tech iparágakban új utakat nyitott. 
A lantán, a terbium, a diszprózium és a neodium a legke-
resettebb anyaggá vált ennek megfelelően. Optimista 
becslések szerint csupán a zöld iparágak, évi 200.000 
tonna földfémet használnának fel, fellendülésük esetén. 

A technológiai iparágak növekedési trendjeinek teljesülé-
sét ma leginkább a ritkaföldfém ellátás veszélyezteti. Új 
szűk keresztmetszet van kialakulóban. A fenyegetés 
hatására, technológiai iparágak vezető országai ellenlé-
péseket próbálnak tenni. 
Amikor 2011 őszén az Európai Bizottság áttekintette az 
Unió nyersanyagszükségleteinek forrásait és kritikus 
elemeit, a lista élére a ritka földfémeket helyezte. 
A ritkaföldfémek stratégiai jelentősége abban áll, hogy a 
technológiai iparágak fontos alapanyagai és ennek 
megfelelően a védelmi ipar meghatározó tényezői. E 
speciális anyagok nélkül a modern technológiák nem vi-
hetők át a termelésbe. A ritkaföldfémekből gyártott fémek 
és mágnesek nélkül nem lehet például monitorokat, szél-
erőművi berendezéseket, akkumulátorokat, energiataka-
rékos izzókat, számítógépi merevlemezeket gyártani. 
A védelmi technológiák terén, az USA hadügyminisztéri-
umának 2010-es felmérése szerint, a legérintettebb esz-
közök: a rakéta távvezérlések, a vadászrepülők, a radar-
rendszerek, az éjellátó készülékek, a műholdak, a kom-
munikációs eszközök.  
A világ, különböző részein a ritkaföldfémek felhasználása 
eltérő mértékeket és súlypontokat mutat. Időbeli trendjeit 
is követve jelentős súlypont átrendeződéseket érzékel-
hetünk. (11..  áábbrraa) 
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11..  áábbrraa  AAzz  UUSSAA  ééss  aa  vviilláágg  mmááss  oorrsszzáággaaiinnaakk  RREEEEss  ffeell--

hhaasszznnáálláássáánnaakk  vváállttoozzáássaa  22001100  ––  22001155  kköözzöötttt  
A különböző szakértők a világ REEs szükségletét 2015-
re 190 - 200 ezer tonnára becsülik. 
Kína termelését erre az időszakra 120 - 140 ezer tonnára 
teszik. Az egyéb források kapacitását 45 – 70 ezer ton-
nában jelölik meg. A külső igényekből a Kínai export 
csupán 35 ezer tonnát fedez. Ez a mai termeléséhez 
képest saját kivitelének 70 - 80%-os visszafogását felté-
telezi, miközben a saját ipar kiszolgálását biztosítani kí-
vánja. A kereslet – kínálat értékelése kapcsán azonban 
felmerül az a szerkezeti probléma, hogy néhány könnyű 
földfém esetében -az ismert lelőhelyek- várható fém oxid 
kihozatalai alapján hiány várható. Ezek sorába tartoznak: 
a diszprózium, a terbium, a neódium, az európium és az 
erbium. 

A különböző végfelhasználók eltérő ütemű piaci igény-
növekedést jeleznek. Néhány nagy felhasználó prognó-
zisa szerint: 

– mágnes gyártás növekedése: 10 -16 %, 
– autó katalizátor gyártás növekedése: 6 -8 %, 
– egyéb felhasználók növekedése: 5 – 10%. 

A védelmi célú eszközök is komoly végfelhasználást je-
lentenek a REEs minden fajtájában. A felhasználás szer-
kezete is hasonlít a polgári célú alkalmazások igényeire. 
Kína és a ritka földfémek 
A „Kínai ritkaföldfém atyja” Hszü – Guang professzor volt 
az, aki 1987-ben létrehozta az első erre a területre sza-
kosodott kutató intézetet Baotuban. Ma ez a város a ter-
melés egyik világközpontja. Ez tudatos hosszú távú 
stratégiát szolgált, amelynek eredményeként ma már a 
kínai dominancia egyértelművé vált. A belső–mongóliai 
könnyen elérhető, bőséges tartalékokra épülő kitermelés 
és feldolgozás, a visszavonuló más szereplők rovására 
sikeresen átvette a piacvezető szerepet. a tudásbázison 
aztán más kínai szereplők is színre léphettek. 
A ritkaföldfémek legnagyobb felhasználói a technológiai 
iparágak. Ezek igénye igen dinamikusan emelkedik, az 
elmúlt tíz év alatt 40 ezerről 120 ezer tonnára nőtt. Ezen 
belül 2012-höz viszonyítva az utolsó négy évben meg-
duplázódott. A kitermelés 97%-a –napjainkban- Kínában 
koncentrálódik. 2009-ben a világtermelés 132 ezer tonna 
volt, ebből Kína 129 ezer tonnát adott. A nehéz ritka-
földfémek lelőhelyei találhatók a dél-kínai tartományok-
ban, könnyű ritkaföldfémeké pedig Belső-Mongóliában 
koncentrálódnak. 
Furcsa fintora a világ fejlődésének, hogy a megújuló 
energiatermelés az egyik fő felhasználója a ritkaföldfé-
meknek, miközben ennek vertikumai az egyik legna-
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gyobb környezetszennyezővé váltak. A ritkaföldfémek 
kitermelésének és feldolgozásának technológiái rendkí-
vül környezetrombolóak és szennyezőek. Mellékter-
mékük a vörös iszap, ami tele van nehézfémekkel, ra-
dioaktív elemekkel, savval, toxikus anyagokkal. Ez a 
hatalmas mennyiségben keletkező anyag nehezen kö-
zömbösíthető, tárolása rendkívüli környezetterhelést 
eredményez. E körülmények miatt történhetett meg az a 
világgazdasági átrendeződés, amelynek végén Kína mo-
nopolhelyzetbe került, a kivonuló országokkal szemben. 
Korábban Kína olyan olcsón és olyan nagy mennyiség-
ben dobta piacra ezeket az anyagokat, hogy senki nem 
figyelt a saját forrásokra épülő ellátás megszervezésére. 
Ebben döntő volt az USA viselkedése, aki korábban a 
legnagyobb kitermelő volt a világon, de a nyolcvanas 
évektől kezdve átengedte ezt a piacot mások számára. E 
folyamat vége az lett, hogy a legnagyobb amerikai kiter-
melő (Mountain Pass) bányáit környezetvédelmi és gaz-
dasági okokra hivatkozva bezárták. Amerika importfüg-
gővé vált. Hiába hangzottak el figyelmeztető jelzések, a 
folyamatot senki nem állította meg, pedig a katonai füg-
getlenség elvesztését is mindenki jelezte.  
Cindy Hurst -még a piaci háború kirobbanása előtt- 
2010-ben, az amerikai Védelmi Minisztérium számára 
készített átfogó tanulmányában szenvedélyesen fejti ki, 
hogy: „A ritkaföldfémek nélkül a modern technológia 
nagy része alapvetően más lenne, és nem egy alkalma-
zás nem is lenne lehetséges. Többek között nem élvez-
hetnénk a telefonok és a hordozható számítógépek mini-
atürizálásából származó előnyöket. Általánosságban ki-
jelenthető, hogy minél innovatívabb egy ipari termék 
(ellenállóbb, könnyebb, kisebb, „öko-kompatibilisebb”), 
annál nagyobb mértékben függ a ritkaföldfémektől.” 

A helyzet stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy Teng 
Hsziao-ping, már 1986-ban felismerte ennek jövőbeni 
fontosságát és kifejtette: ”amíg a Közel-Keletnek olaja, 
addig Kínának ritkaföldfémjei vannak". 
Kína először 2009-ben lépett fel radikálisan, amikor a 
kivitel szintjét csökkenteni kezdte. 2010-ben már csak az 
előző év kivitelének 60%-át engedélyezték, amit tovább-
ra is rendszeresen csökkentettek. A tendencia 2012-ben 
megtörni látszik, a bekövetkezett turbulens ármozgások 
miatt. A kvóták csökkentés mellett a kínai kormány az 
export adóját is megnövelte, valamint az állami szabályo-
zást szigorította. A szigorítás kiterjed a környezetvédelmi 
szabályokra, a bányák összevonására, bányák bezárá-
sára, az illegális kereskedelem felszámolására. A koráb-
bi 90 céget 20 vállalatba vonták össze. 
Kína export 80%-a három fejlett ipari országba irányul. 
(Japán - 56%, USA - 14%, Hong - Kong - 6%) Ez jól mu-
tatja a probléma gyors kiéleződésének okát is. A történeti 
áttekintés jól érzékelteti az árak gyors és érdemi válto-
zásait a kínai beavatkozások hatására. (22..  áábbrraa) 

  
22..  áábbrraa  RREEEEss  ooxxiiddookk  vviilláággppiiaaccii  áárraaii  22000077  --  22001122  
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A szabályozás és a kibontakozó árháború szempontjából 
2011 volt a legváltozatosabb. A kínai kormány a kiter-
melési kvótát ugyan megemelte és így összesen 93.800 
tonnában rögzítette, de eközben a kiviteli kvótát kissé 
csökkentette és befagyasztotta az új kitermelési engedé-
lyek kiadását is 2012 közepéig. A kitermelés kínai 
visszafogásának fő oka, hogy nagyon gyorsan, áron alul 
élik fel a készleteiket, miközben jelentős környezeti kárt 
okoztak. Ha nem változtatnak, akkor 30 éven belül beho-
zatalra szorul a dinamikusan fejlődő kínai ipar. A kiterme-
lés és feldolgozás értékláncában óriási hozzáadott érté-
kek keletkeznek. Kína számára döntő fontosságú, hogy 
minél nagyobb feldolgozottságú fokon bocsássa exportra 
a ritka földfémekből készült termékeit. A gyártási folya-
matok ugyan költségesek és erőforrás igényesek, de a 
hozadék is kiemelkedő. Átlagosan 6 – 86 tonna kőzetből 
lehet 1 tonna ritkaföldfémet kinyerni. A kínai monopol-
terméknek számító -érdemben csak ott bányászott- disz-
prózium esetében az érc ára 95 dollár/kg, míg az oxidja 
135 dollár/kg. A terbium hasonló értékarányokat ér el. 
Sokan –jogosan- úgy vélik, hogy Kína politikai érdekér-
vényesítő eszközként is használja a ritkaföldfémeket. 
Egy Japánnal kapcsolatos diplomáciai konfliktusban be-
vetették a szállítások csökkentését, majd felfüggesz-
tését. 2010 szeptemberében egy kínai halászhajó japán 
vizeken összeütközésbe került a parti őrséggel, egy vi-
tatott státuszú szigetecske közelében. A hajó legénysé-
gét a japán hatóságok feltartóztatták, ami elindította a 
lappangó konfliktus kiéleződését. Peking válaszként be-
dobta stratégiai fegyverét a Japánba irányuló ritkaföld-
fém export leállításával. Köztudott, hogy a Toyota Hybrid 
Prius akkumulátorainak gyártásához, évi 10.000 tonna 
ritkaföldfémre van szükség. Ennek a környezetbarát 
hajtásrendszernek a legfontosabb eleme az akkumulátor. 
A kínai diplomaták a kérdés kapcsán, mindig megemlítik: 

„a korlátozásoknak van biztonságpolitikai vonatkozása” 
is, mentegetőzve hozzáfűzik: „a többi nagyhatalom a 
saját nyersanyagaival és technológiáival ugyanígy tesz”. 
Rövid- és középtávon az összes high-tech iparágat fe-
nyegeti a ritkaföldfém világpiacának összeomlása, mivel 
a kínai elektronikai ipar agresszív növekedési igényeit 
-jelenleg- az export rovására elégítik ki. 
Kína mindeközben nem csupán korlátozásokra törekszik, 
hanem partnerséget kínál azoknak, akik segítik stratégi-
ája megvalósulását. Kína nagy erőkkel folytat kutatáso-
kat a ritkaföldfémek kinyerési és feldolgozási technológi-
ájának fejlesztésére és intenzíven keresi a külföldi be-
fektetőket is, akik Kínában létrehozott -külföldi tu-
lajdonban álló- üzemekben magasabb hozzáadott értékű 
termékeket honosítanának meg, részben exportra, rész-
ben belső felhasználásra. 
A kínai stratégia 2010 óta egyértelmű: 

– a közvetlen fémexportot szinte felszámolják, helyette 
az egyre magas hozzáadott értékű termékek exportját 
részesítik előnybe, 

– a külföldi felhasználókat igyekeznek betelepíteni, 
hogy feldolgozási technológiák révén, e téren is el-
kezdődjön a felzárkózás, 

– a belső felhasználás totális előnyt élvez az egyszerű 
félkész termék exporttal szemben, 

– a nagy állami és magán vállalatokat arra ösztönzik, 
hogy próbáljanak a világ más országaiban a kulcs 
vertikumokban működő cégekben érdemi részese-
dést szerezni, 

– korlátozzák a fekete exportot és erősítik az állami 
felügyeletet a teljes vertikumban. 

Kína előretörése persze nem valósulhatott volna meg a 
korábbi domináns szereplők stratégiai hibái nélkül. A 



rövidtávú költségmegfontolások vesztettek a hosszútávra 
tervező és ennek megfelelően cselekvő partnerrel szem-
ben. Tanulsága az ügynek az is, hogy egy ipari kultúra 
rövid idő alatt elveszhet, újraélesztése viszont évtizede-
ket is igénybe vehet. 

Kína a 70-es évek óta követett tudatos stratégiája kere-
tében kiépítette három övezetben a ritkaföldfém kiter-
melés, feldolgozás teljes termelési vertikumait. Kína ma 
már 400 féle ritkaföldfém alapú terméket gyárt 1000 spe-
cifikáció szerint. Jelenleg (2012) a világtermelés 90%-át 
adja Kína a ritkaföldfém iparágban erőteljes koncentráci-
óra törekszik. Ez nehezíti az új termékek kifejlesztését és 
a végfelhasználásra szánt termékek körének bővítését 
egyaránt. Tekintettel arra, hogy az ár és érték arányok 
nem követték korábban a világpiaci trendeket. A ritka-
földfémek ára alacsony volt és nem tükrözték a kiterme-
lésük és feldolgozásuk valós ráfordításait. Más hasonló 
fémekkel összevetve (arany, réz, vasérc) az árnöveke-
dés 4,13 – 4,84 között mozgott, míg a ritkaföldfémek 
esetében ez csupán 2,54 volt. Ez mesze elmaradt a 
klasszikus fémekéhez viszonyítva. Kína -a jövőben- en-
nek az aránytalanságnak a kiegyenlítésére törekszik a 
stratégiai fémek ármozgásainak követésével. A 2010-
ben elindított kínai beavatkozások az árak drasztikus 
megváltozását eredményezték. A szabályozás minden 
elemére azonnal reagált a piac. 

A világ válaszai 

A ritkaföldfémek kitermelésében a saját készletekkel 
rendelkező fejlett országok -USA, Kanada, Ausztrália- 
törekszenek a függetlenedésre, így új lelőhelyeket igye-
keznek bevonni a kitermelésbe. Ez azonban a szigorú 
környezetvédelmi szabályozás miatt a kiadások jelentős 
növekedését eredményezi. A főleg külszíni bányászattal 

kitermelt területeken hatalmas tájsebek keletkeznek, 
amelyek rekultivációs költségei is tetemesek. 

A két nagy konkurens hadiipari felhasználó és potenciális 
készletekkel rendelkező ország: az USA (13 millió tonna) 
és Oroszország (19 millió tonna). 

Jelentős készletekkel rendelkezik még: India, Brazília, 
Dél - Afrika és Malajzia is. „A feltárás ugyanakkor nem 
túlságosan csábító, a ritkaföldfémek hagyományos ki-
termelési eljárása során ugyanis egy tonna fém kibányá-
szásához 200 négyzetméteres földterületet kell feltárni, 
ráadásul a felszíni fejtés során radioaktív hulladék is ke-
letkezik - írja a China Business Times.” A kitermelésen 
túl problémát okoz az ércfeldolgozás és a finomítás mo-
dern technológiájának a hiánya is a versenytársak szá-
mára. E vertikumok kiépítése 5-15 évet is igénybe vehet. 

Ritkaföldfém lelőhelyek találhatók Kirgíziában is -a Tien – 
San hegységben- a világ legnagyobb aranylelőhelyei 
mellett. Ezeket az orosz Stans Energy Corp. birtokolja és 
a termelés újraindítását tervezi. E területek fejlesztésé-
nek egyelőre a legnagyobb gátja, az elektromos ener-
giaellátás hiánya.  ((11..  ttáábblláázzaatt)) 
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Ország* Kibányászott 
mennyiség 

/tonna/ 

Megoszlás 
% 

Készletek - 
művelhető 

/millió 
tonna/ 

Megoszlás 
% 

Készletek – 
potenciális 

/millió 
tonna/ 

Megoszlás 
% 

USA 0  13,0 13,0 14,0 9,3 
Kína 130.000 97,3 55,0 50,0 89,0 59,3 
Oroszország és az 
utódállamok 

na.  19,0 17,0 21,0 14,0 

Ausztrália na. na. 1,6 1,6 5,8 3,9 
India 2.700 2,0 3,1 3,1 1,3 1,0 
Brazília 550 0,42 kevés - - - 
Malajzia 350 0,27 kevés - - - 
Más kis termelők na. na. 22,0 20,0 23,0 12,5 
Összesen 133.600 100,0 110,0 100,0 154,0 100,0 

*Az intenzív kutatások miatt dinamikusan nő 
Forrás: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2008-2011. 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  vviilláágg  RREEEEss  kkéésszzlleetteeii  22001100--bbeenn  
Az intenzíven meginduló geológiai feltárások és az új 
árak tükrében elvégzett „műre-valósági” (gazdaságos 
kitermelhetőség) elemzések alapján a világ készleteinek 
nemzeti kötődése jelentősen átrendeződött. Oldódott 
Kína monopolhelyzete. Ez azonban csak hosszú távon 
érvényesül stratégiai szinten. 
Japán kutatók a Csendes Óceánban ritkaföldfém lelőhe-
lyeket találtak. Ezek 4000 – 5000 méter mélyen vannak. 
Az üledékes anyagban rendkívül magas a ritkaföldfém 
koncentráció. A potenciális készlet 100 milliárd tonnára 
becsülhető. A mai ismert szárazföldi készlet nagyjából 
110 – 160 millió tonna. A különbség elképesztő. Problé-
mát jelent viszont a kitermelési technológia hiánya és az, 
hogy savas technológiát kellene alkalmazni az üledék 
feldolgozása során is. Előnye viszont az, hogy a víz alatti 
lelőhelyek anyagában nincs radioaktív szennyező. A 
2012 júniusában közzé tett új kutatási eredmények sze-

rint japán igényeit a Minami–Torisima szigete közelében 
feltárt lelőhely legalább 200 évre biztosítja. 
A korábbi - olcsó időszakban felhalmozott készleteiből - 
kifogyó Japán Vietnammal is kötött szerződést új lelőhe-
lyek feltárására és kiaknázására, Dél–Korea pedig Bur-
mával tárgyal. Kazah és kanadai bányatársaságok rész-
vényeit megvásárolva közvetlen szerepet is vállal a ki-
termelés és feldolgozás finanszírozásában. Mindenki 
igyekszik saját forrásokat is feltárni, a kiszolgáltatottságát 
csökkenteni. Ezek persze csak hosszabb távon nyújta-
nak valós megoldásokat és nagyságrendjük sem éri el a 
kínai kitermelés szintjét. 
Németország Kazahsztánban kezdett kutatásokba. A 
legmagasabb szinten Merkel és Nazarbajev által- aláírt 
szerződés szerint a német vállalatok a lelőhelyek feltárá-
sára és azok esetleges kiaknázására, ill. saját felhasz-
nálású exportjára koncessziós jogokat szereztek. 
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A legnagyobb német cégek stratégiai szövetséget hoztak 
létre 2012-ben, hogy lépést tudjanak tartani a nyers-
anyagokért folytatott versenyben. A Spiegel szerint tíz 
cég, köztük a BASF, a Daimler, az Evonik és a Thyssen-
Krupp összefogott a ritka nyersanyagok biztosítására, 
közösen fektetnek be külföldi kutatási és bányászati 
projektekbe, hogy új lelőhelyeket tárjanak fel. A szövet-
ség erős támogatást kapott az ország politikai vezeté-
sétől is. 
Előtérbe kerültek természetesen a használt eszközökben 
lévő fémek visszanyerésére szolgáló fejlesztések is. 
Ezek azonban csak a szükségletek 5 – 10 %-át képesek 
fedezni. 
Az EU tagországok, Japán és az USA – 2012 tavaszán - 
a WTO-nál támadta meg a ritkaföldfémek kínai exportját 
korlátozó intézkedéseket. Kína a védekezés során okos 
taktikával a környezetvédelmi indokokra való hivatkozást 
állította előtérbe. A WTO szabályai szerint ugyanis ez az 
egyetlen méltányolható indíték a kereskedelmi monopo-
lista szabályok egyoldalú érvényesítése esetében. 
A szakértők arra számítanak, hogy a -több fronton folyó- 
harcban Kína beveti újabb titkos fegyverét. Nevezetesen, 
nem globálisan, hanem differenciált kvóta rendszeren 
keresztül fogja szabályozni a piacot, így az egyedi kon-
kurenseknek legfájóbb területeken próbál előnyt kicsi-
karni és magas árakat fenntartani. 
A szűk keresztmetszet a terbium és az európium, a 
könnyű ritka földfémek ugyanakkor sok helyen elérhetők 
lévén kevésbé fontosak a szabályozás számára. 
A tőzsde és a kutatási eredmények Kínát is döntései új-
ragondolására kényszerítették az idők folyamán. 2012 
júniusában, 10.680 tonnára emelte a 2012. évi export 
kvótát és 11 -környezetvédelmi engedélyeztetési eljárá-

son átment- cégre bízta ennek hasznosítását. A minősí-
tési eljárás közben létrehozták a ritkaföldfém ágazatban 
érdekelt kínai vállalatok, állami és helyi közigazgatási 
szervezetek ipari társulását. Az innováció terjedésének 
segítését, az együttműködésre épülő fejlesztést, a nem-
zetközi kereskedelmi összehangolását tűzték ki célul. 
Ritkaföldfémek és cégeik a tőzsdén 
A kínai intézkedések hatására egyfajta aranyláz hangulat 
uralta el a tőzsdéket. A feltörekvő, új bányák nyitását 
ígérő bányatársaságok papírjai szárnyalni kezdtek 2011 
végére. Élen jár a Lynas és a Molycorp. (22..  ttáábblláázzaatt) 

Cég Ország 
Becsült 
termelés  
2015-ben 
/tonna/ 

Arafura R. Ltd. Ausztrália 25.000 
Avalon RM Inc. Canada 10.000 
Frontier REM. Ltd.   
Great WM. G. Ltd. Dél – Afrika 5.000 
Lynas C. Ltd. Ausztrália 22.000 
Molycorp Inc. USA 40.000 
Quest RMR. Ltd. Kanada 15.000 
Rare ER. ltd. USA 10.400 
Ucore RM. Ltd. USA 6.800 
Tasman m. Inc. Svédország 6.800 
Tantalus RE. AG. Madagaszkár 5.000 
22..  ttáábblláázzaatt  AAzz  RREEEEss  kkiitteerrmmeellééss  ffőő  vváállllaallkkoozzáássaaii  22001122--bbeenn  

//KKíínnáánn  kkíívvüüll//  
REE projektek tömege indult el az árrobbanás hatására. 
Látni kell azonban azt, hogy a legismertebb 200 projekt 
közül 190 csupán illúzió rövidtávon, mivel sem a tech-
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nológia nem áll rendelkezésre, sem a gazdaságos mű-
ködtetés feltételei nem biztosíthatók. 
A dotcom buborék időszakához hasonlóak a piaci reak-
ciók. Bevételeket még nem is realizáló csupán távoli ígé-
reteket hordozó cégek kerültek az érdeklődés közép-
pontjába. A szakértők nagy része szerint a várakozások 
túlzóak, érthetetlenül optimisták és teljesíthetetlenek. 
Jó példa erre az amerikai Molycorp. Ez a vállalat 2002-
ben a kínai konkurencia árai és egy radioaktív anyag 
szivárgása következtében kialakult környezetvédelmi 
probléma miatt függesztette fel a termelést. 2012-re a 
bányája újranyitását ígéri. A tőzsdén 2 milliárd dollár tő-
két szerzett, de tervei igen ár érzékenyek. A kaliforniai 
lelőhelyekkel rendelkező cég, a hatvanas években a 
Mountain Pass-i bányái révén a világ, vezető cége volt. A 
lelőhelyek viszonylag jó koncentrációjúak, de a feldolgo-
zás végfázisait most kell kiépíteniük. Ezt kompenzálja 
egy különleges adottság: miszerint relatíve olcsón ki-
nyerhetőek az abban lévő oxidok. Ez költségelőnyt jelent 
a drága feldolgozás végső fázisaiban. 
A Lynas az ígéretes ausztrál lelőhelyek kiaknázását 
ígéri. 2,4 milliárd dollárt szerzett a tőzsdén. Nem csoda, 
hiszen birtokukban van a világ jelenleg ismert lelőhelyei-
nek a leggazdagabb része. Itt a koncentráció 10%. Az 
átlag 1-2 százalék. A nagy konkurens Molycorp-nál ez az 
érték 8%. Nem véletlen, hogy a kínaiak is szerették volna 
megszerezni, csak a canberrai kormány makacs ellenál-
lása hiúsította meg ezt a szándékot. 
A cég nagy erőssége, hogy a leggyorsabban ők léphet-
nek a piacra nagy mennyiségű termékkel. A cég terme-
lési stratégiája szerint kb. 40%-os oxidtartalmú koncent-
rátumot gyártanak a bázis üzemben (Levarton). Ezt az 
anyagot később -a Malájziában felépítendő és az előze-
tes tervek 2012-ben már termelő- saját üzemükben sze-

parált oxidcsomagokká dolgoznák fel. Érdekességként 
hozzá tehetjük, hogy a végfeldolgozó üzemet eredetileg 
Kínában akarták megépíteni, de az ottani hatóságok kör-
nyezetvédelmi aggályai miatt döntöttek a maláj területen 
történő építkezés mellett. Azóta már tudjuk, hogy 2012 
nyarán a maláj hatóságok engedélyeztetési akadályokat 
gördítettek az üzem megnyitása előtti napokban a cég 
elé. Miközben a gyár teljes termelését már 10 évre előre 
eladták. A termelés ellen tiltakozók drasztikusan foglal-
nak állást: „a Nyugat-Ausztráliában kibányászott ércet 
azért szállítják Malajziába, mert ott olcsóbb a munkaerő 
és kevésbé szigorúak a környezetvédelmi előírások. „Itt 
a tenger mellett vagyunk, az ausztrál üzem szennyvize 
az egész környéken tönkreteszi a halászatot. Miért nem 
otthon csinálják ezt az ausztrálok? Mi vagyunk a kísérleti 
patkányok?” 
A Lynas elismeri, hogy óránként 500 köbméter kénsavat 
és 750 köbméter klórhidrátot használnak fel a termelési 
folyamatban. Azt sem tagadják, hogy a folyóba kerülő 
szennyvíz radioaktív lehet. De azt állítják, hogy csak 
„enyhén az, vagyis nem káros az egészségre.” Azt azért 
közölték, hogy a szennyvíz tisztítása és a radioaktív hul-
ladék elszállítása a szerződés szerint nem az ő felada-
tuk. 
A cég fejlődése ettől független töretlen. Német vállalko-
zások (Siemens, az un. Mágnes szövetség keretében, az 
exportfüggőségük csökkentése érdekében a Lynas-al 
szövetkezve pont malájföldön (Gebeng) tervezik új bá-
nya és feldolgozó üzem felépítését. E két cég várhatóan 
2012 után már évi 60 ezer tonna kitermelésére lesz ké-
pes együttesen. 
Érdekes mozzanata e háborúnak, hogy a kínai Sojitz 
vállalat a Lynas-al próbál szövetkezni, a Sumitomo Corp. 
pedig az amerikai Molycorp-ba akar befektetni. 



A feltörekvő új –ígéretes- vállalkozások egyik tipikus pél-
dája a Quest Rare Minerals LTD. A Kanadában bejegy-
zett, elsősorban REEs lelőhelyek kutatására szakosodott 
cég. 2007-ban kezdete működését. Québec észak–keleti 
területén, a Strange és a Misery tavak közelében folytat 
sikeres feltáró munkát, amely zónát a legperspektiviku-
sabbaknak tekintik az országban. Jelen aktivitása a ku-
tató fúrásokra és elemzésekre korlátozódik. Erősségé-
nek tekintik, hogy a nehéz földfémek terén vannak lehe-
tőségei és ezek a világ más területén jelenleg csak 2-3 
helyen találhatók. Rövidtávon nincs is potenciális ver-
senytársa. A tervek szerint a Strange Lake-i projektben 
2012-ben -az elsődleges kutatások pozitív eredményei 
alapján- eljuthatnak a környezetvédelmi engedélyeztetési 
eljáráshoz. A feldolgozás kezdete 2015 – 2016. 
A két legnagyobb Kínán kívüli versenytárs, mint lehetsé-
ges befektető is jelen van a piacokon. Ez a kisebb, csu-
pán lelőhellyel rendelkező ám kitermelésre és feldolgo-
zásra rövidtávon képtelen vállalkozások szempontjából 
fontos. Az Ucore Rare Metals-t (Canada - Alaszka), az 
Avalon Rare Metals-t (Canada), a Frontier Rare Earths-t, 
mint táncba vihető partnereket emlegetik. 
A Great Western Minerals-t, amely két már működő kir-
giz, ill. dél–afrikai bányát birtokol, lehetséges nagyként 
tartják számon, mivel a birtokolt lelőhelyek bányászata 
még nem kezdődött el intenzíven, miközben a drága ki-
szolgáló infrastruktúra már megépült. 
Hasonló helyzetben van az Ucore is, amely gazdag ta-
pasztalattal rendelkezik az alaszkai uránbányászatban 
és birtokolja az ottani legnagyobb lelőhelyet. Stratégia 
céljuk, hogy nem oxidot, hanem diszpróziumból mágnest 
kívánnak piacra vinni. 

A Greenland Minerals a grönland-i lelőhelyek tulajdo-
nosa. Ez nagyságrendileg, a ma ismert készletek 26%-t 
testesíti meg. 
A piaci előrejelzésekben és a tőzsdei forrásszerzésben 
legaktívabb vállalatok részvényei árfolyamváltozásait az 
alábbi ábrák szemléltetik. (33..  áábbrraa) 

  
33..  áábbrraa  ÁÁrrffoollyyaammvváállttoozzáássookk  22000099  ––  22001122  kköözzöötttt  

A 2012 év közepén még sikeresnek tűnő nagyvállalko-
zások mellett, a feltörekvő kicsik haldoklásáról is egyre 
több szó esik. A ritkaföldfém láz csillapodni látszik. A cé-
gek mindegyike már drasztikusan vesztett a 2011-es no-
vemberi bevezetési csúcsértékéből. A kibontakozó tren-
dek láttán már többen felvetik azt a kérdést, hogy a 
2010-ben elindult kínai piaci beavatkozás vajon nem 
eredményez-e egy újabb buborékot a befektetők szá-
mára. Egyes szakértők szerint ez már tényként kezelhető 
a legfrissebb tőzsdei információk alapján. A 2011-ben 
még az egeket ostromló árak meredek zuhanásba 
kezdtek. Az elmúlt években piaci szerepet vállaló kb. 260 
REEs vállalkozás közül, elsősorban az újonnan alakult 
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cégek, gyorsan túlértékeltté váltak. A már termelési 
eredményt produkáló Molycorp kivételével mindenki 
90-95 %-os árfolyamcsökkenést könyvelhetett el. Nagy 
tanulsága e folyamatnak, hogy sok piaci szereplő egy – 
egy ritkaföldfémre próbált koncentrálni és relatív előnyö-
ket szerezni. Bebizonyosodott, hogy egységes ritkaföld-
fém piac van, az egyedi szeletkék nem életképesek. A 
másik fontos tanulság, hogy az ármozgások szempont-
jából a tényleges tömegtermelést produkáló Kínán kívül 
nincs érdemi szereplője a piacnak. 
Amikor Kína 2010 júliusában a ritkaföldfém export drasz-
tikus visszafogását vezette be, a fémárak és az REEs 
cégek tőzsdei jegyzési árai az egekbe törtek. A kínai 
belföldi árak eközben változatlanok maradtak. Csak ak-
kor kezdtek felfelé emelkedni, amikor a kormányzat a 
környezetszennyezőkkel szemben erőteljesen kezdett el 
fellépni. Mindenki tudja, hogy a Kínán kívüli ismert kész-
letek csak lassan foghatók termelésbe, így egy nyomá-
sos állapot lépett fel.  A belföldi fogyasztás elsődleges-
sége miatt, a külső igények csak korlátozottan kerülhet-
nek kielégítésre. Ez a –rövidtávon- ki nem elégíthető 
kereslet táplálja a pozitív várakozásokat. Az olcsó 2008-
as árak már soha nem jönnek vissza, hiszen a kínai ter-
melőknek is megemelkedtek a költségeik és a régi kör-
nyezetromboló magatartást már nem tűrik el a helyi ha-
tóságok. A megemelkedett árak persze lehetővé teszik új 
befektetések finanszírozását is, ami élénkíti a piacokat 
és a vállalkozó kedvet. 
A REEs-hez kötődő vállalatok iránti megnövekedett ér-
deklődést jelzi, hogy 2010-ben e cégek papírjai is egy 
speciális alapba kerültek be, a Market Vectors Rare 
Earths/Strategic Metals ETF (REMX) néven. A Van Eck 
-tőzsdei szakértő- által elindított alap, a ritkaföldfém piac 
teljesítményét kívánja leképezni. 

A huszonnégy legnagyobb ritkaföldfém kitermelő és for-
galmazó vállalat piaci értékét, súlyozott formában meg-
jelenítő index. A tőzsdei cégeken kívül, beleszámítják a 
nagy kínai vállalatok mutatóit is, így a piaci helyzet valós 
megítélésére alkalmas. 2010 októberében vezették be a 
New–York-i tőzsdén. A késés miatt így, sajnos -a kínai 
beavatkozások miatti- a nagy piaci szárnyalásokról le-
maradt. A Rare Erths ETF áringadozásai komplex mó-
don mutatják az érintett vállalkozások értékváltozási fo-
lyamatait, beleértve a mértékadó kínai vállalkozásokat is. 
2011-ben a REEs árak drámai csökkenésének voltunk 
tanúi. Az áresés valószínűleg folytatódik, mivel a felhasz-
nálók a helyettesítés lehetőségeit keresik és ennek valós 
megoldásai léteznek. A katalizátorgyártók például a 
lantanium leváltását részben megoldják. Hasonló a hely-
zet a neodium esetében is, ahol a mágnes gyártók és fel-
használók is alternatív megoldást keresnek. Ennek hatá-
sa persze csak hosszabb távon lesz érzékelhető. 
(44..  áábbrraa) 

  
44..  áábbrraa  AA  rriittkkaaffööllddfféémmeekk  áárrvváállttoozzáássáánnaakk  pprrooggnnóózziissaaii  

22001122  --  22002200  
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Jegyzet
ETF (Exchange Trade Fund) - Tőzsdén Kereskedett Indexkövető Alapok egy passzívan kezelt, vagyis a referencia index teljesítményét pontosan lekövető, tőzsdén kereskedhető befektetési alapok, elsősorban részvényalapok. Az ETF-ek a hagyományos, aktívan kezelt részvény-befektetési alapoktól leginkább az alapkezelés filozófiájában különböznek. A hagyományos részvényalapoknál az alapkezelő az összegyűjtött pénzek befektetésekor igyekszik a saját szaktudását és szakértelmét kihasználva úgy felépíteni és menedzselni a portfoliót, hogy a leginkább perspektivikus szektorok, illetve részvények legyenek benne felülsúlyozva. Tehát a teljesítmények mércéjéül szolgáló referencia-indexek (benchmark) súlyozásától szándékosan – a magasabb hozam reményében – eltérnek. Ezzel szemben az ETF-ek kezelői a kiválasztott értékpapírok körét és ezek arányát a követendő piac, régió vagy szektorális index (benchmark) súlyozásához igazítják, és ezt másolják le mindenféle eltérés nélkül.



2011. év őszén, megkezdődött a ritkaföldfémek globális 
indexének a kereskedelme is a frankfurti tőzsdén. (UBS 
– ETF STOXX GREF) Az index olyan, a ritkaföldfém ki-
termelésében, feldolgozásában résztvevő vállalkozások 
szerepelnek, amelyek forgalmának legalább 30%-át ad-
ják ezek az anyagok. Az EU szintjén a kínai korlátozó 
intézkedések hatására készletfelhalmozás indult el és ez 
terelte a figyelem középpontjába az érintett cégeket is. 
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MMiinnőősséégg,,  bboollddooggssáágg  ééss  ccooaacchhiinngg  
DDrr..  KKuunnooss  IIssttvváánn  

  
„A boldogság a természet legnagyobb 
paradoxona. 
Bármilyen körülmények között képes megje-
lenni és fönnmaradni. 
Dacol a környezettel. 
Belülről, mélyről jön. Felfedezése hasonló él-
mény a Napból érkező fény és hő érzékelésé-
hez. 
A boldogság nem birtoklás, hanem létezés; 
nem tulajdonlás, hanem átélés. 
A boldogság forrása maga az ember; a belső 
béke megélt harmóniája. 
Az ember tulajdona függhet másoktól; de amit 
átél az csak rajta múlik. 
A boldogság a lélek öröme, a megfoghatatlan 
birtoklása. 
A szív kisugárzása, mely a magunkkal való 
megbékélésből ered.” 

W. G. Jordon  

Minőség, boldogság és coaching sajátosan összefüggő 
fogalmak. Az első a kézzel fogható -sokszor pontosan 
mérhető- realitás, a második az ember egyik legősibb 
belső vágya, míg a harmadik az előző kettőt összekötő, 
a végső célkitűzés elérését lehetővé tevő módszertani 
segédeszköz. 

A magasabb fokú minőség iránti törekvésünk -közvetve, 
vagy közvetlenül- a boldogság iránti vágyunkból ere-
deztethető. Az emberi társadalom fejlődésének hori-
zontján végigtekintve elsődleges mozgatórugókat tapint-

hatunk ki, melyek között meghatározó a kényelem foko-
zására és a boldogság elérésére irányuló folyamatos 
törekvés. 

A minőség fejlesztését célul kitűző elhatározásoknál te-
hát bölcsen tesszük, ha -legalább egy szinttel- mé-
lyebbre hatolunk az emberi természet „hagymamodelljé-
ben”. Ez azt jelenti, hogy egy coaching-gal támogatott 
minőségfejlesztéskor nem árt megszívlelni W. G. Jordon 
sorait. Ezzel praktikusan azt akarom mondani, hogy a 
legtöbb minőségfejlesztésre irányuló folyamatnál valójá-
ban ősi „késztetésünknek hódolunk”, mondhatni a minő-
ségfejlesztés eszközével akarunk boldogabbá válni. 

A boldogság természetét megvizsgálva hamar rájövünk, 
hogy az bizony erősen relatív. A körülményeken kívül a 
gondolkodásmódunkon is nagyon sok múlik. Ugyanaz az 
átélt esemény egyikünknek lehet öröm, míg egy másik 
személynek szenvedés. A Sziklás-hegységben közelről 
megpillantott grizzly medve egy óvatlan turistából lehet, 
hogy rettegést -„életveszélyben vagyok”-, míg az elve-
szett állat gondozójából -„végre megvan az elveszett ál-
lat”- örömöt vált ki. 

A boldogság persze lehet pillanatnyi, és tartós is. Minden 
esetre, aki már három napja édesvíz nélküli hajótörött-
ként hánykódik az óceánon, azt csak egy dolog teheti 
boldoggá. 
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A Maslow-féle elmélet itt is működik, ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy a fennmaradás ösztönétől vezérelt 
fizikai szükségleteink kielégítése szoros kapcsolatban áll 
az érzékeink által továbbított ingerülettel. 
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Felmerül a kérdés, mennyiben különbözik az érzéki örö-
mök során átélt rövid eufória a szenvedélybeteg által 
megtapasztaltaktól? 

Az átmeneti ideig érzett csalfa öröm, majd az utána 
szüntelenül újjáéledő vágy ördögi körforgást alkot. Ha-
sonlóan az alkohol-, vagy drogfüggő beteghez, az ilyen 
jellegű vágyaink kielégítésének hajszolása bajt okoz. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak nekünk, hanem 
a környezetünkben élőknek is. 

Ez azért nem azt jelenti, hogy minden számunkra örömet 
szerző tevékenységgel fel kellene hagynunk, itt inkább 
arra szeretnék rámutatni, hogy érzékeinket nem lehet 
mindörökre kielégíteni. Hasonló törekvéseinkkor jobban 
tesszük, ha mások szempontjaira is tekintettel vagyunk, 
hiszen csak így tudjuk biztosítani tartós boldogságunk 
alapfeltételeit. 

Az igazi boldogság véleményem szerint egyfajta belső 
béke. Harmónia, egyensúly a körülöttünk lévő világgal és 
önmagunkkal. Azok a szerencsések ebből a szempont-
ból, akiket minden érdekel, nyitottak a világ befogadá-
sára, törődnek másokkal, nagyfokú érzékenységgel és 
gazdag érzelemvilággal bírnak. 

Mindez a bevezetőben taglalt paradoxon magyarázata is 
egyben. Viszonylag gyakran láthatunk magunk körül 
anyagi jólétük ellenére is elégedetlen embereket, de 
olyanokat is, akik látszólag nehéz körülmények között 
boldogan -legalábbis boldogabban- élnek, mint jómódú 
társaik. 

A titok nem titok tehát: belső békénk, harmóniánk megte-
remtésével még nehezebb életkörülmények között is ké-
pesek lehetünk alapvetően boldogok maradni. 

Jóllehet, a külső tényezők is fontos szerepet játszanak, 
nem lenne bölcs dolog azt hinni, hogy azok valaha is 
képesek lesznek bennünket boldoggá tenni. 

Hogyan érhetjük hát el az áhított belső békét? 

Amit biztosan tudni lehet az az, hogy recept nem létezik, 
és külső tényező nem hozhatja létre. 

A tartós boldogság megteremtéséért fáradoznunk kell, 
hasonlóan az életben elérendő sok más cél érdekében. 
A cél kitűzése után következhet az állapotfelmérés, a 
folyamat tudatos megtervezése, majd a megvalósítás. 
(Az ellenőrzésről most különösebben nem is teszek em-
lítést, hisz ebben az esetben az elég egyértelműen kita-
pintható lesz.) 

Kiinduláskor leginkább a hozzáállásunk az, amin változ-
tatni tudunk. A külső körülményeken sokszor nincs mó-
dunk változtatni, de a hozzáállásunk módosításával 
megváltoztathatjuk a külső körülményekre adott reakci-
óinkat. 

A boldogság keresése során megvalósított cselekedete-
ink már önmagukban is boldogság-forrásként jelennek 
meg. 

Az átmeneti örömforrásul szolgáló cselekedetek (pl. 
újabb pár cipő, vagy elektronikai berendezés vásárlása) 
csupán átmeneti jóérzést jelenthetnek. 

A tartós boldogságot megalapozó cselekedeteink beazo-
nosításához nem árt néhány alapvető dologgal tisztában 
lennünk. „Az ember társas lény” szoktuk mondani – nem 
véletlenül. Cselekedeteinkkel hatunk mások boldogsá-
gára, ezért fontos, hogy ne csak magunkra legyünk te-
kintettel. Másokkal törődve a mindannyiunkat sújtó, ha-
lálból, betegségből és egyéb szenvedéseinkből eredő 
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frusztráció, szorongás romboló hatása csökken. Ember-
társainkkal törődve kevésbé aggódunk saját magunk mi-
att, így szenvedéseink kínzó hatása is csekélyebb. 

Tartós boldogságunk alapja mindezek által tehát legin-
kább a szeretet, az együttérzés, a megbocsátás, a türe-
lem, a tolerancia, az alázat és még sorolhatnánk. Ezek a 
tartós boldogság zálogai embertársaink és saját magunk 
számára egyaránt. 

Coachként nem árt mindennek tudatában lenni, különö-
sen akkor, ha minőségfejlesztés témában kapunk felké-
rést. 

Gyakorló coach-ként sokszor tapasztalom, hogy ügyfe-
leim élete már egyszerűen attól boldogabbá válna, ha 
képesek lennének magasabbról, kívülállóként rátekinteni 
saját helyzetükre, embertársaikkal és körülményeikkel 
való viszonyukra, az univerzumban betöltött szerepükre, 
röpke életükre. 

Pozitív esetben, a „nagy felismerés” birtokában gyakran 
a korábbiaktól merőben eltérő célokat tűznének ki maguk 
elé. Ez történne ideális esetben. 

Azt tapasztalom, hogy az emberek alapvetően a boldog-
ságot keresik, melyet különféle torzító tényezők sikerré, 
profittá, hatalommá deformálnak. Erre a deklinációra vi-
szont nem ébrednek rá, így fejlesztési törekvéseik csírá-
jaként -még helyes módszertan mellett is- eleve csak 
téves célkitűzés születhet. A téves út következetes vé-
gigjárása ugyan sikerülhet, de az út végén érzett keserű-
ség mindennél fanyarabb. 

A sikeresség (boldogság?!) megfelelő mérése minden 
olyan helyzetben meghatározónak mondható, ahol a 
coaching folyamat alapvetően a minőség fejlesztésére 

irányul, hiszen ez a paraméter általában az első számú 
indikátora a sikeresség (boldogság?!) fokának – és meg-
határozza a coaching mikéntjét is.  

Sajnos olykor elkövetik azt a hibát, hogy a sikerességet 
(boldogságot?!) mindenképpen számokban akarják kife-
jezni. Jóllehet, hogy sokszor ez tűnik a legkézenfekvőbb 
mérési módszernek, ám a kvalitatív eljárások itt ugyan-
úgy használhatók. Ezek kapcsolódhatnak a „flow” méré-
séhez, értéket jelentő dimenziókhoz, egy interakció tónu-
sához, a tulajdonossá válás szándékához, és –esetünk-
ben- nem utolsó sorban a boldogság fokához is. 

A visszajelzést biztosító coaching találkozások során 
elsődlegesen a mérés szempontjából releváns viselke-
désformákra koncentrálunk: Melyek azok a viselkedés-
formák, amelyeket ügyfelünk gyakorol, vagy éppen nem 
gyakorol, illetve melyek azok, amelyek megfigyelhetők 
ugyan, de változtatásra szorulnak. 

Ez biztosítja, hogy a sikeresség (boldogság?!) mérése a 
megfelelő módon fog történni a vizsgált személyek mun-
kavégzésének végeredményét illetően. 

A sikerhez (boldogsághoz?!) vezető viselkedésformák 
azonosítása után kezdődik a -minőségfejlesztésre irá-
nyuló- coaching érdemi része. 

Itt meghatározó jelentőséggel bír az a visszacsatolási 
kör, melynek alkalmazása elengedhetetlen a munkatár-
sak fejlődése szempontjából. A dolgozók fejlődése nélkül 
aligha várhatjuk a működés jellemző paramétereinek 
elvárt mértékű javulását. Sok működési és üzleti terület 
stagnál, illetve nem használja ki a benne rejlő maximális 
potenciált, mert a vezető egyáltalán nem tart, vagy nem 
tart megfelelő visszajelző fókuszú megbeszéléseket, 
amelyek pedig elengedhetetlenek lennének a dolgozói 
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teljesítmény/minőség (boldogság?!) növelése érdekében 
megvalósítandó fejlesztések szempontjából. 

A fejlesztési folyamat egy lehetséges forgatókönyve az 
alábbiak szerint alakulhat: 

A fejlesztés célpontját jelentő személlyel való első talál-
kozás alkalmával kérjük meg a coachee-t (ügyfelünket), 
hogy értékelje a saját teljesítményét, valamint annak mi-
nőségre gyakorolt hatását. Amennyiben erre nincs lehe-
tőség, hagyjunk neki erre időt a következő beszélgetésig 
(biztosítsunk számára lehetőséget a felkészülésre). 

Elsőként kérdezzük meg a coachee-t, hogy mit gondol mi 
az, amit jól csinál a saját munkáját illetően. Itt ne enged-
jük meg neki, hogy az elmulasztott lehetőségeiről, vagy a 
„hogyan kellett volna” dolgairól beszéljen. Ebben a fázis-
ban az a fontos, hogy azokból a saját-élményes munka-
tapasztalataiból tanuljon, melyeket az elvárásoknak 
megfelelően, sikeresen teljesített. 

Itt ismét fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy ne 
számokban kifejezett mutatókról beszélgessünk. A 
kommunikációnak alapvetően a viselkedéses tényezőkre 
kell koncentrálnia, hiszen a megfelelő viselkedés hozza 
az eredményeket és nem más. 

- A coach vagy a vezető ekkor pozitív visszajelzést 
kell, hogy adjon, ugyanis meglehet, hogy mi be tudjuk 
azonosítani a releváns viselkedésformát, a coachee 
viszont nem. Ha beazonosítjuk azt a viselkedésfor-
mát, amiről a coachee beszélt, akkor onnantól fogva 
ő is „elraktározza” azt.  

- Ezután kérdezzük ügyfelünket/kollégánkat azokról a 
viselkedésformákról, amelyek véleménye szerint gá-
tolták abban, hogy a követelményeknek megfelelően 

teljesítse az elvárásokat. Kérjünk tőle konkrétumokat. 
Tudatosítsuk benne a saját viselkedése feletti kont-
rollt és az annak alapján való elszámoltathatóságot. 

- Ekkor jön el annak az ideje, hogy adatok, vagy megfi-
gyelések alapján visszajelzést adjunk neki. (Mi is le-
gyünk konkrétak és a visszajelzés a viselkedéses té-
nyezőkön alapuljon.) 

- Miután azonosítottuk, hogy mi az, amit ügyfelünk jól 
végez (teljesíti a minőségi elvárásokat), és mi az, 
amit jobban is végezhetne (hogy teljesítse a minőségi 
elvárásokat), tereljük a coaching-ot abba az irányba, 
hogy elgondolkoztassuk, hogyan változtathatja meg a 
viselkedését annak érdekében, hogy megfeleljen a 
minőségre vonatkozó irányelveknek. 

- Ha sikerül tudatosítani benne a nem megfelelő 
minőségű munkavégzés okát (az ezt eredmé-
nyező nem megfelelő viselkedésformát), akkor a 
coach részéről innentől kezdve lehet, hogy csak 
egy egyszerű követő/ellenőrző stratégiára van 
szükség annak érdekében, hogy az adott viselke-
désforma a későbbiekben ne forduljon elő. 

- Amennyiben a beazonosított viselkedésforma 
kompetenciafejlesztést igényel, célszerű írásos 
fejlesztési tervet készíteni. 

- Ezt a találkozást mindig úgy zárjuk, hogy 
tudja/érezze ügyfelünk, bízunk benne, hogy sike-
resen végre fogja tudni hajtani a szükséges visel-
kedésváltozást, mialatt mindvégig mellette le-
szünk, és szakmailag korrekten felügyeljük majd a 
megcélzott fejlődési folyamatot. 
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A korábban már említett, írásban rögzített fejlesztési terv 
a folyamat egyik legkritikusabb pontja lehet, így érdemes 
kicsit bővebben kitérni rá. 

A sikeresen megvalósított viselkedésváltoztatás vagy 
kompetenciafejlesztés sokszor nem valósítható meg 
pusztán „puha” coaching-gal, vagy „szimpla” kommuni-
kációval. 

A gyakorlatban is kamatoztatható végeredmény világo-
san megfogalmazott, reális viselkedésváltoztatási, illetve 
kompetenciafejlesztési tervet igényel. 

A gyakorlatban a coach-ok és a vezetők a tervezést sok-
szor úgy tekintik, mint ami egy, a fejlődés megvalósítása 
érdekében használható eszköz, jóllehet a fejlesztési ter-
vet sokszor proaktív eszközként tudjuk a leghatékonyab-
ban felhasználni. 

Jelen világunkban -ha lépést akarunk tartani a konkuren-
ciával- a munkatársak fejlesztésének folyamatosnak kell 
lennie. Ez manapság legtöbbször az erősségek fejlesz-
tésére irányul, amit akkor tudunk igazán kihasználni, ha 
alkalom adtán igény jelentkezik az adott komparatív 
kompetencia iránt. 

Esetenként érdemes némi időt szánni annak az átgon-
dolására, hogy vajon milyen mértékben hasznosul a 
csúcsteljesítményt nyújtó kollégáink kompetenciafej-
lesztésre fordított energiája a világosan mérhető egyéni, 
illetve csoportteljesítményben. 

A fejlesztési terv lehet formális vagy informális, de min-
den esetben javasolt annak dokumentálása. Ez biztosítja 
ugyanis, hogy miközben a coachee fejlődésére koncent-
rálunk, mindketten rendelkezünk egy olyan iránymutató 

referencia-eszközzel, melynek segítségével a „megtett” 
és a „hátralévő út” egyértelműen kimutatható. 

Személy szerint a formális megközelítés híve vagyok, a 
konkrét alkalmazás személy(ek)re szabott lehetőségét 
meghagyva. 

Fontosnak tartom, hogy a fejlődési tervet sokkal inkább 
az ügyfél, mintsem a coach vagy a vezető dolgozza ki. 
Ha a coachee-nak megadjuk a lehetőséget a terv kidol-
gozására és részbeni dokumentálására, akkor ezzel 
egyidejűleg biztosítjuk úgy a „főszereplő” személyes el-
köteleződését, mint ahogy katalizáljuk azt az energia 
befektetést is, melyet a várt kompetenciafejlesztés, vagy 
viselkedésváltozás igényel majd a későbbiekben. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a coach vagy a vezető 
ne működne együtt a fejlesztési terv kidolgozásában. 

Nézzünk egy konkrét példát. 

Tegyük fel, hogy Bence egy európai motorkerékpár 
gyártó üzem humán részlegének csoportvezetője. A kol-
légáitól származó visszajelzések szerint Bence kommu-
nikációs problémákkal küzd. 

Egy, az alkalmazottak fejlesztését célzó coaching ülés 
eredményeként Bence és a főnöke (jelen példában a 
belső coach-a) megegyeznek, hogy viselkedésváltozta-
táson alapuló fejlesztési tervet készítenek az imént em-
lített probléma kiküszöbölésére. 

Minden ilyen jellegű fejlesztési tervnek világos célmeg-
határozással kell kezdődnie. Ez magában foglalhatja a 
terv végrehajtásától várt eredményt, az ehhez szükséges 
kompetenciafejlesztést, vagy azt a viselkedésváltozást, 
ami a program sikeres végrehajtásához szükséges. 
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Bence esetében ez a következőket jelentheti: „A kom-
munikációs készségek fejlesztése, lényegre törő kom-
munikáción, aktív hallgatáson, és testbeszéd-érzékeny 
viselkedésen keresztül.” 

Az előbbi mondat nem csupán tiszta, világos célmegha-
tározást jelent, hanem egyúttal kijelöli azokat a viselke-
désformákat is, melyek támogatják a cél elérését segítő 
korábban azonosított lehetőségeket is. 

A következő lépésben Bence és a főnöke azonosítják 
azokat a viselkedésformákat és/vagy kompetenciákat, 
amelyek megváltoztatásával, fejlesztésével a cél irá-
nyába történő elmozdulás biztosítottnak látszik. A gya-
korlati tapasztalatok alapján ezt célszerű vizuálisan is, 
úgy megtenni, hogy például megkérjük a coachee-t, hogy 
nevezzen meg egy olyan személyt, aki demonstrálja 
majd az elérni kívánt viselkedésformát, illetve kompeten-
ciát.  

Minél jobban megjeleníthető az adott viselkedés-, illetve 
kompetenciaforma, annál világosabban meghatározható 
a fejlődés érdekében szükséges lépések köre. 

Bence esetében ezeket a viselkedésformákat az aláb-
biak szerint dokumentálhatjuk: 

1. „Lényegre törőbb kommunikáció, egyértelmű viselke-
désmintákat nyújtva. 

2. Aktív hallgatás, mely tisztázó kérdésekkel segíti a 
kulcspontok egységes, közös értelmezését. 

3. Érdeklődés mutatása (arckifejezés), nyitottságot tük-
röző testbeszéd (végtagkeresztezés mellőzése).” 

Ilyen formában megfogalmazva a cél eléréséhez köve-
tendő viselkedésformákat, Bence számára az „útja” so-

rán mindig világos lesz a fejlődés érdekében megteendő 
következő lépés. 

A konkrét akciók meghatározásánál hasznosnak bizo-
nyul a fejlesztési terv kisebb részekre történő felosztása, 
mely a tanulás, a begyakorlás és a visszacsatolás hár-
mas egységén nyugszik. 

Vegyük most ezeket sorra a fenti példán keresztül. 

A tanulási fázisban a coachee-nak rögzítenie kell azokat 
a lépéseket és a hozzájuk tartozó erőforrásokat, amelyek 
az új viselkedésformák elsajátítását szolgálják. Ezek 
gyakran külső erőforrásokat, eszközöket igényelhetnek. 
Bence esetében számos, a kommunikációt fejlesztő esz-
köz használata szóba jöhet. Bence például időt fordíthat 
arra, hogy megfigyelje egy olyan személy különböző 
élethelyzetekben folytatott kommunikációit, aki számára 
mintát jelenthet ebből a szempontból. Másrészt elolvas-
hat például egy olyan, a kommunikációs készségek fej-
lesztéséről szóló könyvet, melyet a kollégái ajánlottak 
neki, amire eddig valamilyen oknál fogva nem szánt időt. 

A fejlesztési terv térképként való hatékony használata az 
egyes lépések dokumentálásán felül megköveteli a ha-
táridők rögzítését is, hiszen a coach ennek segítségével 
győződhet meg arról, hogy minden a terv szerint halad. 

A második szakasz a begyakorlás fázisa, ahol Bence a 
tanult viselkedésformákat és kompetenciákat valós élet-
helyzetekben is kipróbálhatja. Ez a számára egyúttal 
megteremti a stressz-mentes (nem éles) helyzetben tör-
ténő kipróbálási lehetőséget is, ahol a tökéletességre 
való törekvés helyett inkább a folyamatos tanulásra kon-
centrálhat. Bence a belső coach-ával (jelen esetben a 
főnökével) szituációs helyzetgyakorlatokat végezve -a 
beosztottaival történő kipróbálás előtt- gyakorolhatja be 
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az új viselkedésformákat. Másrészről megkérheti a főnö-
két, hogy adjon visszajelzést a számára, például egy ér-
tekezleten való felszólalását követően, ahol már meg-
próbál az új viselkedésforma „szellemében” kommuni-
kálni. Ez lehetőséget teremt majd Bencének olyan 
tisztázó, pontosító kérdések feltételére is, amelyekre 
adott válaszok segítségével tovább csiszolhatja kommu-
nikációs technikáját. 

A harmadik, egyben az utolsó -de az egyik legfontosabb- 
fázis a visszacsatolás. 

Bence itt kap visszajelzést arról, hogy hol is tart valójá-
ban a viselkedésváltoztatási/kompetenciafejlesztési fo-
lyamatban, vagyis a korábban teljesített fázisok milyen 
konkrét, kézzel fogható eredményt hoztak. 

E nélkül a folyamatos visszacsatolási kör nélkül Bencét 
bizonytalanságok gyötörhetnék (a boldogságának a foka 
csökkenne!), hiszen nem tudná, hogy ténylegesen fejlő-
dött-e, illetve mennyit fejlődött addig, és esetleg mely 
területekre kell még továbbra is fókuszálnia a későbbiek-
ben. 

A visszajelzések dokumentálása azzal a járulékos ha-
szonnal is együtt jár, hogy megmutatja azt a coachee 
személyéhez leginkább passzoló visszajelzési módot, 
melyre az leginkább fogékony. 

Bence esetében mondjuk ez a szituációs szerepjátéko-
kat követő visszajelzés. Ebben az esetben a számára 
lehetővé válik, hogy szerepjátékában mutatott viselke-
désváltozásával rövid időn belül -ismételt szerepjátékkal- 
kipróbálhasson egy újabb verziót. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy az azonnali visszajelzés 
döntő jelentőséggel bír a megfelelő viselkedésváltozás 
sikeres végrehajtása szempontjából. 

A fejlesztési folyamat főbb lépéseit megtervezve, kivite-
lezve még nem értünk a végére. Egy fontos fázis, a sike-
resség (boldogság?!) mérése még hátravan. 

Egy termelő üzem számokban mérhető paramétereinek 
növelését célzó fejlesztési program sikerének mérhető-
sége viszonylag egyszerű feladatnak tekinthető. 

Bence esetében azonban másról van szó. Itt olyan 
„puha” tényezőket kell mérnünk, melyek olykor képesek 
nehezebb pillanatokat szerezni a coach-ok és vezetők 
számára. 

Bencének viselkedésváltozásának, illetve kompetencia-
fejlődésének a vizsgálatához kreatívabb mérési paramé-
terekre van szükség. 

Nála lehetőség nyílhat például arra, hogy a fejlesztési 
folyamat előtti és utáni mintavétellel (véleménykéréssel) 
megkérdezzék a kollégáit, főnökét, őt magát és esetleg 
az ügyfeleit arról, hogy véleményük szerint mennyiben 
változott Bence kommunikációs készsége, releváns 
kompetenciája, de a bevezetőben írtak következménye-
ként egy olyan kérdés is indokolt lehet, hogy boldogabb 
lett Bence a folyamat végére, mint korábban volt? És a 
körülötte dolgozók? 

A lényeget kiemelve azt javasolom, hogy mindenekelőtt 
időt nem sajnálva gondolkodjunk el egyszerűen azon, 
hogy mi az, ami -az előbbiek tükrében- igazán boldoggá 
tud tenni bennünket. A profit, a státusz, vagy mások fö-
lötti hatalom, netalán a kollégáinkkal való manipuláció? 
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Netalán emiatt át kell értékelnünk az eddigi fejlesztésre 
vonatkozó elképzeléseinket, ezáltal az azokból levezet-
hető al-célokat, humán fejlesztési terveket? 

Felismeréseink lehet, hogy máris boldogabbá tettek ben-
nünket (és másokat?)? … 
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SSvvééddccssaavvaarr,,  aavvaaggyy  aa  ggaazzddaassáággii  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  éérrttéékkeekk  kköözzttii  eeggyyeennssúúllyyoozzááss  
DDrr..  DDeeáákk  CCssaabbaa  

  
Bevezetés és célok 
A hagyományos megközelítés szerint a nyugati világ 
gazdaságában a közgazdasági racionalitás és a társa-
dalmi felelősség ellentétben áll egymással, különösen 
igaz lehet ez olyan válsághelyzetben mint a 2008-ban 
indult gazdasági válság, mely elemi erővel söpört végig a 
világgazdaságban. A piaci tranzakciókat jellemző logika 
gyakran konfliktust teremt más típusú logikákkal, amik 
többnyire társadalmi, etikai és környezeti megfontoláso-
kat fejeznek ki. Mindazonáltal a vállalatok kezdik megta-
lálni a módját, annak hogyan kombinálhatók a közgazda-
sági célok a társadalmi felelősséggel. Nem magától ér-
tetődő többé, hogy a társadalmi megfontolások csupán 
állami feladatok, vagy néhány „megszállott” ügye.   
A szervezeteket „rugalmasabbá” alakítják, törekedve a 
„legjobb gyakorlat” eltanulására, és a jobb „ügyfél-orien-
táltságra”, valamint „költség-hatékonyságra”. Az üzletori-
entált kormányzási formák, amiket nevezhetünk 
„menedzsmentalitásnak” (Nyqvist, 2008), bekerülnek a 
mindennapi gyakorlatba. Másrészről, a közösségi admi-
nisztrációval hagyományosan társuló értékek átszivá-
rogtak az üzleti szférába. A vállalkozások most „felelő-
sebbé” válnak, léteznek „etikai elvek” és a morális ma-
gatartásra vonatkozó szabványok. Ezzel párhuzamosan, 
vagy válaszként a demokratikus eszmékre, a vállalatok 
alkalmazkodnak a jobb „átláthatóságot” célzó igények-
hez. Így kialakul a létező határvonalakon való cikázás és 
a szervezet pozícionálásáról szóló tárgyalás a profit és a 
társadalmi jólét folytonosságának mentén.  
Mi történik, amikor az üzlet szociálissá, a hatóságok pe-
dig piacorientálttá válnak? Amint a különböző logikák, 

prioritások és értékek találkoznak, gyakran a felszínre 
kerülhetnek feszültségek és súrlódások. Mi forog kockán 
ezen csatározások során? Elegendő bizonyíték áll ren-
delkezésre annak igazolására, hogy a szabályozás új 
területei jelennek meg. A menedzserek, álláskeresők, 
befektetők elsajátítják a piaci tevékenységükhöz való 
hozzáállásuk új módjait. Az oktatási programok önvizs-
gálatra és magatartásváltoztatásra tanítják az alkalma-
zottakat. Hasonlóképpen, a vezetői programokat is fej-
lesztik, hogy segítséget nyújtsanak a menedzsereknek 
az etikus gondolkodásban. Ennek megfelelően a válla-
latok és a közszféra közti együttműködések és új part-
nerségi formák szintén fejlődnek. Ezek az új szövetségek 
ideiglenes vagy hosszútávú összehangolásról szólnak, 
melyek számos kérdést vetnek fel. Hogyan egyesíthető a 
piaci logika a társadalmi és erkölcsi logikával? Mik a 
központi feszültségek csoportok között?  
A gazdasági és társadalmi értékek közti egyensúlyozás-
ban az egyének és a szervezetek is új módszereket ke-
reshetnek. A kölcsönösség új formái után kutatnak, 
amelyek újfajta szövetségi formákról, valamint megosz-
tott értékekről szólnak. Ez történhet a szolgáltatáscsere 
informális területén, ahol az emberek a pénzügyi és tár-
sadalmi befektetésekkel egyensúlyoznak oly módon, 
hogy bizonyos kölcsönösségi formákat alakítanak ki. 
Ezen gondolkodásmód mentén a hitelnyújtóknak érde-
kében állhat magas kamataik csökkentése, hogy „valamit 
visszajuttathassanak” a szerényebb anyagi lehetőségek-
kel rendelkezők részére. A legutóbbi években a vállalko-
zói világ fokozatosan építette be a társadalmi felelősség 
eszméjét a külvilág felé irányuló kommunikációjába.  
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A társadalmi felelősség eszménye 
2001 nyarán az Európai Unió kiadta az úgynevezett Zöld 
könyvet, mely kiadvány magában foglalja a vállalatok 
társadalmi felelősségvállalásának belső és külső lehető-
ségeit. Ilyen belső lehetőség például, hogy megfelelő 
környezetben dolgozhassanak az alkalmazottak, az eti-
kus bánásmód vagy a környezet menedzsment.  
Alapvetően négyféle vállalati felelősséget lehet megkü-
lönböztetni: gazdasági, jogi, társadalmi és etikai felelős-
ség, melyet az 11..  ttáábblláázzaatt részletez. (Fertetics, 2006): 
Felelősség típusa Magyarázat 

Gazdasági üzletileg életképesnek lenni 
Jogi  a törvények, norma- és szabályrendszerek 

betartása 
Társadalmi  a vállalati politika részeként elvárt szociális 

elemek pl. a munkavállalókkal való bánás-
mód kapcsán 

Etikai  a megtermelt nyereség elosztási kérdéseit 
feszegeti 

11..  ttáábblláázzaatt..  AA  ffeelleellőőssssééggeekk  ttííppuussaaii  
Más megközelítés szerint a társadalmi felelősség 
elsősorban etikai kategóriába sorolható, de fontos része 
az irányításnak is, hiszen a szervezetek és tágabb 
környezetük kapcsolatát összefüggésben kell 
vizsgálnunk.  A demokratizált és intézményesült vezetés 
és a felelős magatartás összefüggésben van a vezető 
személyével (testületével), illetve a szervezet 
érintettjeivel. (Angyal, 2009) 
Alapvetően a a vállalati társadalmi felelősség (Corporate 
Social Responsibility továbbiakban: CSR) három pillérből 
áll, mely az úgynevezett „3P’’, vagyis people (emberek), 
planet (föld), profit. A nagyvállalatok világszerte 
kapcsolódtak a vállalati társadalmi felelősség 

missziójához, egyesítve az irányítási kódokat és 
elfogadva üzleti tevékenységük részletes átvizsgálását 
(lásd Garsten, 2003; Boström & Garsten, 2008). A valós 
küldetéstudat ábrázolása olyan kérdések felvetésével 
mint az emberi jogok, munkavégzési szabványok, 
környezetvédelem, korrupció elleni harc, világszerte a 
vezető üzleti vállalkozások éves jelentéseinek szinte 
magától értetődő összetevője lett.  Határozottan 
kijelenthető, hogy CSR gondolatának komoly hatása van 
a vállalati szférára.  
Az 11..  áábbrráánn jól látható a szervezet vezetése által 
felállított hosszú és rövid távú érdekek kapcsolata a 
stratégia megvalósításával, azok területeivel, továbbá a 
társadalmi célok megvalósulásának milyensége, mély-
sége. 

11..  áábbrraa::  RRöövviidd--  ééss  hhoosssszzúúttáávvúú  éérrddeekkeekk  mmeeggjjeelleennééssee  aa  
vváállllaallaattii  ccééllookk  kköözzöötttt  (készült: Angyal 2009 alapján)  

Ha a vállalat csak rövidtávon gondolkodik a stratégiai 
célok megvalósításában, akkor kizárólag nyereségori-
entált céljait fogja megvalósítani. Azonban ha a 
hosszútávú érdekeit is figyelembe veszi, akkor minden-
képpen a pénzügyi mutatók nyomonkövetésén és emel-
kedésén kívül, egyfajta fenntarthatóságot is próbál bizto-
sítani a szervezet számára.  
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E cikk megvizsgálja két magyarországi, svéd tulajdonú 
vállalat vezetőinek társadalmi felelősséget érintő elkép-
zeléseit és gondolatait. A cél: felfedni azt a gondolatvilá-
got, amely meghatározza, hogy mit jelent társadalmi fe-
lelőséget vállalni, elemezve a vállalati dolgozók történe-
teit, és feltárni a CSR-hez fűződő, vállalati 
beszélgetéseken átszűrődő elképzeléseket. 
A kutatás keretei 
A kutatási program 2007-ben indult a SCORE-ban 
(Stockholm Centre for Organizational Research) tíz svéd 
kutató közreműködésével. A munka során 5 svéd társa-
ság vezető beosztású (vezérigazgató, CSR, HR, PR me-
nedzser, értékesítési igazgató) dolgozójával 25 mélyin-
terjút készítettek. A svéd riport az ABB, AstraZeneca, 
Elanders, Electrolux és Ericsson vállalatok vezetőivel 
készült interjúkon alapszik. A résztvevő társaságok a 
Miskolci Egyetem kutatóival együttműködve kerültek ki-
választásra, a svéd és a magyar válaszok összehason-
líthatósága érdekében. A svéd tanulmány eredménye 
egy jelentés volt (Ardenfors, 2009), ami bemutatta a 
svédországi vezetők történeteit és visszajelzéseit.  A 
kutatást Svédországban a „Társadalmi ügyek – irányítás 
egy normatív gazdaságban” című kutatási programnak 
volt a része, melyet ott a Bank of Sweden Tercentenary 
Alapítvány támogatott. A magyarországi kutatásokat a 
Miskolci Egyetem saját forrásból valósította meg. A svéd 
cégek magyarországi leányvállalatai közül a kutatásban 
végül csak az Ericsson és az Electrolux vállalt aktív sze-
repet, segítve ezzel a kutatás megvalósítását. 
A vizsgálat a vezetők történetei és kérdésekre adott vá-
laszai alapján szűr le következtetéseket. Nem a tény-
szerű megállapítások, sokkal inkább a mindennapokban 
felelhető felelősség mértékének és milyenségének meg-
állapítása az elemzés célja. A kutatás fő célkitűzése te-
hát annak a megértése volt, hogy hogyan, milyen elvek 

mentén dolgoznak egy CSR programot felvállaló szerve-
zetnél. Annak érdekében, hogy megragadhassuk azt, 
hogy a válaszadók számára mit jelent a társadalom 
szempontjából felelős viselkedés, a fókuszt arra helyez-
tük, hogy miképpen beszéltek a CSR-ról, hogyan írták le 
a CSR működése mögött húzódó indítékokat, a társaság 
szerepét a társadalomban, az elkötelezettséget. Mindezt 
szem előtt tartva fontos megjegyezni, hogy ez a beszá-
moló nem adhat teljes képet a résztvevő társaságok 
CSR tevékenységéről, inkább a válaszadó személyek 
által kifejezett gondolatokat és elképzelések jeleníti meg. 
A résztvevőket megkértük, hogy válaszoljanak azokra a 
kérdésekre, melyekkel értékelik a vállalatok szerepét a 
környező társadalom tükrében. Kértük őket, hogy be-
széljenek az elkötelezettséggel kapcsolatos gondolataik-
ról; meddig tart a vállalati társadalmi felelősség, mi volt a 
társaságuk CSR programjának eredete. Felszínre kerül-
tek CSR-ral kapcsolatos kérdések a profitszerzéssel, 
valamint a kockázatokkal és elvárásokkal összefüggés-
ben. Az interjúk elemzése kvalitatív módszerekkel tör-
tént. 
A kutatás a narratív megközelítést használta, mely az 
elmondott történetek elemzésén keresztül a társada-
lomtudományi megismerés egyik fő módjának tekinthető. 
(Czarniawska, 1998) A stratégiai tanulmányok területén 
ez a fajta megközelítés használatos az egyes elképzelé-
sek megértéséhez viták és preferenciák formájában. Az 
elmondott történetek alapján az egyének pozícionálják 
magukat saját közösségükben, és megértik a közösségi 
csoportokon és megállapodásokon belüli célokat és érté-
keket (Fischer, 2003). A szervezési tanulmányok terén a 
narratív megközelítés használható akkor, amikor szerve-
zeti eseteket gyűjtenek össze elemzés céljából. Az 
elemzés egy módja lehet az interjúk irányítása 
(Czarniawska, 1998), felvétele majd feldolgozása.  
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A kutatási célterület meghatározása 
A kutatás magyarországi célterülete két svéd hátterű 
magyarországi nagyvállalat az Ericsson és az Electrolux 
volt. 
Az Ericsson a távközlési hálózatüzemeltetők részére 
szánt technológia és szolgáltatások szállítója nemzetközi 
téren. A vállalat termékei között megtalálhatók a mobil és 
vezetékes hálózati infrastruktúra, valamint hálózatüze-
meltetőknek, vállalatoknak és fejlesztőknek kínált szé-
lessávú és multimédiás megoldások. Jelenleg több, mint 
másfél ezer főt foglalkoztat az Ericsson Magyarország. A 
vállalat honlapján igen átfogóan nyilatkoznak a társa-
dalmi felelősségvállalásról: „Az Ericsson elkötelezett az 
iránt, hogy fő üzleti tevékenységén keresztül a társada-
lom javát szolgálja – a mindenki számára elérhető kom-
munikációra, az emberi jogokra, valamint az éghajlat-
változás elleni harcban felhasználható innovatív energia 
megoldások kialakítására összpontosítva.” 
(www.ericsson.hu) 
 Az Ericsson adatgyűjtés alapján, illetve más vállalatok 
gyakorlatot is megismerve élenjárónak tekinthető a válla-
latok társadalmi felelősségvállalása terén mind nemzet-
közi, mind magyar viszonylatban. Az Ericsson Magyar-
ország a következőképpen nyilatkozik ez ügyben: ala-
pítása óta a hazai társadalom felelős résztvevőjének és 
aktív tagjának tekinti magát. Több rendezvénnyel, 
akcióval segítette a hazai társadalom építését és a hátrá-
nyos helyzetű rétegek támogatását. Kiemelten fontos fel-
adatnak tekinti a hazai kutatás és felsőoktatás nemzet-
közi integrációját, a középiskolai és egyetemi képzés tá-
mogatását. A vállalat a felelősségvállalással kapcsolat-
ban már több díjban és elismerésben részesült az évek 
folyamán mind a svéd, mind a magyar társadalom ré-
széről. A vállalt Etikai Kódexe szintén megtalálható a 
honlapon. Szó van benne a munkatársak közötti viselke-

désről, az etikai normákról, a munkahely megóvásáról, a 
környezetvédelemről és a társadalmi felelősségvállalás-
ról. 
Az Electrolux Csoport háztartási és ipari készülék gyártó, 
a világ több, mint 150 országában évente közel 40 millió 
készüléket értékesít. A termékei között szerepelnek 
hűtőszekrények, mosogatógépek, porszívók és tűzhe-
lyek, melyek a következő márkanevek alatt futnak: Elec-
trolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka és Frigidaire. 
2008-ban az Electrolux Csoport 55 000 főt foglalkoztatott 
és ezzel 105 milliárd svéd korona árbevételt ér. 
Az Electrolux felelősségről vallott nézetei megtalálhatók 
az angol és a svéd nyelvű honlapon, amelynek érdekes-
sége, hogy egységes egészként kezeli a vállalatot, nincs 
külön információ a magyar egységéről. 
(www.electrolux.com) A honlapon arról is beszámolnak, 
hogy pozitívan kívánnak hozzájárulni a fenntartható fej-
lődéshez tevékenységükkel és termékeikkel. Az alkal-
mazottakkal együtt igyekeznek csökkenteni az energia-
fogyasztást és a termékekből származó károsanyag-ki-
bocsátást, és biztosítani munkatársaiknak és üzleti 
partnereiknek a tisztességes bánásmódot, továbbá a 
helyi közösségek tiszteletben tartását. A stratégiában is 
megfogalmazott felelős magatartást igyekeznek mind a 
belső, mind a külső érintettekkel elfogadtatni. Az innová-
ciók révén minden újabb generációs termék egyre ener-
giatakarékosabb, így a 2000–es évtől átlagosan 3 % 
energiamegtakarítás jellemző az Electrolux által eladott 
össztermékre Európában. 
A két vizsgált vállalat CSR gyakorlatának összeha-
sonlítása 
Az adatfeldolgozás során megfigyelhető eredmények 
arra engednek következtetni, hogy bár mindkét vállalat 
helyesen cselekszik és a társadalom hasznos tagja kíván 



lenni a továbbiakban is, ezt különböző hozzáállással és 
más-más eszközökkel tudják megvalósítani. A legszem-
betűnőbb különbség az Etikai Kódexnek tulajdonított je-
lentőség a társadalmi felelősségvállalás és a helyes ma-
gatartásminta meghatározásában van. Az Electrolux 
esetében az Etikai Kódex inkább útmutató az érintettek 
részére, melyhez igazodnia kell mindenkinek. Összeállí-
tásakor tartalmának kialakításába a magyar leányvállalat 
is beleszólhat, illetve saját szempontjaik is tükröződhet-
nek benne. A kódex irányelveinek betartásán túl azon-
ban a legfontosabb, hogy a vállalat dolgozói magukénak 
tudják érezni a benne foglaltakat, nem szabályként in-
kább erkölcsi normaként tekinthetnek rá, mellyel azono-
sítani tudják saját normáikat is. Ezáltal nem jelent gondot 
annak elfogadása, így a felelős magatartás. Az 
Ericssonnál az Etikai Kódex egy olyan kötelező maga-
tartásminta, mely alapvetően befolyásolja a szervezet 
tagjainak cselekedeteit. Nincs lehetőségük az anyavál-
lalatnál megalkotott kódex tartalmának módosítására, a 
kapott értékrendszert el kell fogadni és aszerint kell dol-
gozni. Mindkét vizsgált vállalatnál ügyelnek arra, hogy az 
Etikai Kódex naprakész legyen és tartalmazzon minden 
olyan etikai tételt, amelyet a vállalat magáénak érez, és 
amelyet a külvilág felé is kíván kommunikálni. 
Mindkét cég a kutatás-fejlesztésben és az 
energiamegtakarításban élenjáró szerepet tölt be. Ter-
mékeik fejlesztésekor igyekeznek a lehető legfelelős-
ségteljesebb irányt választani, hogy a társadalmi értéke-
ket tudják képviselni. Nagy hangsúlyt fektetetnek a kör-
nyezetvédelemre és a környezettudatosságra való 
nevelésre. Elvárják alkalmazottaiktól a felelősségteljes 
gondolkodást és az ilyen irányú tudatos cselekvést. 
(Melynicsok, 2010) 
Több szempont alapján előkerült a külső és belső fele-
lősség szintje: meddig terjed az egyik és meddig a má-

sik, továbbá melyiket kell előtérbe helyezni. Más-más 
módon, de mindkét vállalat -bár különböző termékekkel 
és más iparágban tevékenykednek- egyformán fontos-
nak tartja a kívülre és a belülre irányuló felelősségérzet 
megalapozását. Ez szerintük folyamatos fejlődéssel és 
termékfejlesztéssel, továbbá a dolgozók képzésével, 
naprakészségével biztosítható. 
Sok magyarországi vállalat csak reaktív alkalmazkodás-
ként éli meg a felelős magatartás megjelenését és kény-
szerét. E két vállalat azonban sokkal régebben és mé-
lyebben foglalkozik a témával, mint ahogy ezek az igé-
nyek a magyar piaci körülmények között mérhetően 
felléptek. Náluk inkább egy erősen proaktív alkalmazko-
dásról beszélhetünk, amelynek köszönhetően igen elől 
járnak e területen hazánkban. Mivel a kommunikáció 
fejlett mindkét vállalatnál - az érintettek tájékoztatására 
nagy hangsúlyt fektettek és fektetnek a mai napig is - 
ezért mindenki tisztában van a tőle elvárt magatartással 
és viselkedési formával. Ellenállás nem jellemző, kivéve 
azoknál, akik nem tudnak azonosulni ezzel a gondolko-
dásmóddal, ezáltal nincs maradásuk a szervezeteknél. 
Az 22..  ttáábblláázzaatt összefoglalja a két vállalat interjúinak 
elemzése során tapasztalt legfontosabb hasonlóságokat 
és különbségeket. (Melynicsok, 2010) 
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Összességében elmondható, hogy a két vállaltnál a fe-
lelősség megjelenésével egy inkrementális változás tör-
tént a felvilágosító-oktató és a rásegítő változtatási stra-
tégia keverékének felhasználásával. A változás sikere 
érdekében mindkét vállalatnál, a vezetők elengedhetet-
len részesei, elöljárói a felelős magatartás elsajátításá-
nak és közvetítésének lépéseiben. Mivel ez nem egy 
ponton végrehajtható elképzelés, hanem egy véget nem 
érő folyamat, ezért a példamutatás napi feladata az 
egyes szervezeti egységek vezetőinek. 



 Electrolux Ericsson 
Etikai Kódex van van 
- elfogadása kötelező mindenki 

számára 
igen igen 

- a svéd anyavállalat adja ki igen igen 
- a tartalmába beleszólhat-e a 

leányvállalat 
igen nem 

- folyamatosan megújuló  igen igen 
Szabályok betartása kötelező kötelező 
Környezettudatosság  igen igen 
- energiatakarékosság mértéke nagyon 

magas 
magas 

- szerepel-e a prioritások között igen egyes 
terü-

leteken 
- kutatás-fejlesztésben betöltött 

szerepe 
kiemelkedő fontos 

Munkatársakra való figyelés mértéke magas magas 
- belső kommunikáció  nagyon jó nagyon jó
- vezetői példamutatás magas magas 
Azonosulnak-e a vállalat missziójával teljes mér-

tékben 
többnyire 

Elkötelezettség szintje magas magas 
CSR  van van 
- kifelé kommunikálása (magyarul) alacsony magas 
- stratégiai szerepe nagyon 

magas 
magas 

- költségekben való megjelenése magas változó 
- vezetők felelősségtudata nagyon 

magas 
nagyon 
magas 

22..  ttáábblláázzaatt  AAzz  EElleeccttrroolluuxx  ééss  aazz  EErriiccssssoonn  áállttaall  vvaallllootttt  
nnéézzeetteekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

 

A svéd kutatás és a magyar kutatás eredményeinek 
integrálása 

A svéd kutatásban résztvevők nem mint elkülönült egy-
ségekről beszéltek a társaságukról a környező társada-
lom vonatkozásában, a vállalatokat inkább a társadalom 
részeként írták le, amik felelős szerepet játszanak a 
szomszédos világgal való harmónia kialakításában. Ami-
kor a kockázatokról kérdezték őket, említettek olyan 
eseteket, ahol alkalmazták a CSR programot és olyano-
kat is ahol nem. Különösképpen kihangsúlyozták a CSR 
elvek figyelmen kívül hagyásának kockázatát: amikor 
nem történik felelősségvállalás a tevékenységhez kap-
csolódó társadalmi, etikai és környezeti vonatkozású 
kérdésekben, akkor potenciális katasztrófáról beszéltek 
(lásd Garsten & Hernes, 2009). A hosszútávú kockáza-
tok csökkenő üzleti részesedést és az ügyfelek bizalmá-
nak elvesztését jelentik. Ezért a CSR küldetése a külvi-
lágra és az érintettekre való fókuszálás. Ez is nagyon 
szorosan kapcsolódik a profitnyerés elképzeléséhez: egy 
CSR program alkalmazását a társaság profitjára való 
nyilvánvaló hatásként írták le. 
Kisebb eltérések tapasztalhatóak a munkaadói szerepről 
alkotott véleményekben. Míg a svéd vezetők a munka-
helyteremtés függvényében beszéltek a munkaadói sze-
repről, mely az adók révén hozzájárul az állami bevéte-
lekhez, addig a magyar vezetők a helyi társadalomban 
való részvételt emeleték ki leginkább. Minden vállalatnál 
előkerült az alkalmazottak iránti felelősségérzet és a jó 
munkakörülmények biztosítása. A beszélgetések során 
többször felmerült a határvonal a vállalaton belüli és kí-
vüli felelősség között, melyet nem könnyű meghatározni. 
A környező társadalom részeként való megnyilvánulások 
és az intézményes keretek közötti működés szoros kap-
csolatban vannak egymással. Míg a svéd fél inkább a 
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globális hatást hangsúlyozta, addig a magyar résztvevők 
a közvetlenebb társadalmi rétegekben való megjelenést 
hozták előtérbe a kérdés kapcsán. A svéd elemzés során 
kitűnik, hogy a CSR gondolatvilága közel áll a társasá-
gokhoz, viszont a profitra is vissza tudják vezetni. Azál-
tal, hogy felelősen gondolkodnak és cselekszenek szíve-
sebben vásárolják termékeiket, így még több profitra 
tudnak szert tenni. A magyar válaszokból kiderül, hogy 
vannak esetek, amikor le kell mondani a profit egy részé-
ről a helyesen cselekvés jegyében. 
A kockázatnak a magyar részről nem tulajdonítottak 
mérvadó szerepet, míg a svédeknél megjelenik a politi-
kusok, a média, a fogyasztók véleménye által formált 
kockázat az interjúalanyok szerint. A kockázat kiküsz-
öbölése érdekében, ezért fontos proaktívan cselekedni. 
Kiemelkedően fontos kérdés az egyensúly megteremté-
sének fontossága a szegényes és a túlburjánzó kommu-
nikáció közt. 
Megfigyelhető, hogy a legfontosabb pontokban: a fele-
lősség és a CSR kérdésében nagy hasonlóság mutat-
ható ki a magyar és a svéd interjúelemzés végered-
ményében. Az egyes hasonlóságokat és eltérést a 33..  
ttáábblláázzaatt  szemlélteti. (Melynicsok, 2010) 

 

 Svéd Magyar 
A társaság pozicio-
nálása a társada-
lomban 

kiemelkedő sze-
repe van 

kiemelkedő sze-
repe van 

Munkahelyteremtés 
következményei 

az adók révén 
fejlődhet a társa-

dalom 

a magasabb 
életszínvonalhoz 
való hozzájárulás 

egyéni szinten 
A CSR kommuni-
kálása befelé 

fontos fontos 

A CSR kommuni-
kálása kifelé 

alacsonytól a 
magasig 

alacsonytól a 
magasig 

Az elkötelezettség 
mértéke 

jogszabályok 
követése, külvi-
lágra való fóku-

szálás 

jogszabályok 
követése, a belső 
és a külső érté-
kek összhangja 

Profitnyerés a 
CSR-on keresztül 

minden döntés-
nél jelen van 

nem mindig lehet 
maximalizálni 

Kockázatok megfigyelhetőek 
a költségek miatt

nem helyeznek 
rá hangsúlyt, 
minimálisak 

CSR hiánya nem fenntartható 
a vállalat  

nehéz verseny-
képesnek  ma-
radni az adott 

piacon 
33..  ttáábblláázzaatt  AA  ssvvéédd  ééss  aa  mmaaggyyaarr  kkuuttaattáássii  eerreeddmméénnyyeekk  

öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  
Az összehasonlításból jól látható, hogy -kisebb eltérése-
ket leszámítva- hasonló a gondolkodásmód és a CSR 
fontosságának megítélése. Vannak véleményeltérések 
például abban, hogy mi tarozik igazán a felelős maga-
tartáshoz, vagy mit kommunikáljon a vállalat befelé és 
kifelé ezzel kapcsolatosan és milyen mértékben legyen 
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jelen a környezetben, ahol tevékenykedik. Abban viszont 
megegyeznek, hogy a környezettudatosság, a társada-
lomban betöltött szerep fontossága és az emberekkel 
való bánásmód kiválósága elengedhetetlen egy verseny-
képes, jól működő és a CSR jegyében tevékenykedő 
szervezet számára. 
Összefoglalás 

A kutatásban résztvevő mind az öt svéd és a két magyar 
társaság rendelkezik olyan erkölcsi, etikai és morális 
szabályrendszerrel, amely alkalmas a vállalaton belül 
megteremteni az igazi CSR alapjait. Törekednek arra, 
hogy ne csak egy látszólagos, csak szavakban megje-
lenő felelősség legyen jelen a köztudatban velük kap-
csolatban, hanem a társadalom iránt valóban elkötelezett 
vállalat képe alakuljon ki. 
A kutatás eredményei nem általánosíthatóak és nem al-
kalmazhatóak minden üzletágra, mégis a magyar és a 
svéd résztvevők történetei - vállalattól, iparágtól függet-
lenül - hasonlóak voltak. A jelen tanulmány rámutat, hogy 
a résztvevő társaságok különböztek egymástól a méret 
és az üzletvitel terén, mégis az interjúk során nagyon 
hasonló módon nyilatkoztak a CSR-ral kapcsolatos el-
képzelésekről. Elmondható, hogy a CSR idea mélyen 
gyökerezik a svéd vállalati világban és a vizsgált svéd 
tulajdonú magyarországi vállalatok hasonultak az anya-
vállalat ilyen irányú elkötelezettségéhez.  
A két különböző kultúrában a vezetők nagy figyelmet 
fordítanak a környezetvédelemre, a felelős gondolkodás 
elterjedésének fontosságára, az érintettekkel való kap-
csolattartás minőségére és a kiváló munkakörülmények 
megteremtésére. Voltak kisebb jelentőségű témakörök, 
amelyekben apró különbség fedezhető fel a vállalatok 
között, de ez annak is tulajdonítható, hogy más-más 

ágazatokban tevékenykedő, eltérő méretű vállalatok je-
lentek meg a kutatásban. A kutatás felhívja a figyelmet 
arra is, hogy egy magyarországi vállalat miként sajátíthat 
el egy más típusú gondolkodásmódot és ez milyen válto-
zásokat okoz a szervezet és az egyének munkájában és 
mindennapjaiban.  
A vállalati kommunikáció tettek nélkül üres frázisok hal-
mazává értéktelenedik, ugyanakkor elmondható, hogy a 
társadalmi felelősségvállalás nem képzelhető el haté-
kony belső és külső kommunikáció nélkül. Mindenkép-
pen pozitív tényként állapítható meg, hogy a magyar üz-
leti világban a szavakon túl jelen van a társadalomért 
felelős magatartás: nemcsak gondolatban, elméletben és 
szándékban, hanem mindennapi tettekben és üzleti fo-
lyamatokban is. 
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AAddaalléékkookk  aa  ttuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  mméérrééssééhheezz  
DDrr..  BBeerréénnyyii  LLáásszzllóó  

  
Bevezetés 
Habár a tudásalapú gazdaság fejlesztésének megjele-
nése nem az 1990-es évekre tehető (Machlup, 1962), a 
látványos eredmények ekkortól születtek. A gazdasági-
társadalmi változások, a közigazgatás hatékonyság-nö-
velésének kérdése (lásd Gajduschek, 2008), az európai 
integrációs törekvések és eredmények, továbbá a friss 
módszertani fejlesztések (lásd például Bokor, 2000; Fe-
hér, 2003; Obermayer-Kovács, 2007; Horváth M., 2010) 
mellett a látványos eredményekhez szükség volt az in-
formatika és számítástechnika emberközelűvé válására 
(Wiig, 1997). A tudást hordozó adatok tárolása, rendsze-
rezése és csoportosítása nem képzelhető el megfelelő 
informatikai háttértámogatás nélkül. Nem meglepő, hogy 
az elmúlt néhány évben ismét fellendült a tudásme-
nedzsment, hiszen a számítástechnikai eszközök mobili-
zálódásával (okos-telefon, táblagép, mobil internet stb.) a 
tudásáramlás helyhez kötöttsége is csökkent. 
A tudásmenedzsment rendszerre fordított erőfeszítések 
hasznát, hatásait nehéz számszerűsíteni, mivel az elő-
nyöket közvetetten lehet csak élvezni. Ez azonban nem 
jelentheti, hogy ne is törekedjünk az eredmények méré-
sére, mivel csak így lehet a folyamatos fejlődés stratégai 
feladatit kijelölni. Tanulmányomban a tudásmenedzs-
ment rendszer szervezeti szintű eredményeinek mérési 
lehetőségeivel foglalkozom. A bemutatott kutató munka a 
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt ré-
szeként az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Olyan 
koncepciót mutatok be, ami nem csak a kiterjedt mű-
szaki-gazdasági háttérrel rendelkező nagyvállalatok szűk 

körében értelmezhető, hanem általában képes támogatni 
a gazdasági szereplők tudásmenedzsment területén ter-
vezett vagy igényelt első lépéseit. 
Tudás, tudásmenedzsment 
A tudás fogalmáról, szerkezetéről, menedzseléséről 
könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre, amelyek külön-
böző tudományterületek és a gyakorlati problémák 
szemszögéből adnak definíciókat és modelleket. Nonaka 
(1994) szervezeti szempontból is hasznos, népszerű 
meghatározása szerint az egység megalapozott hite arra 
vonatkozóan, hogy meg tud oldani egy problémát, ami 
végső soron megteremeti a hatékony döntéshozatal le-
hetőségét. 
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Polányi (1966) óceáni jéghegyként mutatta be a tudást, 
aminek víz alatti (nagyobbik) részét tacit, míg az a feletti 
részét explicit tudásként definiálta. A tacit, vagy hallga-
tólagos tudás rejtett, a szervezeti tagok fejében, szerve-
zeti szinten pedig a kultúrába beágyazódva létezik. Ne-
hezen megérthető, a külső felek, partnerek számára akár 
félreérthető is lehet. Nehéz tehát formalizálni, átadni és 
másolni. A tacit tudáselemek nélkül azonban nem lehet 
megérteni és megmagyarázni a szervezeti döntések va-
lódi okait. Peters és Waterman (1986) kiválóság utáni 
nyomozásában az amerikai gazdaság szereplői jó példák 
arra, miként adják meg a szervezet egyéniségét a tacit 
jellemzők. Az explicit tudáselemek jól láthatók és leírha-
tók, így viszonylag egyszerűen átadhatók. Mégsem te-
kinthető az explicit tudás „jobb” formának, mivel a prob-
lémamegoldás során tanúsított magatartás magyaráza-
tára nem alkalmas, azt csak a tacit tudás és kultúra 
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függvényében lehet megtenni. Az explicit tudás tipikus 
megjelenési formái az eljárások, utasítások, kéziköny-
vek. A tudás egyéni és szervezeti szinten eltérő formá-
ban jelenik meg. Bokor (2000) munkája szemléletesen 
rendszerezi ezeket (11..  ttáábblláázzaatt). 
 Egyéni szint Szervezeti 

szint 
Explicit funkcio-
nális tudás 

szakmai isme-
retek, tárgyi tu-
dás 

adatbázisok, 
elemzések 

Tacit funkcionális 
tudás 

eljárások, alkal-
mazások, „ta-
pasztalati tudás” 

technológiai 
rendszerek 

Explicit integratív 
tudás 

szerepfelfogás, 
szereptudás 

vezetési és for-
mális koordiná-
ciós rendszerek 

Tacit integratív 
tudás 

értékek, értel-
mezési sémák 

szervezeti ér-
tékrendszer és 
rutinok 

11..  ttáábblláázzaatt  SSzzeerrvveezzeettii  ttuuddáássttííppuussookk  ((BBookkoorr,,  22000000))  
A szervezet számra az egyéni és szervezeti, explicit és 
tacit tudás külön-külön nem hasznosak. A szervezeti tel-
jesítményt közvetlenül a tacit egyéni elemek határozzák 
meg: a termék-előállítás, szolgáltatásnyújtás, adminiszt-
ratív és irányítási tevékenységek kimenetével a külső és 
belső vevők elégedettsége azzal érhető el, hogy milyen 
jól vannak a teendők eljárások formájában rögzítve, ha-
nem hogy azokat hogyan (milyen pontosan, gyorsan 
vagy éppen kreatívan) alkalmazzák. Azonban a tacit tu-
dás nem jöhet létre az explicit részek nélkül: az új belé-
pők betanulásában betöltött fontos szerep mellett az 
explicit tudás, az adatok elemzése teszi lehetővé az új 
megoldások szükségességének felismerését. Az explicit 

elemekben megfogalmazottakhoz mérhető továbbá az 
egyéni és szervezeti kompetenciák színvonala is. 
(11..  áábbrraa) 

  
11..  áábbrraa  TTuuddááss--ááttaallaakkííttááss  iirráánnyyaaii  ((BBeerréénnyyii,,  22001122))  

A tudás nem statikus fogalom, hasznosságának kulcsa a 
áramlásában és újratermelődésében van. Nonaka (1994) 
négy tudásátadási módot ír le: 
‐ szocializáció: tacit-tacit tudás transzformáció, az e-

gyének közvetlen tudásmegosztása, 
‐ externalizáció: tacit-explicit tudás transzformáció, a 

személyes tudás rögzítése, 
‐ kombináció: explicit-explicit tudás transzformáció, új 

rögzített tudás létrehozása meglévő elemek rendsze-
rezésével, 

‐ internalizáció: explicit-tacit tudás transzformáció, új 
tudás létrehozása a rögzített elemek megértésével és 
alkalmazásával. 

A tudásmenedzsment felfogható megközelítésmódként 
(Mikulás, 2005 alapján), amely lehetővé teszi egyének, 
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csoportok számára, hogy a tudást kollektíven és rend-
szerezetten létrehozzák, megosszák és alkalmazzák 
üzleti céljaik elérése érdekében. Másik meghatározás 
szerint menedzsment-eszköz, amely a tudás különböző 
formáit kezelve eredményez versenyelőnyt, üzleti érté-
ket. A tudásmenedzsment lényegi feladatait átfogóan 
rendszerezi Fehér (2003) az ún. tudás módosított érték-
lánca modellben. A feladatok: 
‐ Küldetés, stratégia, célok: szervezeti tényezők, ame-

lyek lényegében bekapcsolják a tudásmenedzsmen-
tet a szervezeti működésbe azzal, hogy meghatároz-
zák a támogatandó területeket, 

‐ Tudás feltárása: tudáselemek azonosítása és 
megszerezhetőségük értékelése, 

‐ Új tudás létrehozása: eddig nem létező tudáselem 
előállítása, 

‐ Tudás kinyerése: a tudás olyan formába hozása, ami 
másokkal megosztható (formális rögzítés, motiváció 
stb.), 

‐ Tudás feldolgozása és tárolása: a formalizált (explicit) 
tudáselemek rögzítése úgy, hogy az a későbbiekben 
– akár más személyek által – felhasználható legyen, 

‐ Tudás megosztása, áramoltatása: a tudás-elemek 
megfelelő helyre és módon való eljuttatása, ide értve 
az eljárási és infrastrukturális elemek menedzselését 
is. 

‐ Tudás felhasználása: a tudásmenedzsment bekap-
csolása a szervezet fizikai működésébe, a tudás 
hasznosítása, 

‐ Felhasznált tudás értékelése: tudás csak elemzés és 
értékelés révén keletkezik, azaz a feladatok elvégzé-
sének tapasztalatiból. 

Az EFQM által koordinált kutatás (A Tudásmenedzsment 
EFQM Keretrendszere, 2011) a tudásmenedzsment jó 
gyakorlatának kutatása alapján az alábbiakban össze-

gezte azokat tipikus tényezőket, amelyek indukálhatják a 
fejlesztéseket: 
‐ költséges hibák ismételt előfordulása azért, mert nem 

jegyezték fel és elemezték őket, 
‐ feladatok ismételt elvégzése a korábbi tevékenysé-

gek ismeretének hiánya miatt, 
‐ ügyfélkapcsolatok sérülése az adott ponton rendelke-

zésre nem álló tudás miatt, 
‐ általános költségek növekedése a jó gyakorlatok 

megosztásának hiánya miatt, 
‐ kritikus ismeretek kevés kézben összpontosulnak, 
‐ lassan tanul a szervezet, növekszik az elhalasztott 

lehetőségek száma, 
‐ frusztrált munkavállalók. 
Mikulás (2005) Bőgel (1999) munkájára hivatkozva ki-
emeli, hogy a tudásmenedzsment nem lehet imitálni. 
Projekt szlogenként használva csak rövid távú, látszat-
eredmények érhetők el segítségével. Csak a tudás-
áramlás fenntartása segíti elő azt, hogy a tudásme-
nedzsment a szervezeti célok magasabb minőségű 
megvalósulását támogassa. Hiányában a költségek nőni 
fognak, a szervezet eredményessége romlik, a tudásme-
nedzsment törekvések pedig éppen a szándékokkal el-
lentétesen hatnak. 
A tudásmenedzsment eredmények mérésének kon-
cepciója 
A tudásmenedzsment eredményeinek közvetett mérhe-
tősége és szervezeti működést átszövő jellege miatt ne-
héz „univerzális” mércét kidolgozni. Úgy vélem, hogy egy 
átfogó koncepció alapján kidolgozott helyi megoldás se-
gítségével biztosítható több előny elérése: 
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‐ testreszabott tudásmenedzsment értékelés, ami a 
szervezet számára releváns információt szolgáltatja, 
illetve fenntartható, 



‐ illeszkedés a szervezeti küldetéshez és stratégiához, 
‐ időbeli (jellemzően diagnosztikai) összehasonlítás a 

vizsgálatok időszakos megismétlésével, 
‐ térbeli (jellemzően kiválósági, demonstratív) összeha-

sonlítás elvégzése versenytársakkal vagy szélesebb 
körrel, 

‐ benchmark-adatbázisok építése. 
A tudásmenedzsment eredmények számszerűsítését 
egyrészt objektív mérlegbeszámolóból származó muta-
tók, másrészt nem beszámolón alapuló mutatók, továbbá 
szubjektív véleményalkotáson alapuló mutatók együttes 
alkalmazásával tartom megvalósíthatónak. 
Az objektív mutatók alapadatai a szervezeti működésből 
származnak, alapvetően a szokásos éves beszámolóban 
és az azt megalapozó kimutatásokban közvetlenül meg-
találhatók, így gyorsan és egyszerűen előállíthatók. 
Többről van azonban szó, mint a mérleg- és eredmény-
kimutatás sorai, hiszen a mérlegsorok statikus informá-
ciói révén nem reprezentálják az időszaki működést (flow 
adatok elsősorban az eredmény-kimutatásban vannak). 
Például a készletek mérlegértéke nem sokat mond a 
készletszint éves alakulásáról és az átlagkészletről (kro-
nologikus átlag-számítás). A beruházások kiemelt ténye-
zőként kezelendők a tudásfejlesztés megalapozása 
szempontjából, az éves összes beruházási aktivitásról 
azonban a záró érték nem ad információt. 
A további adatok forrásai a szervezeti analitikus kimuta-
tásai, azonban ezek többsége nem a mérlegbeszámoló-
ban lelhetők fel. Bekapcsolásuk a vizsgálatokba elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy a tudásmenedzsment hatásait 
objektíven és minél teljesebben követhesse a szervezet 
nyomon. Olyan mutatókat igyekeztem definiálni, amelyek 
értelmezhetők a szervezeteknél azok méretétől és tevé-
kenységétől függetlenül. 

A szubjektív véleményalkotás a vezetők, szellemi és fizi-
kai beosztottak körében vizsgálja a tudásteremtéssel, 
tudásáramlással és tudáshasznosítással kapcsolatban a 
belső érintettek véleményét. A felmérés skálás értéke-
léssel dolgozik, így a szubjektív területekről is számszerű 
eredmények állnak rendelkezésre térbeli és időbeli 
összehasonlító vizsgálatokhoz. 
A Global Reporting Initiative lehetőségei – akár kis-
méretű szervezetek számára is 
A Global Reporting Initiative (GRI) egy 1997-ben indított 
kezdeményezés, ami ösztönzi a fenntarthatósági jelenté-
sek készítését. A GRI átfogó, világszerte használható 
fenntarthatósági jelentéstételi keretrendszert hozott létre. 
Útmutatásai alapján a szervezetek felmérhetik és jelen-
tést készíthetnek a gazdasági, környezeti és társadalmi 
teljesítményükről. Ettől azonban többre is használható. 
Bár a látványos GRI-kompatibilis jelentések készítése 
-munkaigényessége és hasznosíthatósága szempontjá-
ból- a nagyvállalati körben tűnik hasznosnak, az útmu-
tatókban felhalmozott tapasztalatok jó ötletekkel szolgál-
nak mindenki számára a tudásmenedzsment rendszer 
fejlesztéséhez is. 
A GRI protokolljai közül a gazdasági (EC) protokoll tar-
talmi elemeit lehet hasznosítani a tudásmenedzsment 
rendszerekben, ám hasznosítható mutatókat és össze-
függéseket tartalmaz a társadalmi (SO) protokoll magya-
rázata is. Példaszerűen emelném ki a legfontosabbakat. 
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Az EC1 jelű indikátor (gazdasági érték) foglalkozik a be-
vételekkel, ide értve a vagyontárgyak értékesítéséből 
származó bevételeket, ami akár káros is lehet a tudás-
menedzsment szempontjából (egyensúly elve alapján 
releváns mutató alapja). Az alkalmazotti juttatások köré-
ben hívja fel a figyelmet a protokoll leírása a fizetési 
jegyzéken túli elemekre. Ezen túl kiemelt figyelmet fordít 



az üzleti működésen túli közösségi befektetésekre, pél-
dául adományok, infrastruktúrafejlesztés. 
Az EC4 jelű indikátor az államtól kapott jelentős pénzügyi 
támogatásokkal foglalkozik, ami esetünkben kiegészül-
het az EU-s pályázati és egyéb forrásokkal, külön nyil-
vántartva és elemezve. Ezek az elérhető forrásokat nö-
velik, ugyanakkor a „nettó árbevétel” sorából nem olvas-
hatók ki, legtöbbször az időbeli elhatárolások között lehet 
nyomukra bukkanni. 
Az EC7 jelű indikátor a helyiek alkalmazásával és a he-
lyiek felső vezetésben reprezentált arányával foglalkozik. 
Hosszú távon ez kiterjeszthető a beszállítói láncokra is, a 
tudásmenedzsment szempontjából azonban a helyi (és 
közeli) tudás rendelkezésre állásának vizsgálata min-
denképpen fontos mutató. 
Az EFQM lehetőségei 
A Tudásmenedzsment EFQM keretrendszere (2011) 
gyakorlati tapasztalatokon nyugvó megoldást kínál. 
Összhangban van a EFQM Kiválóság Modellel, adott-
ság- és eredményelemi, a 9 kritérium megtalálható 
benne, viszont kifejezetten a tudásmenedzsment rend-
szer értékelésére vonatkozó tartalommal. A vevői, mun-
katársi, társadalmi és kulcseredmények tekintetében két 
pontban vizsgálódik: 
‐ érzékeléseken és észleléseken alapuló vélemények, 
‐ teljesítménymutatók. 
A keretrendszer -A GRI-hez hasonlóan- javaslatot tesz a 
vizsgálandó mutatók körére, azonban nem rendel hoz-
zájuk konkrét mérőszámokat, definiálásukat a szerve-
zetre bízza. A mutatók körét az emberi eredmények és 
kulcseredmények kritériumaira a 22..  ttáábblláázzaatt foglalja 
össze. 

 Érzékeléseken 
és 

észleléseken 
alapuló 

vélemények 

Teljesítménymut
atók 

Emberi 
eredmények 

motiváció 
elégedettség 

eredmények 
elégedettség 
motiváció és be-
vonás 
a munkatársak 
részére nyújtott 
szolgáltatások 

Kulcsered-
mények 

pénzügyi 
eredmények 
nem-pénzügyi 
eredmények 

pénzügyi mutatók 
nem-pénzügyi 
mutatók 

22..  ttáábblláázzaatt  EEFFQQMM  ttuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt  
eerreeddmméénnyymmuuttaattóókk  ((AA  TTuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt  EEFFQQMM  

kkeerreettrreennddsszzeerree,,  22001111  aallaappjjáánn))  
A keretrendszer alkalmazása különösen előnyös azok 
számára, akik az EFQM Kiválóság Modell vagy annak 
adaptációi mentén szervezték meg minőségirányítási 
rendszerüket, illetve díjpályázatokra készülnek fel. Ennek 
oka nem csak a keretrendszer szerkezeti analógiája, 
hanem az, hogy a már jól ismert értékelési mechanizmu-
sokat és módszereket lehet alkalmazni. 
Javasolt mutatók 
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A számszerű mutatókra vonatkozó lehetőségeket a 33..  
ttáábblláázzaatt foglalja össze. Gyakorlati tesztelésük, esetleges 
bővítésük a tanulmány írásakor folyamatban van, a táb-
lázat ezért kivonatos ismertetést ad a mutatókról. Lát-
ható, hogy a mutatók többsége közvetett információfor-
rás a tudásmenedzsment rendszerre vonatkozóan. 



 

Mutató Magyarázat 
egy főre jutó árbevétel A vevői megítélés alapvető mutatójaként 

hasonló szervezetek összemérésére kivá-
lóan alkalmas 

ROE Tőkearányos nyereség, a tulajdonosi befek-
tetések sikeres hasznosulását méri 

ROA Eszközarányos nyereség, a teljes vagyon 
sikeres működtetését méri 

tőkeerősség és/vagy 
eredménytermelő 
képesség 

A szervezeti sikeresség fontos mutatója, a 
tudás jobb hasznosulását esetén növeke-
dése jelzi 

készletek forgási se-
bessége 

A készletek felhalmozódása, forgási sebes-
ségük romlása a nem megfelelő szervezeti 
működés gyors-mutatójaként (is) használ-
ható 

helyi és közeli alkal-
mazottak aránya 

A lokális és nem lokális emberi erőforrás, 
mint tacit tudáshordozók jelenlétének muta-
tója, elsősorban a helyi sajátosságokra és 
tudásra épülő gazdaságpolitikai lépésekhez 
való igazodás mérésére 

elvándorlás (fluktuá-
ció) 

A tudáshordozó személyzet cserélődése, 
csökkenése. Külön javaslom vizsgálni a 
szakmunkás és a diplomás fluktuációt 

immateriális javak 
aránya 

A tudáselemek hordozói sok esetben e mér-
legsoron szerepelnek, lehetőség szerint akár 
részletesebben alábontva mérjék a szerve-
zetek 

informatikai beruhá-
zásokra vetített árbe-
vétel-növekmény 

Az IT háttérbe való beruházás eredményes-
ségét vizsgálja az árbevételben és/vagy a 
saját tőkében. Dinamikus jellegű mutató, a 
növekményre fókuszál. 

új vevőkre vetített 
árbevétel-növekmény 

Ahol értelmezhető, a vevők számának nö-
vekményére vonatkozó árbevétel-növek-
mény a bővülés mutatója. 

egy alkalmazottra jutó 
képzési ráfordítás 

A tudás bővítésébe való befektetés közvetlen 
mutatója. 

képzési ráfordításra 
vetített saját tőke nö-
vekmény 

A tudásbővítés eredményességét a szerve-
zet pénzügyi eredményességében közvetle-
nül mérő mutató. 

szabadalmakra és új 
eljárásokra vetített 
saját tőke növekmény 

Ahol értelmezhető, a tipikus explicit tudás-
hordozók eredményességét mérő közvetlen 
mutató. 

33..  ttáábblláázzaatt  TTuuddáássmmeenneeddzzssmmeenntt  lleehheettssééggeess  mmuuttaattóóii  
(saját szerkesztés)  

A tudásmenedzsment fejlettségének megítéléséhez 
olyan tesztanyagot javaslok használni, ami három terület 
vizsgál: súlyozás, eredmények, kiterjedtség. 
A súlyozás speciális elem, a tudásmenedzsmentre uta-
lást nem tartalmaz, azonban segít felderíteni a szervezeti 
tagok preferenciáit. 5 tényező sorrendjét kéri a teszt-
anyag megadni: 
‐ emberek bevonása, együttműködés, 
‐ információs rendszer működése, 
‐ szervezet szabályozott működése, 
‐ fenntartható fejlődés figyelembe vétele, 
‐ külső kapcsolatépítés. 
Az eredmények és a kiterjedtség az EFQM RADAR-érté-
kelésének analógiájára ugyanazt a kérdéssort vizsgálja, 
de különböző szempontból: 
‐ eredmények színvonala, minősége, a megoldások 

kiválósága, 
‐ az eredmények általánossága vagy szigetszerű meg-

jelenése. 
A tesztanyag vizsgálja az emberek véleményének kiké-
rését általános, stratégiai és szakmai kérdésekben, az 
egyéni fejlődés támogatottsága, a hibák és problémák 
megoldására vagy ismételt előfordulására és a munka-
helyi légkörre. 
Záró gondolatok 
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A tanulmányban a tudásmenedzsment eredményeinek 
mérésével foglalkoztam, azt azonban mindenképpen le 
kell szögezni, hogy a tudásmenedzsment kiépítése és 
fejlesztése nem ezzel kezdődik. Az eredmények nyomon 
követése, számszeresítése és visszacsatolása a straté-



giaalkotás folyamatába fontos mozzanatok, továbbá a 
tudásmenedzsment rendszer fenntarthatósága szem-
pontjából elengedhetetlen, hogy annak hatásai minél 
gyorsabban ismertek legyenek. Azonban mindez nem 
szoríthatja háttérbe a rendszer kiépítésének többi fel-
adatát. 
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AAzz  IITT  ffuunnkkcciióókk  éérrttéékkeelléésséénneekk  mmeeggkköözzeellííttéésseeii  
LLaatteess  VViikkttoorr  

  
Egy szervezet működéséhez információra (információ 
rögzítésére, tárolására, feldolgozására, lekérdezésére) 
van szükség. A működéshez szükséges információ egy 
részét informatikai megoldásokkal, információtechnoló-
giai (IT) rendszerekkel biztosíthatjuk. Egy IT rendszer 
egy, vagy több szervezeti funkció működtetéséhez szük-
séges adatokat is biztosíthatja, de a szervezeti funkció 
ellátásához is szükség lehet több -egymástól függő vagy 
független- IT rendszer használatára is. Egy adott szerve-
zeti funkciót támogató egy vagy több információtechno-
lógiai rendszert, és az azokat ellátó szerveze-
tet/személyeket együtt kezelve használhatjuk az IT funk-
ció kifejezést. Egy szervezeti feladathoz általában több 
IT funkciót is hozzárendelhetünk, hiszem a végrehajtás-
hoz szükséges információk forrása ritkán korlátozódik 
egy területre. 
Egy vállalatnál külön funkcióként jelenhet meg többek 
között az üzenetkezelés, a jelentéskészítés, könyvelés 
vagy a készletgazdálkodás is. Ezek realizálódhatnak in-
tegrált formában is, ha a vállalat történetesen integrált 
vállalatirányítási rendszert használ, de nem minden 
esetben ez a helyzet: szigetszerű megoldások vélt vagy 
valós előnyök miatt sok helyen ma is megtalálhatóak. 
Egy IT funkció vizsgálata során természetes igényként 
jelentkezik annak értékelése: hogyan lehet meghatározni 
azt, hogy jól működik-e, milyen mértékben látja el a fel-
adatát, mennyire felel meg az elvárásoknak. Egyáltalán, 
mit jelent a minőség ezen funkcióknál? Hiszen a felhasz-
nálókat sem egyszerű meghatározni: egy elektronikus 
értékesítési rendszernél ki a felhasználó? A vevő? A 

rendszer adatrögzítője? A rendszergazda? Vagy az érté-
kesítési szervezet vezetője? 
A hasonló funkciók vizsgálatának egyik megközelítése 
az, ha ezeket szolgáltatásként értelmezzük: ez esetben a 
szolgáltatás-minőség modelleket hívhatjuk segítségül. 
Szolgáltatás-minőség modellek 
Sok szolgáltatás-minőség modell alapjául a SERVQUAL 
(Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990) modell szolgált. 
Ennek alapja az, hogy a szolgáltatások heterogének, 
nem kézzelfoghatóak, és szolgáltatás nyújtása és igény-
bevétele nem különíthető el. A modell abból indul ki, 
hogy az észlelt és az elvárt teljesítmény nem egyezik 
meg. A szolgáltatás minőség méréséhez először 10 di-
menziót határoztak meg: 
1. Kézzelfoghatóság (Tangibles): a szolgáltatást nyújtó 

személyeinek, eszközeinek megjelenése. 
2. Megbízhatóság (Reliability): mennyire képes a szol-

gáltatásnyújtó pontosan és megbízhatóan szolgál-
tatni. 

3. Válaszkészség (Responsiveness): menyire képes az 
ügyfél igényeire reagálni, azonnali szolgáltatást 
nyújtani. 

4. Hozzáértés (Competence): mennyire van meg a szol-
gáltatás nyújtásához szükséges szakértelem. 

5. Udvariasság (Courtesy): tisztelet, figyelmesség, 
előzékenység az ügyféllel szemben. 

6. Hitelesség (Credibility): megbízhatóság, becsületes-
ség, őszinteség az ügyféllel szemben. 
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7. Biztonság (Security): mennyire kockázatmentes a 
nyújtott szolgáltatás. 

8. Hozzáférhetőség (Access): mennyire könnyű hozzá-
férni az adott szolgáltatáshoz. 

9. Kommunikáció (Communication): az ügyfelet mennyi-
re tájékoztatják érthető módon. 

10. Az ügyfél megértése (Understanding the customer): 
mennyi tesznek meg az ügyfél igényeinek megérté-
séért. 

Ezen dimenziók meghatározásához először sok állítást 
használtak, de ezt redukálták 22, kettős kérdésre (mi-
lyennek kellene lennie és milyen a valóságban). Ez 
alapján az alábbi öt dimenziót határozták meg: 
1. Kézzelfoghatóság (Tangibles): a szolgáltatást nyújtó 

személyeinek, eszközeinek megjelenése. 
2. Megbízhatóság (Reliability): mennyire képes a szol-

gáltatásnyújtó pontosan és megbízhatóan szolgál-
tatni. 

3. Válaszkészség (Responsiveness): menyire képes az 
ügyfél igényeire reagálni, azonnali szolgáltatást 
nyújtani. 

4. Megbízhatóság (Assurance): a szakmai hozzáértés, 
udvariasság, bizalom és megbízhatóság az ügyfelek 
irányában. 

5. Empátia (Empathy): az ügyfél, mint személy irányá-
ban tanúsított figyelem. 

Ez a modell személyek által nyújtott szolgáltatások vizs-
gálatához jól alkalmazható, azonban az IT szolgáltatások 
tekintetében -amikor az ügyfél nem személyesen, hanem 
eszköz segítségével veszi igénybe a szolgáltatást- csak 
az első három dimenzió értelmezhető hasonlóan. 
Egy másik szolgáltatásminőség modell Grönroos nevé-
hez fűződik, ő három összetevőt határozott meg [2]: 

– technikai minőség (technical quality): mit kap az ügy-
fél; 

– funkcionális minőség (functional quality): az ügyfél 
észlelése szerint a szervezet hogyan nyújtja a szol-
gáltatást; 

– imázs (image): egyéb jellemzőket jelent a hagyomá-
nyok, sztenderdek, hírnév stb. alapján, ami a szol-
gáltatás minőségének képét befolyásolhatja. 

Ezen három összetevő együtt határozza meg, hogy az 
elvárt és az észlelt minőség mennyire tér el. Ez egy ko-
rábbi modell (1984), informatikai szolgáltatások esetén 
közvetlenül nem értelmezhető.  
A SERVQUAL modell kritikájaként dolgozták ki a 
SERVPERF modellt, ahol csupán egyszer tették fel a 
SERVQUAL 22 kérdését, és az ezekre adott válaszok (7 
fokozatú Likert skála) súlyozott átlagaként határozták 
meg a szolgáltatás minőséget [3]. Ez a modell csak egy 
dimenziót határozott meg a minőség értékmérőjeként. 
Philip és Hazlett a szolgáltatásokat leíró tulajdonságokat, 
dimenziókat három csoportba sorolta aszerint, hogy mi-
lyen kapcsolatban vannak (P-C-P modell) [3]. 
– lényegi (pivotal): a szolgáltatás eredményét, lényegét 

jelentő jellemzők. 
– alapvető (core): általában a lényegi szolgáltatás „kö-

rül” elhelyezkedő személyek, folyamat és szervezet 
felépítést jelenti, amikor az ügyfél igénybe veszi a 
szolgáltatást, ezekkel van kapcsolatban. 

– perifériális (peripheral): ezek teszik kerek egésszé a 
szolgáltatást. 
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Az ügyfél eleinte megelégedik a lényegi jellemzők telje-
sülésével, de a később a minőség értékelésében a másik 
két jellemzőcsoport szerepe megnő. Ezeket a jellemző-
csoportokat -melyen egyébként hierarchikusan viszo-



nyulnak egymáshoz- a IT funkciók értékelése során fel 
lehet használni. 
A hagyományos szolgáltatásminőség modellek megkö-
zelítései az IT szolgáltatásokra közvetlenül nem alkal-
mazhatóak. Noha bizonyos fogalmak, mint pl. a megbíz-
hatóság itt is értelmezhetőek, más dimenziók, mint pl. az 
empátia nem. A szolgáltatásminőség modellekben a 
szolgáltatást igénybe vevő/ügyfél és a szervezet viszo-
nya egyértelmű. Az IT szolgáltatásokat (és IT funkciókat) 
tekintve azonban többféle vevőt/ügyfelet is azonosítha-
tunk: 
– a szervezet alkalmazottai, 
– a szervezet vevői/ügyfelei, 
– a szervezeti adott funkcionális vezetője, 
– maga a szervezet, mint vevő, 
– a szervezet által megbízott külső adminisztrátor, stb. 
Figyelembe véve a lehetséges ügyfeleket, egy lehetsé-
ges kérdésként vetődik fel, hogy az IT funkciót kinek a 
szempontjából értékeljük; lehetséges, hogy az IT funkció 
mindenkinek mást jelent? 
Szoftver minőség – szabványos modellek 
Egy másik lehetséges megközelítés az IT szolgáltatások 
és funkciók értékelésére a szoftverek minőségének érté-
kelése. A ISO/IEC 9426 szabványsorozat (és utódja) 
erre megfelelő módszertant ad (11..  áábbrraa). 

  
11..  áábbrraa  AAzz  IISSOO//IIEECC  99442266  mmiinnőősséégg  mmeeggkköözzeellííttéésseeii  

Az ISO/IEC 25010:2010 szabvány értelmezi a használati 
minőség, és a termék minőség modelljeit. A kapcsolódó 
ISO/IEC 25012 szabvány az adat-minőséget írja le. A 
használati minőség a rendszer használatának jellemzőit 
mutatja be, és az egyes jellemzők az érintettek 
(stakeholders: felhasználók, operátorok stb.) különböző 
tevékenységeihez rendelhetőek (11..  ttáábblláázzaatt) 

Használati minőség 
Hatékonyság Hatásosság Elégedett-

ség 
Kockázat-
mentesség 

Kontextus 
lefedése 

Hatékonyság Hatásosság Hasznos-
ság 

Bizalom 
Komfort 
Jó érzés 

Gazdasági 
kockázat ke-

zelése 
Egészségi és 

biztonsági 
kockázat ke-

zelése 
Környezeti 

kockázat ke-
zelése 

Kontextus 
teljessége 
Rugalmas-

ság 

11..  ttáábblláázzaatt  HHaasszznnáállaattii  mmiinnőősséégg  mmooddeellll  ((IISSOO//IIEECC  2255001100  
sszzeerriinntt))  

Ez a modell a termék (szoftver vagy rendszer) haszná-
latának az érintettekre vonatkozó következményeit írja 
le, és meghatározza a szoftver, hardver és a működtető 
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– Kontextus teljessége: a rendszert milyen mértékben 
lehet a többi négy jellemzőnek megfelelve használni 
a megadott környezetben. 

környezet minősége, valamint a felhasználók, feladatok 
és társadalmi környezet jellemzői is. 
Az egyes jellemzők és al-jellemzők értelmezése az aláb-
bi: – Rugalmasság: a rendszert milyen mértékben lehet a 

többi négy jellemzőnek megfelelve használni a meg-
adotton túli környezetben. – Hatásosság: milyen mértékben (pontosan) képes a 

felhasználó a célját elérni. A termék-minőség modell a szoftver/rendszer minőséget 
nyolc jellemző szerint csoportosítja, és mindegyikhez al-
jellemzőket rendel (22..  ttáábblláázzaatt) 

– Hatékonyság: a cél eléréséhez mennyi erőforrásra 
van szükség. 

– Elégedettség: a felhasználó milyen mértékben elége-
dett az rendszer adott környezetben használata so-
rán. 

A termék-minőség modellt szoftver termékre és rend-
szerre is lehet használni, hiszen a legtöbb al-jellemző 
mindkét esetben értelmezhető. A jellemzők és al-jelle-
mezők természetesen meg vannak határozva. 

– Hasznosság: a felhasználó mennyire elégedett a 
rendszer használata által elért célokkal. 

– Bizalom: mennyire számíthat a felhasználó arra, hogy 
a rendszer az megfelelő módon működik. A termék- és használati minőség modellek viszonyát 

mutatja be a 22..  áábbrraa. A két modellel követelményeket 
lehet megadni, vagy értékeléseket lehet végezni. A szab-
vány kezeli a különböző érintetteket is, az alábbiak 
szerint: 

– Komfort: a felhasználó fizikai komfortérzete a rend-
szer használata során. 

– Jó érzés: a személyes szükséglet kielégítése során a 
felhasználó mennyire érzi jól magát. 

– Elsődleges felhasználó: aki a rendszert használja az 
elsődleges cél eléréséhez. 

– Kockázatmentesség: a rendszer mennyire kezeli a 
különféle kockázatokat. 

– Másodlagos felhasználó: aki támogatást nyújt, pl. – Gazdasági kockázat kezelése: a pénzügyi státuszt, 
hatékony működést, kereskedelmi tulajdont, hírnevet 
érintő veszélyek kezelése milyen mértékű. 

– Egészségi és biztonsági kockázat kezelése: a rend-
szer a személyeket érintő lehetséges veszélyeket 
milyen mértékben kezeli. 

– Környezeti kockázat kezelése: a rendszer a tulajdont 
és környezetet érintő lehetséges veszélyeket milyen 
mértékben kezeli. 

– Kontextus lefedése: a rendszert milyen mértékben 
lehet a többi négy jellemzőnek megfelelve használni 
a megadott és az azon túli környezetben. 

a) a tartalom létrehozója, a rendszergazda, a bizton-
sági vezető; 

b) a karbantartó, az elemző, telepítő. 
– Indirekt személy: aki a kimenetet megkapja, de nem 

használja a rendszert (nem lép interakcióba). 
A különböző érintettek más és más elvárásokkal rendel-
keznek, és a vizsgálat cél szerint különböző kontextu-
sokban is vizsgálni lehet a rendszer, vagy a szoftver mi-
nőségét. 
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Funkcionális megfelelés  Funkcionális teljesség 
 Funkcionális helyesség 
 Funkcionális megfelelőség 

Teljesítmény hatékonyság  Időbeli viselkedés 
 Erőforrás-felhasználás 
 Kapacitás 

Kompatibilitás  Együttlétezés 
 Együttműködés 

Használhatóság  Megfelelőség 
felismerhetősége 

 Megtanulhatóság 
 Működtethetőség 
 Védelem a felhasználó 

hibáitól 
 Felh. felület esztétikuma 
 Elérhetőség 

Megbízhatóság  Érettség 
 Rendelkezésre állás 
 Hibatűrés 
 Helyreállíthatóság 

Biztonság  Bizalmasság 
 Integritás 
 Letagadhatatlanság 
 Elszámoltathatóság 
 Autentikusság 

Karbantarthatóság  Modularitás 
 Újrahasználhatóság 
 Vizsgálhatóság 
 Módosíthatóság 
 Ellenőrizhetőség 

Te
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Hordozhatós  Adaptálhatóság 
 Telepíthetőség 
 Lecserélhetőség 

22..  ttáábblláázzaatt  AA  tteerrmméékk--mmiinnőősséégg  mmooddeellll  jjeelllleemmzzőőii  ((IISSOO//IIEECC  
2255001100  sszzeerriinntt))  

Összefoglalás 

Az IT funkciók (és IT szolgáltatások) értékelése során a 
szolgáltatás-menedzsment modellek néhány eleme fel-
használható, így a definíciók, a funkciók típusai (P-C-P 
modell). Általánosságban ezen modellek akkor használ-
hatóak igazán jól, ha a szolgáltatást nyújtó és az azt fel-
használó szervezet közötti határ viszonylag éles: ha meg 
tudjuk különböztetni, hogy az interakcióba lépő szemé-
lyek közül ki tartozik a szolgáltatást nyújtó és ki az 
igénybevevő szervezethez. Az IT szolgáltatások eseté-
ben azonban ez nem teljesül, hiszen az észlelt minősé-
get -többek közt- ugyanazon felhasználó korábbi tevé-
kenysége is befolyásolhatja. Ezt kezeli a használati-mi-
nőség modellje, ami ugyanakkor az összetett IT funkciók 
értékelésére nem ad teljes megoldást.  
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AA  lleeaann  sszzeemmlléélleettűű  tteerrmmeellééss  bbeevveezzeettéésséénneekk  vviizzssggáállaattaa  sszziimmuulláácciióóss  mmooddeelllleezzéésssseell  
HHaarraannggoozzóó  ZZssoolltt  

  
1. Bevezetés 
Napjaink termelési paradigmája az igényszerinti tömeg-
gyártás, amely a gyártók termelési rendszereit kétféle 
kihívás elé állítja: az alacsony fajlagos költségek elérése 
érdekében a gyártás tömegszerűségét fokozni kell, míg 
output oldalon a vevőket „testreszabott” végtermékekkel 
kell kiszolgálniuk. Ezt az ellentmondást a termelési rend-
szerek csak rendkívül rugalmas működéssel, folyamatos 
újratervezéssel illetve újszerű működési filozófiák alkal-
mazásával tudják feloldani. Ebből következik, hogy az 
ilyen vállalatok operatív tevékenységében kiemelt szere-
pet játszik az értékteremtő folyamatok folyamatos moni-
torozása és fejlesztése, az új szemléletű termelésirányí-
tási szabályok alkalmazása. 
Az ilyen típusú hatékonyságnövelés eszközei lehetnek a 
valós gyártási környezetet a virtuális valóságban leké-
pező ún. „digitális gyártást” támogató szoftvereszközök. 
Ezek a szoftvereszközök képesek előállítani a termelési 
folyamatok valósághű digitális mását (modellezési funk-
ció), továbbá az előállított modellek parametrizálásán 
keresztül képesek különböző input paraméter kombiná-
ciók (kapacitás, időalap, piaci igény, rendelkezésre állás, 
termelésütemezés, tételnagyság, gyártó-, és anyagmoz-
gató eszköz struktúra stb.) alkalmazásával a folyamat 
adott paraméterkombináció alkalmazásával történő lefu-
tásának eredményeit kiszámítani (szimulációs funkció). A 
szimulációs funkció jellemzően felgyorsítható, így 
hosszabb időtáv történései is kezelhető időn belül mo-
dellezhetőek. 

A „digitális gyártás” elvét támogató szoftvereszközök 
(jellemzően diszkrét eseményorientált modellező és szi-
mulációs környezetek) általános céllal kerülnek kifej-
lesztésre, melynek eredményeképpen tetszőleges ipar-
ági környezetben felhasználhatóak, emellett széleskörű 
funkció-együttessel rendelkeznek, amelyeknek egy része 
könnyen elérhető az átlagos felhasználók számára is 
(grafikus felhasználói felületen keresztül), míg nagyobb 
részük csak mélyebb számítástechnikai/programozói 
tudás mellett hasznosítható.  
Ez a fajta kettősség egyfajta gátat is jelent a „digitális 
gyártás”-t támogató szoftverek alkalmazásának terjedé-
sében. 
Az előzőekben felvetett ellentmondásos követelmények-
nek való megfelelést oldhatja fel másrészről a lean me-
nedzsment eszközeinek alkalmazása, és azok számí-
tástechnikai támogatásának újszerű megközelítése. A 
lean szemlélet a termelési műveletek olyan irányítási 
filozófiája, amely a veszteségek csökkentésére koncent-
rál a gyártórendszerekben. A lean több különböző vesz-
teségtípust azonosít, amely közül kiemelhető a túlter-
melésből adódó veszteség, azaz olyan termékek előállí-
tása és raktározása, amelyekre jelenleg nincs igény. 
A pull típusú termelésirányítási szabályok alkalmazása 
fontos eleme lehet a lean szemlélet megvalósításának a 
nagy volumenű ismétlődő gyártórendszerekben. Azon 
termelésirányítási szabályok, amelyek megkövetelik, ho-
gyan kell a gyártási erőforrásoknak működnie, befolyá-
solják a gyártórendszer teljesítményére vonatkozó fontos 
intézkedéseket, beleértve a tevékenységek ciklusidejét 
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és a munkafolyamatbeli raktározást. A pull típusú ter-
melésirányítási szabályokról kimutatták, hogy javítják a 
gyártórendszer teljesítményét azáltal, hogy összekap-
csolják a termelésirányítást a fogyasztói kereslettel. 
Azonban egy push típusú szabályok által irányított rend-
szer pull típusú rendszerré való átalakítása még rejt ma-
gában vizsgálati lehetőségeket. A rendszer átalakítását, 
az átalakítás során a rendszer viselkedését és a lean-be 
történő átmenet valós költségeit még nem elemezték 
teljes körűen. 
A gyártórendszerek szimulációs modelljeinek használa-
tával a különböző típusú termelésirányítási szabályok 
hatásait igen jól lehet tanulmányozni a teljesítménymu-
tatókon keresztül. 
2. A Termelésirányítás átállása egy lépésben 
Sokan foglalkoztak már azzal, hogy hogyan kellene a 
termelési rendszereknek a push-ból pull-ba történő át-
menet után működnie, ám magáról az átmeneti folyamat-
ról, vagy annak járulékos költségeiről még csak kevés 
vizsgálat látott napvilágot. Az elsődleges források alap-
vetően az analitikus modellek, amelyek a termelésirá-
nyításnak csak speciális eseteit mutatják be. Ezek azon-
ban csak kevés betekintéssel szolgálnak: sok esetben a 
folyamat mélyebb megértése szükséges. 
A szimuláción alapuló optimalizálás hatékony eszköz a 
gyártórendszerek optimális tervezésének megtalálásá-
hoz. Ennek megvalósításához az átmenet költségének 
jobb megértése szükséges. A lean szakirodalom ritkán 
említi az átmenet során felmerülő költségeket, és még 
kevésbé próbálták meg azokat számszerűsíteni. Az át-
menet költségeinek explicit meghatározására azért van 
szükség, hogy az mérhető és végül ellenőrizhető legyen. 

A lean átállás egyik nélkülözhetetlen eleme az egyszintű 
termelési rendszereket tekintve a „toló” típusú 
termelésről a „húzó” típusúra való áttérés. Első lépésben 
ezt az átállást szükséges megvizsgálni: az eseményeket, 
melyek egy ilyen átállást jellemeznek, az átállás során 
felmerült költségeket, a lehetséges technikákat ezen 
költségek csökkentésére, és átállás üzleti szempontok 
érvényesítésére gyakorolt hatásait. 
Azok a vállalatok, melyek bevezetik a lean alapelveit ál-
talánosan adoptálják a pull típusú termelésirányítási 
technikát (különösen a kanban kártyákat), hogy korlátoz-
zák a folyamatban lévő munkafolyamatok leltárát, és ko-
ordinálják a termelési tevékenységet. Ugyanekkor eltol-
ják a vevői rendelési interfészt a gyártósor elejétől a 
gyártósor végére. Ezt az interfészt néha „push-pull in-
terfésznek” vagy „készlet/rendelés interfésznek” nevezik 
[Hopp and Spearman, 2000]. Ez a változtatás csökkenti 
azt az átlagos időt, amennyit az ügyfeleknek kell várni a 
megrendeléseik teljesítésére (11..  áábbrraa). 
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(a) A készlet/rendelés interfész az 1 jelű nyersanyag tárolónál talál-
ható. A vevői rendelések elindítják a munkafolyamatot az A jelű 
munkaállomásnál nyersanyagot felhasználva. Azok a gyártmányok, 
melyek végeztek az A munkaállomáson a 2 jelű tárolóba kerülnek, 
majd a B munkaállomás dolgozza fel őket. 

(b) A készlet/rendelés interfész lesz a kettes munkafolyamat raktár 
(puffer). A vevői rendelések munkát indukálnak a B munkaállomá-
son, ami kiszedi a gyártmányokat a kettes raktárból, ami gyártási 
engedély jeleket küld az A munkaállomásra. 

Ennek az átállásnak az alapeleme a push típusú (fo-
gyasztói szükségleteken alapuló termelés) feldolgozásról 
a pull típusúra (a termelés a követő művelet státuszán 
alapul, jeladó mechanizmusként kanban kártyákat hasz-
nálva) való átállás. Ez azt feltételezi, hogy ez a szakasz 
olyan gyártmányokat is termel – melyekhez a kanban 
kártyák köthetők –, amelyeket még nem rendelt meg 
ügyfél. Így az átállás alatt a gyártási szakasz terhelés-
felfutást érzékel, miközben a kanban leltárt építi fel (tölti 
fel), és egyidejűleg a rendszeres vevői rendeléseket is 
feldolgozza. Ez túlterhelheti a munkaállomás kapacitá-
sát, ami lemaradást okoz, ami hátrányosan befolyásolja 
a megrendelés átfutási idejét. Ezt megelőzendő két ide-
iglenes enyhítő technika javasolható: több erőforrás be-
vonása vagy a vevői igények elhalasztása. 

A leanről szóló szakirodalom egyhangúlag javasolja a 
push termelésről a pullra való áttérést, ahol csak lehet-
séges [Hopp and Spearman, 2000; Liker, 2004; Shingo, 
1989; Slack, 1997; Womack, Jones and Roos, 1991], de 
nagyon kevés forrás szól az átállási folyamat mechaniz-
musáról, vagy a rendszer viselkedéséről. Hopp és 
Spearman (2000) tárgyalják a push és a pull irányítás 
mechanizmusait, azok szerepeit a lean átállásban, és 
felvázolnak egy lean átállási sémát. Elemzésük azonban 
csak az „előtte” és „utána” egyensúlyi állapotra korláto-
zódik. A sorban állással foglakozó szakirodalom vizsgálja 

a rendszerteljesítmény nem-állandó érkezési rátáit (egy 
munkaállomásra érkező új gyártmányok aránya az 
összes érkezéshez képest). Hall (1991) ismerteti a nem-
állandó érkezési rátákkal történő rendszermodellezést. 
Leírja, hogy az érkezési ráta változásának mértéke a 
kapacitáshoz képest meghatározza modellezési techni-
kát. Azoknál a rendszereknél, ahol az érkezési ráta min-
dig jóval alacsonyabb a kapacitásnál, egyensúlyi közelí-
tést kell alkalmazni. Ott viszont, ahol nagyobb, ott a 
folytonos anyagáram közelítés a megfelelőbb. Azoknál a 
rendszereknél, ahol közel azonos az érkezési ráta és a 
kapacitás, ott Hall szerint csak a szimuláció képes pon-
tosan modellezni a rendszer hatékonyságát. 

3. Problémafelvetés 

Először is egy egyszerű termelési folyamatot/rendszert 
érdemes megvizsgálni, ahogyan az áttér a push terme-
lésirányításról a pullra, és átviszi az vevői rendelés in-
terfészt közvetlenül ennek a folyamatnak az elejéről köz-
vetlenül a végére. 

A folyamat jelenleg is kap vevői rendeléseket (rendelé-
senként egy gyártmány), időegység alatt λa arányban, de 
a rendeléseket el lehet halasztani. A rendeléselhalasz-
tási ráta egy döntési változó, λd időegység alatti rende-
lés. Feltételezem, hogy a nyersanyagellátás korlátlan. A 
folyamatnak r készletre van szüksége a gyártáshoz, de 
többet is lehet a folyamathoz rendelni. A pótlólagos 
készletet – a második döntési változó – r+ jelöli. Minden 
erőforrás μr gyártmányt állít elő időegység alatt. A készlet 
csak akkor állít elő gyártmányt, ha vannak rendelések 
vagy kanban kártyák, melyek beérkeztek, de nem lettek 
még teljesítve. A folyamat teljes feldolgozási rátája rμr 
gyártmány időegység alatt. 
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Ennél fogva a folyamatot úgy lehet modellezni, mint egy 
G/G/m sorban állási rendszer [Hopp and Spearman, 
2000]. A jelölésrendszerből az következik, hogy az érke-
zési időköz és a kiszolgálási idő általános, G/G, és hogy 
a rendszernek m kiszolgálója van. Hopp és Spearman 
(2000) egy ilyen rendszer viselkedésének előrejelzését 
mutatja be. 

A push-pull átállást három eseménnyel jellemezem. Az 
első esemény az első kanban kártya érkezése t=t0 idő-
pontban. Feltételeztem, hogy a kanban kártyák száma 
nk, előre meghatározott. A kanban érkezési arány, a 
harmadik döntési változó, konstans, így egy kártya érke-
zik minden 1/λk időegység alatt. Az utolsó kanban kártya 
t1=t0+(nk-1)/λk időpontban érkezik. Nyilvánvaló, hogy t1 
nagyobb, mint t0. A teljes érkezési ráta t0<t<t1-re λk+λa-λd. 
Ha λk+λa-λd>(r+r+)μr, akkor felhalmozódnak a kanban 
kártyák és lemaradás történik a rendelés kielégítésben 
(t0<t<t1). A végleges átállási esemény t2 időpontban tör-
ténik, amikor az utolsó kanban kártya gyártmánya is el-
készült. Ekkor a folyamat átalakítható pull termelésirá-
nyításra, mert a vevői rendelés kielégíthető a felhalmo-
zódási pufferből, ami teli van gyártmánnyal (kanban 
kártyákkal együtt). 

Ha λk+λa-λd 
<<(r+r+)μr, akkor t2 olyan kicsi lehet, mint 

t1+1/μr. Ha azonban λk+λa-λd>>(r+r+)μr, és nb méretű vá-
rólistánk van, akkor t2 olyan nagy lehet, mint nb/((r+r+)μr-
λa+λd). 

Vizsgálandó, hogy hogyan viselkedik a rendszer ez alatt 
az átmeneti fázis alatt, és hogyan hat a három döntési 
változó a rendszer teljesítményére. 

 

 

3.1. Döntési változók 

Az átmenet folyamatát három döntési változó jellemzi. 
Mivel a kanban kártyák száma rögzített állandó, az első 
döntési változó ezek bevezetési rátája a λk, ahol 0<λk<∞. 
(Egy alternatívaként meghatározható az átállás ideje, t1-
t0, ahol λk=(nk-1)/(t1-t0).) A második döntési változó pót-
lólagos erőforrások r+, ahol 0≤r+<∞ közötti egész. A har-
madik döntési változó az ügyfélhalasztási mérték λd, ahol 
0≤λd≤λa. 

3.2. Átállás esetei 

Három külön feltétel azonosítható, amik mellett az átállás 
megtörténhet az érkezési és a feldolgozási ráta alapján. 
Ez a hányados a forgalom intenzitás: 

ρ= λk+λa-λd /(r+r+)μr   (1.) 

Ezután definiálhatók az átállás esetei a forgalom inten-
zitásra vonatkozóan, mivel ez közvetlenül hat arra, hogy 
az átállási idő mekkora része esik t1 előttre és utánra. 

1. ESET: Az érkezési ráta alacsonyabb, mint a feldolgo-
zási ráta 0<ρ<<1 

– Ebben az esetben a megemelkedett érkezési ráta nem 
teljesen használja fel az elérhető kapacitást, és az át-
állás alatt nem keletkezik várólista. A kanban kártyák 
érkezésükkor feldolgozásra kerülnek, és az átállás 
majdnem teljesen lezajlik t1-re, minimalizálva ezzel t2-t. 

2. ESET: Az érkezési ráta magasabb, mint a feldolgo-
zási ráta: ρ>>1 
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– Ebben az esetben a megemelkedett érkezési ráta telje-
sen felhasználja az elérhető kapacitást, és az átállás 
alatt kanban kártya és rendelési várólista keletkezik. Itt 
t1 minimalizálható mindaddig, míg a legtöbb, vagy le-



hetőség szerint az összes kanban kártya feldolgozásra 
nem kerül az utolsó érkezés után. 

3. ESET: Az érkezési ráta egyenlő a feldolgozási rátá-
val: ρ≈1 

– Ebben az esetben a megnövekedett érkezési ráta 
majdnem megegyezik az elérhető kapacitással. Elkép-
zelhető, hogy kanban kártya és rendelés várólista ke-
letkezik. Amikor az érkezés és a kapacitás kiegyensú-
lyozott, akkor a várólista sokkal inkább a feldolgozási 
idő változásain múlik. Ebben a feltételben t1 bármek-
kora értéket felvehet t0 és t2 között. 

Egy érdekes jellemzője ennek a problémának az a tény, 
hogy döntési változók vannak ebben az azonosítási 
rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a probléma természete 
az inputok függvénye. 

3.3. Átállási célok 

A vevői rendelések és kanban kártyák várólistán tartása, 
a késztermékek (kanban kártyákkal) leltárban tartása, 
erőforrások táplálása és a rendelések elhalasztása mind 
költségeket okoznak. A cél megtalálni a döntési válto-
zóknak olyan értékét, melyek minimalizálják a Ctot össz-
költséget: 

Ctot=Cd+Cr+Ci+Cb (2.) 

ahol Cd  a rendelések elhalasztás költsége, Cr  az erőfor-
rás táplálás költsége, Ci  a gyártmányok és a kanban 
kártyájuk felhalmozódásának költsége, és Cb  vevői ren-
delések és kanban kártyák várakozásának költsége. 
Ezen költségek összetétele meghatározható a rendszer 
változói alapján, az alábbiak szerint: 

Cd=λd(t2–t0)cd  (3.) 

Cr=r+(t2–t0)cr  (4.) 

Ci=(nk/2) (t2–t0)ci  (5.) 

 (6.) 

A fenti egyenletekben cd a halasztott rendelés költsége, 
cr egy egységnyi idő alatt felhasznált pótlólagos forrás 
költsége, ci annak az egységköltsége, hogy egységnyi 
ideig vissza kell tartani egy már megmunkált tételt, és cb 
annak az időegység alatti egységköltsége, hogy egy 
rendelést (kanban kártyát) várakoztatni kell egy meg-
munkálási folyamatra. Q(t) az az elmaradás, amely kife-
jezi egy megmunkálási folyamatra várakozó vevői meg-
rendelések és kanban kártyák számát egy t időpontban 
az átállás ideje alatt. Mivel a λd halasztás mértéke nö-
vekszik, a halasztási költség is nő, de a többi költség 
csökken a csökkenő elmaradásnak és a rövidülő átállási 
időnek köszönhetően. Hasonlóan, ahogyan r+ nő, az 
anyagköltség csökken, de a többi költség csökken a 
csökkenő elmaradásnak és a rövidülő átállási időnek 
köszönhetően. A λk kanban bevezetési arány növelése 
csökkentheti az átállási időt, hacsak az nem túl nagy, 
mely esetben a jelentősen megemelkedett kereslet nö-
veli az elmaradást. 

4. Modellezési megközelítés 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 11. 2012. november 58/111 oldal 

Három különböző technika alkalmazható ennek a folya-
matnak a modellezéséhez: egyensúlyi állapot közelítés, 
determinisztikus folytonos anyagáram közelítés és diszk-
rét esemény szimuláció. Hall (1991) azt írja, hogy ez a 
három modellezési technika a legalkalmasabb a nem-
stacionárius érkezési rátával rendelkező rendszerek 
elemzésére. Hall rendszerkategorizálása egybeesik a 
fenti esetdefiníciókkal. 



1. ESET: Egyensúlyi állapot modell (érkezési 
ráta<<kapacitás) 

Ebben az esetben a megnövekedett érkezési ráta jelen-
tősen alacsonyabb a kapacitásnál. Ez az az eset, ahol ρ 
nulla és egy közé esik. Ilyen feltételek esetén a szto-
chasztikus egyensúlyi állapot közelítés (SSS) hasz-
nálható. Feltételezem, hogy t<t0 időpontban a rendszer 
egyensúlyi állapotban van. Feltételezve, hogy t0<t<t2 idő-
pontban a rendszer egy második egyensúlyi állapotba 
kerül. A rendszer t>t2 esetben egy, az elsőhöz hasonló 
egyensúlyi állapotba tér vissza. Mivel a túlterhelés mér-
téke soha nem haladja meg a kapacitást, nincs jelentős 
elmaradás az átmenet alatt, és t2=t1+CTq+1/μr, ahol CTq 
az átlagos idő, amennyit egy rendelés sorban állással 
tölt, mielőtt teljesítenék. A CTq becsléséhez feltételezem, 
hogy a rendszernek volt elég ideje hogy elérje az egyen-
súlyi állapotot t=t1 időpontban, és Hopp and Spearman 
(2000) által javasolt G/G/m szerver megközelítés a leg-
megfelelőbb. A G/G/m szerver az, ahol az érkezések 
közötti és a megmunkálási idő változtatása általánosan 
(mivel a G/G a general/general) leírható a megfelelő re-
latív szórásukkal, ca és ce, ahol a szerverek száma m. 
Ezt a közelítést használva a következő egyenletet vezet-
hető le t2-re: 

(7.) 

Ugyanezt a feltételrendszert használva megbecsülhető 
az átlagos elmaradás t1 időpont előtt, CTq közelítését 
behelyettesítve a Little szabályba: 

(8.) 

A t1 és t2 közötti időben a t1-beli elmaradás eltűnik (t2 de-
finíciójából adódóan), de több vevői megrendelés érke-
zik. Az újonnan érkezés várható száma Q(t2)=λa(t2-t1). Az 
átlagos elmaradás t1 és t2 között ennél fogva megegyezik 
Q(t1) és Q(t2) átlagával. Ezek után a teljes elmaradást az 
alábbi képlet alapján közelíthető: 

 (9.) 

Így meghatározható az 1. eset átállási költsége. 

2. ESET: Folytonos anyagáram modell (érkezés 
(táplálás)>>kapacitás) 

Ebben az esetben a megnövekedett érkezési ráta jelen-
tősen nagyobb a feldolgozási kapacitásnál. Ez az az 
eset, ahol ρ nagyobb, mint egy. Ahhoz, hogy modellez-
hető legyen ez a típusú átállás, egy determinisztikus mo-
dellt kell használni, melynek folytonos anyagáram köze-
lítés a neve. A determinisztikus folytonos anyagáram 
(DFF) közelítés modell olyan, ahol az érkezés (táplálás) 
folyama és a távozás, mint folytonos változók vannak 
modellezve. 

Az átállásnak két fázisa különíthető el: t0<t≤t1 és t1<t≤t2. 
Emlékezzünk rá, hogy t1=t0+(nk-1)/λk. Ez az első fázis, 
ahol elmaradás alakul ki. A második fázisban ez eltűnik. 
Első lépésben megkeresendő a hátralék, ami Q(t1). 

 (10.) 

Így felhasználható ez az eredmény a t2 
meghatározására: 
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Behelyettesítve Q(t1)-t a fenti képletbe: 

 (12.) 

Mivel az elmaradás felhalmozása és elfogyasztása lineá-
ris ebben az egyenletben, az összes elmaradás egysze-
rűen fele a maximum elmaradásnak, ami t1 időpontban 
adódik. Alkalmazva ezt a teljes átállási periódusra: 

 (13.) 

Így meghatározható a 2. eset átállási költsége. 

3. ESET: Szimulációs modell, (érkezés (táplá-
lás)≈kapacitás) 

Végül azt az eset vizsgálandó, amikor az érkezési ráta 
körülbelül akkora, mint a kapacitás. Ez az az eset, ahol ρ 
közelítőleg egy. Ilyen feltételek között Hall (1991) a szi-
mulációs modellek használatát javasolja az ilyen esetek 
modellezésére. A szimuláció egy rendkívül hatékony, de 
számításigényes modellezési technika. [Kelton, 
Sadowski és Sturrock, 2004]. 

5. Összehasonlítás 

A modellek összehasonlítása érdekében megbecsülhető 
velük a rendszer teljesítménye egy átmeneti időszakban, 
az érkezési rátákat a kapacitás köré centralizálva. 

A λk kanban bevezetési rátát (táplálási ráta) 85 és 165 
gyártmány/időegység alatti intervallumban variálva a for-
galomintenzitás 0,8 és 1,2 közötti ingadozását okozta, és 
a modellekkel meghatározó minden esetben az elmaradt 
rendelések száma. 

A szimulációs modell közelíti legjobbam a rendszer 
működését. Az előrejelzés egy kisimított monoton nö-
vekvő görbe: ahogy lassan meghaladja az érkezési 
ráta a feldolgozási rátát, úgy monoton növekszik a 
függvény. Ahogyan várható, az SSS közelítés kezdet-
ben követte a szimuláció eredményeit, de elkezdett 
aszimptotikusan nőni és kifutott a végtelenbe, amikor 
az érkezési ráta balról közelíteni kezdte a kapacitást. 
(Az SSS közelítés kissé túlbecsli a rendszert, mert azt 
feltételezi, hogy a kanban kártyák érkezésközi rátája 
(két kártya érkezése közötti idő) exponenciális elosz-
lású, de valójában ez az arány konstans.) A DFF mo-
dell által számított elmaradás kisebb, mint a szimulá-
ciós modellé, de magasabb érkezési ráták esetén kö-
zelíti azt. Ha feltételezzük, hogy a szimulációs modell 
közelíti legjobban a rendszer viselkedését, akkor az 
összehasonlítás olyan eredményt hoz, amilyet Hall jó-
solt:  

az SSS közelítés a leghatékonyabb, ha az érkezési 
ráta jóval a kapacitás alatt van (1. eset); 

 a DFF közelítés a leghatékonyabb, ha az érkezési 
ráta a kapacitás felett van (2. eset); 

 és a szimulációs modell akkor hatékony, ha az ér-
kezési ráta a kapacitás körül van (3. eset). 

A legnagyobb különbség a modellek között az igényelt 
számítási idő. Az SSS és a DFF közelítés eredményi 
majdnem azonnal elérhetőek egy táblázat (adat)kezelő 
modellből. A szimulációs modellnek 2 percbe telt az 
egyes adatpontok kiszámítása. A szimulációs modell 
rugalmasságának nagy a számítási igénye, ami 
jelentősen hat az átmenet optimalizálásában nyújtott 
hatékonyságára. 
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6. Hibrid modell 

Az eredmények azt jelezték, hogy azokban a rendsze-
rekben, ahol a döntési változók korlátozatlanok, az opti-
mális átállási politika olyan tartományban lehet, ahogyan 
azt korábban már beazonosítottuk a legjobban illeszkedő 
szimulációs modellben. Így bármilyen automatikus 
optimalizáció nagy eséllyel meg fogja találni azt a terü-
letet, ahol a számított költségek a legmagasabbak. Az 
optimalizáció sebességének felgyorsítása érdekében 
hasznos lenne egy analitikus megoldási módszer erre a 
területre, még akkor is, ha ez csak merő közelítés lenne. 
Egy olyan lineáris közelítés vezethető le az átállási idő 
és a teljes elmaradás meghatározásához, ahol a forga-
lomintenzitás 0,9 és 1,5 közötti érték (ezeket kísérletezés 
útján kaptam, így a legjobb az illeszkedés). Ez a lineáris 
közelítés használható arra, hogy áthidaljuk a hézagot az 
SSS és a DF modell eredményei között, és egy hibrid 
modellt hozzunk létre. 

Ha adott egy példa, ahol a kanban kártyák érkezési rá-
tája λk, a rendeléshalasztás mértéke λd, és a pótlólagos 
alapanyag mennyisége r+ úgy, hogy 0,9<ρ=(λk+λa-
λd)/((r+r+)μr)<1,5, akkor meghatározható az átállási idő és 
az átlagos elmaradás két szélsőértékre (változtatva a ρ 
forgalomintenzitást és meghatározva a megfelelő kanban 
érkezési rátát). Ekkor interpolálható a kívánt értékek 
becsléséhez a függvény. 

   14.) 

     (15.) 

Ekkor feltételezzük, hogy a rendelések közötti érke-
zési és kiszolgálási idő exponenciális eloszlású, azaz 
ca=ce=1. 

 (16.) 

   (17.) 

   (18.) 

  (19.) 

 20.) 

  (21.) 

 (22.) 

 
(23.) 

Ezen referenciapontok birtokában az alábbiak szerint 
lehetséges interpolálni: 

  (24.) 
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(25.) 

Ekkor kialakítható a t2-re és a teljes elmaradás közelíté-
sére szolgáló hibrid modell, felhasználva ehhez az SSS 
közelítést 0,9 alatti ρ értékekkel, a DFF közelítést 1,5 
feletti értékekkel, és a lineáris interpolációt a kettő közötti 
értékek esetében. Ennek bemutatására kifejlesztethető 
egy hibrid modellt, és kiszámolható a t2 értékeke és a 
teljes elmaradás a 0,5-2,0 közötti forgalom intenzitási 
intervallumra. 

7. Összegzés 

Egy termelési rendszer push vezérlésről pullra történő 
átállása, és a készlet/rendelés mozgató interfész nagyon 
fontos, de kevésbé megértett része a lean termelésnek. 
Azért, hogy megértsük az átállási költségek alakulását, 
kifejlesztethető egy költségmodell az átállásra, és három 
elkülönült típusa írható le az átállásnak. Három modell 
alkalmazható: egy sztochasztikus egyensúlyi állapot kö-
zelítés, egy determinisztikus folytonos anyagáram köze-
lítés és egy szimulációs modell, melyek az egyszintű 
lean termelés átállási költségét becslik meg. Megvilágít-
ható a modellek különbsége azzal, hogy különböző teszt-
eseteken alkalmazzuk őket. Hogy hatékonyabb legyen 
az optimalizáció, egy hibrid modellt is kifejlesztethető, 
mely az SSS és a DFF modellek közötti lineáris közelí-
tést használja a szimulációs modell helyett. A hibrid mo-
dell gyorssá és egyszerűvé teszi az optimális átállási 
politika meghatározását. 

Az így megszerzett tapasztalatok alapján egy a gyakor-
latban is alkalmazható ökölszabály írható le, amely 
hasznos a gyakorlati szakembereknek is. Azokban a 
rendszerekben, ahol az elmaradás visszatartási költségei 

jóval magasabbak, mint a pótlólagos anyagok felhasz-
nálásának költsége, ott az összes kanban kártyát egy-
szerre kell bevezetni a rendszerbe, és pótlólagos alap-
anyag felhasználással csökkenteni kell a teljes átállási 
időt. Azokban az esetekben, ahol a költségek jelentősek, 
ott a hibrid modell nyújt olyan módszert, amivel meg le-
het találni az optimális átállási politikát.  

Ez az egyfokozatú elv jól működik önmagában, de az 
még a jövő kérdése, hogy hogyan birkózik meg a több-
lépcsős átállással. A későbbiekben érdemes kibővíteni 
ezeket a modelleket úgy, hogy többlépcsős lean átállást 
is kezelni tudjanak, és azt vizsgálni, hogyan optimalizál-
hatóak a döntési változók egy ilyen rendszerben. 
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IIllllééss  BBaalláázzss  
  

Bevezetés 
A vállalati teljesítménymenedzsment rendszerek megkö-
zelítése szerint, a különféle funkcionális területek mély-
reható vizsgálatot tudunk végrehajtani az erőforrásaink 
felhasználásáról. A hálózatokra vonatkozóan ez a tevé-
kenység azonban még kidolgozatlan. A hálózatokba tö-
mörült vállalatok erőforrásai közül pedig elsődlegesen a 
tudás felhasználása jelent sötét foltot a vizsgálatok szá-
mára. A cikk szeretné a hálózatok által hordozott előnyök 
kiaknázását bemutatni a szinergiákon keresztül egy 
klaszter példáján végigvezetve, és ezzel inspirálni más 
kutatókat is, hogy elmélyüljenek a hálózati tudásme-
nedzsment témakörében. 
A tudás feltérképezése 
A hálózatok és klaszterek esetében szükséges, hogy 
tagvállalati szinten méréseket hajtsunk végre illetve fel-
mérjük a tudásmenedzsmenthez tartozó folyamatok, eljá-
rások és rendszerek meglétét. Ezen felül értékelni kell a 
meglévő adottságokat felépítésük és működésük alap-
ján, illetve szükséges különböző fejlődési szintek elkülö-
nítése is. Természetesen nem lehet minden egyes háló-
zatra egységes irányadó kőbe vésett eljárásokat megál-
lapítani, de egy keretrendszer elengedhetetlen. 
Amennyiben nem rendelkeznek a tudásmenedzsment 
folyamatokhoz kapcsolódó dokumentációval illetve a tu-
dásmenedzsment, mint fogalom nem ismert a dolgozók 
körében, a kezdeti fázisban az érintettek bevonására 
még nagyobb hangsúly tevődik. A kialakítás és működ-

tetés tervezetét a tagoknak a hálózatot menedzselő 
szervezettel együttműködve kell kidolgozniuk. 
A vizsgálatot több szintre bonthatjuk. Minden szinten 
vizsgálni kell a tudás feltárására, teremtésére, kinyeré-
sére, megosztására, felhasználására és értékelésre vo-
natkozó eddigi erőfeszítéseket és a jövőbeli célokat min-
den egyes tagvállalatnál. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
megfelelő szintű tájékoztatás biztosíthatja csak, hogy 
minden egyes érintett tisztában legyen a feladat súlyával. 
Ez a későbbi elkötelezettség és bizalom alapja. A tu-
dásmenedzseléssel kapcsolatos rendszereknek minden-
képp kapcsolódniuk kell a tagvállalati célokhoz, stratégi-
ájukhoz. Azonban a hálózat menedzselése túlmutat 
ezen. Mivel egységes egészként próbáljuk kezelni a há-
lózatok és klaszterek tudását és a hozzátartozó elvég-
zendő feladatokat, ezért első lépésként a vizsgálat részét 
a küldetések, célok felmérése, azok egyeztetése és há-
lózati szinten történő értelmezése jelenti. Az egész rend-
szer működését tekintve előfordulhat, hogy a tudásme-
nedzselési folyamatba nem minden tagvállalat tud be-
csatlakozni egységes szinten. Az is elképzelhető, hogy a 
klaszteren belüli tudás-feltérképezés során különböző 
részhalmazok képezhetőek. A tagok között, akik egy 
részhalmazba tartoznak a megosztandó tudás hasonló, 
és ezért a tudás áramoltatása is csak ezen tagok között 
nyer értelmet. Természetesen itt specifikus tudásrészek-
ről van szó, amelyekre minden partnernek szüksége van. 
A hálózatokon belül korlátlanul megosztható tudás a 
vállalati alapfunkciókhoz tartozhat, amelyek szinte mind-
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egyike elektronikus információfeldolgozási rendszerek-
hez kötődik. (Pénzügy, HR, beszerzés, bármilyen válla-
latirányítási szoftverek, stb.) 
Rövid összefoglaló az áttekintendő részfeladatokról há-
lózati tudásmenedzselés esetén: 
Tagvállalati szinten  

• Adott-e a szükséges adat, információ, tudás?  
• Szüksége van-e erre a többi tagnak? 
• Milyen módon zajlik a tudás átadása? (Elektronikus, 

papíralapú, személyes?) 
• Milyen módon zajlik az információkezelés a tagoknál? 

(Létezik-e tudástérkép?) 
• Léteznek-e tagvállalati szinten szakértői teamek? 
• Input (beszerzés) oldalról Beszerzési és elosztási 

tapasztalatok és tudás megosztása az egész hálózat 
számára (Vevőkör, egységes beszerzés, értékesítés 
költségtakarékossági megfontolásból) 

• Output (eladástechnika, piaci elemzés, stb., Bérügy, 
HR, Technológia, K+F) 

• Van-e a menedzsmentre vonatkozóan egységesen 
kezelt tudásanyag amely megosztható? (irányítási ta-
pasztalatok, projektirányítási tapasztalatok, koordiná-
ciós tapasztalatok) 

A hálózati tudás felhasználása, mint szinergikus ha-
tás [1] 
Ahhoz, hogy a hálózaton belül jelentkező együttes tudás 
„hasznosulását megvizsgáljuk, fontos, hogy megvizsgál-
juk a közös tudás által generált szinergiákat is. A sziner-
giák azonosításához azonban szükség van a kereszt-
kapcsolatok feltérképezésére. A keresztkapcsolatok 
vizsgálatakor azokat az elemeket keressük, amelyek a 

más-más által használt erőforrásokban hasonlóak vagy 
közösek, és potenciálisan lehetséges a megosztásuk. 
Az azonosításhoz egy jó kiindulópont: a klasszikus, 
Porter-féle értéklánc [2], amely alapján két olyan típusú 
keresztkapcsolatot lehet definiálni, amely szinergiát ké-
pezhet: 
1. a klaszter azon képessége, hogy készséget, képessé-

geket, tudást, vagy tapasztalatokat tud transzferálni, a 
tagvállalatok, a tagvállalatok értékláncai között, 

2. a klasztertagok azon képessége, hogy bizonyos tevé-
kenységeket megosztva végezzenek (pl. azonos lo-
gisztikai hálózatot használjanak). 

Michael E. Porter [3] az üzletágak közötti lehetséges ke-
resztkapcsolatoknak három fő típusát értelmezi, amiket 
a klaszterre is vetíthetünk: 
• „kézzelfogható" (tangible) 
• „nem kézzelfogható" (non-tangible) 
• versenytársi keresztkapcsolatok 
Ezek kölcsönösen nem zárják ki egymást. A tudásmene-
dzselésre vonatkozóan pedig nem csak a transzferálás 
fontos, hanem a közösen végzett tevékenységi is, hiszen 
azok is meglévő hasonló tudást használnak és/vagy új 
tudást teremtenek. 
A „kézzelfogható" keresztkapcsolatok a hasonló, egy-
máshoz kapcsolódó tagvállalatok értékláncaiban levő te-
vékenységek megosztásában rejlő lehetőségekből szár-
maznak. Egy hálózat tagja értéktevékenységét megoszt-
hatja bármely másik hálózati vagy klasztertag érték-
tevékenységével, az elsődleges és a másodlagos tevé-
kenységeken belül is. Bizonyos nyersanyagokat kö-
zösen lehet kezelni, közös lehet a technológiafejlesztés, 
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lehet egyesített az értékesítési csapat, lehet közös az 
elosztási rendszer stb. 
Közös vevők, értékesítési csatornák és egyéb tényezők 
is lehetnek a klasztertagok között; a tagok megoszthat-
ják az értékesítési erőt, ezzel pl. lehetővé téve, hogy 
alacsonyabb legyen az értékesítés költsége, vagy, hogy 
a vevőnek egyedi vagy összetettebb csomagot kívánja-
nak. 
A kulcs a tevékenység megosztása. A megosztás jelenti 
a potenciált a költségcsökkentéshez, ha a tevékenység 
költsége pl. méretgazdaságosságtól, tanulási görbétől, 
vagy a kapacitás-kihasználtságtól függ. A megosztás 
javíthatja a kapacitáskihasználtságot, ha pl. a különböző 
tagok különböző időben használják ezeket (Id. pl. éven 
belüli, eltérő szezonalitás és a raktározás összekapcso-
lása). A keresztkapcsolatok a későbbiekben ismertetett 
működési, marketing, pénzügyi és tudásalapú társadalmi 
szinergiának nevezett szinergiák forrásaira vonatkoznak. 
A „nem kézzelfogható" keresztkapcsolatok a különböző 
értékláncok közti készségek, képességek, menedzsment 
know-how-k transzferjét tartalmazzák. Az ilyen kereszt-
kapcsolatok az általános (generikus) készségek transz-
ferjein keresztül vezetnek versenyelőnyhöz. A generikus 
tudás átadása bárhol jelen lehet az értékláncban. A tu-
dástranszfer megváltoztathatja azt a módot, ahogyan a 
transzfer célpontját jelentő tagvállalat addig működött, 
megváltoztathatja a versenyzés módját, és erősítheti 
versenyelőnyét. 
Az ilyen típusú keresztkapcsolatok azonosítása 
könnyebb, ha az alábbiak hasonlóak vagy azonosak: 
• hasonló vagy azonos generikus stratégia, 
• hasonló vagy azonos típusú vevők, 

• az értéklánc hasonló (pl. sok telephelyes működte-
tés), 

• hasonló és fontos értéktevékenység (pl. kormányzati 
kapcsolatok). 

A klaszteren vagy hálózaton belüli tagok általában ha-
sonló stratégiával és hasonló kapcsolatokkal rendelkez-
nek. 
Az itt jelenlévő keresztkapcsolatok hasonlóságot mutat-
nak, mégis az elemzési munka további részében egyen-
ként kell értékelni e keresztkapcsolatokat, s egyenként 
ítéljük meg azt, hogy az adott kapcsolat vélhetően 
szinergikus tartalmú-e vagy sem. A megítéléskor nagyon 
fontos arra is figyelni, hogy ne csak a jelenlegi, hanem a 
potenciális helyzeteket is figyelembe vegyük. 
Ahhoz, hogy az egyes szinergiák érdemben megítélhe-
tőek legyenek, a szinergiák értékét valamilyen pénzügyi 
kategóriában meg kell adni (árbevétel-növekedés, költ-
ségcsökkenés, adózás előtti eredmény növekedése). 
Az alábbi kérdéseket kell megvizsgálni a klaszter tagok-
nak külön-külön és egyben a klaszternek: 
• Mekkora a szinergia teljes (vagy részleges) kihasz-

nálásával elérhető gazdasági eredmény? 
• Milyen gazdasági kategória formájában nyilvánul ez 

meg (beruházási igény csökkentése, költségcsök-
kentés, árbevétel - növekedés stb.)? 

• Egyszeri eredményjavulást okoz-e a szinergia ki-
használása, avagy az eredmény időben folyamatosan 
jelentkezik? Ha az utóbbi, akkor hány évig tart ez? 

A szinergiák azonosításához elemezni kell a klaszter 
tagvállalatok erőforrásait. Itt gondolok alapvetően a fel-
használt inputok és outputok vizsgálatára a termelő vál-
lalatoknál, a kutatási területek azonosítására, esetleges 
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információs rendszerek megfigyelésére. Tágabban értel-
mezve az erőforrásokat, ide tartoznak minden olyan 
adottságok, képességek, tevékenységek, amelyekkel 
egy vagy több tagvállalat, rendelkezik. Ezek a (tágan ér-
telmezett) erőforrások lehetnek, pl. az alkalmazott (hasz-
nált) technológiák, berendezések, know-how-k, alkalma-
zási rendszerek, ismeretek, a munkafolyamatok során 
használt eljárások, a munkatársak szakismerete, a sze-
mélyes kapcsolatok stb. A szinergiaelemzés tulajdon-
képpen ezen erőforrások optimális kihasználásának a 
keresése. 
A szinergiaelemzés input adatai illetve az azokhoz fel-
adatok: 
• Tagvállalatok által használt erőforrások tételes felis-

merése és csoportosítása. 
• Erőforrásaik felhasználásának módja. 
• Azon területek, tevékenységek, adottságok azonosí-

tása, amelyek két vagy több tagvállalat közösen tud 
kihasználni. 

• Jó/Legjobb megoldások megosztása a klaszteren be-
lül (lehet itt nemzetközi benchmarking tevékenységet 
is végezni, és így azonosítani azt, hogy a többi 
klaszter hogyan használja adottságait). 

Természetesen önmagában az a tény, hogy két tagvál-
lalat azonos, vagy hasonló erőforrásokat használ, még 
nem jelenti azt, hogy a működésük valamilyen mértékű 
összehangolása szinergikus hatást eredményez. Minden 
klaszter céljainál láthatjuk, hogy a közös érdekképviselet 
is pozitív hozadéka a klaszternek, függetlenül a tagvál-
lalati tevékenységtől. 
A klasztertagok között fellépő szinergiák azonosítására a 
szakirodalomban fellelhető típusokat használom, rámu-
tatva az eleve adott és a kidolgozandó előnyökre a 

klaszteren belül. A megfelelő rendszer kidolgozásához 
szükségesnek tartom egy szinergiatérkép felállítását 
akár a régió vagy az ország kutatási erősségeihez kap-
csolódó vállalatai, kutatóintézetei körében. 
Működési szinergia 
Működési szinergia esetén a tagvállalatok termelési ka-
pacitásainak, erőforrásainak közös működési területeit, 
közös adottságait, szükségleteit illetően érhetőek el 
együttes optimumok, azaz a termékek/szolgáltatások 
előállításával/nyújtásával kapcsolatosan. Ezen belül el-
különíthetünk az érték előállítási folyamaton belül 3 egy-
séget, beszerzési logisztikára, termelési és működési 
környezetre, és elosztási logisztikára fókuszálva. 

  
11..  áábbrraa  MMűűkkööddééssii  sszziinneerrggiiáákk  

FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  

A szinergiák felismeréséhez szükség van mindhárom 
részterület átfogó vizsgálatára a klasztertagok között. 
Szükségünk van az inputok azonosítására, legyen az 
szorosan a vállalkozáshoz köthető közvetlen vagy köz-
vetett bevitt eszköz, információ. A termelési folyamatok 
leírásához szükséges minden tagvállalat részéről egy 
értéklánc felállítása, ahol látszik, hogy a létrehozott ter-
mékek és szolgáltatások milyen folyamatokon keresztül 
jönnek létre. 
Ezen felül a folyamatokhoz kapcsolódó információs 
rendszerek és szervezeti egységek viszonyát is érdemes 
lenne minden egyes klasztertagnál megvizsgálni, szer-
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vezet-információ illetve szervezet-tevékenység mátrixo-
kon keresztül. Mivel a szakdolgozat célja a javaslattétel, 
ezért az ilyen irányú kutatások megvalósítását nem tar-
talmazza. 
Beszerzési logisztika: 
Ide tartozik minden termék, szolgáltatás és technológia 
jellegű beszerzés illetve ehhez kapcsolódó információs 
rendszerek, amit a vállalat tevékenysége során fel-
használ. 

• Beszállítás-ütemezés 
• Beérkező inputok ellenőrzése tesztelése, minőségbiz-

tosítása 
• Készletezés/raktározás és készletnyilvántartás 
• Szállítói kapcsolatok kezelése 
A beszerzési logisztika vizsgálata után láthatjuk a kö-
zösen beszerezhető eszközöket a tagvállalatokon belül, 
ezzel növelve klaszter szinten a tagok alkupozícióját. Az 
ellenőrzésre, tesztelésre minőségbiztosításra adott rend-
szerek állnak rendelkezésre, ezeket a tevékenységtől 
függően kell felhasználnia a tagoknak, nem biztos, hogy 
ezekben szinergikus hatást tudnak elérni a vállalatok. 
A felhasznált módszerek (pl. beszerzés-ütemezés, kész-
letnyilvántartás rendszer) elemzésénél fel kell ismerni a 
hasonló folyamatokat, megismerni ezek közül a legjob-
bakat és integrálni ezeket a többi tagvállalat beszerzési 
struktúrájába. Két kérdés merül fel ezzel kapcsolatosan. 
A megoldások transzferálhatósága és az új módszerekre 
való nyitottság tagvállalati szinten. Ezeket a kérdéseket 
közösen kell majd kezelnie az érintett vállalatoknak és a 
klasztermenedzsmentnek egyaránt. 
 

Termelési-működési környezet: 

• Automatizáció 
• Környezetvédelem 
• Biztonság 
• Minőségbiztosítás 
• Speciális ipari környezeti igények (pl. nagy tisztaság, 

fokozott tűzvédelem, egyéb specialitások) 
• Vállalati infrastrukturális igények stb. 
A termelési-működési környezet legfontosabb részének a 
speciális ipari környezeti igények felmérését tartom. Mi-
vel a tagok egy része a nanotechnológiai kutatáshoz és 
gyártáshoz különleges környezet igényel, ezért nekik a 
legfontosabb a tevékenységükhöz szükséges környezet 
és infrastruktúra biztosítása. A közös telephelyen történő 
gyártás esetén komplex termelésirányítási rendszer 
kidolgozására lenne szükség, ahol a csökkenthetnék a 
felhasznált technológiai berendezések számát, azzal 
hogy közösen használják azokat és összehangolják 
termelésüket. Ehhez persze tudni kell az alkalmazott 
technológiák kapacitását és matematikailag modellezni 
kell a lehetséges termelési összetételt. 
Elosztási logisztika: 

• Rendelés nyilvántartás és-feldolgozás 
• Készletezés és készletnyilvántartás 
• Kiszállítás-ütemezés 
• A termékek konvertálhatósága  
• Egyik termék a másiknak alkatrésze / alkotóeleme / 

tartozéka 
• Technológiai adaptáció 
• Kiszolgáló technológiák (számítástechnika, informá-

ciótechnológia, telekommunikáció) 
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Az elosztási logisztikánál meg kell vizsgálni azokat a 
technikákat, akárcsak a beszerzésnél, amiből a tagvál-
lalatok tanulhatnak egymástól, és akár mint good 
practice alkalmazni is tudják. Ez vonatkozik az első há-
rom részre, ahol alapvetően nyilvántartási és ütemezési 
feladatokról van szó. Amennyiben a tagvállalatok által 
termelt output termékek között kapcsolatot találunk (kon-
vertálhatóság, egymásba építettség) érdemes itt is kivá-
lasztani a lehető legjobb megoldást a vevők kiszolgálá-
sánál és együttessen lefedni a piacot. Összességében 
az egymás közötti technológia és tudástranszferek 
eredményezhetnek jobb elosztási logisztikát a tagoknál. 
Marketing szinergia 
Marketing-szinergia esetén a közös üzleti/piaci fellépés-
ből, az elosztási-forgalmazási csatornák közös haszná-
latából, a közös vevőkezelésből stb. származnak elő-
nyök. Akárcsak a többi szinergia típusnál itt is az azo-
nosságokat kell figyelembe venni és ügyelni arra a 
klasztertagoknak, hogy lehetőleg ne akadályozzák, ha-
nem segítsék egymást a piacokon. Itt is a legfontosabb 
számomra az egymástól történő tanulás, a jó módszerek 
(good practice) átvétele, esetlegesen a versenytársaktól 
történő inspiráció merítése. 
A marketing szinergiáknál egy klaszter brand kialakítása 
is előnyhöz juttathatná a tagvállalatokat. A klaszter tag-
sága, mint kiválósági tanúsítvány biztosíthatná a tagok-
nak a termékeik iránti kereslet növekedését. Egy közö-
sen üzemeltetett ügyfélszolgálati rendszer, ami kifeje-
zetten a vevői visszajelzésekre alapul elősegíthetné a 
kutatás-fejlesztési irányok piacorientált meghatározását. 
Ennek a kialakításához készítettem az alábbi ábrát. Az 
ábrán látható, ahogyan a tagvállalatok termékeket és 
szolgáltatásokat nyújtanak a vevők felé, akik egy közös 
rendszer felé jelzik vissza elégedettségüket és esetleges 

megjegyzéseiket. Ezeket a visszajelzéseket felhasznál-
va az adott csoport adatbázist készít, amit átkonvertál 
konkrét fejlesztési tervekké. Ezeket a terveket vissza-
küldi a fejlesztéssel és előállítással foglalkozó klasz-
tertagoknak, akik ennek megfelelően alakíthatják kutatá-
si, termelési profiljukat, kialakítva egy klaszter brandet. 

  
22..  áábbrraa  PPiiaaccoorriieennttáálltt  KK++FF  ssttrraattééggiiaa  

FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  

A marketing-szinergiák potenciális forrásai: 

• Közös vevők 
• Visszajelzési rendszer kiépítése és működtetése 
• „After-sales" szolgáltatások 
• Vevőszolgálati kirendeltségek 
• Értékesítési/elosztási csatornák ezek kiválasztása 

elosztói/ügynöki/bizományosi kapcsolatok 
• Rendelésfelvételi-és nyilvántartási rendszer 
• Értékesítési munkaerő 
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• Értékesítési régiók, földrajzi elhelyezkedés 
• Márkanév 
• Piackutatás, új termékek bevezetése, új piacokon 

való megjelenés 
• Promóciós tevékenység (hirdetések, reklámok, 

szponzorálás stb.) 
Pénzügyi szinergia 
Pénzügyi szinergia esetén a különböző tagvállalatok 
pénzügyi alapjainak egyesítése, illetve a pénzügyi fo-
lyamatok összehangolása csökkentheti a külső források 
igénybevételének szükségességét. Ez jelentheti a pénz-
ügyi tevékenység bármely elemét. Mégis a legfontosabb 
az európai uniós forrásokhoz való hozzájutás illetve a 
banki hitelek igénylése lehet a tagok számára. A közö-
sen végzett feladatok megoldására elképzelhetőnek 
tartom klaszter „cash-pool” létrehozását is, amelynek 
tényleges realitását nem ismerem. Ennek a létrehozásá-
ról a tagvállalatoknak kell dönteni, illetve arról is, hogy 
milyen feladatokra használható fel ez a közös pénzügyi 
alap. A menedzsment szervezet hosszú távú fenntartá-
sához mindenképpen pénzügyi együttműködésre van 
szükség. Itt két variáció lehetséges. 
Egy külső menedzsment szervezet kezeli a klaszter 
ügyeit, vagy az eddigi kompetenciák alapján a legna-
gyobb menedzselési tapasztalattal rendelkező tagválla-
lat intézi a csoport ilyenfajta ügyeit. A másik lehetséges 
közös forrásból történő finanszírozás a K+F lehet. 
A vevők és szállítók közös kezelésében látok még po-
tenciális pénzügyi szinergiát a tagok között. Amennyiben 
a tagok között van pénzügyi feladatokra specializált, 
vagy az ilyen témában tapasztalt tag, az felvállalhatja a 
közös pénzügyi feladatok ellátását egy hatékonyabb 
módon a klasztertagok számára. 
 

A pénzügyi szinergiák potenciális forrásai: 
• Pénzügyi és számviteli tevékenységek, mint szolgál-

tatások 
• Tőkebefektetés, beruházás 
• Hitelfelvétel 
• Betételhelyezés 
• Devizakezelés, árfolyamkockázat kezelése stb. 
• Adóügyek, adómegtakarítások stb. Cash menedzs-

ment 
• Vevő-szállító-kezelés, azonos ügyfelek banki „össze-

vezetése" stb. 
Menedzsment-szinergia 
Menedzsment-szinergia esetén a tagvállalatok külön-
böző vezetési szintjei közötti hasonlóságok keresése, 
hasonló irányítási-koordinálási feladatok területén; az 
adottságok és tapasztalatok kihasználása hozhat többlet 
hasznot. Meg kell vizsgálni, hogy ilyen hasonlóságokra 
példa lehet a következőkben felsorolt vezetési gyakorlat: 
• Gyorsan változó környezetben való vezetés 
• Új technológiák bevezetése, illetve alkalmazása 
• Kemény piaci feltételek melletti vezetés 
• Agresszív, kockázatvállaló üzlet vezetése 
• Jól bejáratott üzletben/érett iparágban való vezetés 
Ezeknek megfelelően a tagvállalati vezetők tapasztalatát 
kell összesíteni, megvizsgálni, hogy az adott szektoron 
belül kinek milyen kompetenciái, ismeretei vannak, és 
hogy ezeket hogyan tudja a klaszter hasznosítani. 
A menedzsment-szinergiák potenciális forrásai 
• Általános vezetési, szervezési és irányítási ismeretek 
• Vezető kiválasztás és kinevezés 
• Jogi tevékenységek 
• Tervezés 
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• Biztosítási szerződések  • információ közvetítés, 
• Munkaerő-toborzás és képzés  • partner közvetítés. 
• Az egyik üzlet által elért/kialakított regionális kapcso-

latok 
3. Klaszter, mint klaszter központ: 
• specialisták gyűjtője,  

• Kormányzati és hatósági kapcsolatok  • szakértelem polarizálódási központja, 
• A stratégiák koordinálása az üzletek között • új kritikus erőforrás tömegek és személyi feltételek 

befogadója,  • Regionális vagy worldwide 
A szinergia források alapján optimálisan az előre létreho-
zott vagy kijelölt menedzsment szervezet rendelkezik a 
legtöbb menedzsment szinergiát rejtő tapasztalattal. 
Alapvetően azonban klaszteren belül a menedzsment 
szinergiák kidolgozását tartom az egyik leginkább kényes 
kérdésnek, hiszen a tagok szerteágazó tevékenységi 
körrel rendelkeznek különféle szektorokon belül és több-
nyire a jól bejáratott vezetési gyakorlatot még az egyéb-
ként egymáshoz hasonló szervezeti profillal rendelkező 
tagok sem biztos, hogy szívesen átveszik egymástól. 

• technikai és technológiai szolgáltatások biztosítása,  
• infrastruktúra biztosítása,  
• inkubációs szolgáltatások biztosítása. 
4. Klaszter, mint a regionális fejlesztés generátora és 
gesztora: 
• globális és lokális tudás ötvözése,  
• tudásáramoltatás regionális dimenziókban,  
• nemzetközi kapcsolati háló fenntartása 
5. Klaszter, mint regionális technikai szolgáltató központ: 
• technológia intenzív tervezési és mérési szolgáltatá-

sok biztosítása 
Tudásalapú társadalmi szinergiák 
A hálózati tudásra vonatkozóan Nyíri-Szakály szerzőpá-
ros által kidolgozott kategóriák jelenthetik a kezdőlépést, 
amikor a hálózatot az alábbi szerepkörökben azonosítjuk, 
és mint a tudás forrását elismerjük. 

• audit felkészítés (minőség, környezet, technológia), 
tanácsadói tevékenység” [5] 

Irodalomjegyzék: 
 „1. Klaszter, mint az innováció bölcsője:  1. Dr. Szintay István – Stratégiai menedzsment 2001 Bíbor 

Kiadó Miskolc • K+F tevékenység,  
2. Michael E. Porter – Competetive advantage of Nations 

1998  
• újdonságteremtés,  
• tudásteremtés:innovatív technológiák  

3. Michael E. Porter – Versenystratégia Akadémiai Kiadó 
2006 • elérhetőségének biztosítása, 

• aktív transzfer partnerség. 4. Lengyel Imre – Regionális gazdaságfejlesztés 2010, 
Akadémiai Kiadó 2. Klaszter, mint a diffúzió hajtóereje: 

5. Nyíri Attila – Szakály Dezső – A regionális innovációs 
stratégiák tervezésének módszertana - NORRIA Észak-
Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit 
Közhasznú Kft. Kiadványa ISBN 978-963-88345-0-8 

______________________________________________

• a tudásmegosztás bázisa:  
• tudásterjesztés,  
• befogadás, újraelosztás, 
• tudásáramoltatás: 
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KKllaasszztteerreekk  kkoommppeetteenncciiaa--aallaappúú  mmeeggkköözzeellííttééssee  aa  mmiinnőősséégg  sszzoollggáállaattáábbaann  
LLeesskkóó  AAnneetttt  KKaattaalliinn  

  
Bevezetés 
A vállalatok életében a kapcsolatok éppen olyan fontos 
szerepet töltenek be, mint a magánszféra tekintetében. 
Manapság, a fenntartható versenyelőny forrása szem-
pontjából azonban egyértelművé vált, hogy nem elégsé-
ges csupán arra koncentrálni, hogy minél több számú 
kapcsolattal rendelkezzünk, hanem a hangsúly sokkal 
inkább egy – egy értékes kapcsolat elmélyítésére terelő-
dik, vagyis a „minőségi kapcsolatok” -minőségi kapcso-
laton, az interakciók megfelelő intenzitását és annak 
eredményességét értem- fenntartása a cél.  Mindezekből 
egyértelműen következik, hogy a kedvező versenypozí-
ció szempontjából a vevőkkel, szállítókkal, egyéb 
stakeholderekkel kialakított kapcsolatok elmélyítése prio-
rált, a versenyszférában. Ez lehet a magyarázat arra, 
miszerint az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt az 
érdeklődés a klaszterek, hálózatok irányába, akár a tu-
dományos berkeket, akár pedig a vállalati szférát véve 
górcső alá. Azonban, bármily nehéz is be kell látnunk, 
hogy a legtöbb hazai klaszter szintű együttműködés csu-
pán névleges, előbb-utóbb pedig megszűnik létezni. 
Felmerült bennem tehát a kérdés, miszerint „Van –e lét-
jogosultsága Magyarországon a klasztereknek?” Véle-
ményem szerint igen, is van létjogosultsága a klasz-
tereknek hazánkban, hiszen egyfajta kulcs lehet a klasz-
teresedés a KKV-ok számára, életben maradásukhoz, 
valamint versenyben maradásukhoz. Továbbá, ez az ön-
szerveződő együttműködési forma talán lehetőséget 
nyújthat, Magyarország gazdaságának fellendüléséhez 
is. Úgy gondolom, érdemes átgondolnunk, hogy a fejlett 
gazdasággal bíró országokban mely tendencia domi-

náns: Az államtól, illetve határokon kívüli tőke megjele-
nésétől várják sorsuk jobbra fordulását; vagy esetleg a 
helyi vállalkozások/emberek keresik, ismerik fel és ra-
gadják meg a kínálkozó lehetőségeket és irányítják ez 
által saját sorsukat. Azonban személyes véleményem az, 
hogy egyfajta szemléletváltásra van szükség a klasz-
terek működésével kapcsolatban, melynek alapja a kom-
petencia-alapú együttműködés megteremtése. Elsősor-
ban azt értem ez alatt, hogy a feleknek az együttműkö-
dés kezdeményezésekor kitűzött célok elérése érdeké-
ben le kellene fektetniük a szükséges készségeket, ké-
pességeket, az elvárt személyiségjegyeket, viselkedés-
módot és természetesen a szükséges erőforrásokat is 
-lehetséges- tagjaikkal szemben. 
Szemléletváltás a klaszterek működésében 
A klaszter legszélesebb körben elterjedt megfogalma-
zása a következő: földrajzi közelségen alapuló vállalati 
stratégiai szövetség, melyek a külső versennyel szem-
ben egységesek, belső viszonyaikat pedig egyaránt jel-
lemzi a konkurencia és a közös helyi érdekek összehan-
golása, a partnerek közötti bizalmi tőke megléte. Infor-
mális kapcsolat köti össze a klaszter vállalatait, a közö-
sen végzett innovációk, a piaci igényekhez igazodó kép-
zés, a hálózaton belüli közvetlen és célzott információ-
áramlás révén csökkenthetők a tranzakciós költségek, 
ezáltal pedig az adott térség vállalkozásainak verseny-
képessége növekszik. A klaszter és a hálózata fogalma 
sokszor összemosódik a köztudatban, ennek elkerülése 
érdekében az alábbi táblázatban összefoglalom a lénye-
ges különbségeket. 
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Jegyzet
Miskolci Egyetem Vezetéstudományi Intézet, tanársegéd



 Hálózat Klaszter 
Tagság Meghatározott 

(zárt) 
Nyílt szerződés 

Együttműkö-
dés alapja 

Szerződéses 
kapcsolatok 

Szociális értékek 

Kohézió Közös üzleti 
célok 

Kollektív vízió 

Együttműkö-
dés jellege 

Együttműkö-
désen 
alapulnak 

Együttműködésen 
és rivalizáláson 
alapulnak 

Résztvevők vállalatok Vállalatok, intézmé-
nyek, szakmai 
szervek 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  hháállóózzaatt  ééss  aa  kkllaasszztteerr  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  
ttáábblláázzaattaa  

FFoorrrrááss::  RRoosseennffeelldd,,  22000011  aallaappjjáánn  sszzeerrkkeesszzttvvee  
A klaszterek iránti kitüntetett figyelem oka, elsősorban a 
megváltozott gazdasági környezetben, másrészt a világ-
szerte sikeresen működő klaszterekben rejlik. A klaszter 
tehát felfogható úgy is, mint egyfajta vállalati válaszme-
chanizmus a megváltozott gazdasági kihívásokra. A kö-
vetkező ábra jól szemlélteti azon okokat, tényezőket, 
melyek a hálózati-, klaszter- szintű együttműködésre 
ösztönzik a vállalatokat, intézményeket. 

  
11..  áábbrraa  AAzz  eeggyyüüttttmműűkkööddéésstt  öösszzttöönnzzőő  tteennddeenncciiáákk  

FFoorrrrááss::  ssaajjáátt  sszzeerrkkeesszzttééss  

Természetesen a fokozott érdeklődés a klaszterek iránt, 
részben a tagság révén elérhető előnyökre is visszave-
zethető, melyek a következők lehetnek: 

– A vállalat versenyelőnyei megerősödnek; 
– Javul a termelékenységük a munkamegosztás 

(specializáció) révén; 
– Partnerek a helyi gondok megoldásában; 
– Működési hatékonyság elősegítése, kiterjesztik a 

termelési lehetőségek hatását: a legjobb gyakorlatok 
gyorsabb terjedése; új tevékenységekkel és módsze-
rekkel való megismerkedés lehetősége; 

– Stratégiai versenyelőnyök: új igények és piaci 
szegmensek észlelése könnyebb; a helyi szállítók, 
kapcsolódó cégek és támogató intézmények megléte 
stratégiai különbségek kialakítását és kiaknázását teszi 
lehetővé; 

– Innovációs kapacitás növelése: a technológiai ismere-
tek elterjedése, a helyi versengés a cégeket állandó in-
novációra kényszeríti. Ezáltal javul a termelékenység is 
illetve a vállalatok gyorsan tudnak alkalmazkodni a vá-
ratlan külső változásokhoz. 

– Új vállalkozások megjelenése: viszonylag alacsony 
belépési korlátoknak köszönhetően több cég idetelepül. 
Ezek a rugalmas kisebb vállalatok egymással ver-
sengve további speciális inputokat, szolgáltatásokat 
nyújtanak és egy öngerjesztő fejlődési folyamat indul 
el. 

– A bevétel és foglalkoztatás növekedése. 

Magyar Minőség XXI. évfolyam 11. 2012. november 73/111 oldal 

A fentiekből is látszik, hogy van igény a klaszterekre, 
továbbá számos előnnyel kecsegteti leendő tagjait. Fel-
merül tehát a kérdés: mégis mi lehet az oka, hogy nincs 
hosszú távon eredményes, sikeres klaszter Magyaror-
szágon? 
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Kutatásom során az eredményes klaszter – szintű e-
gyüttműködések titkára próbálok fényt deríteni. Érdek-
lődésem oka két dologra vezethető vissza, először is, 
mert a klaszterek esetében olyan speciális együttműkö-
dési formáról van szó, amely kettős természettel bír, hi-
szen együttesen van jelen a belső kapcsolatokat jellem-
ző versengés, rivalizálás -mely révén biztosított a folya-
matos fejlődés iránti vágy-, valamint a külső piaccal, kihí-
vásokkal szembeni együttes fellépés. Azonban ezen ket-
tősség egyidejű elismerése gazdasági viszonylatban 
nem gyakori. Pedig a kooperáció és a versengés egy-
mástól nehezen elválasztható fogalmak, hiszen, minden 
versengés megkövetel egy előzetes kooperációt a tekin-
tetben, hogy mi a cél, amit el kell érni, mik a szabályok, 
valamint milyen szankcióval jár a lefektetett szabályok 
esetleges megsértése, hiszen ezek nélkül nem ver-
senyről hanem „háborúról” beszélhetnénk. Tulajdonkép-
pen úgy is megfogalmazhatjuk a kooperációt, hogy nem 
más, mint a jobb esélyek biztosításának eszköze a túl-
élésért folytatott harcban. Részben pedig azért fókuszá-
lok erre az együttműködési formára, mert foglalkoztat, 
hogy a számos klaszterkezdeményezés ellenére miért 
nem beszélhetünk nemzetközileg is elismert, hosszú 
távon eredményesen működő hazai klaszterekről.  
A klaszterek működésének újfajta megközelítése meg-
követeli, hogy az együttműködéssel kapcsolatos attitű-
dök vizsgálatára ne sajnáljunk némi időt fordítani. Ma-
napság általánosan elfogadott tényként kezeli a közvéle-
mény azon állítást, miszerint “Együtt könnyebb”. Vitatha-
tatlan, hogy a csoportmunkának számos előnye van, 
azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, mi-
szerint esetünkben is helytálló a következő: „minden 
éremnek két oldala van”. Értem ez alatt a következőt: az 
előnyök realizálása érdekében az együttműködő felek-
nek tennie is kell valamit, nem csupán elvárásokat tá-

masztani és „várni a sült galambra...”. Véleményem sze-
rint a probléma abban gyökeredzik, hogy hajlamosak 
vagyunk a kooperációnak csupán az előnyeiről beszélni, 
míg arról, hogy a partnereknek mit kell tenniük ennek 
elérése érdekébe, esetlegesen mit kell „feláldozniuk”, 
már ritkán -szinte egyáltalán nem- esik szó. Úgy gondo-
lom, hogy az eredményes együttműködés érdekében 
szükséges abban az irányba is vizsgálódni, hogy a fe-
leknek milyen kompetenciákkal, személyiségjegyekkel - 
Hiszen az elért eredmények nem függetleníthetők az 
emberek által birtokolt kompetenciáktól. valamint erőfor-
rásokkal kell rendelkezniük a célok, az előnyök realizá-
lása érdekében. 
A kompetenciára is számos definíció él a köztudatban, 
melyeknek közös ismérvei a következők: Az egyén olyan 
személyiségjellemzője, általánosítható tudása, motivá-
ciói, társasági szerepei vagy képességei, amely ok-oko-
zati viszonyban áll egy munkakörben vagy szituációban 
mutatott előzetes kritériumok által meghatározott haté-
kony és/vagy kiváló teljesítménnyel” /Klemp és 
McClelland (1986), Spencer és Spencer (1993), Amerikai 
Menedzsment Szövetség/. A klaszterek eredményes 
működését biztosító kompetenciákra, primer kutatás le-
folytatása révén kívánok rávilágítani. A kutatás alapja 
egy általam összeállított kérdőív, melyet az akkreditált 
hazai klaszterek menedzsereivel töltetek ki, valamint a 
kérdőívet követő mélyinterjú a klasztertagokkal (A kér-
dőív összeállítását alapos szekunder kutatás előzte 
meg.) A kutatási kérdőívem összeállítását alapozta meg 
az alábbi Módosított Mintzberg modell, melyet szakiro-
dalom feldolgozása révén készítettem el. A modell  ((22..  
áábbrraa)) azt szemlélteti, hogy az együttműködés során rea-
lizálható előnyök elérése érdekében milyen kulcsténye-
zők játszanak szerepet. Az innováció, a piaci siker, va-
lamint a gazdasági fejlődés egyik fontos összetevője. Az 



egyre kiélezettebb piaci verseny újabbnál-újabb kihívá-
sok elé állítja a vállalatokat. Ahhoz, hogy a vállalatok 
hosszú távon fenntartsák a versenyelőnyüket, az innová-
ciós képesség nyújthat segítséget. Az együttműködő fe-
lek közösen kezdeményezhetnek és finanszírozhatnak 
K+F projekteket, így azok a vállalatok is képessé vállnak 
fejleszteni, akik korábban nem tudtak megvalósítani ku-
tatási projekteket a szűkös pénzügyi, valamint korláto-
zottan rendelkezésre álló erőforrásaik miatt. A közös K+F 
révén a kooperáló felek olyan információkhoz, a tudás-
anyag oly momentumaihoz is hozzáférnek, amelyekhez 
a hagyományos piaci kapcsolataik révén nem sikerült 
volna.  A tudás, tanulás mint az innovációs képességet 
felgyorsító kulcsfontosságú tényező van jelen az együtt-
működés e formájában. Jelen esetben nem elégséges 
csupán az információhoz való hozzáférés biztosítása, 
hiszen a versenyben maradás feltétele a tudásdiffúzió és 
akkumuláció, mely az interaktív tanulás formájában jele-
nik meg. A résztvevők, a rendelkezésükre álló erőforrá-
saik, termelési tényezőik bizonyos mértékű allokációja, 
megosztása révén képesek versenyképességüket befo-
lyásoló pozitív eredményt elérni, hiszen jelentős mérték-
ben csökkenthetik költségeiket, valamint kockázatmeg-
osztás is megvalósulhat. A versenyképesség fenntartása 
érdekében nélkülözhetetlen a kollektív vízió, stratégia. 
Amennyiben nincs a klaszternek célja, célrendszere 
-amely működésének mozgatórugója- akkor az együtt-
működés csupán formalitássá válik. Fontos, hogy e cé-
lokkal minden egyes tag egyetértsen, különben az 
együttműködés meghiúsul. A közös stratégiai célkitűzés 
csak abban az esetben realizálódhat, ha a tagok, részt-
vevők rendelkeznek egyéni célokkal, egyedi stratégiával, 
melyek természetesen összhangban kell, hogy legyenek 
a klaszter célkitűzéseivel, továbbá segítik azok megvaló-
sulását. 
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Fontos azonban leszögezni, miszerint, a kapcsolatok 
kialakulásának és eredményes működésének feltétele, 
hogy a partnerek képesek legyenek kezelni az együtt-
működés révén felmerülő bizonytalanságot, valamint 
kockázatot, amely abból fakad, hogy a formális rendsze-
reket informálisak váltják fel. A bizalom gazdasági vonat-
kozásban megkönnyíti a kooperációt, hozzájárul a tranz-
akciós költségek csökkenéséhez, valamint a gördüléke-
nyebb működéshez egyaránt. A bizalom elsődleges je-
lentése személyközi kapcsolatokra vonatkozik. Egy sze-
mélynek a másikkal szembeni viszonyulása, mely azon a 
hiedelmen vagy elváráson alapszik, hogy a másik fél 
nem fog semmi olyat tenni, melyből a másiknak hátránya 
származik. “A bizalom a szabályszerű, becsületes és 
együttműködésre kész viselkedés elvárása egy kö-
zösségen belül, a közös normák, e közösség más tagjai 



részéről.” [Fukuyama, 1997, 45.] A bizalmat funkciója 
szerint többféleképpen értelmezhetjük: 

– Egyéni elvárás az események kívánatos kimenetelébe 
vetett hit, mely nagymértékben tartalmaz emocionális 
elemeket. 

– Interperszonális kapcsolat, melyben az egyén sebezhe-
tővé válik, hiszen nem tudja kontrollálni a másik fél tet-
teit. 

– Gazdasági tranzakciós költségeket befolyásoló té-
nyező: azt az elvárást jelenti, hogy a másik fél kötele-
zettségeinek megfelelően fog viselkedni, becsületes 
lesz és akkor sem használja ki partnerét, ha alkalma 
nyílik a feltételeket egyoldalúan megváltoztatni. 

– Társas struktúrák alkotta jelenség, melynek célja a 
megbízható viselkedés biztosítása. [8] 
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“Ha a partnerek bíznak egymásban, sokkal együttműkö-
dőbb magatartást folytatnak, nem taktikáznak és ke-
vésbé gyanakvóak.”[Kovács, 2003. 140-147.old.] “Meg-
felelő feltételek mellett a hosszú távú együttműködése-
ken alapuló kapcsolatok versenyelőnyt jelentenek“ 
[Nowak, 1999b], melynek legfontosabb jellemzője, hogy 
a felek nem akarják azonnal maximalizálni hasznukat, 
hanem egy későbbi, az önző versengő magatartás ese-
tében realizált jövedelemnél nagyobb megtérülés remé-
nyében rugalmasabban viszonyulnak egymáshoz. Mind-
ezért a partnerek a kapcsolat elején többletköltséget 
vállalnak, engedményeket tesznek, ám a kölcsönös füg-
gés illetve a bizalom mértékétől függően a kooperatív 
kapcsolat kiépítése igen jövedelmező alternatíva. “Biza-
lom nélkül mindez csak erős kontroll mellett, szerződé-
sekkel, a döntéshozatal és struktúrák merev szabályozá-
sával lenne lehetséges, mely viszont nagyon költségigé-
nyes és így nem hatékony.” [Tarnai, 2003. 676-715. old.]  
A bizalom kialakulásának egyik érzelem- és értékköz-
pontúnak nevezhető megközelítése Jones és George 
(1998) nevéhez fűződik, akiknek értelmezése szerint, a 
bizalom kialakulása attól függ, hogy a felek milyen mér-
tékben képesek egy adott helyzetről hasonló, egymásé-
val egybecsengő definíciót, értelmezési keretet kialakí-
tani. A kölcsönösen elfogadható értelmezési keret létre-
jöttét meghatározza, hogy a felek értékrendszere, 
attitűdjei és érzelmi állapotai milyen mértékben hasonlí-
tanak egymásra, és ezt a hasonlóságot mennyire észlelik 
kölcsönösen. Kutatási céljaim között szerepel megalkotni 
a következőket: Értékfolyam - modell; Cél-eredmény fo-
lyamatmodell; Segítő illetve gátló tényezők nevesítése a 
siker elérése érdekében; Teljesítményt befolyásoló té-
nyezők csoportosítása. A következőkben szemléltetem a 
fent említett modellek lehetséges struktúráját, melyek 
érdemi tartalommal való feltöltésétől jelen esetben elte-



kintek –mivel ehhez primer kutatási adataim részben hi-
ányoznak-. Az értékfolyam-modell (4. ábra) azt a célt 
szolgálja, hogy felmérjük Magyarország, illetve az adott 
régiók milyen kiaknázható lokális előnyöket kínálnak, 
illetve miket kell a célok elérése végett a fejleszteni (mik 
a gyengeségek). Megvizsgálom, majd nevesítem a tagok 
részéről szükségesnek tartott kompetenciákat, valamint, 
hogy az együttműködések eredményeképpen maga a 
klaszter/klasztermenedzsment milyen szolgáltatásokat 
nyújt a tagok számára. Ezen hármas tényező együttes 
révén válhatnak a célok eredményekké, realizált elő-
nyökké. 
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A cél-eredmény folyamatmodell (5. ábra) azt szemlélteti, 
hogy a tagok által kitűzött célok -melyek az együttműkö-
dést indukálták- milyen valós tényezők, erőforrások, 
szolgáltatások együttese révén milyen eredményt reali-
zálnak. Ez tulajdonképpen egyfajta teljesítménymérésre 
is szolgál. -„Mit akartunk? Mit realizáltunk mindebből?”-
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Célszerűnek tartom az alábbi struktúrába rendezni a ku-
tatásom során feltárt kompetenciákat, amelyek alapve-
tően hatást gyakorolnak a teljesítményre. Így azon vál-
lalatok, intézmények, akik klasztertagokká szeretnének 
válni, felmérhetik, hogy mely kompetenciákat birtokolják, 
illetve melyekre kell még szert tenniük, esetlegesen fej-
leszteniük. 
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KOMPETENCIÁK 

PSZICHOLÓGIAI, 
KOMPETENCIÁK

EGYÉNI   

CSOPORT   
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Egy gondolatébresztő értekezésnek szántam ezt a cik-
ket, mely a klaszterek létjogosultságának kérdését állítja 
a középpontba. Véleményem szerint egyfajta kulcs lehet 
a klaszteresedés a kis- és középvállalkozások számára, 
az életben maradásához valamint a versenyben mara-
dásukhoz. Továbbá, ez az önszerveződő együttműkö-
dési forma talán lehetőséget nyújthat, Magyarország 
gazdaságának fellendüléséhez is. Hiszen érdemes át-
gondolnunk, hogy a fejlett gazdasággal bíró országokban 
mely tendencia domináns: Az államtól, illetve határokon 
kívüli tőke megjelenésétől várják sorsuk jobbra fordulá-
sát; vagy esetleg a helyi vállalkozások/ emberek keresik, 
ismerik fel és ragadják meg a kínálkozó lehetőségeket és 
irányítják saját sorsukat. 
Azonban személyes véleményem az, hogy az együttmű-
ködéseknek célszerű kompetenciaalapúnak lennie. Első-
sorban azt értem ez alatt, hogy a feleknek az együttmű-
ködés kezdeményezésekor kitűzött célok elérése érde-
kében le kell fektetni a szükséges készségeket, képessé-

geket, az elvárt személyiségjegyeket, viselkedésmódot 
és természetesen a szükséges erőforrásokat is lehet-
séges tagjaikkal szemben. Amennyiben valamely feltételt 
nem birtokolja (nevezhetjük akár belépési korlátnak is) 
akkor a klasztermenedzsment segítséget nyújthatna a 
fejlődés elősegítéséhez. Mindezekre -a sikeresség 
szempontjából elengedhetetlen- tényezőkre kutatásom 
lezártával próbálok majd rávilágítani, a fent bemutatott 
modellek segítségével pedig szemléletessé tenni. 
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Szolgáltatási minőség a shared service modellben 
MMaarrcciinniiaakk  RRóóbbeerrtt  

  
Ahhoz, hogy a globális jelenléttel rendelkező vállalatok 
ma versenyben maradhassanak, folyamatosan keresniük 
kell szervezetük megújulásának forrásait. Ennek érdeké-
ben számos szervezeti modell alakult ki az elmúlt évtize-
dekben (outsourcing, offshoring, shared service, stb.), 
amelyek közül az én vizsgálatom középpontjában a 
shared service modell (magyarul megosztott szolgálta-
tási modell) áll. A shared service modell leginkább 
shared service centerekben jelenik meg. 

„Shared Service Center (SSC) olyan szervezeti forma, 
amelynek az a célkitűzése, hogy meghatározott vállalati 
szolgáltatásokat – amelyeket a legkülönbözőbb vállalati 
területek vesznek igénybe – központi szervezeti egysé-
gekben, ún. belső szolgáltató központokban egyesítse.” 
(Bodnár, 2006:277) 

A shared service modell az 1980-as években jelent meg 
az USA-ban és az óta is a vállalati és egyre inkább a 
közszféra és a non-profit szektor érdeklődésének közép-
pontjában van. Mára a világ legnagyobb 2.000 vállalatá-
nak 80%-a alkalmazza a megosztott szolgáltatási köz-
pont modellt a háttértevékenységei támogatásához. 
(Zinnov, 2010:3)  

A megosztott szolgáltatási modell bevezetésének egy-
aránt lehetnek stratégiai és operatív okai is. Stratégiai 
jelentőségű lehet például a technológiai befektetések 
optimalizálása vagy a stratégiai üzleti modell váltásához 
szükséges rugalmasság biztosítása. Operatív okok le-
hetnek a szolgáltatási minőség és átfutási idő javítása, a 
jelentősebb működési folyamatok költségeinek csök-

kentése. Mindkettőhöz tartozhat a vezetők tájékozottsá-
gának javítása, erre úgy a stratégiai döntések megho-
zatalához, mint az operatív működés zökkenőmentessé-
géhez szükség lehet. (Fekete, 2007) 

A multi-poláris világban egy jól megtervezett és kivitele-
zett megosztott szolgáltatási központ kulcs-szerepet 
játszhat a magas teljesítmény elérésében. A siker eléré-
sének öt fontos kritériuma a következő (London, 2007): 

- Globális működés: működési szempontból egyszerre 
kell globálisnak és lokálisnak lenni. Ez egy szolgáltató 
központon keresztül könnyen megvalósulhat, ahol a 
standardizált folyamatok segítségével képes a szer-
vezet globálisan szolgáltatni, miközben az erőteljes 
ügyfél-központúság és a magas szolgáltatási minő-
ség révén lokális is tud maradni. 

- Növekedés és innováció: mára az innovációk túl-
nyomó részt a fejlődő világból származnak. A növe-
kedés forrása pedig sok esetben a piaci konszolidá-
cióból származik. A szolgáltató központok összeolva-
dása és felvásárlása révén új szinergiák aknázhatók 
ki.  

- Szervezeti átalakítás: a sikeres szolgáltató közpon-
toknak szükségük van egy irányítási keretrendszerre, 
amely elősegíti a folyamatos fejlődést az egész szer-
vezetben. Ehhez azonban tudatos változásmenedzs-
ment szükséges.  

- Ügyfél-központúság: miközben az egész világon 
alapértékké vált az ügyfélközpontúság, a megosztott 
szolgáltatási központoknak egyensúlyozniuk kell egy-
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részről a fogyasztói igények kielégítése, másrészről a 
költségek alacsonyan tartása között.  

- Munkaerő és kulturális átalakulás: a multi-poláris 
világban a vállalatoknak sokkal kiterjedtebb és sza-
bályozottabb humán menedzsment tevékenységet 
kell végezni annak érdekében, hogy versenyben ma-
radjanak. A földrajzilag szétszórt munkaerő koordi-
nálásának számos időzóna miatti, kulturális és kom-
munikációs problémája merülhet fel. 

A háttértámogató (back-office) funkciók megosztott szol-
gáltató központokba telepítésének célja, hogy az ezt al-
kalmazó vállalat hatékonyabban és eredményesebben 
működjön. De a cél teljesülését csak akkor tudja a válla-
lat ellenőrizni, ha az érintett folyamatok teljesítményét 
folyamatosan méri. Ha a folyamat végrehajtását nem 
követi objektív és folyamatos mérés, akkor azt sem tudja 
a vállalat megítélni, hogy teljesül-e a szolgáltatási-szint-
megállapodás minden pontja, jogos és tisztességes-e a 
szolgáltatások ellentételezése. A vállalatoknál használt 
hagyományos operatív kontrolling rendszerek nem tudják 
ezt a feladatot teljesíteni. Nem képesek továbbá a folya-
matok gyenge pontjainak kimutatására sem. A megoldás 
a belső szolgáltatások folyamat kontrollingja, amely 
olyan mutatószámok mérésén alapszik, amelyek folya-
matokra vonatkozó teljesítményadatokat és felhasználó-
orientált mutatószámokat tartalmaznak. (Bodnár, 
2006:284-285) 

Ezért a megosztott szolgáltatási központok kialakítása és 
irányítása kapcsán kulcskérdés a központ teljesítményé-
nek megragadása, mérése, értékelése. Nagyon nehéz 
azonban objektívan mérni mikor teljesít jól egy szolgál-
tató központ? A cél ugyan világos: gyorsabban, jobban, 
hatékonyabban. Azonban az, hogy ezt hogyan tervez-

zük, mérjük és jelentsük, illetve hogyan kommunikáljuk 
már egy sokkal nehezebb kérdés. 

Az ilyen központokból nyújtott professzionális szolgálta-
tásokra jellemző, hogy egyaránt rendelkeznek szolgál-
tatási és iparági sajátosságokkal. Az iparági sajátossá-
gok közül kiemelhető a vevőre szabottság és a kölcsön-
hatás. A vevőre szabottság erős kölcsönhatásban van a 
szolgáltatási minőséggel. Az észlelt minőség nagymér-
tékben függ attól, hogy milyen elvárásokat fogalmaz meg 
az ügyfél, hogyan lehet azoknak megfelelni. A professzi-
onális szolgáltatások másik sajátossága az ügyféllel való 
erős kölcsönhatás, ami azt jelenti, hogy az ügyfél részt 
vesz a probléma meghatározásában, a megoldási mód-
szer kiválasztásában és sokszor a megoldásban is. A 
kölcsönhatás annál erősebb a két fél között, minél inkább 
folyamat-orientált a szolgáltatás. (Heidrich, 2006:166) 

A szolgáltatási minőség mérése történhet úgynevezett 
puha és kemény sztenderdek segítségével. A puha 
sztenderdek a fogyasztóval, igénybevevővel való folya-
matos kommunikáción keresztül alakulnak. Ezek első-
sorban irányt mutatnak, eligazítanak és visszajelzést ad-
nak, hogyan érhető el az ügyfél elégedettsége. Puha 
sztenderdek közé tartoznak a következők (Heidrich, 
2006:103-105): 

- ügyfelek kikérdezések telefonon elégedettségük mé-
rése céljából; 

- fogyasztói tanácsadói panelek, amelyek visszajelzést 
és javaslatot adnak a szolgáltatás végeredményéről; 

- alkalmazotti felmérések és panelek, amelyek célja a 
szolgáltatásnyújtás korlátainak azonosítása, a fej-
lesztendő területek meghatározása. 
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A kemény sztenderdek közé azok a mérőszámok tartoz-
nak, amelyek számszerűsíthetők, auditálhatóak. Ide más 



menedzsment módszertanból ismert eszközöket hasz-
nálhatunk (Heidrich, 2006:103-105): 
- Ishikawa-diagramm, 
- Blueprinting, 
- Minőség-megtérülési mutatók, 
- Megbízhatóság optimális szintjének meghatározása, 
- Minőségi kezdeményezések és hasznuk. 

Az SSC-k teljesítményének értékelése tehát csak a telje-
sítmény folyamatos mérésén alapulhat, amely a költség, 
az ár és a minőség hármasán nyugszik. A szolgáltatási 
teljesítmény a folyamatok, a szolgáltatások mentén mér-
hető, s a folyamat költsége és a hatékonyságának mér-
téke mellett az átfutási idő hossza és a folyamat fenn-
akadásához vezető kritikus pontok is befolyásolhatják. A 
minőség a belső megítélés -hogy a belső munkatársak, a 
vezetők mennyire tekintik a folyamatot hatékonynak, 
korszerűnek, jó minőségűnek-, a versenyképesség és a 
szabályozottság függvénye. Fontos tehát, hogy milyen 
mértékben szabályozott, dokumentált a folyamat, hogy 
lefutása mikéntjéről egységes kép él-e a dolgozók fejé-
ben. 

A legjobb gyakorlatot követő megosztott szolgáltatási 
központok a teljesítményük méréséhez számos me-
nedzsment eszközt és módszertant alkalmaznak. Ilyen a 
BSC, a best practice-k, a benchmarking, a fedezetszá-
mítás, a KPI és a különböző folyamatköltség-számítások. 
A cikkemben ezekkel foglalkozom. 

A teljesítményértékeléssel összefüggésben a megosztott 
szolgáltatási központok hatékony működtetéséhez, irá-
nyításához számos válaszra váró kérdés van (Fekete, 
2007): 

1. Mennyibe kerül ténylegesen a különböző belső 
„ügyfelek” számára nyújtott egységes szolgáltatás? 

2. Hogyan változik több új szolgáltatás bevezetésekor 
vagy megváltozott szolgáltatás esetén a munkaerő- 
és költségigény? 

3. Mennyi az összes szervezeti egység esetében az 
egységnyi kapacitás éves átlagos költsége? 

4. Mennyibe kerül -figyelembe véve a komplexitásból 
adódó költségeket- egy speciális szolgáltatás vagy 
„kis ügyfél”? 

5. Melyik az a tíz tényező, amely általánosan költségei-
nek 80 százalékát befolyásolja? 

6. Mely pontokon kell beavatkozni az általános költsé-
gek középtávú kezeléséhez? 

Az SSC-k elsősorban belső, de időnkén külső ügyfelek-
kel is kapcsolatban vannak. Kulcsfontosságú ezért az 
ügyfelek jövedelmezőségének vizsgálata. Ehhez a vál-
lalatoknak fedezetszámítást érdemes alkalmazniuk. Ah-
hoz, hogy a fedezetszámítással elérjük az átlátható 
ügyfél-jövedelmezőséget mindenképpen rendelkezésre 
kell állnia egy, a folyamatköltségek mérésére szolgáló 
folyamatmodell és olyan informatikai rendszer, amely 
megfelelő időközönként rendelkezésre bocsájtja a szük-
séges adatokat. 
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A megosztott szolgáltató szervezetek sikerének egyik 
kulcsa a hatékony teljesítménymérés. Az ebből szár-
mazó adatokra van szükség az igénybevevők felé való 
teljesítés során, az SLA (Service Level Agreement) szer-
ződések tárgyalásain, a szolgáltatás díjazási módszerei-
nek kialakításakor vagy a költségvetés előkészítésénél. 
Az SLA vagy magyarul szolgáltatási szint megállapodás 
egy szerződés vagy egy szerződés része, amely megha-
tározza a nyújtott szolgáltatás típusát, értékét és feltéte-
leit. Jellemzően a szolgáltatás feltételeinek minőségét 



részletezi. Például a válasz időt, az elérhetőséget, a 
gyorsaságot, stb. Alapvetően három fő eleme van: a 
szolgáltatások részletes leírása, a szolgáltatások kivitele-
zésének és monitorozásának standard mutatószámai és 
az árképzési előírás, mely szerint a szolgáltatót díjazzák. 

Két fajta adatra van szükség az osztott szolgáltató szer-
vezet sikeres működtetéséhez. Mért értékekre a teljesít-
mény méréséhez és best practice adatokra a folyamatok 
fejlesztéséhez. Benchmarking adatokra mindkét esetben 
szükség van, hiszen az SSC-k lényege, hogy a lehető 
legmagasabb szolgáltatást nyújtsák a lehető legalacso-
nyabb költség mellett. Ahhoz, hogy meghatározzuk eb-
ben az összefüggésben mit jelent a „legmagasabb” és 
mit a „legalacsonyabb” érték nélkülözhetetlenek a 
benchmark adatok. A benchmarking esetében az iparági 
legjobb gyakorlatokhoz viszonyított működés a verseny-
képesség szintjét minősíti. A megosztott szolgáltatási 
központok működtetésében kulcsfontosságú eszköz a 
benchmarking. Részben ugyanazért, mint máshol, hogy 
tudja a szervezet, hol tart a versenytársakhoz viszonyítva 
és ez alapján tudja fejleszteni magát, másrészt viszont 
azért, hogy tudja, mennyire versenyképes költség és 
szolgáltatás szempontjából és hogy nincs e más, jobb 
megoldás a funkciók elvégzésére (pl. outsourcing). 

Ahhoz, hogy a benchmarkingot a vállalat jól csinálja, ér-
demes néhány dolgot észben tartania. Például, nincs 
igazából értelme a dolognak, ha a vállalat vagy az általa 
gyűjtött, kezelt adat nem növekszik. Mivel az összeha-
sonlításkor általában ilyen vállalatokkal kell összemér-
nünk magunkat, ezért az eredmény csak ekkor lesz rele-
váns. Fontos, hogy a benchmarkinghoz használt adata-
ink frissek legyenek, és semmiképpen se származzanak 
illegális forrásból. Érdemes körültekintően kiválasztott, 
professzionális benchmarking céggel együttdolgozni a 

siker érdekében. Amennyiben mégis egyedül dolgozik a 
vállalat, akkor alaposan meg kell válogatni azon vállala-
tokat, amelyekkel a benchmarkingot csinálják. A 
benchmarkingból ugyanis akkor lehet igazán tanulni, ha 
az összehasonlított vállalatok eredményei nem nagy-
mértékben térnek el. (Liddel, 2009) 

A mért értékek gyűjtését a legtöbb SSC-nél alkalmazzák, 
sok helyen programok is léteznek a megbízható belső 
adatokból származó teljesítmény előrejelzésre, de szá-
mos helyen a külső adatokat is gyűjtenek. A siker kulcsa 
a megszerzett adatok felhasználásában van. Azokkal az 
adatokkal nem lehet mit kezdeni, amelyek kontextusáról 
nincs információ, vagy nem világos, hogy miért és ho-
gyan különbözik a mért érték a benchmark adattól, vagy 
hogyan lehet változást tervezni és végrehajtani az ada-
tokra építve. Például vannak olyan helyzetek, amikor a 
magasabb ár indokolt, a benchmark adatok ilyenkor se-
gíthetnek annak azonosításában, hogy ez mikor ésszerű 
és miért. A mért értékek annak azonosításában segíthet-
nek, hogy hol van lehetőség a szervezetben fejlesztésre, 
és hogy hol lehetne best practice-eket alkalmazni. 

A best practice-ek biztosítják a kapcsolatot a mért érté-
kek és a célértékek elérése között. A legtöbb szervezet 
valamilyen módszer alkalmaz a benchmarking és fej-
lesztési kiadásainak priorizálására. Ahhoz, hogy a szer-
vezet ki tudja választani, hogy mely területen van szük-
sége gyakoribb benchmarkingra, a következő szempon-
tokat érdemes figyelembe vennie: 

- ha a vizsgált terület a megosztott szolgáltatási köz-
pont költségvetésének a legnagyobb hányadát képvi-
seli, 

- vagy ha az ügyféligény vagy a vevői szolgáltatási 
ügyek rámutatnak a benchmarking szükségességére, 
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- vagy ha a terület nagy hatással van szervezet szabá-
lyozott teljesítésére vagy a pénzügyi jelentés pontos-
ságára. 

Ezeken a magas prioritást kapott területeken érdemes 
évente benchmarkingot végezni, saját fejlesztésű, ada-
tokban részlet-gazdag modellel, amely a folyamatokon 
és a szervezet benchmarking végző képességén alapul. 
Azon szolgáltatások esetén, amelyek ugyan fontosak a 
működéshez, de se költségcsökkentés terén, se az ügy-
felek ügyeinek területén nincsenek fókuszba állítva, ele-
gendő a két évenkénti benchmarking. Az alacsony prio-
ritású területeken pedig három évenként is megfelelő. 
Ezen vizsgálatok között vagy saját elemzésekhez a leg-
több szervezetnek van olyan kész, alacsony költségű 
vagy ingyenes adata, amely alkalmas összehasonlításra 
és best practice célokra egyaránt. A priorizált területekre 
való fókuszáláson kívül, a legtöbb SSC évenként végez 
általános vizsgálatot vagy makró-szintű elemzést, amely 
olyan operatív kérdéseket fed le, mint az SLA, mérési 
rendszer, munkavállalói programok és ügyfélszolgálati 
programok. 

Amikor egy SSC benchmarkingot végez vagy a mérési 
adatain vagy a legjobb gyakorlatain, akkor három partner 
bevonása is szükséges: 

- folyamat szintű versenytárs: a következő legjobb gya-
korlat vagy a folyamatra vagy a szervezetre, Ez a 
kategória jelzi a szervezetnek, hogy részben vagy 
egészben meg van-e a képessége, hogy a folyamatot 
kiszervezze; 

- iparági versenytárs: más olyan iparági szervezet, 
amely rendelkezik SSC-vel. A szervezeteknek 
ugyanolyan iparági vagy szabályozás-specifikus igé-

nyekkel kell rendelkezni, amelyek nincsenek tekin-
tettel a folyamatra; 

- best-practice szervezet: olyan szervezetek, amelyek-
nél a legjobb folyamatokat azonosították, függetlenül 
az iparágtól, de amelyek nem helyeztek ki tevékeny-
ségeket. 

Fejlesztésekre és éves összehasonlítás és célképzés 
során gyűjtött adatokra fókuszáló egyedi elemzések 
kombinációjával az SSC-k képesek olyan mért értékek 
és legjobb gyakorlatok megállapítására, amelyek sikere-
sen teljesítik a vevői igényeket. 

Nagyon jól alkalmazható módszertan a teljesítménymé-
résére az SSC-knél a Balanced Scorecard (BSC) modell. 
Itt elsősorban arra figyelnek, hogy az ügyfél hogyan érté-
keli a szolgáltatásokat, mely szolgáltatások képesek in-
novációt és értéket teremteni, milyen a pénzügyi megté-
rülés és a működési költségek megtakarítása és milyen 
eredményeket mutat a belső termelékenység. 

Ahhoz, hogy a vállalat megfelelőképpen el tudja végezni 
a benchmarking-ot, szükséges, hogy azonosítsa a leg-
fontosabb teljesítmény indikátorait (Key Performance 
Indicator – KPI). Ez a Balanced Scorecard modellhez is 
alapvető. Habár a vállalatonként meghatározott KPI 
száma nagy-mértékben eltérhet, általánosan elfogadott, 
hogy 10-nél kevesebb biztosítja a legjobb eredményt. 

Számos szolgáltató központ alkalmaz a Net Promoter 
módszertanon alapuló KPI-ket az ügyfél-elégedettség 
méréséhez (Gammage, 2011). A Net Promoter egy vevői 
hűség mérési eszköz, amelyet az amerikai Bain & 
Company tanácsadó cég fejlesztett ki és 2003-ban ve-
zetett be. A Net Promoter módszertanban a vállalatoknak 
Net Promoter pontokat (NPS) kell gyűjteniük. Az NPS 
értéke a legalacsonyabb -100 ponttól (amikor mindenki 
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negatív) egészen +100 pont értékig terjedhet (amikor 
mindenki támogató). Jót jelent ha az NPS pozitív, azaz 
0-nál magasabb, kiváló eredmény pedig,.ha +50-nél is 
magasabb A pontozás kiegészül egy nyitott kérdéses 
kérdőívvel, amely megpróbálja a vevői értékelés okát is 
felderíteni. Ezek pedig nagy segítséget jelenthetnek az 
ügyfelekkel foglalkozó (front-line) alkalmazottaknak és a 
menedzsmentnek, akik követő akciókat csinálhatnak. 

Előfordulhat, hogy az SSC működése sikeres, hiszen az 
előre megállapított fő teljesítménymutatók (KPI) a meg-
felelő értéket mutatják, a szolgáltatási ár méltányos és a 
kapcsolat is rendben van, mégis panaszkodnak a szol-
gáltatást igénybevevők amiatt, hogy a szolgáltató nem 
hoz be semmilyen innovációt a szolgáltatásba. Ilyenkor 
fontos tisztázni, hogy mit ért az ügyfél innováció alatt, 
ésszerű egyáltalán innovációt elvárni az adott szolgálta-
tási területen és mi a legjobb módja annak, hogy ezt a 
jövőben beépítsék a szolgáltatásba. A panaszok meg-
szűntetése érdekében érdemes a kérdést szolgáltatási 
szerződésben rendezni, azonban nem egyszerű az inno-
vációt definiálni, de még nehezebb a szerződésben spe-
cifikálni. Ezeket mindenképpen az igénybevevőkkel kö-
zösen kell megtenni. Általánosan a megosztott szolgál-
tatások esetében innováción valamilyen, a szolgáltatás-
nyújtásra és/vagy az ügyfél üzleti teljesítményére radiká-
lis hatással bíró, új gondolat gyakorlatba ültetését értik. 
Így az innováció segíthet, hogy a szolgáltatások korsze-
rűek, piacvezetők legyenek és magas hozzáadott értéket 
nyújtsanak. 

A megosztott szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató köz-
pontoknak elsősorban az igénybevevőkkel kell elszámol-
niuk. Ehhez elengedhetetlen a szolgáltatás-nyújtáshoz 
szükséges folyamatok költségeinek kiszámítása. 

A költségek elszámolásánál a folyamatköltség számítást 
(PKR) ajánlott alkalmazni, amely nagyon hasonló az 
ABC költségszámításhoz, amely szintén igen elterjedt a 
szolgáltató központok költségszámítási gyakorlatában. 
Mindkettő alkalmazása akkor a legjobb, ha a támogató 
tevékenységek területén jelentkeznek jelentős kiadások, 
ami a megosztott szolgáltatási központra tipikus. A fo-
lyamatköltség-számítással pontosan megállapíthatók a 
szolgáltatás-nyújtás költségei, s így lehetővé válik az 
igénybe vevőnkénti és a szolgáltató központ jövedelme-
zőségének elemzése. A fő különbség a PKR és az ABC 
számítás között, hogy az előbbi a folyamatokra, az 
utóbbi viszont a tevékenységekre kalkulál. 

A folyamatköltség-számítás akkor a legalkalmasabb, ha 
növekednek a költségek a közvetlen és támogató funk-
ciók esetében, ami tipikus a szolgáltató szervezeteknél. 
De hasznos lehet két másik esetben is. Ha a végzett te-
vékenység jól ismertek, ezért a tevékenységeket alkotó 
folyamatok rutinszerűvé és standarddá tehetők. A másik 
eset, ha a vállalat olyan területen alkalmazza a mód-
szert, ahol a tevékenységek nagy-mértékben különböz-
nek és a költségigényüket szakértőkkel kell megbecsülni. 

A folyamatköltség-számítás a hagyományos költség-
számítási rendszert két szempontból egészíti ki. Egy-
részt a folyamat költségeinek meghatározásával, más-
részt a kiszámított folyamatköltségeknek - a szolgáltatá-
sokat igénybe vevő más szervezeti egységekre való – 
átterhelése révén. A folyamatok meghatározása során 
rögzítik, hogy az egyes költséghelyek hány percet, illetve 
erőforráskapacitás-egységet vesznek igénybe egy adott 
folyamat megvalósításához. (Bodnár, 2006:129-131) 
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MMiinnddeennnneekk  mmeeggvvaann  aazz  áárraa……  
AA  kkoorrrruuppcciióó  ééss  mmiinnőősséégg  kkaappccssoollaattaa  

RRéétthhii  GGáábboorr  
  

Kutatási háttér 
A vállalatok termelésében a teljesítmény megítélése, 
illetve a termékek, szolgáltatások minőségének megíté-
lése számos tényező függvénye. E cikk arra vállalkozik, 
hogy a vállalatok teljesítményét abból a szempontból 
vizsgálja meg, hogy a helytelen magatartás, és a válla-
latok belső működésének rejtett, „puha” formája, a szer-
vezeti kultúra, milyen rendszerben hatnak vállalat telje-
sítményére. 
Ezért a cikkben először bemutatom, hogy a minőséget 
milyen értelmezésben használom. Majd a korrupciós 
megközelítések közül a téma szempontjából relevánsak-
kal foglalkozom. Ezután a belső marketing koncepció, 
mint a vállalat munkatársait sajátosan kezelő szemlélet-
mód jelenik meg. Végül egy átlapolásos termékfejlesztés 
példáján keresztül mutatom be az említett deviáns visel-
kedési formák felbukkanási helyeit. 
Kutatásomban az említett irányzatok mögötti viszonyok 
feltárására törekszem, úgy vélem ugyanis, hogy csak az 
ezen összefüggések megértése segíthet a tartós és 
stratégiai szintű eredmények elérésében. Az ember és 
munkahelyi magatartása közötti viszonyok megértését 
semmiképpen sem helyettesíthetik az aktuális me-
nedzsment eszközök alkalmazásának felületes tapasz-
talatai. 
Felmerül a kérdés, hogy milyen üzleti hasznosítási lehe-
tősége van a korrupt, helytelen viselkedés kérdésköré-
nek. Az ebből származó problémák és károk kézenfek-

vőek és közismertek. Hasonlóan ismertek a belső mar-
keting eszközeinek alkalmazásával elérhető piaci és 
üzleti előnyök. A belső marketing, és a korrupt, helytelen 
viselkedés hatásainak tudatos figyelembe vétele, beépí-
tése a vállalati működésbe azonban ettől többet jelent, 
ami a kiadások növekedésének képét vetítheti a mene-
dzserek szeme elé. 
Egyetemi oktatóként további felelősségünk és lehetősé-
günk van: a hallgatók szemléletmódjának befolyásolása, 
és az új koncepciók megértetésével korszerű, modern 
szemléletmód kialakítása, hogy már úgy lépjenek a mun-
kaerőpiacra, hogy ismerik ezen alternatív, korszerű 
megoldások alkalmazását. 
A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-
10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 
A minőség megközelítései 
A minőség a társadalmi-gazdasági fejlődés és változás 
során értelemszerűen eltérő értelmet, annak elemeit kü-
lönböző hangsúly és dominancia átrendeződések jellem-
zik. A minőség megközelítési módjait Szintay alapján 
tekintem át. 
Termék alapú minőség értelmezés: A minőség meghatá-
rozott tulajdonság jelenlétén, vagy hiányán alapszik. Itt 
materiális, esztétikai, magatartási stb. elemek összeha-
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sonlítása és dominanciája alapján válik a minőség tár-
gyiasíthatóvá, megnevezhetővé. 
Transzcendens megközelítésű minőség értelmezés: A 
minőséget csak azután érthetjük meg, miután jó néhány 
hatás érte, amelynek nyomán kialakultak jellegzetessé-
gei. 
Termelés alapú minőség fogalom: A megközelítési mód 
adottnak tekinti a termék, vagy szolgáltatás iránti igényt, 
követelményeket. 
Érték alapú minőség fogalom: A minőség azt jelenti, 
hogy meghatározott tulajdonságú terméket, vagy szolgál-
tatást ajánlunk a vevőnek elfogadható költséggel, vagy 
áron. Ebben az esetben az elfogadható költség el-
sősorban a termelő, szolgáltató nézőpontját testesíti 
meg. A felhasználási alapú minőség értelmezése adja a 
vevő nézőpontját. A minőség belső elemeit és azokhoz 
tartozó fogalmakat az 11..  ééss  22..  áábbrraa mutatja be. 

TERMÉKMINŐSÉG
A fogyasztó igényeit kielégítő funkciók, tulajdonságok összessége

Termék-
minőség

Konstrukciós
minőség

Kivitelezési
minőség

Használati
minőség+= +

A felhasználási
igénynek
megfelelő
funkciók,

tulajdonságok,
követelmények
tervezett szintje

Az előírt
követelmények
teljesítésének

szintje

A felhasználás
során a minőségi

jellemzők
megbízhatósága,

karbantartása,
a szerviz

színvonala

  
11..  áábbrraa  ÉÉrrttéékk  aallaappúú  mmiinnőősséégg  

Fogyasztói
igény

Az igény
teljesítéséhez

szükséges
funkciók

A fun
ta

tulaj

kciókhoz
rtozó 
donságok

A tulajdonságok
követelmény-

szintje

A követelmény
teljesítéséhez

szükséges
költségek

Érték = Funkció (minőség)
költség

  
22..  áábbrraa  MMiinnőősséégg  ééss  éérrttéékk  kkaappccssoollaattaa  

A minőség és érték (költség) kapcsolatát a 22..  áábbrráánn te-
kinthető át. 
Felhasználási alapú minőség értelmezése: A minőség a 
„néző tekintetében rejlik”. A minőség meghatározásának 
egyetlen feltétele az, hogy képesek vagyunk-e a vevők 
igényeit, elvárásait vagy szükségleteit kielégíteni. Vagyis 
a minőség az, amit a vevő elvár, azaz amivel a vevő elé-
gedettsége, elismerése kiváltható. Az értékalapú felfogás 
ráfordítás alapú megközelítéséhez képest itt a használati 
érték dominanciája jelenik meg. 
A cikk további részében a minőséget és a termeléssel, 
szolgáltatással összefüggő minőséget, elsősorban az 
utóbbi két értelmezés szerint fogom használni. 
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A korrupció, mint jelenség 
A szakirodalom gyakran különbséget tesz az alacsony 
jövedelmű országokban és a magasabb jövedelmű or-
szágokban tapasztalható korrupció kiváltó okai között. Az 
alacsony bérszínvonal és a rossz munkakörülmények 
növelik a korrupció esélyét, míg a nyugati (magasabb 
jövedelmi szint) társadalmakban a korrupciót inkább te-
kintik kivételnek, mint megszokásnak. Ugyanezek elvek 
analógiájára a vállalatokon belüli deviáns viselkedés, 
korrupció is azonosítható. A munkavállaló (beleértve 
adott esetben a vezetőket is), ha nem érzi munkája elis-
merését, és a kezében lévő „hatalom” (ideértve az infor-
mációt is) értékét felismeri, visszaélhet azzal saját, önös 
érdekeinek kielégítése céljából, mellyel a munkaközös-
ség, vállalat érdekeit súlyosan sértheti. 
Nem mindig könnyű értelmezni a korrupció hatásainak 
hagyományos gazdasági megközelítését. Bár számos 
meghatározás létezik, abban azonban megegyeznek az 
egyes definíciók, hogy mindegyik a hatalommal való 
visszaélés vagy a diszkrimináció egy formájaként tekint a 
korrupcióra. Majdnem minden könyv és cikk egy fogalmi 
alapvetéssel, definíciós kísérlettel indít. Az egyik leg-
gyakrabban idézett és használt meghatározás 
Huntingtontól származik: „a közszolgáknak az elfogadott 
normáktól eltérő, a magánérdekek szolgálatába állított 
viselkedése”. De Graaf felfogásában már figyelemmel 
van arra is, hogy a korrupció egy társadalmi jelenség: 
szerinte a korrupció a fekete-fehér bináris logika fogal-
maival nem írható le, hanem a korrupció adott körülmé-
nyek között, bizonyos helyen és időben értelmezhető. 
Ezt az állítást támasztja alá az a tény is, hogy az ún. 
„elfogadott normák” időről időre változnak. A korrupció 
definíciója nem minden esetben egyértelmű. Adott he-
lyen és időben, adott normákat különbözőképpen értel-

meznek és érzékelnek. Ami viszont egységesen elfoga-
dottnak tekinthető az az, hogy a korrupció egy káros do-
log: mindig devianciaként jelenik meg. Fontos lenne 
annak a felismerése, hogy a korrupció észlelése annak 
megítélésében döntő jelentőségű. Ezt a bizonyos észle-
lést pedig nagymértékben befolyásolják a gazdasági, 
társadalmi, politikai és a kulturális tényezők. 
A korrupció, mint társadalmi jelenség 
A korrupció általánosan elterjedt jelenség, amely számos 
országot állít morális kihívás elé. Főként hatalommal való 
visszaélésként, hatalmi agresszióként határozzák meg. A 
korrupció a csalás egy formája, amely lényegét tekintve 
nem más, mint megtévesztő módon tisztességtelen 
előnyre szert tenni azért, hogy valaki igényeit kielégítsék. 
A csalás/megtévesztés egy közösségi viselkedés, ami 
nem csupán az emberek körében figyelhető meg, hanem 
a madarakra, főemlősökre és a rovarokra is jellemző. 
Egy adott csoport követendő normái ösztönzőleg hathat-
nak egy ilyen viselkedésre kiélezett versenyhelyzetben. 
A természetben a megtévesztésnek egyetlen célja van: 
az előnyszerzés. E tekintetben sokban hasonlítanak em-
berek és állatok. Képesek áthágni a szabályokat, felbo-
rítani a rendet csak azért, hogy némi haszonra tegyenek 
szert vagy, hogy legalább fenntartsák a status quo-t. 
Meglehetősen nagy feladatot jelent ennek a viselkedés-
fajtának a megfejtése. 
A korrupció elleni harcot megnehezíti a tény, hogy egy 
komplex jelenségről van szó, ami mind horizontálisan, 
mind vertikálisan befolyásolja a társadalmi környezetet. 
A kormányzat, egyéb kormányzaton kívüli és nemzetközi 
szervezetek hatalmas erővel küzdenek a korrupció ellen; 
a közelmúltban olyan iránymutatásokat fogalmaztak 
meg, melyek a vesztegetések és az etikátlan gyakorlat 
megelőzését célozzák. Ugyanakkor erősen kérdéses 
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ezen iránymutatások hatékonysága, mivel kultúráról 
kultúrára eltérő értelmezéssel találkozhatunk. Kétségte-
len, hogy a kultúra a korrupció és egyéb deviáns viselke-
dések vonatkozásában is meghatározó jelentőséggel bír. 
Adja magát a kérdés: miként ragadható meg a korrupció 
lényege vagy legalábbis hogyan lehet teljes körűen fel-
tárni. Különösen nehéz erre választ találni a vállalatokon 
belül, ahol a mindenkori jogi és gazdasági környezet 
mellett a szervezeti kultúra sajátos elemei is jelentős 
hatást gyakorolnak. 

Jelen tanulmány a korrupció minőséggel kapcsolatos 
oldalát vizsgálja és megpróbálja a lehetséges konzek-
venciákat felvázolni. Az egyik legfontosabb kérdés: vajon 
a gazdasági tényezők meghatározóbbak-e, mint a kultu-
rálisak? 
Korrupciós megközelítések 
A korrupciós szakirodalomban különbségeket észlelhe-
tünk a különböző tanulmányok között, melyek a korrup-
ció okait kutatják (elméleti megközelítést nyújtanak), il-
letve melyek tapasztalati úton próbálják ezen okokat fel-
tárni. Utóbbiakra találunk kevesebb példát a jelenség 
komplexitása és érzékenysége miatt. 

Jain szerint a korrupciókutatás egyik legfőbb nehézsége 
a meghatározásban rejlik. Rendkívül nehéz olyan definí-
ciót alkotni, amely általános elismerésnek örvend. Ennek 
ellenére létezik egy konszenzus, amely szerint a korrup-
ció tulajdonképpen a hatalomnak a szabályoktól eltérően 
a közszolga személyes céljaira történő felhasználása. Ez 
az országos szinten tapasztalható ún. ’nagy korrupció’-ra 
is érvényes megállapítás. Ugyanakkor számos olyan 
magatartás is létezik, amely kimeríti a korrupció fogal-
mát, de amely rejtve marad a miatt, mert egy szerveze-
ten vagy csoporton belül történik. Következésképp szük-
ségtelen a vizsgálatot a köztisztviselőkre korlátozni, 
hasznosabb, ha a hatalomról általában beszélünk. 

Az 11..  ttáábblláázzaattban látható a különféle korrupciós megkö-
zelítések összefoglalása. Ezek közül a téma szempont-
jából fontosabbnak tartott szervezeti kultúra elméletekkel 
és a forráselosztási modellel foglalkozok részletesebben. 
 

 

Davis és Ruhe a Webster-szótár definícióját alapul véve 
korrupción vesztegetést, illetve ehhez hasonló tisztes-
ségtelen ügyleteket ért, amibe olyan esetek is beleért-
hetők, amik más osztályozások szerint kívül esnek a kor-
rupció fogalmi körén. Így például a vesztegetés és a poli-
tikai kivételezés egyesek szerint elfogadhatatlan és 
korrupciónak számít, mások szerint pedig megengedhető 
üzleti gyakorlat. A korrupció iránti elméleti és gyakorlati 
tudományos érdeklődés rohamosan növekszik. A szak-
irodalom átfogó áttekintését Husted végezte el 1999-ben. 
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 Okozati láncolat 

Okok 
elemzésé-
nek szintje 
(független 
változók) 

Korrupció 
elemzésé-
nek szintje 

(függő 
változók) 

Kontextus 
Leggyakoribb 
kutatási mód-

szer 

1. Közösségi dön-
tések elmélete 
(Public choice 
theory) 

Egy hivatalnok (korlátozottan) racioná-
lis döntést hoz, mely előre meghatáro-
zott eredményhez vezet. 

Egyéni Mikro és 
makro 

Általában nem veszi figye-
lembe az adott helyzetet; nem 
képes figyelembe venni a 
tovagyűrűző hatást; a sze-
replő kalkulálási cselekedeté-
től fogva vizsgálódik. 

Főleg elméleti 

2. Rothadt alma 
elmélet 

Ok-okozati összefüggés a rossz ma-
gatartástól a korrupt viselkedésig. Egyéni Egyéni Egyének hátterére helyezi a 

figyelmet. Elméleti 

3. Szervezeti kul-
túra elmélet 

Okozati összefüggés vázolása egy 
bizonyos kultúra – egy bizonyos cso-
portkultúra – mentális állapotra gyako-
rolt hatására, mely korrupt viselkedés-
hez vezet. Bizonyos tényezőket adott 
esetekben a hatás felerősítőjeként 
definiál. 

Szervezeti Szervezeti 

Szervezeti struktúra és kultúra 
korrelációban áll a korrupciós 
esetek számával. Szituációs 
aspektusokat és kontingenciá-
kat mellőzi. 

Főleg elméleti 

4. „Morális nor-
mák ütközése” 
elmélet 

Az ok-okozati lánc olyan bizonyos tár-
sadalmi normáktól és értékektől kezdő-
dik, melyek közvetlen hatást gyakorol-
nak az egyéni normákra és értékekre. 

Társadalmi Társadalmi 
Szituációs aspektusok az 
egyének morális konfliktusaira 
korlátozódik. 

Főleg elméleti: 
esettanulmá-
nyok 

5. Közigazgatás 
ethoszának el-
mélete 

Ok-okozati összefüggés a társadalmi 
nyomás – a teljesítményre való túlzott 
ösztökélés és az integritás megterem-
tésére fordított kevesebb figyelem – és 
a hivatalnok hatékonysága között, mely 
korrupcióhoz vezet. 

Társadalmi 
és szerve-
zeti 

Társadalmi 
és szerve-
zeti 

Szituációs aspektusokat job-
bára mellőzi; nem ad magya-
rázatot, hogy egyes hivatalno-
kok miért válnak korrupttá, 
mások pedig miért nem. 

Elméleti 

6. Korrelációs 
„elméletek” Nincs okozati modell, csak korrelációk. Minden 

szint 
Minden 
szint 

Szituációs aspektusokat és 
kontingenciákat mellőzi, 
hangsúly a változókon. 

Felmérések, 
szakértői pane-
lek 

7. Forráselosztási 
modell Járadékvadászati magatartás Minden 

szint 
Minden 
szint 

Az egyéni igények kielégíté-
sének eseteit vizsgálja. Főleg elméleti 

11..  ttáábblláázzaatt  KKoorrrruuppcciióóss  mmeeggkköözzeellííttéésseekk
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Szervezeti kultúra elméletek 
Egyes szakirodalmakban kevés figyelmet szentelnek a 
korrupt hivatalnokok és munkavállalók hátterének vagy 
motivációinak, és inkább annak a szervezetnek a struktú-
rája és kultúrája érdekli, amelyben az egyén nap, mint 
nap dolgozik. Ezeknél az elméleteknél fordul elő először, 
hogy nem egyéni szintet vizsgál, hanem a szervezetek 
mezo szintjét. 
Az alapfeltevés, hogy okozati út fedezhető fel bizonyos 
(csoport)kultúra és mentális állapot között, és ez a men-
tális állapot vezet korrupt viselkedéshez. A kormányzati 
gépezet vagy a vállalati mechanizmusok kudarca, és 
nem a hibás viselkedés vezet ahhoz, hogy a hivatalno-
kok és munkavállalók korrupttá válnak. Éppen ezért a 
kontextus számít, amiben a korrupt cselekedetek érzé-
kelhetőek. 
Felvetődhet azonban a kérdés, hogy valóban van-e köz-
vetlen kapcsolat a (csoport)kultúra és mentális állapot 
között, hiszen nem mindenki lesz korrupt adott szerve-
zetben. Így legfeljebb azt mondhatjuk, hogy ezen elmé-
letek bizonyos körülményeket írnak le, melyek között 
korrupció lép fel. De természetesen ez is függ attól, hogy 
hogyan írjuk le a facilitátor tényezőket, amelyek erősítik 
az okozati összefüggést. Ezek az elméletek nem annyira 
a korrupt hivatalnokkal, egyénnel foglalkoznak, sokkal 
inkább a kontextussal törődnek, a korrupció körülmé-
nyeivel. Tehát nem a korrupció okaival foglalkoznak. 
Ezekben a teóriákban benne foglaltatik az is, hogy az 
emberek a szervezetben az adott szervezet dinamikájá-
nak megfelelően cselekednek. Számos olyan érv említ-
hető -mint például a gazdasági, természeti vagy társa-
dalmi erők-, melyek azt példázzák, hogy az intézmények 
(kollektív gondolkodás, érzések és tettek) nagymérték-
ben meghatározzák az egyén döntéseit és viselkedését. 
Ez a dinamizmus túllép és túlmutat az egyénen. 

Ehhez a csoporthoz tartoznak azon csoportosítások is, 
melyek a korrupciót mint ragályos jelenséget írják le E 
szerint, ha egy szervezeti kultúrát (vagy országot) kor-
ruptnak tekintünk, akkor mindenki, aki kapcsolatba kerül 
vele azt kockáztatja, hogy maga is korrupttá válik. Így 
ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a korrupció 
maga a korrupció okozója (még ha a konkrét okozati 
kapcsolatot nehéz is definiálni). Ezek az elméletek gyak-
ran használják a „csúszós lejtő” metaforáját. Ha nem 
válunk korrupttá bizonyos szervezeti kultúrákban azt je-
lenti, hogy eláruljuk a csoportot. 
Ezek az elméletek olyan korrupciószabályozásról szóló 
diskurzusokhoz vezetnek, melyekben a hangsúly egy 
szervezet kultúráján van, az ún. „kulturális instrumentu-
mokon”, melyek akár képesek megváltoztatni a szerve-
zet vezetését is. 
A forráselosztási modell 
A forráselosztási modelleket leggyakrabban járadékszer-
zési viselkedéskor alkalmazzák. Ezek az alkalmazások 
azon az előfeltevésen alapszanak, miszerint a vállalko-
zók megpróbálják elkerülni a piac láthatatlan kezét és 
átirányítani a politikai javaslatokat a saját érdekükben. 
Amíg a hagyományos neoklasszikus jóléti közgazda-
ságtan szerint a kormányzat egy exogén erő, mely jóra 
törekszik, addig az új neoklasszikus politikai közgazda-
ságtan szerint az legalább részben endogén és a politi-
kai intézmények tükrözik a társadalmi érdekviszonyokat. 
Ezek a tevékenységek annyiban különböznek a korrup-
ciótól, hogy a korrupcióval, járadékvadászattal vagy az 
ún. közvetlenül improduktív profitkeresési tevékenysé-
gekkel ellentétbe nem igényelnek illegális pénzmozgáso-
kat a jogalkotók vagy politikai döntéshozók felé. Jelen 
modell előfeltevése, hogy a járadékvadászat lényegében 
olyan gazdasági tevékenységek egyike, mint az elosztás, 
a gyártás illetve a vállalati erőforrások ilyen tevékenysé-
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gekbe történő bevonása. A járadékszerzési modell al-
kalmas lehet a költségvetési forrásokért versengő hiva-
talnoki apparátus tevékenységének elemzésére is.  
A járadékvadász viselkedésre összpontosító egyszerűbb 
modellek tárgykörének kibővítése legalább két irányt kö-
vet. A játékelmélet alkalmazása megmutatja, hogy mi-
ként viselkednek a cégek kompetitív járadékvadászat 
közben és miként együttműködés közben. A megveszte-
getés optimális szintjét általában a tisztviselők és a cé-
gek közti Stackleberg játékból származtatják. A szóban 
forgó modellek általános konklúziója a következő le-
hetne: az aggregált járadékvadászat méretét, és így a 
járadékvadászat teljes társadalmi költségét az elorozható 
járadék és a játékosok száma határozza meg. Egyéb 
tanulmányok a járadékvadászat piaci struktúrára gyako-
rolt hatását vizsgálják. A járadékvadászat a forrásköltsé-
geken keresztül befolyásolja a piaci egyensúlyt is. Az 
USA 1970-80-as évekbeli acéliparát vizsgálva megálla-
pítható, hogy a járadékvadász lobbiból eredő importvé-
delem nagyobb előnyöket produkál a lobbizó cégek 
számára, mint a nem lobbizó cégeknek. Ez a munka azt 
jelzi, hogy a járadékvadászat egyfelől bizonyos 
jövedelemredisztribúciót eredményez, másfelől a jára-
dékvadászatban részt vevők vagy a korrupcióban élenjá-
rók számára részrehajlást. A járadékvadász viselkedést 
górcső alá vevő tanulmányok általános konklúziója, hogy 
a járadékvadászat jóléti veszteséggel, életszínvonal-
csökkenéssel jár. 
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Shleifer és Vishny a kismértékű hivatali (szervezeti) kor-
rupció mérésére kifejlesztettek egy olyan modellt, ame-
lyet először Rose-Ackerman dolgozott ki és amely figye-
lembe veszi a hivatalnokok által számba vett költség-, 
keresleti és kínálati függvényeket. Költségoldalon bele-
számítanak a szolgáltatásnyújtás költségei és az a té-
nyező, hogy a kenőpénzeken többek osztoznak. A ke-

reslet szempontjából a vesztegetők közti versenyt kell 
megemlíteni. Kínálatoldalon pedig a hivatalnokok, tisztvi-
selők, munkavállalók monopóliumra tehetnek szert egy-
egy szolgáltatás vonatkozásában vagy versenybe bo-
csátkozhatnak más szolgáltatásokkal, illetve hivatalno-
kokkal, tisztviselőkkel, alkalmazottakkal. A korrupciónak 
ezt a szintjét vizsgáló modell kidolgozásának nehézsé-
geit az adja, hogy egybe kell gyúrni az információbirtok-
lás okozta bizonytalanságokat a kikényszerítéssel. Az 
alku jellegéből adódóan nehézséget jelent a tisztviselők, 
alkalmazottak számára az, hogy nyíltan tárgyaljanak 
(belső) ügyfeleikkel a vesztegetési pénzek mértékéről. 
Szintén nem könnyű a felek számára annak biztosítása, 
hogy a szerződések teljesítésre kerüljenek: a tisztviselők, 
alkalmazottak korrumpálódhatnak, de el is utasíthatják a 
szerződéses szolgáltatás teljesítését további ellenszol-
gáltatás nélkül. Egyetlen hivatalnok, tisztviselő, alkalma-
zott sem tudja garantálni, hogy más hivatalnok, tisztvi-
selő, alkalmazott ne akadályozza meg az ügyletet még 
akkor sem, ha ezt a bizonyos másik hivatalnokot, tisztvi-
selőt, alkalmazottat lefizették magasabb szinten (nagy-
bani korrupció). A kismértékű hivatali (szervezeti) kor-
rupciós modellek többsége figyelmen kívül hagyja a 
vesztegetés felderítésével együtt járó költségeket vagy 
beolvasztja azokat egy valószínűségi függvénybe. 
Shleifer és Vishny bemutatják, hogy a lopással járó hely-
zetekben a kormányzati szolgáltatásokért versengő 
ügyfelek (a verseny szférában pedig a vállalat outputjai-
ért versengő fogyasztók) biztosítják a költségtakarékos 
korrupció, illetve a lopással járó korrupció terjedését, mi-
vel a jogkövetés nem életképes egy versenyhelyzetben. 
Bliss és Di Tella modellje a tisztviselők és más „hata-
lommal” rendelkező egyének azon „képességére” fóku-
szál, amellyel kenőpénzekre tesznek szert, mivel a vál-
lalatok költségszerkezetében mutatkozó különbségek 
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lefölözhető felesleget teremtenek. A modelljük figye-
lembe veszi azt is, hogy a tisztviselők, a hatalommal ál-
talában alsóbb szinten, de legalábbis nem a topme-
nedzsment szintjén rendelkezők annak érdekében, hogy 
maximalizálják a korrupcióra költött pénzösszegeket 
egyfajta határt szabnak minden egyes vállalat esetében, 
„halálra ítélve” ezzel egyes cégeket. Az esetlegesen na-
gyobb versenyhelyzet sem változtat semmit a korrupt 
személyek ilyesfajta fizetési igényein. A vesztegetési 
pénzek torzítják a kínálati függvényt. A modelljük nem 
veszi figyelembe a korrupció szankcionálását. 
A monopolizálható bürokratikus szolgáltatásokat vizsgáló 
modellek további esetkörökre oszthatók, amelyekben 
egyetlen nyertes uralja a piacot; példaként említhető az a 
gyakorlat, amikor a kormányzat egyetlen pályázót választ 
ki valamilyen szolgáltatás ellátására, illetve amikor a bü-
rokraták ugyanazt a szolgáltatást nyújtják ismételten, 
mint ahogy az elterjedt az építési engedélyezési eljárás-
ban. Emellett megfigyelhetőek olyan esetek is, amikor a 
korrupt bürokrata az állami bevételek bekerülési értéké-
ből húz hasznot (tipikusan lopással járó szituációk); ettől 
elválaszthatjuk azokat a helyzeteket, amelyekben a kor-
rupció hatására megemelkednek a fogyasztói árak a nél-
kül azonban, hogy mindez befolyásolná a kormányzati 
bevételeket. 
Hasonló analógiák játszódnak le a vállalatokon belül is, 
ahol a vállalat, mint az erőforrások felett rendelkező ha-
talom szerepel. Ezen erőforrások elosztása -a fent em-
lített gazdasági analógiákat használva- hasonlóan mű-
ködik a vállalatoknál is, ahol több munkacsoport dolgozik 
egymással, vagy adott esetben egymással versengve, és 
ez a kiélezett helyzet a vállalati erőforrásokért folytatott 
küzdelemben is megmutatkozik. A kulcspozíciókat be-
töltő munkavállalók hajlamosak lehetnek saját, vagy saját 
csoportjuk érdekét előtérbe helyezni és a többiek ered-

ményét rontani. A projektorientált mátrix-szervezetben 
nagyon is jól észlelhető ez a probléma, ahol a különböző 
projekteknek ugyanabból a nagy erőforrásból kell gaz-
dálkodniuk. 
A belső marketing koncepció 
A belső marketing koncepció abból indul ki, hogy a vál-
lalaton belül egy belső szolgáltatási piac található, ahol 
az alkalmazottak nem csupán munkatársak, hanem 
belső ügyfelek is. A munkatársak kapcsolatai részei le-
hetnek az érzékelt minőségnek. A külső és belső viszo-
nyok diszharmóniája nem sokáig tartható fenn. A belső 
marketing koncepció az alkalmazottakat maximális mér-
tékben figyelembe veszi, belső erőfeszítéseket és folya-
matokat harmonizálja a külső hatékonysággal. Vezetési 
megközelítése a belső ügyfél koncepció. A vállalat fo-
lyamatai számos tevékenységből épül fel. A belső ügyfél 
koncepcióban lényegében olyan rendszerről beszélünk, 
amiben adott munkatárs nemcsak saját tevékenysége 
minőségi elvárásait veszi figyelembe, hanem a követő 
tevékenység minőségi elvárásait is, illetve az teljes fo-
lyamattal szemben állított minőségi kívánalmakat. Adott 
tevékenység eredménye, outputja a követő tevékenység 
bemenete, inputja lesz. Ezért ha nem megfelelő inputot 
kapok, akkor nem lesz megfelelő az én tevékenységem-
nek az eredménye sem, hiába teljesítettem az előírások-
nak megfelelően. A tevékenységek egymásra épülése 
miatt nagyon fontos ennek az elvnek a megértése, hogy 
a megfelelő minőséget elérjük. 
A belső marketing koncepció kiépítéséhez az alábbi vál-
lalati szituációk szükségesek: 
1. Szolgáltató kultúra kiépítése a szervezeten belül 
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3. Új termékek, szolgáltatások piaci bevezetése vagy új 
belső technológiák, szolgáltatási rendszerek beve-
zetése 

A cikk végén a harmadik pontra hozott példán keresztül 
mutatom be a vállalaton belüli fontosságát e koncepció-
nak. 
Fontos elemei a koncepciónak az attitűd, a kommuniká-
ció és a pszichológiai szerződés. Az attitűd általánosan 
elfogadottan értékelő viszonyulás az attitűd tárgyához. 
Azt a hozzáállást jelenti, aminek köszönhetően minden-
féle bonyolult rendszer nélkül érhetjük el a tevékenysé-
günk ellenőrzését. Ha sikerül a vezetésnek a megfelelő 
attitűd megértetése a munkatársakkal, akkor azok azzal 
a professzionális hozzáállással fogják végezni munkáju-
kat, amit elvárnak tőlük és nem igényelnek túlzott ellen-
őrzést. Ez azonban csak a belső értékek harmóniájának 
fenntartásával érhető el. 
A kommunikáció mind a belső, mind a külső korrekt tájé-
koztatást jelenti. Ennek segítségével biztosítható a 
megfelelő információk eljutása a célterületekre, és ennek 
köszönhetően kaphat teljesebb képet saját szervezetéről 
a munkatárs. Ennek köszönhetően jobban megérti tevé-
kenységét, és elkötelezettebbé tehető. 
A pszichológiai szerződés annak a bizalomnak a jelképe, 
ami azon alapszik, hogy mind a munkaadó, mind a mun-
kavállaló tisztában van a velük szemben állított elvárá-
sokkal. Ez a bizalom az alapja a hosszú távú együttmű-
ködésnek. 
A holonikus gyártás koncepciója igen hasonló a belső 
marketing szemlélethez, mindkét esetben intelligens, 
elosztott, autonóm, rugalmas, egymással együttműködő 
egységek rendszeréről van szó. Mindkét elképzelés ab-
ból indul ki, hogy a mai környezeti körülmények rendkívül 
változékonyak ezért új, az eddigieknél jóval rugalma-

sabb, gyors reagálási képességekkel rendelkező válla-
latokra van szükség a versenyképesség fenntartásához. 
A két elgondolásban szereplő elemek és azok tulajdon-
ságai, holott különböző névvel rendelkeznek, rendkívül 
hasonlítanak egymáshoz. 
A vezetés determináns kultúrabefolyásoló tényező, ezért 
a szervezeteket érő belső és külső kihívások különbsé-
gei másfajta vezetői válaszokat kívánnak egy másfajta 
értékrendszer mentén. Így korlátozottan ugyan, de elfo-
gadjuk azt a sokat hangoztatott véleményt, hogy a belső 
működés jellege (az alkalmazott technológia stb.) befo-
lyásolja a kultúrát, noha erre rengeteg ellenpélda talál-
ható a gyakorlatban. Másfelől a külső kihívások intenzí-
vebb, a humán tényezővel közvetlenül terhelt volta a ki-
alakult/kialakított értékrend napi próbáját jelenti. 
A szervezeti kultúra szerepe azért befolyásolja még in-
kább a működés mindennapjait a szolgáltató vállalatok-
nál, mert semmi másra nem támaszkodhat, mint az em-
beri erőforrásokra. Ez fokozottabban igaz a szolgáltató 
szektorban, mint máshol. De a vállalatok értékrendjének 
fontossága tekintetében kezdenek elmosódni a határok 
szolgáltató és termelő között. Az az alapvető értékrend, 
ami áthatja a működés minden szegmensét még inkább 
irányító erőként működik, hiszen általában kevesebb le-
hetőség van a technológiai szabályozásra. Ezért a kul-
túra, mint kapaszkodó és támasz, sokkal inkább segít 
eligazodni a bizonytalan helyzetekben, amelyekre nem 
terjed(het) ki a szabályozás. Márpedig a szolgáltató 
szervezetek rákfenéje a szabályozhatatlan szituációk 
sokasága, az „igazság pillanatai”, ahol abban az adott 
pillanatban kell dönteni az ügyfél szeme előtt a szervezet 
nevében. Ugyan ez a szituáció tapasztalható termelő 
vállalatok esetében is közvetettebb módon. Ezekben a 
sokváltozós helyzetekben az értékrend lehet az, ami vi-
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szonylag egyértelművé teheti a szervezeti tag számára a 
helyes viselkedést, döntést. 
A szervezeti kultúra magatartásformáló szerepe különö-
sen erős. Igaz ez egyrészt a belső folyamatok szabályo-
zottságának eltérő volta és a vevőkkel, fogyasztókkal 
történő közvetlen kontaktusok kihívásai miatt is. Így a 
munka minősítésére és az elvárt viselkedésekre nézve 
legerősebb keretként a szervezeti kultúra jelenik meg. 
A vezető eszköztárában is erőteljesebb szerepet kap a 
kultúraformálás, amelyen keresztül a „jó munka” elvárá-
sai megfogalmazódhatnak. A fogyasztókkal folyamato-
san kapcsolatban álló, előre meghatározhatatlan döntési 
helyzetekkel szembenézni kénytelen, az alkalmazott 
normának megfelelő viselkedését és problémamegoldá-
sát nagyban segíti az értékrend. 
Amint azt Weick is kifejti „a mechanisztikus szervezetek 
számának csökkenése az organikus, kultúra által 
összefogott szervezetek számának növekedését jelenti”. 
Így a kultúra szerepének felértékelődése tulajdonképpen 
nem a fontosságának növekedéséből, hanem az organi-
kus szervezetek sokasodásából adódik. A tömegterme-
lés visszaszorulásával, a szolgáltató és IT cégek felé 
való elmozdulás hozza magával a változást, mely a 
szervezeti tagok ellenőrzését azok attitűdjén és elkötele-
zettségén keresztül tartja megvalósíthatónak, nem a ha-
gyományos mérési módszerekkel. 
A holografikus szemlélet a szervezet minden szintjén 
érzékelhető. Morgan gondolatrendszerét elfogadva a 
szervezetekre -főleg a szolgáltatókra, de egyre több ter-
melőre is- nagyon jellemző a mechanikus működés he-
lyett, az információt a szervezet minden szintjén értő és 
feldolgozó agyszerű működés, ami a kéthurkos tanulás-
nak is az alapja. A szolgáltató szervezetek gyakran nem 
engedhetik meg maguknak a szabályok és hierarchia 

mindenhatóságát, hanem bizonytalan helyzetekben is az 
uralkodó és transzparenssé tett értékrend kell, hogy át-
hassa a döntések és viselkedések minden szintjét. A 
vezetés szerepe persze itt is vitathatatlan. 
Példa a szervezet teljesítménye és a korrupt, saját 
érdeket figyelembe vevő magatartás között 
Az elmúlt években a termékfejlesztés új trendek kialaku-
lásán esett át, úgy, mint a forgalmazott termék fejlesz-
tése, kereszt-funkcionális csoportok alkalmazása és az 
egyidejű termékfejlesztés a piacok széttagoltsága, a ke-
resletnövekedés, a növekvő technikai intenzitás és rövid 
termék-életciklusok miatt. Ezek az új trendek növelik a 
termékfejlesztés komplexitását és bizonytalanságát. A 
termékfejlesztési folyamatokat és menedzsment gyakor-
latokat relatíve hosszú termék-életciklusra, stabil pia-
cokra alakították ki és a technológia alapú versenyben 
ezekkel az eszközökkel már nem lehetséges alacsony 
költséggel magas minőségű terméket előállítani rövid idő 
alatt. A belső marketing koncepciónál említettem, hogy új 
termék vagy szolgáltatás bevezetése szükségessé teheti 
a belső marketing létrejöttét. Ezért az átlapolásos ter-
mékfejlesztés sematikus folyamatán keresztül tekintem 
át termékfejlesztés, belső marketing és korrupció kap-
csolatát. 
A termékfejlesztés teljesítményének növelése egyre in-
kább meghatározó és kihívást jelent. A nehézségek egy 
része a fejlesztési folyamatok belső struktúrájára vezet-
hető vissza. 
Fejlesztési hibák és korrupció okozta utómunka 
A termékfejlesztés információ alapú megközelítést alapul 
véve, az fejlesztési tevékenységek információ-feldolgozó 
egységekből épülnek fel, melyek a megelőző tevékeny-
ségtől kapnak információt és az átalakított információt 
adják tovább a követő tevékenységnek. A tevékenysé-
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gek közti információváltás a munkavégzésbe vannak 
ágyazva. A termékfejlesztési folyamat mindenegyes te-
vékenysége konkrét fejlesztési feladathoz kapcsolódik: 
például vevő specifikációkhoz a koncepciófejlesztési 
szakaszban, részletes műszaki rajzokhoz a részletes 
tervezési szakaszban, és a termék dimenzióihoz a kí-
sérleti gyártási szakaszban. A végsőcél, hogy ezeket a 
feladatokat helyesen, alacsony költséggel, rövid idő alatt 
tudjuk elvégezni. Az alábbiakban bemutatom fejlesztési 
hiba és a korrupció okozta utómunka elvi folyamatát. 
Fejlesztési hibákból adódó utómunka 
A termékfejlesztés -még a származékos termékeké is- 
egy nagyon bizonytalan folyamat. Következésképpen, 
sok feladatot helytelenül végeznek el a megvalósítási és 
utómunka folyamatok során. Ezeket hívják fejlesztési 
hibáknak. A fejlesztési hibákból adódó utómunkák az 
értékeléseken, teszteléseken keresztül azonosított fej-
lesztési hibák utómunkáját vagy átdolgozását jelenti. 
Az utómunkálati folyamatot egy folyamatábra mutatja be 
((33..  áábbrraa)). A téglalapok az elvégzett feladatot, a nyilak a 
fejlesztési tevékenységek értékét jelzik. A feladatok a 
maradványfeladatokból indulnak ki. A projekt elindulásá-
val és előrehaladásával, a megfelelően elvégzett fel-
adatok a helyesen elvégzett feladatok felé áramlanak, 
míg a hibás feladatok a fejlesztési hibák felé áramlanak. 
A fejlesztési hibákat teszteléssel lehet azonosítani, és az 
átdolgozás felé irányítani. Ezért a fejlesztési hibák szá-
mát csökkenteni lehet, hiszen néhányukat megfelelően 
át lehet dolgozni. Mivel az átdolgozás minősége általá-
ban nem tökéletes, a helytelen átdolgozásoknál ismét 
azonosítani kell a fejlesztési hibákat. Egyes átdolgozási 
folyamatoknak esetenként többször is meg kell ismétlőd-
niük. Amikor az átdolgozási minőség alacsony, ez az 
ördögi kör domináns a fejlesztési folyamatban. 

33..  áábbrraa  FFeejjlleesszzttééssii  hhiibbáákkbbóóll  aaddóóddóó  uuttóómmuunnkkaa  
Korrupcióból adódó utómunka 
A korrupcióból adódó utómunka azt az utómunkát jelenti, 
amit a korábbi szakaszban elkövetett (szándékolt) hely-
telenségek miatt a későbbi szakaszban jelentkezik, füg-
getlenül attól, hogy ebben a szakaszban a feladatot jól 
vagy rosszul oldottuk-e meg. Más szavakkal úgy is 
megfogalmazható, hogy egyes feladatokat azért kell át-
dolgozni, mert a kezdeti szakaszból származó helytelen 
információra épültek. (Lényegében a belső ügyfél kon-
cepció analógiáját figyelhetjük meg.) Ezt a jelenséget 
hívom korruptnak, szándékoltan elrontottnak. Ezek a fel-
adatok a kezdeti szakasz miatti átdolgozásnak, a fej-
lesztési szakasz és a további szakaszok előrehaladásá-
nak függvénye. A kezdeti fázisban történő átdolgozások 
pozitív kapcsolatban vannak a korrupcióból adódó utó-
munkával. Minél több feladatot kell megváltoztatni, annál 
több utómunkával kell számolni a későbbi szakaszokban. 
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A későbbi fázis (szándékosan) helytelen feladatai kap-
csolatban vannak a kezdeti szakasz tevékenységeinek 
elaprózódottságával. Ez is pozitívan kapcsolódik az utó-
munkákhoz. Az elvégzett feladatoknál megvizsgálják, 
hogy miért van szükség átlapolásos újtermék-fejlesztési 
folyamatban több utómunkára, mint szekvenciális folya-
matban. A hagyományos, folyamatos termékfejlesztés-
nél, a fejlesztési hibák többségét már a következő tevé-
kenység kezdete előtt feltárják és megoldják. Például 
egy teljesen szekvenciális folyamatban, a kísérleti gyár-
tást csak azután kezdik el, miután végeztek a részletes 
tervezéssel és a legtöbb minőségi problémát megoldot-
ták. Azonban a gyakorlatban a kísérleti gyártás általában 
a megelőző tevékenységek befejezése előtt elkezdődik a 
projekt ciklusidejének csökkentése érdekében. Ezért 
manapság az átlapolásos újtermék-fejlesztésekben az 
utómunkák jelentős része ilyen (szándékolt) helytelensé-
gekből adódik, és jelentősen befolyásolja a termékfej-
lesztés teljesítményét. 

  
44..  áábbrraa  KKoorrrruuppcciióóbbóóll  aaddóóddóó  uuttóómmuunnkkaa  

A 44  áábbrráánn látható a folyamatábra. A későbbi feladatok 
bizonyos százalékát a korábbi szakasz fejlesztési hibáira 
alapozva hajtják végre. Ezek a feladatok -más feladatok-
kal- a helyesen elvégzett feladatokhoz és a fejlesztési 
hibákhoz tartoznak. Akkor beszélhetünk helytelenségi, 
korrupt utómunkáról, ha korábbi szakasz fejlesztési hi-
báját azonosítjuk. A korábbi szakaszok fejlesztési hibái-
hoz kapcsolódó feladatok elhagyják a helyesen elvégzett 
feladatok és fejlesztési hibák csoportját és az átdolgozási 
feladatok közé kerülnek. 
Tanulságok 
A cikkből kiderül, hogy a korrupció és egyéb deviáns vi-
selkedések, a vállalat teljesítménye, és a belső ügyfél 
koncepció milyen rendszerben van kapcsolatban egy-
mással. A vélt vagy valós előnyük szerzését egy erős 
szervezeti kultúra, és bizalomra épülő munkatársak 
együttműködése képes megakadályozni. A minőségkölt-
ségek felfogások közti különbségek és más kulturális 
különbségek hatását erős, egyértelmű szervezeti kultú-
rával lehet kordában tartani. A (vállalat)vezetők felelős-
sége, az általuk tanúsított magatartás kulcsfontosságú 
az alkalmazottak viselkedésében. Az uralkodó magatar-
tási formák fognak dominálni a szervezet egészében is. 
A hosszú távú eredmények érdekében a helytelen, devi-
áns, korrupt gondolkodásmódon változtatni kell, aminek 
jó alapot adhat az ösztönző rendszer belső ügyfélorien-
tált átalakítása mellett az egyéni attitűdök megváltozta-
tása, a vezetők példamutató magatartása. 
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KKoommppeetteenncciiaa  aallaappúú  mműűkkööddééss  aa  vváállllaallaattookk  hhuummáánn  eerrőőffoorrrrááss  ffoollyyaammaattaaiibbaann  
TTóótthhnnéé  KKiissss  AAnneetttt  

  
A környezet szüntelen és egyre dinamikusabb változása 
közben a vállalatoknak is folyamatosan fejlődniük és ja-
vulniuk kell; hatékonyabbá, korszerűbbé kell válniuk. A jó 
termék, szolgáltatás és a karcsú szervezet ma már nem 
garancia a sikerre. A kíméletlen konkurenciaharcban 
egyre fontosabbá válik a folyamatos innováció, hogy újra 
és újra meg tudjuk változtatni, tovább tudjuk fejleszteni 
működésünket, a folyamatokat, amelyek az értéket létre-
hozzák. Az emberi tényező eddig sem volt elhanyagol-
ható a vállalati folyamatok tekintve, de napjainkban egyre 
több kutatás irányul arra, hogyan járulhatna hozzá a vál-
lalatok még eredményesebb működéséhez. A folyamat-
szemlélet kialakítása fontos, ugyanakkor a komplex vál-
lalati működés, a termelési, szolgáltatási folyamatok au-
tomatizálása mellett a folyamatok minőségi munkaerőt 
igényelnek, mely során egyre nagyobb szerepet kap a 
kompetencia alapú emberi erőforrás menedzsment. 
Bevezetés 
Az egyre erősödő gazdasági versenyben csak az inno-
vatív, rugalmas, gyorsan reagáló, alacsony költségszin-
ten, kiváló minőséget nyújtó vállalatok tudnak talpon ma-
radni. A világ menedzsment-sajtója az elmúlt évtizedek-
ben kiemelte az emberi tényező jelentőségét, hangsú-
lyozva, hogy minden siker záloga az emberi teljesítmény. 
Az üzleti életben tapasztalható trendek hátterében is 
egyértelműen jelen van az emberi erőforrás felértékelő-
dése a vállalat teljes tevékenységstruktúráján belül 
(Chikán 2000). Az emberi erőforrás menedzsment alap-
vető feltételezése, hogy az ember társadalmi tőke, felér-
tékelhető tényező, amely képes a fejlődésre, a verseny-
előnyök elérésének szempontjából pedig egyenesen 

döntő tényező. Napjainkra a vállalatok gazdasági kör-
nyezete alapjaiban átrendeződött, csak azok a vállalatok 
képesek talpon maradni, akik képesek folyamatosan 
megújulni, készek a változtatásokra. Tényszerű tehát, 
hogy a szervezetek sikeres piaci történésekhez való al-
kalmazkodása elsősorban az emberi erőforrásainak ha-
tékony menedzselésén múlik (Kotter 1999). 
A humán erőforrás szerepe a vállalatok értékteremtő 
folyamataiban 
A folyamatmenedzsment, mint életforma beépült az üz-
leti életbe. Amikor az 1990-es években több szakember 
(Hammer) bemutatták ezeket a fogalmakat a szerveze-
tek működésének folyamatalapú megközelítése vitatott 
újdonság volt; ma pedig világszerte rutinszerűen alkal-
mazzák a vállalatok. Nem sok vállalatigazgató vonja két-
ségbe azt a gondolatot, hogy a folyamatok hatékony me-
nedzselése, az üzleti folyamatok újjáalakítása rendkívüli 
mértékben fokozhatja a teljesítményt, és ezzel lehetővé 
teszi, hogy a szervezetek magasabb értéket nyújtsanak 
a vásárlóknak. Gyakorlatilag minden iparágból a legkü-
lönbözőbb méretű vállalatok értek el rendkívüli javulást a 
költségek, a minőség, a sebesség, a nyereségtermelő 
képesség és más kulcsfontosságú tényezők terén azál-
tal, hogy az ügyfél-kiszolgálási és belső folyamatokra 
koncentráltak, azokat mérték, majd újjáalakították. 
Ha egy vállalat irányítási rendszerét a folyamatme-
nedzsment eszközkészletével egészíti ki, azzal elősegíti, 
hogy a napi operatív működés egyre gördülékenyebben, 
egyre kevesebb hibával, egyre hatékonyabban valósul-
jon meg  ((11..  áábbrraa))..  
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11..  áábbrraa  ttrraaddiicciioonnáálliiss  ((ffuunnkkcciióókköözzppoonnttúú))  ééss  aa  ffoollyyaammaattoorriieennttáálltt  mmeeggkköözzeellííttééss  ((IIDDSS  SScchheeeerr  aallaappjjáánn))

A folyamat az, ahogy egy vállalat megteremti és közvetíti 
az értékeket a fogyasztók felé, még akkor is, ha erről a 
vállalatnál nem vesznek tudomást. A hagyományos, 
funkcionális szervezeteknél a folyamatok láthatatlanok, 
széttördeltek, névtelenek és jóformán irányítás nélküliek. 
Elkerülhetetlenül rossz teljesítményre mutatnak be pél-
dákat. Ezzel szemben a folyamatorientált megközelítés 
előnye (Irving J. DeToro) értéket növel úgy, hogy egy 
bemenetkészletet alakít át a kimenetek készletévé (ja-
vakká vagy szolgáltatásokká) emberek, módszerek és 
eszközök folyamatos kombinációjával. 
Az üzleti folyamatokat más irányból elemezve három, 
egymással szoros kapcsolatban lévő folyamatkategóriák 
különböztetünk meg: 
Vezetés/Irányítási folyamatok: amelyek a többi folyamat-
nak szabnak irányt. A tudás-alapú folyamatok az emberi 

szakértői ismereteken alapulnak, kreativitást, kutatási, 
elemző készséget igényelnek. 
Alapfolyamatok: amelyek inputokból outputokat (értéket) 
termelnek a külső ügyfelek számára. Viszonylag stabil, 
ismételten végrehajtott műveletek, amelyek szabványo-
síthatók. Ezek között vannak az üzleti célok szempontjá-
ból elsődleges, ún. kulcs-folyamatok. 
Támogató folyamatok: amelyek egy vagy több más fo-
lyamatot támogatnak általában indirekt input szolgáltatá-
sával. Például olyan tevékenységek, amelyeket az inf-
rastrukturális háttér biztosítása és az alaptevékenység 
kiszolgálása érdekében kell elvégezni. 
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A 22..  áábbrraa szemléltet egy általános vállalati folyamatmo-
dellt példákkal a folyamatkategóriákra. 
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22..  áábbrraa  ÁÁllttaalláánnooss  vváállllaallaattii  ffoollyyaammaattmmooddeellll  

FFoorrrrááss::  BBáálliinntt  ÁÁkkooss  AAAAMM  VVeezzeettőőii  IInnffoorrmmaattiikkaaii  TTaannááccssaaddóó  RRtt..

Az ember szerepe sosem volt elhanyagolható az értékte-
remtő folyamatokban, mára viszont a kompetitív előnyök 
alapjává kezd válni, ugyanis az állandó változásoknak a 
legfejlettebb technológia sem képes megfelelni, hisz 
ezek is sorra elavulnak. (Tenner, DeToro, 1998) 
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Sok vállalat, akik a vállalati problémáik megoldásában 
ezen folyamatszemléletű változásoktól vártak csodát, be 
kellett látniuk, a folyamatalapú változás különösen ke-
mény feladat. Az új üzleti folyamatok kialakítása a széles 
körben elterjedt nézetekkel szemben többet jelent a 
munkafolyamatok átszervezésénél – ki milyen feladato-
kat, hol, és milyen sorrendben végez el. Az új folyamatok 
működésbe lendítéséhez a vállalatoknak az emberi erő-
forrás menedzsment szempontjából is meg kell jelennie 
a folyamatszemléletnek. Megfelelő kompetenciákkal el-
látott alkalmazottakat kell találniuk, tágabban kell meg-
határozniuk a munkaköröket, fokozottabb mértékű és 

célzott képzésről kell gondoskodniuk a munkakörök tá-
mogatása érdekében, továbbá lehetővé kell tenniük, 
hogy a frontvonali személyzeti-döntéseket hozhasson, és 
át kell irányítaniuk a jutalmazási rendszereket úgy, hogy 
a folyamatok és az eredmények kerüljenek középpontba. 
Tehát elengedhetetlen a vállalati folyamat-innováció ré-
szeként a humán folyamatok alapos átvilágítása és tu-
datos menedzselése. Ha mindez nem lenne elég, akkor 
a vállalatoknak át kell formálniuk szervezeti kultúrájukat 
a csapatmunka, a személyes felelősség, valamint a vá-
sárló fontosságának előtérbe helyezése érdekében. Úgy 
kell újradefiniálniuk a szerepköröket és felelősségi körö-
ket, hogy a menedzserek ne a tevékenységeket, hanem 
a folyamatokat lássák át, és az embereket ne felügyeljék, 
hanem fejlesszék, valamint úgy kell átszervezniük az 
információs rendszereket, hogy segítsék a funkciók kö-
zött átívelő folyamatok gördülékeny működését, és ne 
csak az egyes részlegek munkáját támogassák. 



A folyamattudatos vállalatok szervezeti folyamatai ke-
resztbeszövik a funkcionális területeket és a vállalat egé-
szét, így eredményesebbek, és változásra jobban rea-
gáló szervezetekké válhatnak. Ha mindezt egy területre, 
történetesen az emberi erőforrás menedzsmentre ké-
pezzük le, első lépésben könnyen beazonosíthatjuk az 
ügyfeleit: a szervezet összes tagját, a munkatársakat és 
a vezetőket. A mai bonyolult technológiák nem működ-
tethetők akkor, ha hiányzik a szaktudás és megfelelő 
szervezés (menedzsment oldal), és akkor sem, ha a 
rendszereket működtető emberek nem akarják a folya-
matok optimális működését, nem eléggé motiváltak, loja-
litásuk alacsony szintű, hozzáállásuk halogató vagy há-
rító (leadership oldal). 

Willmot szerint az áttérés a funkció-központú szervezési 
módszerekről a folyamatközpontú szervezésre szükség-
szerűen a humán erőforráson áll vagy bukik, a szemé-
lyeken, akik a gyakorlatban véghezviszik az üzleti folya-
matok újraszervezését (BPR), és azokon az alkalmazot-
takon, akiknek a szerepét a vállalati folyamatok 
innovációjának kialakítása során kell meghatározni. 
Hammer szerint a BPR humán dimenziója képzett mun-
kaerőt, alkalmazottakat kíván meg, akiket már nem kell 
szorosan felügyelni. Az ilyen munkavállaló kitermelésé-
ben segíthet a vállalati humán erőforrás menedzsment 
kompetencia alapon történő kezelése, mely lehetővé te-
szi az alkalmazottak teljes körű, kompetens és felelős-
ségteljes feladatellátását. 

A kompetenciakutatások megjelenése 

A tudásalapú gazdaság egyre gyakrabban emlegetett 
fogalma, eszköze, építőeleme a kompetencia, azaz va-
laminek a tudása, a valamire való képesség és hajlandó-
ság együttese. Ez adja az új tőkének, az intellektuális 

tőkének a nagy részét. Beszélhetünk szervezetek kom-
petenciáiról is, azaz arról, amit a szervezet egésze job-
ban csinál, mint a versenytársak, de a kompetencia fo-
galom, mégis elsősorban az emberek egyedeihez kötő-
dik (Davenport-Prusak 2001). 

A kompetenciakutatások a 60-as évekre vezethetők 
vissza. A munkapszichológusokat mindig is izgatta az, 
hogy a munkaerő kiválasztásánál megtalálják a kiváló-
ságot legmegbízhatóbb módon megjósló faktorokat, s 
hogy a cég a lehető legjobb munkaerőt szerezze meg, s 
hogy a későbbi befektetései a munkaerő fejlesztésébe 
megtérüljenek. Pályakezdőknél leginkább az iskolai bi-
zonyítvány okra támaszkodtak, de ezek nem mutattak 
egy értelmű korrelációt a kiváló teljesítménnyel. Az isko-
lai siker nem vezetett automatikusan kiváló teljesítmény-
hez a munkahelyen. Ekkor úgy gondolták, hogy a maga-
tartás a kulcsváltozó, és végtelen hosszúság 
személyiségi teszteknek vetették alá a jelentkezőket. De 
ezek sem bizonyultak megbízható előrejelzésnek. 

A továbbiakban számos kutató próbált a problémára 
megoldást találni. McCelland, a Harvard egyetem pro-
fesszora alapozta meg a kompetencia-kutatásokat és 
modellek kidolgozásának alapjait. Megfordította a kér-
dést, mi az, amitől a kiválóan teljesítők jobbak, mint az 
átlagosan teljesítők? 

Boyatzis (1982) munkája az első empirikus alapokra 
épülő, kutatásokkal alátámasztott könyv a kompetencia 
modell kifejlesztéséről. Kitágította a kompetencia mo-
dellezés megközelítését azáltal, hogy rávilágított a telje-
sítményt befolyásoló három tényező: a munkaköri elvá-
rások, a szervezet környezete és az egyéni kompetencia 
közötti kapcsolatra. Boyatzis elsősorban vezetői kompe-
tenciákkal foglalkozott, koncepciója a vezetői készség, 
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tulajdonság alapjául szolgáló értékeket, illetve a vezető 
által bemutatott viselkedési keretet azonosítja. 

Spencer és Spencer (1993) a HR szakembereknek konk-
rét módszereket, eljárásokat nyújtó, gyakorlatias megkö-
zelítése miatt talán a leggyakrabban hivatkozott könyv a 
kompetencia irodalomban. Legátfogóbban tartalmazza a 
kompetenciamodell kialakítás elméleti hátterét, kutatási 
alapjait. 

Ulrich (19997) tovább bővítette a szervezeti alapképes-
ségek fogalmát, bevezette a szervezeti képességek 
(organisational capabilities) fogalmat. Szervezeti képes-
ségen azt érti, hogy a mit és hogyan képes a szervezet 
valamit megtenni. A szervezeti képesség magában fog-
lalja „a szervezet képességét arra, hogy olyan belső 
struktúrákat és folyamatokat hozzon létre, amelyek a 
szervezet tagjait arra ösztönzik, hogy szervezet-specifi-
kus kompetenciákat hozzanak létre, és így lehetővé te-
gyék a szervezet számára, hogy a változó ügyfél-, és 
stratégiai igényekhez alkalmazkodjon”. Ulrich megmu-
tatta az egyéni és a szervezeti kompetencia közötti kap-
csolatot is: az egyéni kompetenciák együttes megléte 
alkotja a szervezeti képességet. A tradicionális megkö-
zelítésben a szervezet versenyelőnye a pénzügyi vagy 
gazdasági képességből, stratégiai vagy marketing ké-
pességből és a technológiai képességből származik. A 
szervezeti képesség szerinte a versenyelőny kritikus ne-
gyedik forrása. 

Kompetenciamenedzsment és a HRM kapcsolata, 
alkalmazási területek 

A kompetencia fogalmának meghatározására a humán 
szakterületen is több definíció létezik. De abban mind-
egyik egyezik, hogy a kompetenciákat a humán szakem-
berek valamilyen viselkedésekkel, magatartásokkal leír-

ható tulajdonság együttesnek tartják, illetve általában a 
kiemelkedő teljesítmény eléréséhez szükséges jellem-
zőkhöz kötik. A kompetenciák viselkedésekre bontják le 
az adott szervezet által fontosnak ítélt értékeket, célokat, 
ezzel hozzájárulnak az üzleti célok megvalósulásához, 
mivel ezek nagyobb megértést tesznek lehetővé a mun-
kavállalók körében. Úgynevezett kompetencia szótárban 
rögzítésre kerülnek azok a viselkedésformákkal, maga-
tartásjellemzőkkel leírt képességek és készségek, ame-
lyek a teljesítménycélok elérésének hogyanjára is vála-
szokat adnak. 

A kompetenciák használatának észlelhető befolyása van 
egy szervezet eredményes működésére. A gyakorlatban 
a kvalifikációk - benne a kompetenciák - egy szótárba 
rendezhetők. Ennek elemei egyrészt hozzárendelhető k 
a munkavállalókhoz, amivel az un. egyéni (munkaválla-
lói) profilok összeállíthatók. Másrészt a szótárban sze-
replő kompetenciák a munkakörökhöz is hozzárendel-
hetők, amivel az un. munkaköri (követelmény) profilok 
képezhetők. A rendszer legalapvetőbb funkciója az 
egyéni profilok és a munkaköri elvárás profilok összeha-
sonlítása, amely szinte minden humán intézkedés, terve-
zés kiinduló pontját jelenti (pl.: kiválasztás, képzés, karri-
ertervezés, utódlástervezés stb.). 
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A kompetenciák mérése, és vállalati kompetencia mo-
dellek alkalmazása a vállalati humán folyamatok számos 
területén előnyös lehet ((33..  áábbrraa)). 

Jegyzet
Ulrich, D.—Laké, D. (1990): Organization Capability. Toronto, J. Wiley. p.35.



 

  
33..  áábbrraa  KKaappccssoollaatt  aa  kkoommppeetteenncciiaammeenneeddzzssmmeenntt  ééss  hhuu--

mmáánn  eerrőőffoorrrrááss  mmeenneeddzzssmmeenntt  kköözzöötttt  
A fenti ábra szemlélteti, hogy a vállalati humán erőforrás 
rendszerben, milyen kulcsfontosságú szerepet tölt be a 
kompetencia modell: 

• Munkakör menedzsment során fontos lépés a munka-
kör betöltéséhez szükséges kompetenciák meghatá-
rozása, hiszen ezáltal biztosítható a sikeres, haté-
kony munkavégzés. Később ezek alapján ellenőriz-
hető az alkalmazott beválása (beválás-vizsgálat).  

• Toborzás, kiválasztás során sikeresebben azonosít-
hatóak a megfelelő jelöltek. Hogy nagyvalószínűség-
gel a jövőben sikeres munkatársakat veszünk fel, ha 
az adott munkakörben szükséges kompetenciákat te-
kintjük kiválasztási kritériumnak.  

• Teljesítménymenedzsment: a teljesítmény-értékelési 
szempontok alapját képezhetik a munkakörben ellá-
tandó feladatok és kompetenciák. Érdemes a vezető-

nek és a munkatársnak évente megvizsgálni azt, 
hogy melyik kompetencia esetén vannak olyan hiá-
nyosságok, amelyek a sikeres teljesítményhez elen-
gedhetetlenek. Ennek közös megállapítására és a tel-
jesítmény-értékelési megállapodásra lehet építeni a 
munkatárs képzését, fejlesztését. 

• Képzési programok összeállításakor a munkaköri 
kompetenciák illetve a munkavállaló kompetencia hi-
ányosságai alapján a vállalati célokat leginkább szol-
gáló képzési program állítható össze. 

• Karriertervezés során segítséget nyújt a kompetencia 
modell azáltal, hogy átláthatóvá válik, hogy milyen új 
kompetenciákat igényel a vágyott pozíció betöltése, 
milyen irányú fejlődésre van szükség. 

• A szervezetfejlesztések során nagy hangsúlyt fektet-
nek az alkalmazottak részéről felmerülő változással 
szembeni ellenállásra, és annak leküzdésére. 

• A vállalat kompenzációs rendszerének megtervezé-
sekor sok esetben előfordul, hogy a kompetenciák is 
kiemelt szerepet kapnak. Tudás-intenzív iparágak-
ban, amelyekben a vállalatok legfontosabb verseny-
tényezőjét képezi a munkatársak tudása, készségei, 
kompetenciája, a vállalatok a munkavállalók kompe-
tenciáját, tudását értékelik, és ehhez kapcsolják a 
kompenzációs rendszerüket. 
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Kompetencia alapon a munkakörök elemezhetők, érté-
kelhetők, ezáltal bértarifa rendszer, azaz kompetencia 
alapú alapbér rendszer is kialakítható. A kompetencia 
alapú humán rendszerben az egyéni munkavállalói telje-
sítmény - értékelési rendszer szintén kiépíthető. Mind-
ezek jól prezentálják ezen új humán menedzsment tech-
nikák széleskörű alkalmazhatóságát. Az a szervezet, 
amely elindul a kompetencia menedzsment kialakításá-



nak irányába, az a kialakítandó humán alrendszereiben a 
jól definiált kompetenciákat tudja alkalmazni. Így mind a 
munkavállalók, mind a vezetők körében biztosított az 
egységes nyelvezet és az ezen alapuló egységes értel-
mezés. 

A gyakorlatban többféle kompetencia modellel találkoz-
hatunk. A kompetenciák kutatásában jelentő s szemléleti 
különbség mutatkozik, elsősorban ami a kutatások irá-
nyultságát és módszereit illeti. Ezekből két, gyökeresen 
eltérő megközelítést emelnék ki, amik rövid ismertetését 
az 11..  ttáábblláázzaatt  tartalmazza. 

 „INCOME” MEGKÖZELÍTÉS „OUTCOME” MEGKÖZELÍTÉS 

Középpontban  

személyiségjellemzők pl. hajtó-
erő, motiváció, amit az egyé-
nek teljesítenek vagy teljesíte-
niük kellene  

MCI standardok, kompetenciaterületek 
vagy kompetenciák 

Képviselői  pl. McBer  Menedzsment Charta Kezdeményezés  

Orientáció  személyorientált  feladatorientált  

Definíciók  
kompetenciák=személyorientált 
változók, melyeket az egyének 
bevetnek munkájuk során  

kompetenciaterületek=feladatorientált 
végeredmények, melyek a hatékony 
munkateljesítményhez kötődnek  

Azonosítás és 
értékelés  

pszichometriai értékelés, szak-
értői vélemény, tesztelés és 
vizsgáztatás  

Funkcióelemzés, felmérések, munka-
végzés közbeni értékelés 

11..  ttáábblláázzaatt  AA  kkoommppeetteenncciiáákk  kkuuttaattáássáánnaakk  eellttéérrőő  mmeeggkköözzeellííttéésseeii  MMaarrttiinn  ééss  SSttaaiinneess((11999944))  aallaappjjáánn  öösssszzeeáállllííttvvaa
Általánosságban elmondható, hogy a kompetencia mo-
dell szisztematikusan közelíti egymáshoz az azonosított 
és súlyozott kompetenciákat (a hogyan-t) amik lehetővé 
teszik a célok elérését (a mit-tel). Minden modell 3 szin-
tet érinthet: egyrészt az egész szervezetet (megjelenhet 
a stratégiai erőforrás-tervezésben és változás-me-
nedzsmentben), a munkakört (munkakörtervezésben és 
menedzsmentben manifesztálódhat), valamint az egyént 
(karrierterv formájában fejleszthető tovább). 
Az utóbbi években tapasztalható térhódítása a kompe-
tencia alapú megközelítéseknek maga után vonta az 

egyre szaporodó kompetencia modellek megjelenését is. 
Lucia és Lepsinger (in: Berryman, 2000) alapján a kom-
petenciamodell leírja a hatékony teljesítményhez szük-
séges tudás, képességek és jellemvonások sajátos 
kombinációját, ami így felhasználható eszközként műkö-
dik a kiválasztásban, képzésben, fejlesztésben, értéke-
lésben és tervezésben. Ezen haszna a szervezet szá-
mos fontos területét érinti, amellyel számos munkáltató 
küzd. Kompetencia modell célja alapvetően az, hogy ez 
alapján bejósolható legyen egy későbbi kiváló teljesít-
mény. Ilyen modell készülhet szervezetcsoportokra, 
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egész szervezetekre, szervezeti szintekre vagy munka-
köri csoportokra. 
Kleinék (2004) szerint a kompetencia modellekre, azon 
belül a kompetenciákra a következőknek kell érvénye-
sülni: 
Viselkedéshez kötött  
A dolgozók viselkedésének megfigyelése alapján egy 
viselkedés csoport megjelölésére használják a kompe-
tenciákat. Fontosabb ebből a szempontból a HOGYAN?, 
mint a MIT? 
Megfigyelhető 
A megfigyelhető viselkedés-formák használhatók csak. 
Rejtett tulajdonságok (becsület, hit, érettség) nem.  
Felhasználóbarát 
A kompetenciák által használt nyelvezet legyen világos, 
használjon általánosan elfogadott megfogalmazásokat, 
tükrözze az adott vállalat kultúráját, lehetőséget adva a 
céggel való azonosulásra és a tulajdonosi érzés növelé-
sére. 
Tervező 
A kompetencia-modellnek jövőbeli vonatkozásai is van-
nak. Szem előtt kell tartania a szervezet szükségleteiben 
bekövetkező változásokat, különben hamar használha-
tatlanná válna. 
Különálló 
Ugyanazon viselkedés-mintázat több kompetencia-meg-
nevezés alatti elő fordulása bizonytalanságot kelthet az 
értékelőkben. Ezért lényeges az átfedések kiküszöbö-
lése és az osztályok megfelelő elkülöníthetősége. 

A kompetencia-modell, mint keretrendszer a vállalati 
humán folyamatok menedzselését támogatja, szoros 
kapcsolatban van a vállalati stratégiával, küldetéssel, 
főbb értékekkel. De a kompetencialapú megközelítések-
nek előnyei és hátrányai is vannak, melyek közül a leg-
fontosabbakat a 22..  ttáábblláázzaatt tartalmazza. 

Előnyei Hátrányai 
Kultúraváltást segít Kifejlesztése drága 

és időigényes 
Közvetlenül kapcsolódik a stratégiához Bevezetése alapos 

előkészítést igényel 
A cég stratégiájának legteljesebb 
megvalósítása 

 

Egységes nyelvezet  
Vezetői tevékenység hatékony 
támogatása 

 

Számítógépes támogatással 
felhasználóbarát információkat gyűjt, 
könnyű a modellt alkalmazni 

 

A HRM bármely területén 
megvalósítható 

 

Költségtakarékos  
Széleskörű összehasonlítást tesz 
lehetővé 

 

Fejlesztésorientált az alkalmazottak 
között 

 

A legfontosabb viselkedésekre 
objektíven koncentrál 

 

22..  ttáábblláázzaatt  KKoommppeetteenncciiaa  mmooddeelllleekk  aallkkaallmmaazzáássáánnaakk  
eellőőnnyyeeii  ééss  hhááttrráánnyyaaii  ((HHeennzzii--ZZöölllleeii  22000077))  

Összességében elmondható, hogy a kompetenciák ha-
tással vannak a humán erőforrás menedzsment vala-
mennyi területére. A vállalatok humán folyamataikra tör-
ténő fókuszálásukkal, illetve a specifikus vállalati kom-
petencia modell kialakításával növelhetik eredményessé-
güket, ezáltal lehetővé teszi, hogy párosítsa emberi erő-
forrásait emberi erőforrás igényeivel, ugyanis a szerve-
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zeti célokkal azonosulni tudó, a változásokra könnyen 
adaptálódó, az információk között eligazodó, kreatív, 
kommunikatív munkaerő mindig hiánycikk volt és lesz. 
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JJóókk  aa  lleeggjjoobbbbaakk  kköözzüüll  
BBeesszzééllggeettééss  DDrr..  SSzziinnttaayy  IIssttvváánnnnaall  

SSzzőőddii  SSáánnddoorr  

  

„…Úgy érzem, van még néhány átadni való 
a táskámban, de ehhez egészség és 
nyugalom kell!?” 

Dr. Szintay István 

- Gazdag életútja, sikeres pályafutása során kik voltak a 
példaképei, kitől tanult? 

- Kis fiúként 15 éves koromig Édesanyám szüleivel közö-
sen nevelt. A minden körülmények között embernek 
maradni bölcsességét – az 50-es évek nehéz helyze-
teiben; Nagyapám tanítása és mintája mutatta meg ne-
kem. 
Persze az életem során nagyon sok kiváló tanító, tanár 
professzor volt rám hatással, mégis két olyan személyt 
fogok kiemelni, akik a felnőtté válás tekintetében ideá-
lok voltak számomra. A nevelő apám (aki építészmér-
nök volt), aki egy kamasz gyerek számára az európai 
műveltség mintájává vált, hat nyelven beszélt, kiemel-
kedő művészettörténeti ismeretekkel és a műemlékek 
igaz szerelmeseként élt. Ő vezetett be az itáliai építé-
szeti emlékek és annak mai szóhasználattal 
mikrotörténeti világába. Fiatal egyetemistaként kezd-

tem udvarolni első feleségemnek, akinek édesanyja a 
Sorbon és a Humboldt egyetem padjait is „koptatva” 
négy nyelven beszélt és a francia, német és angol iro-
dalom, zene mély ismereteivel rendelkezett. De ezt a 
tudást messze meghaladta az a lelki finomság, szeretet 
amivel minden szituációban láthatatlanul hatott a kör-
nyezetére. Emlékük számomra örök és iránymutató. 

- A Lenin Kohászai Művek fejlesztőmérnökéből miként lett 
a közgazdaságtudomány kandidátusa? Mi motiválta? 

- Az LKM a mérnöki pályám kezdő és egyben záró gya-
korló terepe volt. Fejlesztőmérnöki tevékenység első-
sorban a cég belső feladataiban való részvételt, tech-
nológiai és terméktervezést egyaránt jelentett, egy fia-
tal mérnök számára ragyogó szakmai lehetőségeket 
teremtve. Előbb-utóbb olyan feladatokkal is meg kellett 
birkózni, amelyek ökonometriai és üzemgazdasági 
alapismereteket is igényeltek. 1969-ben iratkoztam be 
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a gazdaságmérnöki képzésre, gazdaságmatematikával 
pedig már korábban foglalkoztam, hat éven át oktattam 
lineáris algebrát és operációkutatást az akkor még lé-
tező, miskolci kihelyezett főiskolán. Így kerültem kap-
csolatba Susánszky Professzorral és az általa vezetett 
Ipargazdaságtani Tanszékkel. 1972-ben kerületem a 
tanszékre és a szakmai karrierem így vezetett át az 
üzleti tudományok területére. 1975-ben a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemen doktoráltam, majd 
1982-ben szereztem meg a kandidátusi fokozatot szá-
mítógéppel támogatott termelésirányítási, illetve a 
Leontyev típusú termékkapcsolati modellek témakörök-
ből. 

- Sikeres embernek érzi magát? 
- A válasz lakonikusan: igen? Persze mindig az a kér-

dés, hogy mi a siker. Úgy gondolom sok mindent elér-
tem ami a külső szemlélő számára a siker fogalmát ki-
elégíti, de aki oktatásra, kutatásra adta a fejét ott az 
igazi kérdés az, hogy mit adsz a hallgatóknak a tanít-
ványoknak. Mindig is szerettem tanítani és aki ezen a 
pályán tevékenykedik az Shakespeare szavaival élve a 
legtöbbet kaphatja ami alkotó embernek juthat, az em-
berek ajkán marad fenn, ott ahol az élet a legmelegeb-
ben lehel. 

- Munkája során a nemzetközi kapcsolatépítésből jócskán 
kivette a részét? Melyekre a legbüszkébb ezek közül? 
2004-ben a Harkovi Egyetem díszdoktora kitüntetésben 
részesült. Miként értékeli a rangos elismerést? 

- A nemzetközi kapcsolatok világa és lehetőségei az én 
életem során nagyon sokat változott. 
Fiatal emberként egy Kassai kiküldetés is nagy dolog-
nak számított. A 80-as évek végéből majd a rendszer-
váltás után a lehetőségek kinyíltak így nagyobb léptékű 
tanulmányutakra (USA, Anglia, Hollandia) és intenzí-

vebb kapcsolatépítésre kerülhetett sor. A nyugat felé 
tekintés mellett mégis a Harkovi Egyetem számomra a 
legemlékezetesebb. Intenzív hallgatói, oktatói cserét 
alakítottunk ki (ez 2000-től 2006-ig dékánságom máso-
dik fele), aminek során 15-20 hallgató szakmai, nyelvi 
2-3 hetes gyakorlatát biztosítottuk egymás számára. 
Évente kettő konferencia szervezésében vettünk közö-
sen részt, közös kutatást végeztünk a minőségkultúra 
témakörében és számtalan publikációnk jelet meg kö-
zösen és külön-külön is a két ország szaklapjaiban, ki-
adványaiban. A díszdoktorság egy egyetem részéről 
adható legmagasabb szakmai elismerés, én ennek tu-
datában értékelem ezt a címet. 

- Számos eredményt ért el a minőségmenedzsment és a 
stratégiai menedzsment (különösen az egészségügy-
ben) kutatási területein. Kérem említse meg a legfonto-
sabbakat! 

- A minőségmenedzsment vonatkozásában az úgyneve-
zett UNI-EFQM modell kifejlesztését, nyilván a fejlesz-
tés irányítását és az integrált vezetési modell megal-
kotását tekintem a legjelentősebb eredménynek. 
Az EFQM, a Balancard Scorecard, valamint egy tanu-
lási modell összekapcsolásának speciális változatán 
most is dolgozom egy kiscsapattal, a cél, hogy az In-
tézményfejlesztési Terv céljait kockázatelemezni és 
monitorizálni tudjuk. 
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A stratégiai menedzsment témakörében a corporate 
governance, illetve a stratégiai-struktúra kapcsolata 
azok a területek ahol eredményeim az egészségügyi és 
a felsőoktatás vonatkozásában elméleti értékűek. Ezek 
a nemzetközi gyakorlat hazai adaptációjának tekinthe-
tők, de a befogadó közeg ellenállását nem sikerült át-
törnöm. A hálózatok, klaszterek témakörét talán sikere-
sebben lehet a hazai viszonyokra adaptálni. 



- Milyennek tartja a minőség megítélését, helyét és 
szerepét 2012-ben? Kérdezem ezt azért is mert 
köztudott, hogy a Miskolci Egyetem Minőségbiztosítási 
Bizottságának elnöke. 

- Elsősorban a felsőoktatás vonatkozásában tudok és 
szeretnék megnyilvánulni. A MAB szervezeti és funkci-
onális váltása miatt érzek egy megtorpanást, ami re-
mélhetőleg csak átmenet. Vitathatatlan, hogy a szere-
pek újra osztása mindig eredményezhet tranziens za-
varokat, s lehet, hogy most a felsőoktatás szervezeti, 
finanszírozási átalakítása a minőség fogalmát kicsit jel-
szó szintjén kezeli. Reményeim és meggyőződésem 
szerint ez az ügy is rendeződni fog. Mi a saját UNI-
EFQM modellünk szerint évente végezzük a dolgunkat. 

- Milyen egyéb kitüntetéseire emlékszik a legszíveseb-
ben? 

- Sok szép és jelentős kitüntetésem van, képletesen 
szólva a sírpárnám nem lesz szegényes. Mindegyiket 
köszönöm és a méltányosság kérdést nem vizsgálva 
azokat sokra becsülöm. 
Aki valaha a szobámba járt látta és tudja, hogy a hall-
gatói elismerések vannak a falakon: - tiszteletbeli évfo-
lyamtárs, - előadók előadója, … stb.; mert ezek nem 
hivatalosak ugyan, de a napi munka visszaigazolásai. 
Van egy korsó gyűjteményem 80 db olyan korsó van 
köztük, amikor szakesten én mondtam komoly, vagy 
vidám poharat a Gépész, vagy a Gazdaságtudományi 
Kar hallgatói rendezvényein. 

- Pályafutása, munkássága ezer szállal kötődik Miskolc-
hoz. Mit adott Önnek ez a település? 

- Miskolcon élek 1963-tól, lassan 50 éve. Minden emlék, 
öröm és bánat ide köt, itt éltem azokat át. Alig három 
évvel kevesebb amit az egyetemen töltöttem el, ami az 

életem részévé vált. Soha nem tudtam, s talán nem is 
akartam megválaszolni, hogy hol vannak a gyökereim? 
Anyai ágon felvidéki (Tornalján születtem), apai ágon 
érmelléki, erdélyi vagyok. Gyermekkorom a Dunaka-
nyarhoz és Váchoz köt. Nem próbáltam a világban ke-
resni a helyem, mert rájöttem és elfogadom, hogy a ba-
rátaimban, családomban kell a világot megtalálni. Va-
gyis Miskolccal baráti viszonyban vagyok. 

- Milyen tervei, elképzelései vannak? 
- A terveim végesek, mert most nagyon sok a bizonyta-

lanság. A család és a katedra a legfontosabb, ott még 
szeretnék hasznos lenni, amíg tudok és lehetőség van 
rá. Úgy érzem van még néhány átadni való a tás-
kámban, de ehhez egészség és nyugalom kell!? 

- Az oktatás és a tudományos munkásság sok energiáját 
leköti. Mi a hobbija, hogyan tud regenerálódni? 

- A hobbik; 
− van egy szép díszkertem örökzöld növényeket 

gyűjtök, a fajták száma meghaladja a 100 félét, 
− van egy nagyon okos kutyám, AMADEUS-nak hív-

ják és ISTEN dicsőségére nem bántja a növé-
nyeimet és szeret velem sétálni; 

− mint már szóltam róla, nevelő apám bevezetett az 
itáliai építészet és képzőművészet rejtelmeibe és 
mai napig is ez a hatás, olvasmányaimon úti él-
ményeimen keresztül a megújulás és emlékezés 
relevációját biztosítja. Mert vannak dolgok amik a 
földi gondok felé emelnek. 

- Válaszait nagyon szépen köszönöm! 
_______________________________________________  
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Bevezetés Introduction  

Kompetencia- és képességépítés a minőség szolgálatában - 
Veresné dr. Somosi Mariann

Building of competence and capability in service of quality - 
Veresné dr. Somosi, Mariann  

Gyakran hallunk a ritkaföldfémekről! – Kína és a világ technológiai 
háborúja - Dr. Szakály Dezső

We often hear about rare earth metals! – China and the 
world’s technological war - Dr. Szakály, Dezső  

Minőség, boldogság, coaching - Dr. Kunos, István Quality, Happiness, Coaching - Dr. Kunos, István  

Svédcsavar, avagy a gazdasági és társadalmi értékek közti 
egyensúlyozás - Dr. Deák Csaba

Backhand shot, or balancing between social and 
economical values - Dr. Deák, Csaba  

Adalékok a tudásmenedzsment eredményeinek méréséhez –  
Dr. Berényi László
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management’s results - Dr. Berényi, László  
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A lean szemléletű termelés bevezetésének vizsgálata szimulációs 
modellezéssel - Harangozó Zsolt
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by simulate modelling – Harangozó, Zsolt  

Hálózati előnyök realizálása a szinergiák kiaknázásán keresztül 
egy klaszter példáján végigvezetve -  Illés Balázs

Realization of network advantages through sinergy 
exploitation, presented by a cluster model – Illés, Balázs  

Klaszterek kompetencia-alapú megközelítése a minőség 
szolgálatában - Leskó Anett Katalin
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Leskó, Anett Katalin  

Szolgáltatási minőség a shared service modellben – 
Marciniak Róbert

Service quality in a shared service model – 
Marciniak, Róbert  

Mindennek megvan az ára…A korrupció és minőség kapcsolata - 
Réthi Gábor

Everything has its own price...Connection of corruption and 
quality - Réthi, Gábor  

Kompetencia alapú működés a vállalatok humán erőforrás 
folyamataiban - Tóthné Kiss Anett
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Jók a legjobbak közül - Beszélgetés Dr. Szintay Istvánnal – 
Sződi Sándor
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